
dividenden ten bate van het monopöliekapi taal. 
Z e  persen de arbeidersklasse in een fascistisch 
keurslijf en maken haar tot een geketend uit- 
buitings-object van het kapitad. v

Er gaat stryd komen over de gehele wereld. Een 
strijd om de macht. Twee machten staan onver- 
zoenlijk tegenover elkaar. Maar zolang de arbei
ders, die de ene strijdende party vormen, zich 
lenen om, onder. welke mooie benamingen ook, 
misleid door slagzinnen als „volksgemeenschap”, 
MY9lkfiwelvaartJ> p n  i—
handenden hun vaak nog verwarde gedachten 
méé helpen bouwen. aan het vechtapparaat van 
ae bezittende klasse, zolang zy in figuurlijke zin 
werken aan héér bunkers en stellingen* en daar
mede collaborateursdiensten bewijzen aan de vü- 
andige klasse, zolang zullen de slagen op hen 
neerkomen.
De arbeiders zullen slechts moeten. bouwen »»n 
de eigen macht, de macht door henzelf gehan
teerd, door henzelf geleid: aan de zelfstandige 
bedrijfsorganisatie. Daarvoor zal Ook in dé Een
h e id sb e w e g in g  nog veel stryd moeten worden 

ls daarom niet alleen de vraag, of 
de KV.C. gaat yerdwynen. Het is óók de vraag, 
wat zy, als ze niet fuseert, gaat worden. Aan een

★ Correspondentie van de Bedaetle

vierde erkende vakcentrale, een organisatie van 
de oude styl, -heeft de arbeidersklasse geen en
kele behoefte. ---- .....
De eenheidsvakbeweging vond haar grote waar
de in het feit, dat zy het verzamelbakken was 
der strydbare arbeiders. Dat de vorm van haar 
jonge organisatie, nog min of meer geïmprovi
seerd, iemen in zich droeg om uit te groeien tot 
zelfstandige, strijdbare bedrijfsorganisatie en dat 
hier, in overeenstemming m et het voorafgaande, 
de kansen aanwezig waren, dat die wegen van
ctriÉiri ------------- _____— ~  ̂ - - — ___

orde als hun ideeën aannemelijk te maken. Ze 
zou niet zo gevcaarlyk en lang niet zo sterk zyn. 
Maat je mening, dat het een rare orde, dat wil 
zeggen, géén orde, is d \ e  telken* weer „hersteld” 
moet worden, daarmee zyn we ’t  volkomen eens. 
En ook met dit: „een werkelijke maatschappelijke 
orde is een gegroeide harmonie, die op kame
raadschappelijke samenwerking gebaseerd is.”

— v.. w aicu, uai, uie wegen van
W a t  ^ t  * w a a M ! s . Vaat onder de kapitalistische verhoudingen xrim 

nu, behoeft. Naast deze drie mogelykhedèn zyn 
natuurlek ook aanwezig de mogelijkheden van 
terugval tot strydloosheid, oude vakbondsvormen 
en reformistische gedachten. Twee tendenzen 
worstelen met elkaar in de E.V .C.
Het spreekt Vanzelf, dat allen, die het wel menei> 
met  hun strijdende klasse en die deel uitmaken 
van de E.V.C., al het mogelyke móeten doen, de 
aanwezige positieve waarden tot ontwikkeling "te 
brengen. Daarbij is niet alleen de kwestie van 
fasie en „Stichting van de Arbeid” belangrijk, 
maar ook, welke beginselen de E.V.C. zelf propa
geert en in welke richting haar werk zich be
weegt. X

J. KTU  W. In uw stukje over „Orde en Geweld” 
komen o.i. goede dingen vóór, maar als geheel 
vodden we het met goed. Ge begint: „In deze 
maatschappij niet zyn klassetegenstellihgen, is

vers^Mjnsêl, dat de z.g.n. 
»orde regelmatig m gevaajr verkeert en dat al

ledere keer moet worden hersteld en altyd weer met geweld.”
Dat ia de_ inleiding van eeft korte beschouwing 
ehe voorafgaat aan de mededeling van het feit! 
fn 4 e  gemeente Stejjl „protesteerden de arbei-

manf r ’ tegen het inh^uden (of met mtreiken) van levensmiddelen, waar ze vol-
fende fn.^T Ï  ha,dden> maar dè desbetref-

v mets an«1“ « te doen dan er 
gwagstroepen heen te zenden, om de arbeiders 
het protesteren af te leren.” ueioers
^ t  j s  aUes, wat ge omtrent dat stukje klassen- 

achzelf vertelt. Uw conclusie is: „de 
13 *e” eén en de arbeidersklasse 

* ?  tW6e P°len ™ Ifekt zich het
K ^ h‘ 09  spoedig ^ r s te l .  

ZZnH it J\ ^  deie m bn€k en niet in een per- 
Ä f e r  bezwaren tegen je rfuk 
mwaaten, is, omdat een goede berichtgeving van

OVer ,sWfcken H assenströd.X ^ ™
1?®ei5akeä > ™  zo grooï belang is. 

m a r iS J wilt® protesteerden „op hun
S S ä s k ' Ä v s r
S s  »  P T M « ™ , hebban, zoudu, 4» t° ï5l l ï  
^ t ^ M ^ c h i e n  was hét een betere m a n f e r d ï ï  
aie zy kannen. En dan: BH wie hpKK™ ^
teten’0 OfVh1-Sv,e'il geprotesteerd? BÜ de autori!

t  mede-arbeiders, om die T o t
gemeenschappelijk optreden te bewegen? ,
S u  aM d 3e’ * de Z g n ' maatschappél\jke
h ^ te id ^ ddTtew e lS t/ eWeld” 111061 W°rden
Ï Z  -  eens .hier, dan

ben d‘;  “  h6b-
stander gebruikte “  de tegen’

^ , W KZ ? 8; <̂  ie- }e S ^ tsberich t
weer”1 v a ^ d a t^  “ w  ^ « ^ tT n d e ^ ^ a ï« ^

F i l i t ó k  „f in Noord-

asc^e of de socialistische partij heen « i

Jets d e rg e ljk r ziep we hier ook wel en we z u lle n  
het m  de  komende klassebotsingtn vérmoedelyk

#.*i Y '  - * i 1 • f ..

B  l-

steeds meer zien. Als je dan in je rapporten aan 
de arbeiders gesproken hebt van „altijd weer 
met geweld” en inplaats van de gezagstroepen 
verschijnt daar iemand met eeA burgerpakje aan 
en een Arbeid-paxty insigne of een sikkel en 
hamertje op zyn jas» die de arbeiders weer in 
de werkorde van het kapitaal terug wil praten, 
dan zyn ze op dat wapen van de tegenstander 
met verdacht.
Ook je conclusie: „de bezittende klasse is gemeen 
en*de arbeidersklasse is dom”, kunhen we zo 
niaar niet onderschreven. Dat de arbeidersklasse 
dom zou zyn, is misschien wel of niet juist, al 
naar wat men onder „dom” verstaat. Maar in je 
stuk wordt daarover in het geheel niefc gespro- 
ken, we zien ineens die domheid maar in de 
conclusie verschynen. En, aangezien we ook to f 
de arbeidersklasse behoren, voelen We er niet* 
voor, zonder enige poging tot bewyzen, dom 
genoemd te worden. i
Misschien tot verwondering van sommige lezers, 
maar we hebben ook bezwaar tegen dat woord 
„gemeen” ^oor de bezittende klasse. Vanuit onze 
positie als arbeiders, die van haar te lyden heb
ben en tegen haar stryden, kunnen we zeggen, 
dat haar maatregelen gemeen zyn èn dat zy ge
meen is. Maar eigenlyk is dat wdÉM veel te 
zwak, want het maakt ons het wezen van haar 
optreden niet duidelyk.
Dat wekt wellicht de voorstelling van een soort 
m epsei^die bewust gemene dingen willen en 
doen. En het is, als we als revolutionaire ar
beiders onze klassetegenständer juist willen 
schatten, er veel erger mee gesteld. ERj is name- 
lyk overtuigd, dat hy, als klasse, niet gemeen - 
is. Dat zyn klassedoel goed is, dat het recht is, 
dat zyn orde gehandhoafd en hersteld wordt. 
Toen in 1918, by de beroemde. „vergissing” van 
Troelstra, de ministerraad in een soort paniek 
byeen kwam en een van hen in zijn angst zei: 
„Laat Idenjxirg bidden!”, toen meenden die 

u?* dat,.^un 8°d hen zou helpen, omdat zft een 
rechtvaardige zaak voorstonden en die demon
strerende arbeiders, die muitende soldaten en 
vooral daar in Duitsland die Spartacisten en in 
Rusland die Bolsjewisten slecht waren en met 
alle geweld moesten* worden bestreden. En de 
noge rechterlijke ambtenaar, die by een staking 
J?. f e, suikerfabrieken ging onderkruipen, of 
minister Schermerhom, die de B.S. naar de Rot- 
terdamse haven stuurde, zyn overtuigd, dat ze 
recht doen. Vanuit hun klassepositie gezien, doen 
ze dat ook.

kla,SSe 014 bandieten en schob- bejakken bestond, als ze „gemeen” was in de 
gangbare betekenis van het woord, dan zou ze 
voor. de arbeiders t a ?  niet zo gevaarlyk zyn,

Ze zou de overtuiging van haar recht 
missen, ze zou niet in staat zyn, de grote meer
derheid van de mensen haar ideeën van recht en

Volgens de staatsbegroting van Spanje voor het 
jaar 1946 wordt byna 50% van d^ inkomsten 
de nationale verdediging uitgegeven en 17% aan 
aflossing en rentedienst vaii de staatsschulden. 
Zoals bekend werd in Nederland 00% van de 
uitgaven voor militaire - doeleihden uitgegeven.

___■ S '
Koloniale zorgen
t » i I  d e  F ran se  Bonrgeefse
In het Franse blad „Libé-Soir” van 18 Januari 
vonden we een klaagzang van de Franse bour
geoisie over de tegenwoonfige opstandigheid van 
de negers in Senegal met de bekende stad Dakar. 
Op de muren staan leuzen geschreven,, zoals: 
„Senegal voor de Senegalezen”. „De Fransen 
moeten ons met rust laten.” „We moeten vr$ 
over de economische ypordélen beschikken, dit 
het buitenland orts bi^dt”. Het Franse blad ver- 
zuchtr ,,I>e scbryvers van deze leuzen zoleen

rika door

gebouwdj ---- ----- T-------  fleue,
een algemene staking aan alle openbare diensten 
en parttculiere ondernemingen was uitgebrokdn, 
die katastrofaal kon worden, in verband jrnet de 
bewerking van plantaardige oliën. De staking 
loopt weliswaar over looneisen, doch dreigt het 
politieke karakter van zwartèn tegen blanken 
aan te nemen.

V.S. V. - Vergaderingen
Den Haag»
Woensdag 20 Februari 8 nur. ‘M ‘
hi de zaal Koningstraat 42. Onderw. Indonesië en
de strijd van de Arbeidersklasse

Amsterdam-West» v  ^  V
Maandag 18 Februari a.s. zal in gebouw „Marcopolo" 
een Indonesiër spreken over Indonesië.* '
Aanvang 8 uur.

Amsterdam-Zuid.
Vrijdag122 Februari 8 uur.
In het gebouw Westeinde'* West Eiadfe 3. 
Onderw* „De a.s. Verkiezingen"

t
»Ondeugende Inipressiea9

Onder die titel schreef de redacteur van 
Vrije Volk" Twentse editie 23 Jan. Ll. een 
stukje over het manifest van de Twentse rum* 
vrouwenboad. Die arbeidersvrouwen zijn in actie 
tegen de hongerlonen waarvan de Twentse arbeiders 
maar moesten zien in 't leven te bleven. Een redac
teur van een „socialistische” krant moet daar iets 
tegen doen, niet tegen een maatschappelijke orde die 
de mensen tot de honger veroordeelt* maar » gtn 
de vrouwen die protesteren.
Dat is heel normaal, tegenwoordig. Normaal is'oofc 
dat hij op geen andere gedachte kan komen, dan dat 
zijn concurrent, de C.P.N. er wel achter zal zitten. 
Maar X mans humor en journalistiek peil zijn enigs
zins buiten-normaal. De vrouwen hadden geschreven: 
»Xaat de man niet alleen staan in zijnstrij/d om ver
betering. Ook wij vrouwen behoren erbij, eerst dan 
zullen de resultaten tastbaar en blijvend zijn”- 

Deze twee zinnen inspireerden de Vrije Volk- 
redacteur tot de volgende geestigheid: „Tastbaar 
en blijvend, foei En dan nog de adressen erbij te* 
geven. Schande! -oü '

Mijnheer, wij bevelen iraanJKoude afwassingen!
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Uitgeverij ..D e V lam “ —  Atoetoeda»
Proletariërs a l ler  landen,  verenigt  U I

De laffe weerzinwekkende >•. ^
Joods ehe medeburgers is begonnen 1

Arbeiders, technici,middenstanders
~

Hanteert de proteststaking 
tegen dit fcrute geweld

a irf) W T OERDB PRONT:

De vrijheid ^

v s »  d e  D u i t s e  en  H o lla n d s e  n a z i 's  w il 
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Elk geweld moet met staking 
beantwoord worden!

rrcrr* sïii bK' \ i %1'v.O
HBT DERPE FRQNT

Kiaanni 25 Febr.
A a n v a n g  8  u u r  
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IN DE JODENHOEK

De Metaalarbeidersstalring in

aangewakkerd. En zy beloofden, toen de jongere mensen. De oudere arbeiders zet* zjj het woord „onderduiken” nóg behoor-
nazi s van de straten verdwenen waren, ten zich echter onmiddeliyk schrap, want ljjk kenden. Als men in die tijd sprak van
dat zy dit niet zouden nemen. En zy spra- *• wisten één ding; als eerst de jongeren onderduiken, dan keek men elkaar aaii
ken er over met hun vrienden en buurt- 8*an, komen- daarna de ouderen aan de alsof de spreker, die dat woord ffehruiït
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Intussen was het op de werf, dus op de 
schepen en in de loods, niet stil gebleven. 
De arbeiders staakten het werk eji eisten, 
dat de jongens vry gelaten zouden wor
den. Die hadden echter niet gewacht, 
maar zichzelf reeds bevryd. In deze chaos 
liep iedereen van het werk.
Het contact, dat intussen was gelegd, had 

- zijn invloed gehad, De arbeiders van de- 
,»Scheepsbouw” gingen naar de arbeiders 
van de andère bedry ven en drongen èr pp 

.aan, dat zy hun woord1 zouden houden. 
En de belofte werd nagekomen. In één 
uur tyds lagen de bedryven, die by deze 
actie der Duitsers betrokken wa^en, plat. 
De eerste grote staking van bedryfs-arbei- 
ders onder Duitse bezetting, was een feit.

DE G R O T E  D A G E N
Als wy nu spreken , oyer de FeEruari-sta- 
king van 1941, dan zien wy deze als iets 
concreets, als een afgerond geheel. Maar 
zy, die , ooit-gea  staking bewust en actief

Voor dfeze eerste staking hebben de Duit
sers bakzeil gehaald.
Toen ’s morgens, dus op Dinsdag, de ar
beiders van de „Scheepsbouw” aan de 
poort kwamen, was er een papiertje aan
geplakt, waarop stond, dat de uitzending* 

Y van arbeiders naar Duitsland was inge
trokken. De arbeiders van de „Scheeps
bouw” stuurden^ delegaties naar de andere 
fabrieken om dït te vertellen. Daarop her-

v vatten alle arbeiders het werk. Toen reeds 
hadden de arbeiders' zich op meerdere 
dagen van stryd ingesteld, We herinneren 
ons nog maar al te goéd, hoe de arbeiders 
niet in hun werkplunje naar de fabriek 
waren getogen. Op die dag zagen we 
menige * bruine schoen onder de werk
kleding uitkomen.

V* ; * * * V- '•
In deze staking hadden de arbeiders hun 
stryd-eenheid en hun macht gevonden. 
Laten we er direct byzeggen, £at deze 
macht op dat ogenblik groter scheen, dan 
hy in werkelijkheid was. Hy scheen zo 
groot, omdat de Duitse bezetting door de - 
kracht en de verbitterdheid, waarmede de 
staking was uitgebroken, volkomen was 
overrompeld èn omdat de arbeiders hun 

: eisen ingewilligd kregen. Maar de feiten 
lagen nu eenmaal zo. De arbeiders Ifedden 
een belangrijke overwinning behaald op 
het nog niét verslagen Duitsland. Ze had
den hun machtsformatie gevonden en dit 
spraken ze dar ook openlyk uit. In die 
dagen leken de fabrieken ware politieke 
Scholen. Hevig laaiden de discussies op; 
openlyk werd gesproken over het bank
roet Van de oude strydvorm. De kracht, 
waarmee de staking was begonnen, de 
overwinning die zij hadden behaald,

- ÜTw de arbeiders < f uitspraken, die 
dindelyk waren. ̂ Eenheid alleen, van on- 

e9” h ' ld  op de  gro" 'U i «

' — —— M ff  v V/Xl n v t i w i

hebben meegemaakt, weten, dat iets der- 
gêlyks voorbereiding behoeft.
Als de draden zichtbaar zouden kunnen 
worden gemaakt, die toentertijd de be
dryven kriskras met elkaar verbonden* 

m^n zou kunnen zien, hoe veel mensen 
tegelyk de dragers waren van de draden, 
die verschillende groepen verbonden, dan 

.zou men er een beeld van krygen, hoe 
d°ze staking was voorbereid. Men kon 
het zien in die dagen. Allerlei verschillen
de groepjes arbeiders, die discussieerden, 
zwegen, als de- andere arbeiders erby 
kwamen staan. Betrouwbare arbeiders 
wérden uitgenodigd om in verschillende 
groepjes te werken. Ein* allen wilden zij 
hetzelfde. Staken!

Dinsdagmorgen, toen vele arbeiders 
’s morgens naar hun werk gingen, zagen 
zy wel trams rijden, maar het waren er 
slechts'enkele. Een; iéder wist, Hat ér iets
aan de hand was en het werd gezegd ooisj 
„Er moet een staking uitgebroken zyn 
atta de tram, maar het is nog niét alge- 
meen,\  Met deze berichten kwamen de ar
beiders in de fabrieken. En toen begon 
h e t Overal vormden zich groepjes en 
overal waren er nu moedige arbeiders, die 
hun kameraden toespraken en van hen 
solidariteit eisten met 'dè arbeiders der 
tram. In hartstochtelyke woorden bezwoe
ren zy hen, nu een eenheid te makpn en 
de arbeiders van de tram niet in de steek 
te laten, daar anders de wraak van de 
Duitsers zich met alle felheid tegen dezen 
zou keren. Maar er was niet veel nodig, 
om de arbeiders uit de fabrieken te kry
gen. Met drommen, met duizenden tegelyk

Amst

H$si
elconferentie

r6861^ ?  281 de min^ t®ra van Voedsel-
S S S Ä ' Ä ? “ ”“8” " ■  - ■

de ^ o e lin g  is, het komende honger-
T ĉ ^ J L 111*85* f  de te toetsen%  conferentie. . .  wg verorderstellen dat er 
dan weinig belangstelling voor zal zyn. Tenzij de
r e n ° o n ^ ^ ’  ̂V*a ^  t°,t ^ d’ mo9^n verwjjde- 

**dere 2®al» ftan een goed voorzien buffet, het tekort aan te vullen.

Amsterdam had een Jodenbuurt, geen ghetto. 
Waarin het onderscheid ligt? Er is een onder
scheid. Rome had een ghetto, de Jodenwijk daar 
w®fd „ghetto” genoemd,'een naam die over de 
geM e wereld verbreid ia. Met het woord „ghet
to is dwang verbonden. Joden moeten 
wonen. Zo was het in Warschau in P aag en 
™rankfort aan de Main, en in vele andere grote 
en kleiner^ steden. Zy moesten daar wonen, vaak 
mochten zy de Christenstad overdag niet eens be
treden. Zy bevonden zich in voortdurende hech
tenis, in „Schutzhaft’* zei men by de nazi's Heel 
in 'het begin woonden ze daar vry willig bH el
kaar; uit deze vrijwillige isolering kwam de 
dwang voort. En toen de moderne t*jd de dwang 
ophief, bleven veleh vry wil ig in de nauwe stegen 
achter de muur, de werkelijke en de onzichtbare. 
Want. er bestemd ook een onzichtbare muur, de 
omheining uit geboden en verboden, die rabbi 
Jochanan ben Sakkpi om Israël oprichtte, toen de 
muren van Jeruzalem door de Romeinse legioe
nen doorbroken waren.

Maar Amsterdam had géén ghetto, omgeven door 
een stenen muur, waarvan de poorten ’s avonds 
gesloten werden. Amsterdam had alleen een Jo
denbuurt, had tenslotte meerdere Jodenbuurten, 
waarin zich al spoedig welkome, of minder wel- 
kome gMten;vestigden. De eersten, die kwamen.' 
die u it Spanje en Portugal, waren zeer welkom, 
w niet met lege handen en hoofden.
Ruim 400 jaar geleden verlieten zy het Pyrenees 
schiereiland, waar de geldnood der koningen, der 
granden en van de kerk, het fanatisme der in- 
quisitie en de brandstapels, waarop de ketters 
brandden, hen verdreven. Amsterdam ze
graag op, sloot ze niet in, maar liet ze leven. De 
grote handelsstad Amsterdam behoefde haar gast
vrijheid niet te betreuren.

'• ■ •. * , • -.y\ , < r  r-
I*ter kwamen ook anderen, uit het Oosten, In 
altijd groter aantalj met minder rflke bagage en 
daarom opk minder welkom, weinig geliefd door 
hun eigen geloofsgenoten, wier voorvaderen ban
kiers, ministers en doktoren‘der Spaanse en Por
tugese koningen geweest waren. De nieuw-aan- 
gekomenen waren voor hen „arme familie”, met

gelegenheid verloochent. Maar ook die uit het
S opgeslotèn,

maar hadden deel in  de burgerlijke vrtflvid en
Eei? kJ,eine laag ui de groiewa en- 

f  en In^de vrije beroepen, de
als kleine handelaars en handwerkers en niet 
weinigen^ als .loonarbeiders. Ze bleven nog voor

<? der elkaar, half vry willig, 
half gemeden door hun streng-christelijke ortffe- 
ving, maar hun w ^  was geen ghetto in de kla£-

Y
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sieke betekenis. Hun onvryheid was de „vryheid” 
van een maatschappelijke orde, waarvan het ka
pitaal de meester is. Voor de Amsterdamse Joden, 
voor die met de Spaans-Portugese zowel
als voor die uit Polen, Bohemen, Galicië, en 
Duitsland bestonden er geen uitzonderingswet
ten; zy mochten zich laten uitbuiten of z $  uit
buiten in de vryheid van de moderne maat- 
schappy.
Hun aantal b ejo eg  l^jna 100.000, ongeveer een 

.tiende van de bevolking van de Nederlandse 
hoofdstad, niet meegerekend diegenen, wier Jood
se voorvaders of -moeders, met of 'zonder ge
loofsverandering, met niet-Joden getrouwd wa
ren. Hun minderheid was groot genoeg, hun In
vloed op handel en nijverheid »politiek en cul- 

j tuur beduidend genoeg, om Amsterdam in de 
ogen van anti-semitische maniakken te laten 
verschijnen als „JodenstadM. Niet alleen de agi
tatoren der Duitse en Nederlandse Hitler-fanatici 
zeiden dat, ook menige niet-nazi, zelfs menige 
„anti-fascist” dacht h et ,Jïet anti-semitisma^, 
zei Bebel eens, „is het socialisme der stommerik- 
ken . In 1941 stond op een muur in een Am
sterdamse arbeidersbuurt gekrabbeld: „Laat de 
rotmoffen met hun rothanden van onze rotjoden 
afblyven, dat doen we zelf!”

Wié weet, hoe het gegaan was, als de Duitse be
zetting tactischer en minder haastig opgetreden 
was? Alsf men bedenkt, dat na de uitmoording 
van meer dan honderdduizend * Nederlandse 
Joden, na alle ervaringen met de praktijken van 
de ras-vervolging, nu eerder meer dan minder 
anti-semitisme te constateren is, dan twijfelt men 
aan de zogenaamde immuniteit der Nederlanders 
tegenover het besmettingsgevaar van dó rassen- 
waanzin. Stommiteit en gebrek aan onderschei- 1 
dmgsvermogen ztfn internationale verschijnselen, 
waarvoor slechts zekere voorwaarden nodig zijn, 
om een gevaarlijke toestand voor de samenleving I 
te scheppen.

Maar het Duitse imperialisme had geen tHd en ■ 
geen geduld. In Duitsland zelf wachtte het van 
1983 tot aan de herfst van 1938* voor het tot 
pogproms van de grote omvang overging. In bezet 
Nederland duurde het nog geen jaar. De oorlogs
economie, evenals het doel waarom de oorlog be
gonnen was, duldde geen overwegingen. De Ne-
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stroomden ze van de bverkant van het U  
naar de stad terug, terwyl elke pont weer 
duizenden werkers van de stad naar de 
overkant bracht. Liederen weerklonken, 
groot was de blydschap, men klopte elkaar 
op de -schouders, mannen en vrouwen 
zoenden elkaar van vreugde. Menwasver- 
^eug4. Qyey -een _daad, die men verlangd, 
had te doen: zich een stuk vryheid. ver
overen tegen de wil der Nazi’s.

Maar terwyl de arbeiders de fabrieken 
uitstroomden, waren er tientallen die zich 
bezonnen op wat nu verder moest gebeu
ren. Ze probeerden de stryd verder uit te 
dragen, naar die fabieken, waar het uit
breken der staking wat moeizamer ging. 
Zy bleven niet buiten staan, mflflr drongen 
met geweld de fabrieken en werkplaatsen 
binnen, gooiden de portiers opzy en spra
ken de arbeiders en arbeidsters toe, het 
werk neer te gooien. We zien nog voor 
ons, hoe grote uitbreidingscolonnes van 
fabriek naar fabriek trekken, van kantoor 
naar kantoor. En iedereen werd door de 
staking aangegrepen. Hoog gólfde de sta

king óp en beukte m$i onweerstaanbare 
kracht tegen alles en iider. Maar de wer
kers willen wel en dé ondernemers en 
ondernemertjes voelen v el, dat zy daar
tegen geen weerstand kunnen bieden. Zy 
hebben zelfs sympathie. Een ieder voelde 
het: deze Februanmaand is een stakings- 
maand en - dit kan niet tegengehouden-

. I
toestand gelast en mocht de bevolking tga 
half acht niet meer op straat. We herinne
ren ons nog, hoe vele arbeiders door dit 
besluit gedupeerd waren en van de adres
sen, waar zy besprekingen voerden, niet 
vandaan konden. :
De volgende morgen kwamen de arbeiders 
weer voor je  fabrieken. Br nHhfgy

worden.

Toen de arbeiders met drommen dé stfa? 
ten doortrokken en allés niet direct naar 
huis ging, 'stond de stad als het ware in 
het teken van één groot verzet. Dit kwam 
het duidelykst naar voren in de drukke 
straten en op plaatsen, waar groepen 
stonden te praten.
Het eerste gedeelte van de stakingsdag 
waren de Grüne Polizisten zo goed als niet 
jop straat. Zy waren volkomen door de 
staking „überrascht”, maar ’s middags op 
de Noordermarkt en omgeving waren zy 
present Zy joegen de demonstranten Uit
een,, die riepen: Eerst dan wtf?

Diezelfde avond werd" de uitzonderings-

doorgestaakff ofschoon toen al duidelyk 
enkele tekenen aanwezig waen, dat by de 
tram die dag de staking zou worden ge
broken. Toen deze middags dan ook 
reed, was het voor ieder duidelyk, dat de 
staking geëindigd was. Ontmoedigd keken 
de stakers naar de rydende trams. Ieder
een wist, dat dit voor allen het openlijke 
teken was van het einde der staking, 
’s Avonds in de kranten stond, dat drei
gende maatregelen in het vooruitzicht 
werden gesteld en toen later als een 
lopend vuurtje door de stad ging, dat grote 
f ie p e n  gemotoriseerde SJS.-troepen de 
stad binnenrukten, voelden de arl 
dat verder staken rinlnpg was.
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derlandse rijkdom aan kapitaal en arbeid moest 
zo vlug mogelijk, en radicaal aangewend worden 
en men begon daar, waar men ook in Nederland 
de minste weerstand verwachtte, waar men 
“ “ « rek * « 1 op sympathie hoopte, minstens op 
welwillende neutraliteit Men begon met de drijf
jacht op de Joden, waarbij de eerste uitvoering 
van het program aan de vijfde colonne, In functie 
of niet in functie, opgedragen werd.

Het begon in de oude Jodenbuurt, tegen de 
ärmsten, niet tegen de vooraanstaanden In de 
Joodse gemeente, van wie men zich nog in de 
„Joodse Raad” als uitvoerders der massa-depor-
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deren vroeger dan anders uit school komen. In 
de atiUa straat der buitenwijk groepen de men- 
sen b8 elkaar in opgewonden gesprek. Enige 
gemeente-arbeiders, die in het plantsoen tegen
over ons huis aan het w ei* waren, hadden hnu 
gereedschappen weggezet en luisterden naar een 
man, die op de fiets was komen aanreden. Het 
gesprek van de arbeiders was niet te verstaan. 
Maar er moest iets ernstigs ̂ jn, naar de uitdruk- 

hun g«dchten te oordelen: Tenslotte
weg. Na

tades en uitplundering bedienen wilde, 
culatie, die volkomen gelukt is. Zoals Hitler en 
Mussolini de gevechtswaarde van hun luchtwapen 
in de .Spaarse burgeroorlog wilden proberen 
tegen de arbeiders en boerenbevolking, zo moes
ten de pogroms in de oude Jodenhoek van Am
sterdam een proefstuk en tegelijkertijd een oefe
ning voor de W A. zijn. Men rekende op de „ge
zonde volksreactie, op het ,,natuurlijk»” anU- 
semitisme van den .pleinen” man en tevens met 
de antipathie der „betere** kingen tegen het Jood- 

it van het Waterlooplein en om-

king van
namen ze hun schoppen op en 
eaige tijd vólgde de rest der i 
mét den fietser. De arbeid rustte. Het was niet 
meer uit te houden, maar we moesten wachten, 
we konden niet op straat komen, geen buur 
mocht ons zien, en eerst *s avonds zouden 
ktoiaredan thuis komen. Éindelijk kwamen ze, 
zelf Joden, en ze hadderi stralende gezichten. 
Amsterdam; was nog steeds in handen van de 
Nazi’s. Hitler-Duitsland was nog altijd meester 
fa Europa, het stervensuur der  ̂ Nederlandse
Joden was MÊÈ* " .......
het tinde voor
ook het einde geweest vén de lichamelijke en 
geestelijke veftamming. Hét was het nieuwe be- 
5“L J?1,;*?  revolutionairegbeweging. Bij de on- 
Äelykheid der wapens was een nederlaag te voor
zien, desondanks was het een overwinning: De 
Amsterdamse arbeiders NAMEN het niet! |

aangebroken, het was het begin van 
voor honderdduizend. Maar het was

de
ivonds op verzoek 
itribuhe tot de Amsterdamse ar-

ise jood se  
van Rauter

het Joodse proletariaat had weinig te hopen. 
Millioenen van zijn klasse -genoten' In Duitsland 
en Polen waren reeds uitgeroeid, zonder dat 
iets van verzet hiertegen of van solidariteit 
met hen vernomen had. De vooraanstaanden in 
de Joodse gemeente waren bereid, als „Joodse 
Raad” de doprvoering van de „koude pogroms** 
te helpen organiseren; slechts weinigen weiger
den de hun toebedachte taak te aanvaarden.

Men bood verzet op het Waterlooplein, samen 
met. arbeiders, mannen vrouwen, die uit de Jor- 
daan en van Kattenburg gekomen waren. Men 
verwantte geen algeméne hulp, eerder was men 
zeker van een nog sneller ondergang. En wjf, 
die toen al gezocht werden voor ons anti-fascis- 
tisch werk en in de gedwongen tijdelijke isolering 
van ons „duikadres** zaten, ook wij hadden niet 
veel hoop voor de toekomst der Joden. Wij zagen 
het begin van het einde van de Joodse bevolking.
Tot in de stilte van onze schuilhoek drongen 
geruchten. Vanuit het venster zagen we de kin-

De voorzitter van 
Raad** sprak *sai 
over de radio-distril 
beiders en riep ze op, de stak 
Hij zei, de belofte der Dultae politie te hebben, 
dat geen geweldsmaatregelen tegen de Jo&se 
bevolking meer zouden voorkomen. Hij heeft de 
oorlog overleefd. Hy heeft de lijken-stoeten, die 
naar Westerbork en van daaruit naar Polen gin
gen, geadministreerd. Hij heeft dat/niet gewild, 
evenmin als zfln collega’s, maar/JÉe hebben het

aan de grote uitgedaan, ze zijn mede admldlg aan de grote uit
roeiing, evenals al diegenen, die „geloofden, erger 
te voorkomen”. Dat „ergw ” was het in gevaar 
brengen van hun eigen léven of zelfs van hun 
baantje!

ar
De Amsterdamse arbeid ^  hebben In de Fe
bruari-dagen van 1941 hun Joodse klasaegenoten 
niet kunnen redden. Integendeel: voor velen 
heeft het verzet een vtoege dood betekend — 
ook voor sommigen van 4» stakende arbeiders; 
voor allen, die als gijzelaars naar Mauthausen 
gebracht werden. Toch gelden voor de staking 
van Februari 1941, de waarden, die Karl Marx 
geaegd heeft over de Parfce Commune van 1871, 
dal de herinnering aan de*e daad bewaard bljjft 
in het hart der Internationale arbeidersklasse.

Langer staken was trouwens ook niet 
nodig. Het protest had geklonken. En niet 
alleen in Amsterdam. In Haar!«»™ in de 
Zaanstreek, in het Gfooï en in Weesp had 
men met vol enthousiasme de staking 
overgenomen. In de Zaan en in Weesp 
waren nog verschillende fahrtgiron, die op 
Donderdag 27 Februari nog staakten. 
Eerst, toen zy met zekerehid wisten, dat 
in Amsterdam de staking was 
hervatten rij weer het werk. . - 
Deze Februari-staking zal in. de 
ring van alle werkers u it Noord-Holland 
blijven voortbestaan als één der meest 
grootse bewegingen; een beweging uit 
solidariteit, een beweging uit liefde voor 
onderdrukte mensen.
— ---------------------------------------------------------

W aar Prol. Rom m e zich niet 
moe bemoeit
Terwffi het proletariaat op geen stukken na h ™  
öet de gaten te stoppen, die de oorlog ia  de

jen, die in de Tweede Kamer van den minister
president het volgende ten antwoord k w ^

„Op de klacht van den heer Rooejen, dat de 
•oberiieid en de armoede het deel van het 
volk is, de wedde het deel van hen, die bij 
het overheidsapparaat betrokken zijn, ant
woordde de minister-preaident, dat deae ten
dens inderdaad aanwezig ia. T^.v. de auto’a 
kondigde prol Schermerhom aan. dat een 
speciale dienst is gecreëerd, die tot taak heeft 

v  te controleren, wie een auto
A n  neen.” .  (Trouw, 1

Iedere week opnieuw zuchten onze vrouwen om 
de emdjes aan elkaar te knopen. Een hopeloze 
taak. Eb da», fa de kringen, die het over
heidsapparaat betrokken ztfn, wordt met 
gesmeten, zo erg, dat zelfs ae 
schande van spreekt Het moet 
de spuigaten uitlopen.

N og wat voor Romme
„De Waarheid” van U  Februari bericht, dat t n  
taxateur v ^  h&tHqkstextielbureau in één maand 
aan provisie U.000 gulden opatreek. < '
B|j een accountantscontrole kreeg dit bureau op- 
^radit deze provisie te  herzien. NatuurlHk gaf dit 
bureau geen gevolg aan deze opdracht Er weid 
nogmaals 10.000 gulden uitbetaald aan nroviaie 
Het rit wel goed in m ek ÏÏT h i. d ^ ' Ä  
t°P- Vooral zuinig zijn, arbeiders, anders woidt 
onze productie te duur, en kx^gen we | m  
deviezen.  ̂ . >3 ■ ■>  ̂  ̂ \  ^ ;



vorming
Er gaan fabels door- het land. Fabels, die zowel 
door de Stalinisten als door de burgerij bewust 
worden gemaakt Zy beide verdraaien de ge
schiedenis in overeenstemming met hun politieke 
bdönr
Zoals we weten, beweert de GlP.N. de Februari
staking te hebben gemaakt. De bedoelingen zijn 
doorzichtig. Zy wil zich het privilegte toe-eigenen, 
de grondslag voor het later opgekomen burgerlijk 
herzet gelegd te hebben. Wy zien hier af van de 
naïeve opvatting, dat een staking van een der- 
gelijke omvang, waarin de gehele stad, het Gooi, 
de Zaanstreek, Haarlem en IJmuiden betrokken 
waren, „gemaakt” kan worden. Een ieder, die aan 
deze staking heeft deelgenomen, kan het tegen
deel aantonen. Natuuriyk willen wy het aandeel^ 
dat de C.P.N. aan deze staking heeft gehad, niet 

-verkleinen. Wy weten, dat zy hier hard heeft 
gewerkt, maar dat is iets vanzelfsprekends, waar
voor communisten, of- zij, die daarvoor willen 
doorgaan, zich niet op de borst behoeven te

In de reclame, die de C.P.N. voor haar vergade
ring in de Markthallen maakt, komt duidelyk 
tot uitdrukking, dat zy deze stakingsherdenking 
als verkiezingsreclame gebruiken wil. Het verzet 
van tienduizenden arbeiders en de dood van 
verscheidenen van hen worden misbruikt voor 
haar doorzichtige politiek van klassen-vrede.

Legendevorming komt echter niet alleen van die 
kant. Zy wordt ook, en bewust, gemaakt door de 
bürgery. Deze heeft er, «n dat juist in deze tyd 
van voortdurend oplaaiende klassen-bótsingen^ " 
belang by om op de quasi-gemeenschappelyke 
belangen van arbéiders en „bedryfsieven” te 
wyzen. Daarom legt zy voortdurend de nadruk 
op de national« belangen, die ons allen zouden 
binden. Maar het is moeilijk om de „eenheid van 
het volk” te propageren, als de' arbeiders in de 
fabrieken en werkplaatsen en de kantoorbedien
den achtet hun lessenaars elke dag opnieuw her
innerd worden aan de tegenstellingen, die er 
tussen hen en hun „werkgevers” bestaan. Daarom 
laat de bourgeoisie geen kans voorbij gaan. daar 
waar ogenächynltfk, dus bij oppervlakkige be
oordeling, een nationaal optreden zeu hebben 
plaats gevonden* aan een dergelyke nationale 
gebeurtenisje herinneren. Elke herinnering aan 
klasse-optreden moet zoveel mogelyk worden uit
gewist. Daarom ziet de.ßurgery er geen bezwaar 
m, een grot^ staking uit het verleden in r  
voordeel om te buigen, dus voor haar belangen 
te gebruiken. Vandaar, dat ook ZLJ een grote 
herdenking op touw zet.
Ook aan deze herdenking, die de» burgerij organi
seert, zal de CJ\N , meedoen. Het is in over
eenstemming met de politiek, die zy ook op an
dere gebieden voert. Dat zy dus zelf ook nog een 
vergadering belegt, is niet in tegenspraak met 
haar deelnemen aan de nationale betoging. Het
mïlitiek. ° van elgemeen gevoerde

intussen op touw waren gezet, hadden deelge
nomen. - r

Men kan pas van een werkelijke krachtsuiting 
van de Amsterdamse arbeiders spreken in  * dè 
staking der metaalarbeiders aan de overkant van 
het IJ. Maar juist aan deze staking was de C.P.N. 
zo onschuldig als maar mogelyk is. Natuuriyk 
zal zö dit bestrijden. Maar dat is niet belangrijk, 
want ook hier weer Weet elke arbeider, die in 
die tyd aan de overkant van het U  heeft gewerkt, 
dat deze staking op heel andere wyze ontstond 
dan de CJP.Nf voorgeeft.
Wat echter wel belangryk is: jreeds in deze 
metaalstaking zat een belangrijk* stuk protest 
tegen de Joden-vervolging.

Wy weten, dat toentertijd, dus by gelegenheid 
van de staking van de 17e Februari, manifesten 
Werden uitgegeven, waarin de ete werd gésteid, 
dat de WA. van de straat moest.
Maar daarop willen wy hier niet verder ingaan, 
daar dit hiervoor reeds uitvoerig is geschied.

Dat de verzetsgeest en de ontevredenheid onder 
de arbeiders steeds groter worden, blykt wel uit 
de stakingen, die telkens weer uitbreken. De on- 

'  tevredenheid over de langdurige onderhandelin- 
gen door de „erkende” vakbonden is vaak oor
zaak dat men wèchtensmoe het bijltje erbij neer
legt en met de daad wil tonen dat men het met 
de gang van zaken niet eens is. Vaak ook zyn de 
uitkomsten van dat onderhandelen zodanig be
neden de verpachtingen, dat er door de arbei- 
dérs geen genoegen mee genomen Wordt.
Dit bewijst wel, dat er tussen de „erkende” vak
bonden en de massa dèr arbeiders geen binding, 
geen hecht contact bestaat.

Om de opbouw en een nieuwe winstbasis Voor

het kapitalistische bedryfsieven te krygen, i f  het 
nodig dat de staat zich ermee bemoeit en te' „ns 
financieel steunt. Veel meer dun in de voor
oorlogse periode is het ondememerdom genood
zaakt, zich hecht te  organiseren, niet alleen om 
de stryd tegen de arbeidersklasse beter te kun
nen voeren, maar om die stryd al by voorbaat 
uit te  schakelen. Het kapitaal heeft in de bedry
ven vrede nodig, de opbouw en de winstmakerij 
om nieuw kapitaal te vormen, mogèn niet door 
kleine qf grotere conflicten gtngn^iyp, • ^

Om die bedryfsvrede mogelyk te mafcen, moeten 
er organisaties zyn, die deze verzekeren. En of 
de arbeiders dit nu goedvinden of niet, ze zijn 
er, verenigd in de z.g.n. Bedryfsunie. Reeds voor 
de oorlog bleken deze organisaties niet in staat, 
het voor de belangen van hun leden op te nemen. 
Bat was dan ook mede oorzaak, dat vele arbei
ders na de „bevinding” nieuwe vormen van 
organisatie zochten. Zy bouwden de E.V.B., met 
het vaste voornemen, dat die nieuwe organisatie 
“ ph niet zou ontwikkelen tot datgene, waarmee 
zy hadden afgerekend, maar een organisatie zou 
ztfn, waar de eigen activiteit en besluiten de 
doorslag zouden geven.
In de aanvang voldeed de E .V 3. ook gedeeltelijk 
aan die vérwachtingen. De grote Rotterdamse 
havenstaking gaf in grote omvang iets te zien, 
van Het zelfstandig besluiten en doorvoeren van 
de stryd door de arbeiders, die van bedrijf tot 
bedryf zich met elkaar verbonden. Heel bewust 
werd daar met de oude p rak tik  gebroken, dat 
een of andere bestuurder per conferentie de 
Stryd afemoorde, zoals voor de oorlog schering 
en inslag was.

D a t  was een organisatie waaraan behoefte was 
en vele duizenden arbeider« sloten zich aan. Zelf 
zullen wy uitmaken hoe eri waar er gestreden 
moet worden, zo was de gedachte. Zeker, er 
zouden fouten gemaakt worden, m aar die konden 
worden verbeterd, in en door de.ervaring.-
De ontwikkeling van de E.V.B. gaf echter een 

' ander beeld te zien. De E.V.B. streefde naar er
kenning dóór ondernemers en autoriteiten. Er 
zyn twee verschillende soorten van erkenning. 
Er is een erkenning,/ die afgedwongen wordt, 
doordat men een macht is, waarmee rekening - 
moet wórden gehouden door den tegenstander. 
En er is ook een erkenning, die „verdiend” 
wordt, doordat men bltfk geeft eert fatsoenlijke 
organisatie te zijn, die bruikbaar is om volgens

Tegenover de legende-vorfiüng, waarbij cfes de 
C.F.N. en de bourgeofeie hand in hand gaan, 
geven wy_een lezing van de Februari-staking. 
zoals zy zich in werkelijkheid heeft toegedragen. 
Daarvoor^ was het nodig, dat we- terug grepen 
n§ar begm Van Februari 1941. De CP.N. gaat 
veel verder terug in haar geschiedschrijving. Ze 
haalt er zelfs ̂  werkverSchaffings-stakingen bij 
die reeds in November en Öécèmber 1940 in 
Amersfoort, Baam en omgeving uitbraken. Zij 
doet dit, om aan te tónen, dat het verzet van de 
illegale C.P.N.. reeds zoveel wortel had geschoten 
onderdé arbeiders in de bedryven, dat daarmee 

grondslag was gelegd voor de 
activiteit, die de arbeiders in de Februari-staking 
zouden ontplooien. De fabrieksarbeiders weten 
echter beter. Ze Weten natuuriyk, dat er werk- 
verschaffmgs-stakingen waren en zelfs grotere, 
dan onder de vorige regeringen. Maar een ver- 
bindmg met de Bfedrijfsarbeiders bestond zo goed 
als niet. Wel waren er arbeiders van verschil
lende schakeringen, die aan de steunäcties, die

Zy, die de merkwaardige film „Raduga” 
(De Regenboog) hebben gezien, zullen 
niet licht de stem en de woorden van de 
vrouw vergeten, die aan het eind haar 
bittere vloek over /le  Öuitsers uit
schreeuwt, niet alleen over de^nazi’s en de 
Junkers, maar ook over de arbeiders, de 
vrouwen en de kindieren.. . .  geborenen 
en ongeborenen.
De mensen in de zaal applaudiseerden en 
stampten. Wisten zg wel, wat zy deden? 
Gaven zy er zich wel rekenschap van?

)Wy betwijfelen h e t___> ....... ;• • >

Onlangs hoorden wy een andëre stem, uit 
een verleden dat reeds vër achter ons 
schijnt té liggen, een stem, die opklohk 
van een oude gramofoonplaat: ïb aaro m  
moet het arbeidérsëenheidsfront het werk 
der arbeiders zyn”.
Ernst Biisch zong over internationale ver
broedering en over het afschudden der 
ketenen. „En heel onze knechtschap zul
len wy verbreken”. Er was ook in zijn 
stem verbeten haat — tegen het fascisme,

tegen de kapitaals macht! Maar sterker dan 
de verbittering was de solidariteit met alle 
verworpenen, die langzamerhand tot de 
stryd ontwaakten en dieper dan de haat 
was de liefde voor de slaaf-geborenen.
Ein de xhensen, die naar deze stem geluis
terd hebben, w aren.. . .  Duitsers, anti
fascistische Duitsers; «die één met ons zyn 
geweest in het verzet, die weer één zullen 
zyn met ons, als het er om gaat, de stryd 
voort te zetten. *
„Slechts de doden in ieder land” . . . .  zingt 
Ernst Busch aan het eind van een lied. In 
ieder land. Laten we dit niet vergeten., 
Laten we niet luisteren naar de bezeten, 
van woede trillende stem uit „Raduga”. v 
Het is béter, dat we het lied van Ernst 
Busch tot ons hart laten doordringen, al 
is het dan een „Duitse” klank, die uit een 
ver ver|eden tot ons komt. We moeten er
naar luusteren. Het is dezelfde stem, die op 
de slagvelden van Spanje klonk, waar pro
letariërs van alle landen, ook Duitse, hun 
leven ten offer brachten. Ter verbreking 
van onze knechtschap.

de spelregels, de arbeiders in het gareel der on* 
dernemers te houden of terug te  brengen. Dat 
men dus een organisatie is, die de opbouw als 
no. 1  stelt en die piet in de war wil sturen.
JJ*®, laatste soort erkenning koos de landelijke 
E. V.B.-leiding. De ideologische verbondenheid 
met de Paul de Grootse politiek was daar zeker 
niet vreemd aan. ^  * i ,

In_deeersteiglaats moestafgerekentLworden met 
net zelfstandig besluiten van de bedrtffearbeiders, 
om al of niet kracht achter hun eisen te zetten 
door middel van staking. Dat dit niet gemakkelyk 
is, bew ysijiet veelvuldig voorkomen van spon
taan uitbrekende stakingen. Als de staking een 
fett was, werd de hulp ingeroepen van de E.V.CL 
die de leiding op zich nam. Maar meer en  meer 
doet de E.V.C-lèidiftg daarbij datgene, wat de 
„erkende vakbonden niet by de arbeiders voor 
elkaar hadden.kunnen krygen: Het dempen van 
de strtfd en het ombuigen van de activiteit der 
arbeiders naar de activiteit van de leiders aan 
de conferentietafels, het herstellen van de vrede 
in  het bedryfsieven, en de oplossing van de

fttL Dezelfde argu-

door de propaganda ter hand te nemen voor uit
breiding van de stryd van bedryf naar bedrijf, 
om op die manier de klassekrachten te ver- 
zamelett door de acties van de arbeiders zelf, 
wordt steeds minder gehoord.

De stakingen in de Amsterdamse haven en op 
&chipho| zyn daar opnieuw een bewijs van. Het 
advies „aan de gang, jullie belemmeren de on- 
darhandehngen klmkt  vedvuldiger. B é t vóórbë-

kwesties door onderhandelingen. argu
menten, die de .„erkende” bonden gebruiken, 
komen daarby voor de dag: Dè staking is on
tijdig, de onder har delingen worden zodoende in 
gevaar gebracht, de voedselvoorziening, de pro
ductie worden benadeeld, enz.
Van een streven om de stryd voor te bereiden,

reiden^ de agitatie der actiefste en meest klasse- 
bewuste arbeiders, wordt door de E.V.C.-leiding 

n*et gesteund, maar geremd.
Partiële conflicten hebben maar betrekkelijke 
waarde. De grote tegenstander gaat er. niet voor 
uit de weg. Brede golven van verzet moet hn 
tegenover zich vinden, willen onze eisen erasti* 
geromen worden.
Willen wy arbeiders onze eisen meer kracht bij 
zetten, dan moeten wy zelf de voorbereiding 
van de stryd voor die eisen ter hand nemen. Wij

T 01?*“ “ 1 ,met onze grieven in het eigen bedryf te bespreken, maar wy moeten het 
vanuit het bedryf, samen, onder de aandacht 
brengen van onze maats In de andere bedryven, 
om zodoende een breed yerzetsfront te organi
seren. Om zodoende tot uitdrukking te  brengen 
o n »  eisen, door onszelf opgesteld, en A  niet 
laten afleidai door de voorstellingen, die door 
welke organisatie ook, in samenwerking met de 
werkgevers zQn opgesteld.

DE STRIJD TEGEN HET MILITAIRISME
De stryd, die door de arbeidersbeweging en door 
verschillende burgerlyk-pacifistische stromingen 
tegen het militairisme is gevoerd, is door de 
2e wereldoorlog in een groot fiasco geëindigd. 
Het militairisme is mächtiger vdan ooit. Nóóit 
zagen we groter legers, krachtiger vemietigings- 
middelen. En nu, na de 2e wereldoorlog, zijn de 
oorlogsbegrp dngen in alle lalden nog hoger 
zev roe^er in vredestijd ooit zQn geweest, de 
vredesstérkte van de legers van nu benadert de 
^ï-logssterkte yan vroeget én Engeland en Am e- 
rika voerden de dienstplicht in. Indonesië roept 
nu een eigén nationiud leger op de been.
De wereld is nu u i vredestijd tot een geweldig 
wapenmagazijn geworden, terwijl m illioenS 
regelmatig worden gedrild en andere millioenen 
dag en n ^ h t  aaü het werk zijn, om dit leger te 
onderhouden en van-,t beste te voorzien^ wat 
menselijke techniek kén voorbrengen. De kosten 
van de bewapening itfn tot m ik éen Tcrankzin- 
nige hoogte gestegen, dat Frankrijk z i ä  genood- 

Sezieni een deel van het leger te 
ontbinden. Niet om gelden voor het leven vrij 
te maken, maar omdat de ontberende bevo’Jdng 
de lasten niet tot die hoogte kan öpbrengen.

is het militair isme een pest. die reeds gene
raties achtereen aan de welvaart van de be
volkingen vrat en die nu verwoestender werkt 
aan ooit.

Het heeft in de tyd voor de 2e wereldoorlog niet 
ontbroken aan illusie’s, om de oorlogen uit te 
bannen en de bewapeningen tot een minimum 
terug te brengen. Internationale vredescongres
sen, volkenbond, ontwapeningsconferentie^, wa- 
ren de uitdrukking van deze ülusie’s. De refor- 
miatische arbeidersbeweging geloofde in deze
tiiïïS?'8 er aan mee- Maar *  m anris-* 'tische arbeidersbeweging wist, dat het illusie’s
waren. Ze is er van overtuigd, dat het militairis
me onder het kapitalistische productiesysteem 

Ia uit te bannen is, maar dat het juist voortr 
durend in kracht moet toenemen, omdat de bé
zittende klasse geen andere methode kén hebben 
om haar onderlinge geschillen uit te vechten, n / 
om de onderdrukte bevolkingen in haar macht 
te houden. Zo lang de productie om de winst, 
dat fc om de uitbuiting van de bevolkingen, 
grondslag der samenleving is, zolang zal het mili
tairisme zich in volle kracht handhaven. Paarom 
valt de stryd tegen het militairisme voor de 
^arxisffsche arbeidersbeweging éamen met de 
stond tegen het kapitalisme als productiestelsel, 
zodoende heeft de marxistische arbeidersbewe-

D°Slt d,ü},^Lge,maakt van e«1oerlyke, anti-militairisdsche beweging. ; »

Ondertussen bestond vïór de 2e wereldoorlog 
wel een afzonderlijke anü-militairistische bewe
ging. Het waren vooral burgerlqk-pacifistische 
stromingen, die van een vreedzaam kapitalisme 
droomden en meer of minder anarchistische be
wegingen, die een byzonder beroep deden op 
het gezonde verstand van de mensen, om zich 
met voor de belangen van een heersende klasse 
te laten vernietigen en die tevens een beroep 
tteden op de gevoelens van recht en van zedelijke 
verontwaardiging over de barbaarse grondslagen 
van de moderne maatschappij. Daarbij deden ze 
een beroep op de individuele daad^van dienst
weigering, in de hoop en het vertrouwen, dat 

•?.e £ ?  massaa  ̂ verschijnsel zou worden. Het 
militeirisme moest onmogelijk gemaakt worden, 
doordat de mensen zouden weigeren er aan mee 
te werken. Ieder mens werd door hen fcersoonliik 
verantwoordelijk gesteld voor de verdere in
standhouding van het militairistische geweld. En 
j 6 .PcfBoonï^ e  verantwoordelijkheid moest 
aan zijn uiting vinden in de persoonlijke daad.

beweging had internationaal gezien, weinig 
uiden. Jn Nederland v, ., ze vrij krachtig,

wawschgniyk verband. hield m it de b ï-  
trekketyk geringe gevangenissttoffen, die hier te 
lande op dienstweigering gestelïw aren. Amerika 
en Engeland kenden geen dienstplicht, zodat dit 
geen eigenlijk probleem voor die landen was. De 
internationale organisatie (I.A.M.B.) was dan ook 

Nederlandse A^ v - 
Vragen we ons af, of deze soort van anti-milital- 
ristische propaganda nuttig gewerkt heeft, dan 
gelov^i we, dat er niei al te veel waarde-, aan 
gjhecht kan worden. De militaire oefentijd werd 
vóór de 2e wereldoorlog niet als zulk een ondra- 
gelflke last gevoeld, dat de jongelui veelal hun 
toekomst in de waagschaal wilden stellen door 
een dienstweigering. En de schriftelijke en mon- 
dqhnge propaganda, die van de I.AJW.B. of de
AM.V. uitgihg, werkte niet voldoende verhel-
ï m n?.,0Ver he‘ van het kapitalisme. Het 
militairlsme werd veel meer gezien als het zaken 

u verenigde wapenfabrikanten der 
wereld. als het dnrven van een groep nüsda- 
o gers, dan als de absolute voorwaarde van een 

•productiestelsel. Maar dat alles neemt natuurlijk 
v!* ' onbaatzuchtige werldust en 

perfoonhjke overgave in deze strijd voor per- 
soonlqke dienstweigering tot uiting kwamen.
Door de voorstanders van« individuele dienst- 4 

l zijn dikwijls ernstige verwijten tot dé
gericht, dat deze 
steunde. Toch is

dat verwijt niet gerechtvaardigd. De 
arbeidersbeweging acht een val van het 

; nsme niet mogelyk zonder de val van het Jiapita- 
ïlsme, terwijl het door individuele dienstweige
ring niet wordt geschaad. Het kapitalisme kan 
alleen Destreden worden door het gemeenschap— 
pelyk optreaen, waarin de mensen leren de 
maatschappij te beheersen. En voor zo ver in het 
leger stryd gevoerd kan wnnd*n kan Hof « fa ta  
door gemeenschappelijk optreden van de sol
daten. Zodoende spoorde zy- niet tot individuele 
dienstweigering aan, maar wel tot collectief ver
zet in het leger. ^

Het is nu de vraag, of de standpunten inzake 
de individuele dienstweigering van vroeger en 
het pogen van collectief verzet in het legéren de 
huidige toestand hun geldigheid nog hebben. We 
menen, dat individuele dienstweigering in het 
algemeen gesproken voor de tegenwoordige tfid 
minder zin heeft dan ooit Het is niet aansta 
nemen, dat langs deze weg werkelijke krachten 
zyn los te maken voor maatschappelijke bewust
wording van de arbeidersklasse. Daarvóór is het 
mmtainsme nu veel te krachtig in de hele staat 

de hele maatschappij georganiseerd.
Het m echter 'een andere zaak, of deze fndivi* 
duele dienstweigering voor bijzondere gelegen- 
heden nuttig kan zijn. We denken hierbij bv. 
aan de toestand van het ogenblik, nu de jongens 
worden opgeroepen, om met óf aonder  goedkeu
ring van de grondwet op de Indonesische bevol
king te worden losgtiaten. Aan de ene l^ant be-

1 heen testaat onder vele jongelui
ivontuur

wel lust er 
van een vreemd land

marxistische arbeide 
htin beweging niet j

gaan* omdat het avont
lokt, terwijl het leger een materide verzorging 
m voeding kleding en genotmiddelen biedt, die 
het burgerleven hun onthoudt. Maar andettHds 
is bij anderen een diepgaande weerzin vast te 
stellen, die over individuele dienstweigering Job 
uitgebreide schaal doet mompelen.
We betwijfelen, of van deze individuele dienst
weigering'veel terecht kom t Men beweert Ja t 
er nu 6 jaar gevangenisstraf op gesteld is, wat 
de meesten wel zal terughouden. Eh geen gehoor 
geven aan de oproen tot dienstname zou m c ^  
leiden tot onderduiken, feitel$k voor altnd. Wat 
practisch natuurlijk niet mog^ijk Ik Het 
kent, dat de onderduiker ook voor zq 
leven practisch uit het maatschappeliü 
proces gestoten is.

V o él wil dat niet zeggen, dat een dergelijke 
actie tot dienstweigering zonder méér moet wor- 
den afgewezen. Maar  als er iets van terecht Wil 
komen, kan dat alleen als onderdeel van een 
veel grotere actie, die door de arbeidersbevol
king vanuit de bedrijven wordt gevoed. De mili
taire uitzending naar Indonesië knn geen kwestie 
van de -opgeroepen jongens alleen .zyn. Het is 
evengoed een kwestie van de bootwerkers, die 
de schepen klaar maken, van de arbeiders .aan 
de scheepswerven, die de boten gereed .maken, 
van de transportarbeiders, van de hele werkende 
bevolking. Wie de uitzending naar Indonesië wil 
verhinderen, moet de „pübüeke opinie” op dit 
punt bewerken. En het komt dan niet alleen aan 
op een welwillende instemming met een 
actie, maar op een daadwerkelijk ingrijpen van 
de massa, zoals de Spaanse arbeiders destijds 
het zenden van troepen naar Afrika onmogelijk 
hebben gemaakt Want. hier ligt het'zwaartepunt 
Is de bereidheid van. de ^ r k e ^ T t e S g  
aanwezig, uit de weerzin van de bevolking zich 
met de daad, dan pas kan de individuele dienst- d 
weigering'voor de uitzending a ls onderdeel in 
tieze hele actie verschijnen. Dé verantwoording 
voor het uitzenden van de jongens naar Tmtontr- 
sie, berust pas in laatste instantie bij de jongens 
zeit ZeMgt in «erste instantie bij de arbeid, ca in 
de bedrijven.

V.S. V. - Vergaderingen
Zaaadaa^
Donderdag 28 Februari a.s. Reiaerstraat 4,
Onderw. „De Sfrijdtactiek der ^Arbeidersklasse" "J 
Aan vang 8 uur. •.
Rotterdam-Zaid.
Zotfdag 2 i Februari 84. in de zaal van 'M n Kotkeär 
Blokweg 5  aanvang 11 lAr.
Onderw, ».Van Slavenmij. tot ArbeMersmacht1’ - t



noeg geacht Daarna kwamen nog de crisisjaren 
1 1  • 1  W -^ met bezuinigingen van 60-70%.

G e zo n d h e id s  „ z o r g p  in Indonesië Ä Ä r t Ä r Ä S i
t '■ • geheel Indonesië 5 inrichtingen, 60.000 ä 70.000
^  , . „ ' -  . , ' ,  patiënten komen in aanmerking voor opname.
Ook in de verpleegsterswereld schont enige be- verzorging; antwoord werd nooit ontvangen. Dit Onrustige patiënten worden per rechterlijk von-
weging te kómen. Men heeft een E.V.C. opge- hoeft geen verwondering tè wekken, als slechts nis in de gevangenis gestopt. De behandeling
richt en is actief in de weer om betere sociale 1/3% van het totale budget wordt uitgetrok- van deze menschen behoeft geen commentaar,
omstandigheden. Men organiseert lezingen, op ken voor medische en gezondheidszorg, 2% voor Het zjjn toestanden, zoals hier in de Middel-
een waarvan Dr. Mnchtar heeft gesproken over— het onderwijs, terwijl d» amkpnnr»n ha» dft1 forum.'*——------- ------------— —■— —-
„Gezondheidszorg in Indonesië”. In het „Mede- Departement van Binenlandsch bestuur 40% ge- Tot zo ver het verslag. Commentaar hierop is
deelingenblad van Verplegenden” vonden we nieten. Hier moet men'toch uit officiele gegevens o.i. overbodig. Wy weten al lang, hoe de kolo-
hierover een verslag, dat als volgt luidt: de scheve verhoudingen constateren. De indone- niale uitbuiterspoUtiek van Nederland er uitziet

sische bevolking geeft met haar arbeid op plan- En dat men niets liever wil, dan hiermee weer
„Over de medische zorg in Indonesië is in Ne- tages en sawah’s de enorme winsten, die in Euro- zo gauw mogelijk te beginnen. Eki we weten ook,
derland weinig bekend. Wil men dieper op deze peesche beurzen afvloeien. Voor èèn van de dat e r dan bitter weinig verandering zal komen
aangelegenheid ingaan, dan zqn de publicaties meest primaire belangen van een volk, de volks- in de hygiënische, toestanden en gezondheidszorg
zeer verspreid en moet men verschillende rap- gezondheid, wordt 1/3% van een begroting ge- * in Indonesië.
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