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Proletariërs  aller landen, verenigt U l

•m  de macht
Een ja a r  na de bevryding! Ben jaar ge
praat over vrede en veiligheid. Mislukte 
conferenties hier en daar van de „Ver
enigde Vredelievende volkeren”, dat wil 
zeggen, van de diplomaten van de over
winnende landen.. Ba tezelfdertijd leggen 
de imperialistische bloks de banden op de 
gebieden op welker beheersing zij prys 
stellen. Stryd om het bezetten van steun
punten. Verdryving van millioenen uit 
huis en land, „vaderland”, groter van om
vang dan datgene wat ons uit de geschie
denis bekend is, als „grote volksverhui
zing”. Nieuwe en scherper wordende te
genstellingen tussende de imperialistische 
machten. Een stalen gordijn dwars door 
het vernielde en verarmde Europa en aan 
weerszyden van dit gordijn honger en 
wanhoop.
Voortzetting van de bewapening en ver
dere onderzoekingen naar nieuwe geheime 
wapens, die de wereld met vernietiging 
bedreigen.

Een jaar opbouw! Onoplosbare internatio
nale tegenstellingen. Strijd om afzet- en 
grondstofgebieden. Conflicten en moeilijk
heden over invoer, uitvoer en credieten. 
Niet te regelen valuta-problemen tussen 
de verschillende ihachten. Europa, schat
plichtig aan Amerika, zakt in onmacht 
weg* Dreigende hongersnood over de ge
hele wereld. Voedselconferenties en ver
laging van hongerrantsoenen, die toch 
reeds ver liggen beneden het noodzake
lijke om het menselijk lichaam op krach
ten te houden.

Zo is de wereld na een jaar vrede!

NEDERLAND.
Ook Nederland is een jaar bevrijd. Ook 
hier is een jaar de wederopbouw gaande, 
onder leiding van een ,»socialistische” re
gering. Zij heeft het oude koloniaal- en 
handelkapitalistische land willen binden 
hi een geleide economie^ opgedrongen 
door de nood van de tijd en de buiten
landse grootmachten.
We) zyn er beloften gedaan van vrijheid
en democratie, van welvaart en sociale

Ze mogen niets zéggen,
Zé mogen niets Tragen,
Ze mogen alleen hun leven wagen,
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Velciezingen en staking
*  .

Na een jaar vrede werden de eerste parle- 
ments verkiezingen gehouden, terwijl .in 
de havens van Amsterdam en Rotterdam 
een nieuw arbeidsconflict woedde.
De verkiezingsnederlaag van de nieuwe 
Partij ’̂ aff dé Arbeid vindt erièrztfds haar' 
verklaring in het feit, dat ongetwijfeld 
veel kleinburgers onder de indruk van de 
propaganda van de Partij van de Vrijheid 
en b.v. de Anti-Revolutionaire partij, ang
stig zyn geworden voor de dreiging van 
een almachtige staat. Meer dan die pro-< 
paganda moeten zij van de Party van de 
Arbeid reeds afkerig zijn geworden, door 
de dagelijkse érvaringen, wanneer zy in 
hun persoonlijk- en zakelyk leven steeds 
stuitten op „bureau zus èn zo.” 
Schermerhom is .door de verkiezingen 

^veroordeeld. Schermerhom is door de 
feiten veroordeeld en dit laatste vooral, 
mogen al diegenen die hoge verwachtingen 
van hem en zijn partij hebben gekoesterd, 
al diegenen, die in deze figuur een „sterke 
idealistische kracht” hebben veronder
steld, die wat zou kunnen klaar maken, 
zoals dat vooral bij lezers en vrienden 
van het weekblad „De Vlam” het geval 
wfes-, goed begrypen.
Schermerhom^ optreden is de veroorde- 
ling ook van hun inzicht en politiek^ En 
waileer het juist deze mensen zyn, die 
vaak klagen ov^r het geringe inzicht van, 
de arbeiders, laten ̂ zy dan n.u eens de hand 
in eigen boezem steken. Want zij hebben 
de arbeiders een jaar lang jn e t illusies; 
gepaaid.

REGERING EN STAkERS.
Schermerhom, wellicht nog aangezet door 
de meest reactionnaire elementen uit zyn 
omgeving, is er tenslotte toe overgegaan 
het militaire geweld, de proleten in uni
form, met tanks en stenguns, in de weeg
schaal der klassekrachten te gooien. Hy 
en zyn ministers hebben de soldaten tot 
gedwongen onderkruipers gemaakt en, 
via de burgemeesters, de studerenden tot 
het bedryf van stakingsbreker gebracht. 
Dat dit alles geschiedde op het moment 
dat de'£.V.C.-leiding duidelyk blijk gaf 
angst voor de situatie te bezitten, maakt 
dit optreden tot een stuk heersersprotse- 
righeid dat duidelyk moet zijn voor ieder, 
die slechts poogt tot de kern van de kwes
tie door te dringen. Onder de argumen
tatie dat dé staking de opbouw belem
mert, de welvaart schaadt, heeft Scher
merhom teruggegrepen naar middelen, 
die door de machthebbers werden ge
bruikt toen de strijdende arbeidersbewe
ging zijn eerste stappen zette op het pad • 
van de klassestry d, toen de stakingen bij de 
wet verboden waren. De plaat van Stein- 
len die wy hierbij brengen) uit de tijd 
van rond 1875, is weer als voor deze tyd  
getekend. De staat is wéér, sterker dan 
ooit, de klassestaat.
De houding van de regering, haar keuze 
van plaats in de klassebotsing, onder
streept nog eens de juistheid van de op
vatting, dat langs geleidelijke weg, via de 
staat, geen socialisme komt. Dat langs die

weg de productie op de basis van winst 
en rentabiliteit, op de kapitalistische basis 
wordt georganiseerd. '
Zo ontstaat geen gemeenschap v^n vrye
producenten. .............
En toch is dat het probleem, waarvoor wij 
ons‘ allen zien geplaatst: hoe zal interna- 
-tienaal -de- epbouw» van- het economisch

niet geweken overal in alle landen zijn 
de scheepvaartmaatschappij en aan de slag 
het loonpeil van het personeel sterk té 
verlagen . v
Dat past niet- alleen de Nederlandse 
scheepvaartbaronnen, maar dat stemt ook 
overeen met de loonpolitiek die de Neder-

leven gaan? Zullen wij leven om te wer
ken en winsten voort te brengen voor 
het kapitalisme, of zullen wij werken, om 
tezamen te maatschappelyk mogelijke wel
vaart te genieten? Kiezen wij voor het 
laatste, dan kiezen wy tegen het kapita
lisme. Dan nemen wij plaats in het klas
sefront.

Aanpassen.
De regering is met cijfers gekomen over 
de lonen der zeelieden. Het kan inderdaad 
geen kwc*ad de aandacht te vestigen op het 
loonpeil van hen, die vóór de oorlog een 
belangrijke bijdrage leverden aan de rjjk-
dom van de Nederlandse bezittende klasse., 
de arbeiders op de grote vaart.
Vijf en negentig harde guldens per maand 
voor matrozen die een gezin te onderhou- 
dehTï&dden. Zegge en schrijve: twee en 
twintig per week voor arbeiders die 
wekenlang gescheiden van hun gezinnen 
moeten leven. Het is een schreeuwend 
schandaal dit vergelijkingsmateriaal te 
durven brengen.
Wy schreven reeds, dat de bezittende 
klasse van Nederland uit overwegingen 
van rentabiliteit gedwongen wordt, het 
levenspeil van de arbeideite ver benecïen 
dat van vóór de oorlog te.schroeven. Maar 
daar staat tegenover, dat wat het zeeva
rend personeel betreft, de gages verhoogd 
door gevarengeld enz., sterk zijn geste
gen. En al zijn de gevaren op zee, door 
overal nog zwervende mijnen nog lang

landge regering hier wtl doorvoeren. Hoge

M.

lonen der zeelieden zouden die algemene 
loonpolitiek doorkruisen,

V

Maar vyf jaren oorlog gingen ook de zee
lieden niet zonder meer voorbij. De inter
nationale gezindheid leeft onder deze 
mensen van zelf sprekend toch altijd 
sterk. Nu hebben zy tesamen vyf jaren 
gevaren, getrotseerd. De lotsverbonden
heid, om dat woord eens te gebruiken, is 
sterker geworden. Wanneer overal aan 
hun loon wordt getrokken, voelen de 
Engelse, Amerikaanse, Noorse, Belgische 
en Nederlandse zeelieden sterk Trun on
derlinge solidariteit. Zy staan aan de 
spits van de klassenstrijd. Hun lonen 
stoiideln iii de oorlog en staan wellicht nu 
nog aan de spits van de arbeiderslonen. 
Het belang van de bezittende klasse is, dat 
zij geslagen worden. Het belang van de 
zeelieden overal is, dat zij een_.stevig loon 
overhouden en dat zy niet weer terug
zinken in de vooroorlogse toestanden. 
Meer dan in hun massa-organisatie, de 
E.V.C. die helaas talrijke gebreken heeft, 
eigen aan de oude vakbondsvormen, ligt 
in de solidariteit, vooral de internationale 
solidariteit hun kracht, zoals de solidari
teit van alle arbeiders hun aller Jgracht is. 
Laten -de Nederlandse arbeiders S i arbei
dersvrouwen goed beseffen, dat de zee
lieden en ook de boptwerkers die begre
pen" dat zij solidair moesten zyn, strijden 
voor ons aller levenspeil. Laten kantoor-

Dit citaat uit ,,De Druiven der Gramschap” door 
'John Steinheck, laat in een klein bestek de ge
hele verderfelijke werking van het kapitalisti
sche systeem zien. Het laat zien, dat alles wat 
goed en mqpi en nuttig kan zijn in de wereld 
door het kapitalisme veranderd wordt in zijn 
tegendeel.

____En het eerst worden de kersen rijp. Ander
halve cent het pond. Allemachtig, daar kunnen 
we ze niet voor plukken. Zwarte eïi rode kersen, 
vol en zoet, en de  vogels eten de helft van iedere 
kers, en de ^vespen zoemen de gaten binnen, 
die de vogels maken. En de zaden vallen op de 
grond en drogen uit met zwarte restjes vrucht
vlees er aan hangend.'

. VJy i I 'w' rara  ̂v  1* rf * L* 'ï* •- >

De blauwe pruimen'worden zacht en zoet Maar 
we kunnen zf niet plukken en drogen en zwave
len. We kunnen geen loneij betalen, hoe laag 
dë lonën Ook zyn. En de blauwe pruimen bedek
ken de grond. En eerst begint het vel een beetje 
te rimpelen en zwermen vliegen komen zich te 
goed doen en de vallei is vol van den geur van 
zoet bederf. Het vruchtvlees wordt donker en 
de oogst verschrompelt op de grond.
En de peren worden geel en zacht. Vijf dollar 
per ton. Vijf dollar voor veertig kisten van 
vijftig pond: de bomen zijn gesnoeid en gespo
ten, de boomgaarden onderhouden — de vruch
ten plukken, in kisten doen, de vrachtwagens 
laden, het fruit afleveren aan de inmaiakfabriek 
— veertig kisten voor vijf dollar. We kunnen ’t 
niet doen. En het'gele fruit valt met een plof 
op de grond en spat kapot op de grond. De 
wespen graven zich in het zwarte vruchtvlees

HEPBI
in, en er is een geur van vruchtvlees en rot;- 
ting. Dan de druiven — we fcunnen geen goede 
wijn maken. De ménsen kunnen geen goede Wtjn

van de wijnstokken,kopen. Rits de druiven van de wijnstö gpe-
de druiven, rotte druiven, druiven waar de wes
pen aan geknaagd hebben. -Pers steeltjes, pers 
aarde en verrotting. Maar er is meeldauw en 
mierenzuur in de kuipen.
Doe er zwavel en tannine bij. De lucht van de 
gisting is niet de rijke geur van wijn, maar de 
lucht van bederf en chemicaliën. Nou ja, er zit 
toqh alcohol in, in ieder~geval J;Ze kunnen er 
dronken van worden.

De kleine boeren zagen, hoe hun schulden stegen 
als het wassend tij. Ze spoten de bomen en ver
kochten geen oogst, ze snoeiden en entten en 
konden den oogst niet plukken. En de mannen 
der wetenschap hebben gewerkt, hebben nage
dacht, en de vruchten verrotten op den grond, 
en het verrottende moes in de wijnkuipen ver- 

.giftigt de lucht. En proef de wijn — helemaal 
geen druivenaroma, alleen maar zwavel en tan
nine en alcohol.

Deze kleine boomgaard zal het volgend j a a r  een 
deel zijn van een groot concern, want de schul
den zuUén den eigenaar boven het hoofd ge
groeid z«n: ï '
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De verkiezingen zyn achter de rüg. Het 
„Nederlandse volk” heeft zyn uitspraak 
gedaan. Naar het heet, heeft het door deze 
verkiezingen vastgesteld» op welke, wijze

het bij de besprekingen over de kabinets
formatie naar de, lommerd te brengen. 
Vorrink wenste vast te houden aan een 
zeker minium-programma, dat o.a. natio-

het in de komende jaren wenst te worden 
geregeerd. Op deze wyze komt in Neder
land te „democratie” tot Uiting.
Intussen blijkt in werkelykheid de re
gering door deze uitspraak van „ het volk” 
toch niet zo erg aan banden te zyn gelegd. 
Want op grondslag 'Vanjle resultaten der 
gehóuden verkiezingen worden op het 
oogenblik de meest uiteenlopende rege- 
ringscombinaties voorgesteld, die stuk 
voor stuk allemaal zouden steunen op een 
meerderheid in het parlement. Zo wenst 
de C.P.N. een regering bestaande uit 
C.P.N., Partij van de Arbeid en Katho
lieken terwyl aan de andere kant ook over 
de combinatie van Katholieken, Anti-revo- 
lutionairen en Christëlyfc Historischen 
l^ordt gesproken. Tussen deze beide uiter
sten worden nog alle mogelyke andere 
„oplossingen” aan de hand gedaan. . Het 
feit, dat al deze verschillende, vaak tegen
gestelde politieke programma’s kunnen 
steunen op een meerderheid in het parle
ment, is wel een bewys, hoe gering in 
werkelykheid de invloed van de kiezers 
op de algemene regeringspolitiek is. Over 
dè wyze, waarop we straks zullen worden 
geregeerd, wordt niet bëslist door de 
parlementsverkiezingen, maar uitsluitend 
in de önderhandelingen, die op het ögen- 

> blik achter de schermen wordt gevoerd.

De C.P.N. voert thans propaganda voor 
een regering, bastaande uit C.P.N., P.v. 
d.A. en K.V.P. Zy doet dit onder het motto 
een reactionaire combinatie te willen ver
hinderen. Zy meent, dat haar z.g. minium- 
programma, Bstkande uit zes punten, hier
voor voldoende grondslag .biedt. En inder
daad is dit programma zo vaag gesteld, 
dat zyn letterlijke tekst grotendeels zelfs 
voor de officieel rechtse partyen aan
vaardbaar zou zyn. Ondertussen wil geen 
van de andere partyen met de C.P.N. ih 
één regering zitten en zo heeft het aanbod 
van de C.P.N. in de practyk niet yeel 
anders- te betekenen, dan dat deze party 

- zich straks op de borst zal kunnen slaan 
als de ware vertegenwoordigster van de 
„democratie.”
De eigenlijke önderhandelingen over de 
toekomstige kabinetsformatie geschieden 
op een geheel andere basis. De strijd loopt 
hier vooral over de beide tegengestelde 
mogelykheden van een coalitie tussen de 
P. v. d. A. en K.V.P., of een verbinding 
van de K.V.P. met de rechtse partijen. 
Deze onderhandélingen worden thans, zo
als jnen dat gewoon is, acftter de scher
men gevoerd, terwyl het grote publiek zo 
nu én dan met een paar tam-tam rede
voeringen in de juiste stemming wordt 
gebracht om straks overtuigd ja te kunnen 
knikken. Koos Vorrink heeft ‘een derge- 
lijke rede afgeétoken te Almelo, waarin 
hy o.a. zeide, dat de P. v. d. A. geen ver
nieuwingsprogramma heeft opgesteld, om
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nalisatie van de mynen en de Nederlandse 
Bank, het z.g. welvaartsprogramma en 
verschillende maatregelen van minister 
Vos omvat. Aan de andere kant bestem
pelt Vorrink de wens om in de oppositie 
te gaan en die o.a. door „Het Parool” 
wordt geuit, als kruidenierspolitiek. Dit 
betekent, dat de leider van de fractie van 
de P. v. d. A. toch alles op alles wil zetten 
om aan de regering te kunnen deelnemen.

„Het Parool” ,dat het gaan in de oppositie 
bepleit, doet dit vooral uit angst, dat de 
vele compromissen die de P. v. d. A. in de 
regering onvermydelyk zal moeten aan
gaan, deze party nog verder naar de kant 
van de C.P.N. zullen doen afbrokkelen. Op 
het aanbod tot samenwerking van de 
C.P.N. heeft „Het Parool” dan ook onmid- 
dellijk gehapt, niet doordat het een coa
litie me deze party wenst te aanvaarden, 
maar door aan de C.P.N. te verzoeken 
haar loyaliteit te bewijzen,* door haar aan
vallen op de P. v. d. A. te staken. Wanneer 
de C.P.N. bereid'is een coalitie van de 
P. v. d. A. en K.V.P. ook propagandistisch 
te steunen, is het gevaar van afbrokkelen 
van de P. v. d. A. sterk beperkt en durft 
ook „ H e t Parool” een dergelyke verbin
ding aan te gaan.

Zo zien we, hoe het loven en bieden ten 
aanzien van de a.s.. kabinetsformatie aan 
alle kanten aan de gang is. Ook in de 
K.V.P., die thans een sleutelpositie in
neemt, wordt dit spelletje gespeeld. Hoe
wel ook in deze kringen vooral naar een 
coalitie met de P. v. d. A. wordt gestreefd, 
bewijst de benoeming van Romme tot 
fractieleider wel, dat de rechtervleugel 
van de K.V.P. alles in het werk stelt, om 
in dezel önderhandelingen een zo sterk 
mogelyke positie in te  nemen.
Hoe de nieuwe regering ook zal uitvallen,

de gedragslyn die zy tegenover de afbei- 
derS zal volgen, staat van te voren vast. 
Dat blijkt reeds uit de scherpe politiek, die 
door de tegenwoordige regering tegenover 
de stakers wordt gevoerd. De nieuwe re
gering zal de zelfstandige acties van de 
arbeiders met alle middelen bestryden. 
Want  hier  ligt- een  -punt- van. n ét - pro*-

wiSfr ^
de zeelieden als ze in het buitenland pas
sagieren mochten, slechts een waarde van 
vier gulden mee op zak kregen?
ze daarom de goederen voor hun noodlij
dende gezinnen niet konden kopen, hoe
wel ze daar te krijgen waren en ze genoeg 
verdiend haddên?
de vreuwen van de stakers by de vrijwil
ligers op huisbezoek gaan?
de stakers aangeboden hadden om de 
bananen te lossen, maar dat dit aanbod 
door de regering afgewezen is?
de stakers aangeboden hadden de bagage 
van de repatrieerenden te lossen, maar dat 
dit aanbod eveneens afgewezen is?
de regering de controle heeft over de grote 
scheepvaartmaatschappijen, zodat deze 
staking een staking tegen de regering is?

gramma waar alle partyen, van C.P.N. tot 
Apti-revolutionair het eens zyn. Alle par
tyen zonder uitzondering zyn vöor de op
bouw en tegen de stakingen; de C.P.N. 
zelf en de E.V.C. wensen deze stakingen 
ook alleen maar zolang te ondersteunen, 
zolang het om de erkenning van hun or
ganisatie gaat, maar zodra dit doel bereikt 
is, willen, ook zy de vreedzame samen
werking tus&en kapitaal en arbeid. Zy 
willen alleen maar hun erkende plaats 
hebben in de algemene kapitaalspolitiek.

Daartegenover hebben wy al vaak genoeg 
uiteengezet, dat de tegenwoordige „op
bouw” geen enkel arbeidersbelang dient, 
maar dat hy alleen is gericht op het voor
zien in de kapitaalbehoeften. Als resul
taat van deze „opbouw” wordt niet de 
levenspositie der arbeiders verbeterd, 
maar wordt alleen vde uitbuiting hoger 
opgevoerd en wordt een machtsapparaat 
ongebouwd voor de onderdrukking van 
de bevolking en voor de oorlogsvoorbe
reiding. Er is geen enkele reden voor de 
'arbeiders deze politiek, die door allé er
kende of naar erkenning strevende par
tijen en vakverénigen wordt voorgestaan, 
te ondersteunen. De arbeiders moeten 
zich niet laten verblinden door het parle
mentaire kijkspelletje, maar voortgaan, 
hun eigen macht in de bedryven te  orga
niseren. Éfe

Sexuele Nood II
Zaterdag 18 Mei hield de Stichting tot exploi
teren van consultatiebureaux voor Geslachts
kunde haar eeftte openbare landelijke congres 
sinds het uitbreken van den oorlog. De grote 
gaal van Krasnapolsky was bijna geheel gevuld. 
Na het openingswoord van den Heer Storm, 
voerde de vice voorzitter van de afdeling Amster
dam het woord. Hij wees op de gelegenheid 
van theoretische verdieping gedurende de oor
logsjaren, toen er van practisch werken weinig 
kon komen/ Daarna kwam G. Nabrink aan hét 
woord, die een Inleiding hield over „de strijd 
tegen de sexuele nood en voor een gelukkig 
leven.”
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Nadat spr. de ontwikkeling van het nieuw-mal- 
thusianisme geschetst had, gaf hij een beeld van 
de tegenwoordige sexuele nood, die volgens hem 
zijn oorsprong vindt in de onderdrukking van 
de sexualiteit, dié al op zeer jonge leeftijd be
gint. Spr. baseert zich op uitspraken van Frètid

maar niepiand van de woordvoerders gingeigen- 
Ufk in op de principele grondslagen van het be
toog. En toch zijn het, juist de grondslagen, die 
volgens onze mening onjuist zijn.
Spr. ging gedurende -z\jn gehele betoog uit van' 
het individu. Volgens zijn redener'. ? bestaat de 
maatschappij uit individuen, die ieder hun eigen 
sexuéle nood hebben. Vanuit dat gezichtspunt 
kan hij dan ook beweren, dat iedereen, rijk of 
arm nnet sexuele nood te kampen heeft Als 
men echter grote maatschappelijke vraagstuk
ken wil behandelen, dan moet men niet uitgaan 
van het individu, maar van de klassen. Omdat 
deze maatschappij nu eenmaal een klasse-maat- 
schappij is. En ook de sexuele nood is gebonden 
aan de klassen. Want in deze maatschappij kost 
alles geld, ook de liefde. De groot-industrieel 
heeft geen enkele reden om zich niet sexueel 
uit te leven. De arbeider echter, die zich bewust 
zou willen vrijmaken van zijn sexuele nood is 
toch gebonden aan zijn materiële mogelijkheden, 
b.v. aan de mogelijkheid om twee gezinnen te 
kunnen onderhouden. Indien zjjn bewering waar 
was, dat sexuele' onthouding onderdanige men
sen kweekt, dan zou men de revolutionairen 
onder de groot-industriëlen moeten zoeken.

De werkelijkheid is dan ook wel een béétje an
ders. De inzichten van de mensen worden niet 
bepaald, door hun sexuele leven, maar door de 
któsM ve^udingen, waarin zjj leven. In.Spanje 
was de Katholieke kerk, het machtsinstrument 
van de heersende klasse. De arbeiders werden van 
hun jeugd af opgevoed in de strenge kuisheids- 
theorieën van dé katholieke kerk. Toch heeft 
zich juist in SpÉtnje een krachtige revolutionaire 
beweging ontwikkeld, die niet neergeslagen is, 
omdat de sexuele nood zo hoog gestegen was, 
dat de arbeiders te slap waren om de strijd vol 
te houden, maar omdat ze niet op konden tegen 
de macht van het internationale kapitaal De 
ontwikkeling van de productie-verhoudingen 
over de gehele wereld maakte het uitbreken van 
een wereld-revolutie nog niet mogelijk, en deze 
alleen had ook het spaanse proletariaat werke
lijk kunnen bevrijden.

De theorieën, zoals G. Nabrink die ontwikkelde, 
zyn voor de klassenstrijd gevaarlijk door hun 
eenzijdigheid en individualisme. Zij belemmeren 
het inzipht in de werkelijke verhoudingen in 
de maatschappij.
De arbeider, die door * de ontwikkeling van de 
productie-verhoudingen tot inzicht èn klassebe- 
wustztfn komt, ziet de sexuele nood als een van 

Bde vele wantoestanden, die door het kapitalist 
tische systeem ontstaan, en wordt door dat in
acht reeds innerlijk van deze remmen bevrtfd, 
zoals hij zich ook vrij maakt van godsdienst en 
alcoholmisbruik,

We kunnen de Stichting dan ook hét best ver- 
«eiflW  met verenigingen als „De Dageraad” en 
arbeidersgeheelonthoudersverenigingen. Op zich
zelf doen ze wel nuttig werk, maar ze pakken 

' maar een klein onderdeeftfe van het grote-«e- 
heel aan, en het raat e r juist om. dat we de 
rehel* basis van .de kapitalistische maatschappij, 
waar a i deze vormen van onderdrukking uit 
voortvloeien, tot in zijn „wortels aantasten.

Rotterdam lykt momenteel wel een gar
nizoensstad. Maandag 20 Mei trokken niet 
minder dan 500 man marechaussee, 1500 
man infanterie en 50 pantserwagens Rot
terdam binnen eir bezetten vérschiÏÏëridë 
posten in en om de havens. Het was byna 
om van te griezelen. Al die ijzeren hel
men, die stenguns, de zwaar bewapende 
pantserwagens en de'motorrijwielen met 
machinegeweren er op gemonteerd. Het 
riep by ons herinneringen op aan een tyd, 
die niet eens zo ver achter ons ligt en 
waarin men steeds sprak over dictatuur. 
Nu heeft men het steeds over democratie, 
desondanks schynt het verschil niet zo 
heel groot te ztfiL
Het is werkelyk een merkwaardige ge
schiedenis. Nog merkwaardiger zyn ech
ter de woorden van min.^ Schermerhom 
zoals ze hem door v. d? Berg van de '  
E.V.C. m de mond worden gelegd. Op de 
Maandag 20 Mei in de Riviera-hal gehou
den vergadering van de E V.C. werd n.I.- 
verslag uitgebracht van het onderhoud 
met den minister-president en volgens dit 
verslag zou in dat onderhoud zijn ver
klaard,
„dat zQn radiorede grotendeels door an
deren zou zijn ingegeven en dat men hem 
bad voor gelogen. Men zou hem hebben 
wijsgemaakt, dat det Rotterdamse arbei
ders eir hun vrouwen een waar schrikbe
wind uitoefenden' en dat daarom de be
kende militaire maatregelen genomen 
waren, pp  het moment dat men onder
handelde zou de minister niet geweten 
hebben, dat de troepen reeds onderweg 
waren.” x

ders zich hierby aan te sluiten”.v 
Dergelyke berichtgeving schynt tegen
woordig verenigbaar met zekere democra- 
tisch^octoli^twche beginselen Past -ten
minste volledig in het kader van’ de demo
cratische militaire maatregelen in de 
Rotterdamse haven en is ook in overeen
stemming met de oproep die we heden
avond beluisterden via de democratisch- 
socialistische V.A.R.A. (wegens papierge- 
brek) en waarby de arbeiders werden 
opgewekt zich op generlei wyze met de 
staking of de ondersteuning er van in te 
laten. Trouwens wat te zeggen van een 
advertentie in „Het Vrye Volk” van 18 

de Verenigde Nederlandse 
en waarby deze 
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gaan varen als 
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en Reich voor eén voiledige ontplooiing van het 
sexuele leven. Hij ziet de oorzaken van alle 
maatschappelijke ellende, zoals oorlog en beest
achtigheid in de onderdrukking van het sexutle

Hij ziet 
maatschappelijke ell<

leven. De propaganda voor goede en tijdige 
voorlichting op sexueel gebied, hervorming-vai 
huwelijkswetgeving in positieve zin, gelijkbe 
rechting van de ongehuwde v^ouw, moeten bij
dragen tot het gezondmaken van het Sexuele 
leven, en daardoor tot het gezondmaken 
gehele „zieke cultuur”. Ook de artsen 
ingeschakeld worden, door een opleiding tot ge- 
slachtskundigen. Dit is nu nog, liefhebberswerk, 
maar moet tot een speciaal beroép gemaakt wor
den. • - ■■■' r: -C

Na deze inleiding was er nog enige discussie,

Hollandse „Nieuw e
|2e is er weer! Het kostelyk zeebanket! 

e karretjes met hun vrolyk wapperende 
>llandse driekleurtjes verlevendigen 
eer het straatbeeld.

[Hoera, het hartige hapje, de medicyn die 
|elke dokter en apotheker overbodig maèkt 

weer volop te krygen. Tenminste, 
or degenen die een goedgevulde porte-' 

fonnaie bezitten. De laagste prijs, die we 
1 Jen, bedroeg 60 cent per stuk.

arbeiders kunnen ngair het lékkereM är
& „nrjken, meer niet. Toch ö  „men" nog ver- 

itwaardigd, dat er gestaakt wordt om 
>gere lonen. . ' ü

Men zal het met ons eens zyn, dat dit 
zeker merkwaardige uitlatingen zyn uit 
de mond van een minister-president, diej 
kort tevoren de positie van den sterken 
man geïmiteerd heeft Het merkwaardig- 

’ste van alles is echter, dat wanneer het 
verslag juist is en waar het tot op heden 
niet is weersproken, hebben we geen aan
leiding om aan de juistheid er van te twy- 
felen, wanneer dit verslag dus waar is, 
dan bevestigt dit volkomen het Sparta- 
cus-standpunt. Dat men niet qan de ver
kiezingen kan deelnemen, dat men geen 
deel kan hebben aan de z.g. wederop
bouw zonder tegelykertyd als »zaakwaar
nemer van de reactie te fungeren. Zonder 
tegelykertyd aan de zaak van de proleta
rische klasse verraad te pleged.
Deze staking biedt trouwens tal van 
merkwaardige aspecten. Want ïerwyl de 
Rotterdamse stakers met overgrote meer
derheid van stemmen besluiten tot door
staken, lezen we in het Twentse Vrije 
Volk van 13-5-*46:
„Staking opgeheven in Rotterdam^ haven. 
Een druk bezochte vergadering der • be- 
dryfsunie van samenwerkende transport- 
arbeidersbonden, gehouden met leden-ha- 
venarbeiders, heeft ^Zaterdagavond te 
Rotterdam met vyf stemmen tegen beslo
ten Maandag de arbeid in de haven te 
hervatten. De vergadering deed een be
roep op de niet aanwezige havenarbei-

de zakelyke leiding niets 
met de politieke leiding van 
geen van beiden dus voor elkanders falen 
of feilen ;̂ aansprakelyk kan worden ge- ] 
steld? We kennen dat liedje en het zal ] 
denkelijk nog wel óp dezelfde wyze ge
zongen worden.
De stakers laten zich dus door het grote 
miUteire machtsvertoon niet intimideren. 
Hebben zelfs tot uitbreiding van het con
flict besloten, aldus blijk gevende 
beseft met het tot nu toe sterk 
seerde conflict zeker niet tot een 
ning te kunnen komen. We hebt, 
by medelijden met dien armen 
mckzjj1 die van zyn partijbestuur nu 
wel Ieljjk op zyn falie «al krygen omdat 
hij er niet in geslaagd is dit conflict bin
nen de perken te houden. Want stel je dat 
nu eens voor. Welke schaats moet de C.P.
N. nu weer rijden? Dat wordt een bijna 
hopeloos gelaveer tussen het verlangen 
naar een ministerszetel en de gunst van 
het kiezerscorps, die ze toch zeker voor 
de staten- en gemeenteraadsverkiezingen 
nog nodig heeft. Neen, dat valt vast niet 
mee hoor.
Met de Nederlandse schepen wordt zo’n 

stuivertje wisselen gespeeld. Uit 
de r^jplerlandse havens naar Antwerpen 
en vanuit Antwerpen weer naar de Ne
derlandse havens. D&*r wordt naar onze 
bescheiden mening een aardige bom dui- 
ten by verspeeld. In België wordt dan ook 
op dezelfde viool gespèeld als hier. Aan
zienlijk verlies voor Antwerpen, grote 
sc’iade voor de economische opleving van 
het land enz. ^
Ja, en dan te denken dat dit alles 
niet nodig behoefde te zyn. 
traag denkende arbeiders n» — 
wilden begrypen, dat er tengevo^ 
de oorlog onnoemelijke kapitalen verlo- 
ren zijn gegaan en dat zy er voor hebben 
te zorgen, dat die kapitalen zo spoedig 
mogelyk weer terug moeten komen. Wan
neer zij dat nu eens zouden kunnen be
grijpen, dan zouden ze leren berusten in 
hun lot en konden we tenminste rustig 
doorwerken aan de „wederopbouw”.
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Z o m e r k a m p  -  S p a r t a c u s Grote Openbare 
Vergadering

AMSTERDAM 

op V rijdag 7 Juni a«8» in gebouw 
„de ‘Brakke Grond” N es 53

in samenwerking met dé Rudolf Rocket - 
Stichting, Vrije Socialistén en de Com.bond 

„Spartacus"

3 Sprekers zullen het woord voeren
Onderwerpen:

DE WBRBLD SITUATIE 
EEN JAAR KLASSESTRIJD 
DE STRIJD IN INDONESIE 

Toegang 25 et. ~  Stakers vrije toegang 
Aanvang 8 uur

V. S .V .-V e r g a d e r  I n o e n

A.s. Zondag % Juni. des morgens 10 uur in 
Café „de Griffioen” Trompstraat. 
Onderwerp; Militarisme of Socialisme.
Vrije discussie. v

Van de Arbeid*-reserve

„Van Slavenmaatschappij tot 
Arbeidersmacht" I 0 .9 0  •

„De Arbeidersraden" Ie deel

Te bestellen bij de administratie 
of bij de bezorgers

— —

8 Jont 1946 Prijs 13 cent

-------- ,, —
'

6e Jaargang - No. 23

WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS
T J E E R D  W O U D S T R A  Proletariërs  aller  landen,  verenig t  U I
Voorï. adres: Beursstraat 17, A 'dam - C.

Adres administratie Trourtnghstraat 8 11 
Postgiro 168797 ten n u n  v a n  

Uitgeverij .»De V U tr ” —

Ongebroken Mtrfjd. . .
Qp uitnodiging van de landelijke raad 
van dc E.VrC. zijn op Zaterdag LJuni de 
Rotterdamse en Amsterdamse stakers bij
eengekomen in de Rivièrahal en in de 
Apollohar om te beslissen over een voor
stel tot opheffing ypn de staking.'In beide 
vergaderingen spraken 1 vertegenwoordi
gers van het hoofdbestuur van 4e E.V.C* 
en van de arbeiders. Des avonds is per 
radio het resultaat van de in beide ver
gaderingen gehouden geheime stemming 
bekend gemaakt. Het blijkt, dat de ar
beiders in meerderheid besloten hebben 
de staking voort te zetten«
Deze poging van de E.V.G-leiding om 
de staking te doen beëindigen is niet on
verwacht gekomen. Vooraf gegaan is^en 
periode van onderhandeling, waarbij dfc 
E.V.C. er toe kwam een steeds groter 
deel van de eisen te laten vallen. Het 
voorstel, in de vergadering jvan 1 Juni 
gedaan, hield niets anders in dan een 
volledige capitulatie. Nu de arbeiders <Ht 
voorstel hebben afgewezen, kunnen zij 
bij de verdere organisatie van hun strijd 
nog slechts bouwen op hun eigen kracht; 
de E.V.C: kan, hoewel zij zich uiterlijk 
stellig aan het besluit der arbeiders zal 
onderwerpen nog slechts de rol spelen 
van een domper op de strijd.
Dè irol, die de E.V.C, in deze staking*^ 
beweging speelt, is een zeer eigenaardige. 
Het eigenlijke uitbreken van het conflict 
is geheel buiten de E.V.C. om gegaan. 
Toen echter de verschillende stakings- 
leidingen werden gekozen, bleek het me

rendeel van hun leden uit E.V.C.-ers te 
bestaan. Dit is trouwens in de gegeven 
omstandigheden bijna vanzelfsprekend, 
want bijna alle strijdwillende arbeiders 
zijn georganiseerd in de E.V.C. Niet van- 
zelfsprekend is echter, dat het contact 
tussen de verschillende bedrijven nu 
voortaan werd gelegd door het landelijk 
bestuur van de E.V.C. inplaats van 
door een uit de stakingsleidingen samen" 
gestelde arbeidersraad. ^
Inderdaad is het een merkwaardige toe
stand, dat het bestuur van de E.V.C., dat 
|* t  door de stakers is gekozen ‘en ook 
aiet uil stakers is samengesteld, dat met 
Qe beweging als zodanig niets te maken 
neèft, zich het recht aanmatigt over de

- tactiek van de staking „advies" uit te 
brengen. En uit het gehele verloop van 
de beweging is duidelijk gebleken, dat de 
inmenging, van de E.V.C.-leiding in de 
beweging niet ten doel KÜWe werkelijke 
ondersteuning yan de tftrijd der arbeiders, 
maar alleen de directe belangen van de 
eigen organisatie. En dan nog wel óp een 
wijze, die er naar streeft van de E.V.C. 
een Jfatsoenlijke, erkende vakbond te ma
ken en haar zo iedere betekenis als posi
tief element in de strijd der arbeiders te 
ontnemen. r ï , ; . */'

, Het is bekend, dat de tegenwoordige sta
kingsbeweging is ontstaan uit drie ver
schillende acties. Op 4 April begon de 
weigering van de zeelieden om te mon
steren op de nieuwe, door de rederijen in 
overleg met de besturen der oude vak
organisaties, vastgestelde voorwaarden. 
Op dezelfde dag gingen, geheel onafhan
kelijk van de actie der zeelieden» de 
D.U.W.-arbeiders van Schiphol weer in 
staking voor het recht van de organisatie- 
van hiin contactcommissie. Op 16 April 
begon de- staking der metaalbewerkers 
van de N.D.S.M. tegen het tariefsysteem. 
Deze drie stakingen duren ook thans nog 
voort en zij hebben zich uitgebreid over 
verschillende andere bedrijven, waar de 
arbeidess weigerden besmet werk te 
verrichten. Zo werden b.v. de havenar
beiders, de suikerraffinaderij en verschil
lende vervoerbedrijven in het conflict be
trokken. •

Bij al deze besprekingen bleek de hou
ding yan de directies en van de regering 

. — die bovendien hierin werden gesteund 
door de leidingen der oude vakorgani- 

• saties — bijzonder star. Strak werd vast
gehouden aan de eis, dat eerst het werk 
moest worden hervat, voordat van enig 

^onderhandelen sprake kon zijn. Hierin 
meende de E.V.C-leiding aanleiding te 
vinden om alle eisen van de stakers de 
één na de andere te laten vallen. Ten«^ 
slotte handhaafde' zij slechts twee van 
haar eisen: n.l. dat geen rancone-ntaat- 
zegelen zouden worden genomen en de 
erkenning van de E.VC. als deelnemer 
aan de toekomstige onderhandelingen. 
Ook deze laatste eis werd, zoals bekend 
is, door de regering en de andere instand 
ties afgewezen.
Het standpunt van de regering en vi 
de oude vakbonden was, dat men 
E.V .O  w d zon willen erkennen, 
men maar waarborgen had, dat het < 
met de stakingen definitief gedaan 
zijn. Niet dat men enige reden had, te be
twijfelen, dat de E.V.G-leiding hiervoor 
zijn medewerking zou verlenen, maar men 
vleesde» dat de E.V.C.-leiding de ar

beiders niet voldoende in de hand had. 
Daarom eiste men, dat de E.V.C. eerst 
haar macht over de arbeiders zou bewij
zen, door de staking op te heffen, vóórdat 
men tot de erkenning kon overgaan. Dit 
voorstel werd door Berend Blokzijl c.s. 
in de stakingsvergaderingen van 1.1. Za
terdag naar voren gebracht en onder
steund. De arbeiders hebben het — te
recht — afgewezen.

Ondanks het feit, dat deze verschillende 
acties gelijktijdig plaats vinden, kan van 
een werkelijke eenheid in de strijd der 
arbeiders nog niet worden gesproken. De 
verschillende stakingsleidingen staaji ge
heel los van elkaar en hebben geen on
derling contact. De stakers der verschil
lende bedrijven vergaderen in de meeste 
gevallen afzonderlijk. Het contact wordt 
slechts gelegd door de leiding van de 
E.V.C., die echter zelf met de staking 
niets uitstaande heeft. Toch wordt van 
hieruit de steunactie georganiseerd en 
wordt advies gegeven over het voortzet
ten van de staking. Tegelijk treedt deze 
leiding in onderhandeling met de onder
nemers en de regering om te trachten het 
conflict bij te leggen.

Het optreden van de E .V .C  in de stakin
gen,

®ïn zijn rede zinspeelde B. Blokzijl op de 
reactionaire regering, die we waarschijn
lijk tje wachten hebben en op de zware 
strijd, die de arbeiders daartegen nog zul
len hebben te voeren. Daarom, zo zei hij, 
mogen we ons nu niet doodstaken, maar 
moeten we gesloten terugtrekken, om on
ze krachten voor de komende stijfd te 
sparen.
jHet is het oude gepraat, dat we ook van 
de sociaal-democratische vakorganisaties 
kennen. W e zouden de strijd moeten op- 
geven, om onze krachten voor de ko
mende acties te sparen. Alsof het niet zo 
was, dat de kraebt der arbeiders juist in 
de strijd wordt gevormd. Uit dit besluit,
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