
wordt de wet te Jcennen,” de vergunnin
gen vo.or de invoer van, grondstoffen en 
de productie van bepaalde voor de ex
port bestemde goederen, de distributie, 
de .prijsbeheersing, de loonstop, alles 
w ordt geïdealiseerd, door de pers, de 
radio, de autoriteiten. M aar iedereen ge
voelt, dat hij eenling is, dat hij zich onder
werpen moet, dat hij machteloos is, dat 
heden zijn bestaan nog verzorgd is, maar 
dat het morgen afgelopen kan zijn met 
zijn bestaanszekerheid en dat wanneer 
de vriendelijke (blikken van. de grote 
góden verstarren en overgaan tot een 
toornig aanzien, nood en leed zijn deel 
kunnen zijn.

Zo lopen allen in de tredmolen van het 
winzuchtige kapitalisme, zonder zelfver
trouwen, zonder perspectief, zonder 
moed.

D an ontstaat de wanhopige gedachte 
aan één of andere heilige kracht, buiten 
hem zelf; onze lieve heer en het 'hierna
maals; of een aardse übermens die w er
kelijk het goede, de welvaart, de, vrede, 
de bestaanszekerheid brengen zal, w an
neer men hem de macht in handen zou 
geven. M ?ar men kan geen macht geven-, 
die men zelf niet bezit en men kan geen 
macht uitoefenen, die men weg geeft.

Anderen,, die dit inzien, vervallen tot 
pessimisme. Zij gevoelen hun onmacht om 
zich te verzetten en missen kracht en 
kleur in hun leven.

W aar gaan wij 'heen? Is er dan geen 
ander perspectief dan dit sombere?

H et is er zeker. Ongetwijfèld is de 
tendens van het kapitalisme, alles wat 
zwakker is te vergruizelen, en tot dood 
materiaal »te maken. De tendenz is on
miskenbaar, allen vermalen tot gedwee 
en verzetloos materiaal. M aar op één 
punt, voor één klasse is het moderne ka
pitalisme daartoe niet in. staat. O p dat 
éne punt, slaan al zijn pogingen gaan
deweg in hun tegendeel over.

Die pogingen, de pogingen uitgeo?fend 
op de arbeidersklasse, vinden geen indi
viduele mens tegenover zich. H et kapita
lisme heeft in dit opzicht zijn w ederstre
vende kracht gevonden, zijn „doodgra
v er” zeiden.jyiarx en Engels. H et voeg
de de millioenen arbeiders in de bedrij
ven bijeen,, het gaat daar nog stteds mee 
door en het kan die millioenen niet allen 
aanvatten als enkelingen. D at gaat wel 
buiten het bedrijf w aar zij als enkelingen 
staan. M aar in het bedrijf treft elke slag 
het totaal, de hele gemeenschap. M en 
kan pogen te verdelen en te  heersen, 
maar uiteindelijk moet men 'het geheel 
van de arbeidersgemeenschap in de be
drijven treffen.

Daarom is de arbeidersklasse, daarom 
is de klassenstrijd, niet alleen het middel 
tot verweer voor de arbeiders zelf, maar 
die klasse is* ook de enige mogelijkheid 
om het sombere perspectief te doorbre
ken.

Zij kan dat alleen, wanneer haar strijd 
‘ uitgroeit tot een verzet tegen de gehele 

orde. Zij moet de kracht zijn, die aan  de 
grondslagen van het kapitalistische stel
sel, de beheersing .van de productiemid
delen door de heersende klasse, een 
einde maakt én dus haar eigen arbeids
middelen zelf in handen neemt en houdt.

DE AANVAL IS BEGONNEN
Minister Lieftinck heeft in de Eerste Kamer 

vorige week weer onheilspellende versoberingen 
aangekondigd.

„W e moeien ons eindelijk eens gaan realiseren 
dat we arm zijn geworden en dat we ons levens
niveau zullen moeten gaan verlagen’ , vertelde ons 
even tevoren Mr. tSeenberghe in' de katholieke 
Maasbode. Realiseren, dat betekent zoveel, als 
beschikken over voldoende realisme, om zich iets 
naar werkelijkheid te kunnen indenken. Zou die 
meneer Steenberghe werkelijk over zoveel realis
me beschikken? W e kunnen ons dit moeilijk in
denken, gezien het feit, dat hij en zijn soortge
noten zich ten zeerste beijveren om op allerlei 
manieren te trachten de arbeidersgezinnen steeds 
meer ondragelijke lasten op de schouders te leg
gen.

Maar goed, laten we de methode van mr. Steen
berghe overnemen en trachten ons eens te reali
seren wat er nu precies gaande is. Tot welke 
conclusie komen wc dan? Er is oorlog geweest, 
we hebben een vijfjarige bezetting doorgemaakt, 
tengevolge waarvan veel gestolen en veel vernie
tigd is. Kapitaalverlies dus, vëroorzaakt weliswaar 
door verschillende oorzaken, ‘doch inderdaad ver
lies. Dat verlies moet weer worden ingehaald 
en wel zo spoedig mogelijk. W ant zender ka
pitaal kaan niet geproduceerd worden en zonder 
voldoende kapitaal kan niet voldoende winst wor
den gemaakt. Dus moeten we zuiniger gaan leven 
om weer kapitaal te kunnen sparen; ons levens
peil moet dus omlaag.

En hier zijn we aan het punt gekomen, waaK

Dit inzicht alleen en hier zijn we weer 
teruggekeerd tot de aanhef van dit arti
kel, geeft de werkelijke communist de 
moed in dit -leven te staan, hoopvol, strij
dend en dienend.

Hij weet, dat het hier niet alleen geldt 
het verzet tegen >het machteloos uitgebuit 
worden van 2ijn klasse, maar dat in die 
strijd voor alle mensen de uitkomst ligt 
uit het sombere heden; de weg to t een 
werkelijke samenleving voor allen.

ons realisme en dat van de heer Steenberghe Z ie k  
scheiden. Ons realisme laat ons zien millioenen- 
winsten voor een betrekkelijk kleine bovenlaag. 
Voor hen geldt geen inkomenstop. Hun levens
peil behoeft niet omlaag geschroefd te worden. 
Hun linnenkassen zijn nog behoorlijk gevuld. Zij 
kennen geen klcdingvraagstuk. -
DE .W EDEROPBOUW MISLUKT. '

„De armoede zal gelijkelijk onder ons alle« 
worden verdeeld”: het is misschien vervelend om 
steeds weer op de2e regeeringsuitspraak terug te 
moeten komen. Ze komt ons echter steedk weer 
in de herinnering en men dwingt ons er telkens 
weer op terug te komen. „Wederopbouw!" Ga 
eens een kijkje nemen in de door het oorlogs
geweld het ergst getroffen gebieden. Hoeveel 
tienduizenden arbeiders huizen er nog in bouw- . 
seis, die de naam van woning niet eens ver
dienen? Wel zijn de heren aannemers er beter 
van geworden. Kijk eens rond in Rotterdam hoe 
het kostbare voor de opbouw bestemde materiaal 
wordt gebruikt voor de bouw van trotse, im
ponerende bankgebouwen en luxe hotels. Het 
bouwen van arbeiderswoningen is te duur, de 
winst gering. Bankgebouwen en luxe hotels le
veren altijd hun winst, zijn een prachtig beleg
gingsobject en dus bouwt men bankgebouwen 
en hotels en geen of weinig arbeiderswoningen.
STIJG EN D E W ERKLOOSHEID EN  D.U.W.

Het aantal werklozen stijgt met de dag. De 
electrische apparatenfabriek van W aldorp in Den 
Haag zet zonder behoorlijke opzegtermijn grote 
aantallen arbeiders op straat. Materiaalgebrek, 
heet dat. Zo gaat# het ook bij de Zuid Hollandse 
Bierbrouwerij. Een grote glasfabriek in Schiedam, 
een der weinigen waar de voor de wederopbouw 
zo benodigde ruiten worden vervaardigd, zet het 
overgrote deel van haar talrijk personeel op 
straat. Motief, de glasoven is doorgebrand en 
er is geen materiaal om die te herstellen.

Ook in andere bedrijven - staat men weer grif 
gereed met de woorden: „en anders • donder . je 
maar op”. Volgens het Centraal Bureau voor 
Statistiek waren er op 31 Dec. '47 al weer plm. 
74.000 arbeiders in ons land. die of geheel werk
loos waren, of in de werkverruiming tewerk wa-

Onder dit hoofd komt in het eerste nummer 
van Raden-communisme, uitgave van de Groep 
van Radencommunisten in Nederland, een artikel 
voor, waar wij enige kanttekeningen bij willen 
maken.

Nadat hierin de positie is geschilderd, waarin 
de arbeidersklasse zich na twee wereldoorlogen 
bevindt, worden richtlijnen voor de strijd aan- 
gegeven, onder het hoofd „Het karakter der ko
mende massabewegingen”.

„Het is onvermijdelijk, dat de arbeiders op de 
duur tegen dit eenheidsfront van kapitaal en 
oude arbeidersbeweging... in verzet komt. Maar 
deze strijd is ontzaglijk moeilijk, omdat iedere be
weging 'de hele in de staat samengebalde macht 
tegenover „zich vindt. Daarom bieden alleen zeer 
grote bewegingen enige strijdkans. Hieruit volgt 
tegelijk dat de komende strijd zich in hoofdzaak 
niet op de arbeidsvoorwaarden in de afzonderlijke 
beroepen kan richten.”

Wij hebben hier twee woorden onderstreept, 
omdat de inhoud van deze zin aan duidelijkheid 
te wensen over laat. W ij zouden namelijk willen 
vragen: „W at heeft de schrijver met komende 
strijd• op het oog? Bedoelt hij iets dergelijks als 
de stakingsbewegingen, die wij pas in Frankrijk 
gezien* hebben, of heeft hij een hogere trap der 
bewegingen op het oog? In het laatste geval is 
het een overbodig constateren, want een strijd, 
die 'zich niet meer in hoofdzaak op de arbeids
voorwaarden richt is vanzelf sprekend een be
weging op een hoger niveau en het zou een 
tautologie zijn, te beweren, dat deze zich. niet 
op de arbeidsvoorwaarden in de afzonderlijke be
roepen kan richten. W e moeten dus aannemen, 
dat bedoeld worden, bewegingen zoals we die 
enige weken geleden beleefd hebben in Frankrijk.

„Dat het echter niet kan, dat deze bewegingen 
in hoofdzaak op de arbeidsvoorwaarden gericht

Over zelfstandi
zullen zijn”, daar kan niemand iets met zeker
heid van zeggen, waar de schrijver zelf ook stel
lig van overtuigd moet zijn. In dit geval echter 
moeten wij de zin opvatten als een mening en 
heeft het woordje kan de betekenis van moet en 
moeten dus de revolutionnaire arbeiders in dien 
zin in de bedrijven bij de „komende strijd” werk
zaam zijn. Zij moeten namelijk proberen de doel
einden verder te stellen of anders te richten e* 
de beweging uit te breiden.

Als nu echter het artikel verder gaat: „Ee* 
strijd van metaalbewerkers of bootwerkers of tex
tielarbeiders, alleen voor verbetering van speciale 
arbeidsvoorwaarden kan niet de benodigde mas
sa’s op de been brengen”, dan moeten wij hier 
het woord benodigde onderstrepen, want wij vra
gen weer: 'benodigde, waarvoor? Om de macht 
over te nemen? Doch dat spreekt weer van zelf. 
want dan is het geen strijd om arbeidsvoorwaar
den meer. W il het dus zin hebben, dan moet 
„benodigde" betekenen, de voor verwerkelijking 
van deze speciale arbeidsvoorwaarden benodigde 
massa's. Dit is echter onjuist. De Franse stakers 
zagen hun eisen voor een gtoed deel ingewilligd, 
en hebben dus de,voor die actie benodigde mas
sa’s op de been gebracht en zo iets kan zich 
nog best herhalen. Het is zelfs zeer waarschtjn- 
lijk, dat de komende acties zullen ingezet worden 
voor verbetering van arbeidsvoorwaarden, aange
zien het de algemene nood is waaronder de ge
hele klasse thans gebukt gaat. Wij menen zeJfs 
dat deze nood, of liever de strijd tegeö de nood 
van het dagelijks leven massa's op de been kap 
brengen, die ook mqer Runnen verwezenlijken. Ak
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ren gesteld. W at natuurlijk allebei hetzelfde is. 
Bij ,zijn ontwerp, werkloosheidsverzekering lichtte 
min. Drees toe, dat de te verwachten „normale" 
werkloosheid niet gering geschat moest worden. 
En inderdaad, daarin zijn we het met min. Drees 
eens. De minister noemt het cijfer van 6% nor
male werklozen, hetgeen dus betekent plm. 110.000 
werkloze arbeiders. Langzaam maar zeker groeit 
het leger der werklozen in die richting. De nu 
afgesloten achter óns liggende periode was in 
dit opzicht een abnormale. Immers, de meeste ar
beiders konden toen aan iedere" vinger een patroon 
krijgen. Door verschillende oorzaken, mede door 
de oorlog in Indonesië, ontbrak het reserve-legèr 
van „normale” w.erklozen. Dus moest er zo spoe
dig mogelijk weer zo'n reserve-leger gekweekt 
worden, dat bovendien een uitstekend hulpmiddel 
is om de lonen te drukken. Het vroegere spel 
van vraag en aanbod hoe ook *en dele opzij' 
gezet, moet op dit punt worden bevorderd. En 
een werkloze, die reeds enige tijd van de geneeg- 
ten van sociale voorziening of nog erger van de
D.U.W. geprofiteerd heeft, is licht bereid om voor 
een tientje minder te werken dan zijn buurman, 
die nog niet zo bevoorrecht is geweest. Min. 
Drees heeft aanwijzingen gegeven door te zeg
gen, dat door energiek optreden gezorgd zal moe
ten worden, da* er geen werkschuwheid ontstaat. 
Dat geldt weliswaar voor de uitvoering van het 
nieuwe ontwerp, doch het klappen met die zweep 
kent men nu al reeds.

Komt een arbeider momenteel zonder werk, dan 
komt hij in de overbruggingssteun, tenminste wan
neer hij aan kan tonen, dat hij daar recht op 
heeft. Hij krijgt dan 80% van de norm. Hoe hoog 
die norm is en wie deze bepaalt, komt hij niet 
te weten. Gevolg, een volkomen willekeurige on
derneming, die voor iedere groep weer anders 
ligt. Is hij dan een week of drie, vier in het 
genot van deze „ondersteuning”, te weinig om van 
te leven en te veel om dood te gaan, dan wordt 
hij opgeroepen voor de D.U.W.

Afgezien nog van de behandeling, die verdacht 
veel lijkt op de voor-oorlogse werkverschaffing, 
is het ƒ19, ƒ 20 tot ƒ 22 per week, waarmede 
men volwassen arbeiders naar huis durft te zen
den. E r zijn er zelfs nog met minder en als het 
een regenperiode is, dan is het helemaal om te 
huilen. Wij- spraken er één, die met hard ploe
teren met ƒ 28.— naar huis kwam. Maar voegde 
hij er tegelijkertijd aan toe, „daar moeten we 
thuis met z'n achten van rondkomen”.

klassebeweging
dus de schrijver zegt, dat het strijden voor ver
betering van arbeidsvoorwaarden weinig zin heeft, 
omdat iedere loonsverbetering, langs de weg van 
de geleide economie weer ongedaan gemaakt kan 
worden, dan menen wij, dat hem de ware zin 
ontgaat. Dat het mogélijk is, wie zou het kunnen 
of willen ontkennen. Doch , ook verder gestelde 
doelen kunnen weer ongedaan gemaakt worden, 
wat trouwens meerdere malen is voorgékomen. In
dien het dus geen zin heeft voor dit of dat te 
strijden, 'omdat het later weer ongedaan gemaakt 
kan worden, dan heeft het voor de arbeiders
klasse alleen nog zin om voor de directe invoering 
van het communisme te vachten. Alle andere ac
ties hebben geen zin, of zoals het artikel zegt, 
weinig zin, iets dus waar men in elk geval niet 
warm voor kan lopen, en die dus beter achter
wege hadden kunnen blijven___

W ie echter begrijpt, dat elk verzet van de 
arbeider tegen zijn ellende de noodzakelijke trap 
vormt voor zijn bevrijding, die begroet de eerste 
sport die de arbeidersklasse op deze ladder be
stijgt met dezelfde geestdrift als de laatste. W an
neer de laatste paal voor de fundering van een 
gebouw in de grpnd aeheid is, gooien de heiers 
een schep kolen bp ae kop wat een daverende 
knal geeft, als het blok voor de laatste maal 
neerkomt en als de kap er op is wordt de vlag 
gehesen.

De Frapse arbeiders hebben het reeds laten 
knallen want de geest van verzet, die alleen van 
zijn bestaan kan getuigen in de strijd zelf, vormt 
de fundering voor de verdere acties. En- dit zal 
eens leiden tot het hijsen van de vlag.

H et verzet der arbeiders.
Is het wonder, gezien in het licht van deze 

verhoudingen en voorspellingen, dat er een geest 
over de arbeiders vaardig wordt van „wat kan 
het ons verdommen”? W ant niet alleen, dat hun 
lonen laag zijn en de prijzen hoog. De prijzen 
van de meest noodzakelijke levensbehoeften wor
den nog steeds hoger. En de tendens, die in de 
verschillende regeringsmaatregelen besloten ligt, is 
deze te lage lonen nog steeds verder verlagen. Bij 
de textielarbeiders waren het de toeslagen op het 
loon. die als zijnde „zwart'’, niet langer betaald 
mochten worden. Bij de stucadoors waren de ta
rieven te hoog en moesten Verlaagd worden. Het
zelfde staat de andere takken in het bouwbedrijf 
te wachten en ook de metaalbewerkers hebben 
nog wijziging van hun tarieven te goed. Daar
tegen kwam en komt nog steeds uit de rijen der 
gedupeerde arbeiders verzet. Hoevele malen voer
den dè havenarbeiders al rte t actie tegen de te 
lage lonen? Het mocht hen niet veel baten, nog 
steeds zijn de voorwaarden “slecht en de lonen te 
laag. De arbeiders van de Deventer meelfabrieken 
streden in een langdurige en heftige strijd voor 
hun recht op een enigszins behoorlijk bestaan. Zij 
verforen deze strijd ondanks grote strijdbereid- 
heid. De textielarbeiders kwamen insgelijks tegen 
de afbraak van hun levenspositie in verzet. Ook 
zij verloren uiteindelijk hun ongelijke strijd. De 
arbeiders van de meelfabrieken „Holland" en 
„Ceres" staan in hun strijd eensgezind naast 
elkander. Te vrezen valt, dat ook zij tevergeefs 
streden. De bouwarbeiders • en metaalbewerkers 
gorden zich nu ten strijd en tenzij zij andere en 
betere strijdmethoden weten toe te passen, vóór
spellen wij ook hen een zeer moeilijke en zware 
tijd. De Rotterdamse kolenwerkers waren enige 
weken in staking eveneens om een verhoging van 
hün lonen. Hun strijd was echter verre van eens
gezind. Eén combinatie, de Ver. Brandstoffen- 
han(ièl, betaalt een toeslag van ƒ5.— per week. 
De daar werkzame arbeiders zagen dit als loon 
en weigerden daarom tot op^heden zich bij hun 
stakende makkers aan te sluiten. De Unie ging 
als vanouds heftig tegen ongeorganiseerdle con
flicten te keer, wist daarbij de steun van de 
rijksbemiddelaar achter zich en onderhandelde 
over de afsluiting van een C-A.O. voor ƒ 44.76 
per week. Zij verweet de stakers, dat hun strijd 
de oorzaak is, dat een landelijke overeenkomst 
niet tot stand kan komen, daar de partijen, han-

Mogen sommigen, die in de arbeidersbeweging 
werken menen, dat deze acties weinig zin heb
ben. de heersende klassen begrijpen ze beter, 
want zouden zij van de gedachte uitgaan het 
heeft geen zin, we ontnemen ze wel weer, wat ze 
ons heden afdwingen „dan zouden zij gemakkelijk 
kunnen toegeven. Het is hen er echter om te doen 
de strijdgeest te breken, daarom heet het altijd: 
„eerst weer aan het werk en dan zullen we ver
der zien".

Deze strijdgeest fe breken is hun niet gelukt.
De afloop van deze Franse stakingen was dan 

ook hoogst belangrijk. Hadden de arbeiders niet 
de kracht gehad om hun eisen door te zetten, de 
loonstop te doorbreken, dan hadden wij aan deze 
bewegingen niet de waarde kunnen hechten, die 
wij ze nu toekennen. Juist omdat ze niet verslagen 
zijn, verwachten wij verdere bewegingen. Zij 
hebben gevoeld dat ze wat' kunnen. En dit ge
voel kunnen de heersers hun niet door prijsverho
gingen ontnemen.

W at de revolutionnaire arbeider betreft, waar 
zou hij zijn kennis beter in praktijk kunnen bren
gen dan in de stakingen. Veronderstel dat hij 
zou zegqen: jullie beweging heeft weinig zin, het 
heeft alleen zin je tegen het gehele systeem der 
Kapitalistische ordening te verzetten en doe je 
dat niet, ga dan maar naar huis.

De revolutionnair, 'die de zin van de acties 
begrijpt, laat deze geregeld zien als het begin 
van het verzet tegen de kapitalistische ordening, 
dat nu meer dan ooit bty iedere actie in het oog 
springt. Dit schept een mogelijkheid tot werken, 
dit kan de greep van anderen, die de arbeiders 
doeleinden voorhouden, die de hunne niet zijn, 
doen verlammen en de arbeider zijn eigen weg 
tonen. ~ ==~ ~

In een Volgend artikel meerdere kanttekeningen.

gende het conflicrt, niet over een definitieve
C.A.O. willen ondrhandelen. Tenslotte hebbea de 
arbeiders op grond van dit laatste hun actie tij-* 
denjk beëindigd.
W at kunnen ze doen?

De reactie heeft dus de aanval met alle oiibare 
en niet oirbare doch vooral „democratische" mid
delen ingezet. Het levenspeil moet omlaag, on
danks alle verzet daartegen. En de aanval lijkt »e 
zullen slagen, in weerwil van de bij alle arbeiden 
aanwezige strijdwil.

Natuurlijk, strijd en nog eens strijd zal .de op
mars van de reactie kunnen stuiten Doch we 
moeten deze strijd met andere en betere mid
delen gaan voeren Met opzet hebben we de ver
schillende acties van de onderscheidene cate- 
goriën de revue laten passeren Daarbij lieten we 
zien, dat de arbeiders de strijd niet geschuwd 
hebben en niettemin verloren Dit moet toch ee* 
oorzaak hebben7

De reactie heeft haast met haar program „bet 
omlaag schroeven van het levenspeil" Doch weer 
niet zo'n haast, om daarbij niet met overleg ie 
werk te gaan Ze zet haar aanval niet op alle 
fronten tegelijk in, doch verdeelt deze over ver
schillende frenten en tijdstippen Beurtelings neemt 
ze de havenarbeiders, meel fabriekarbeiders, metaal
bewerkers en bouwvakken onder handen En de 
arbeiders zijn helaas nog zo ondoordacht om tel
kens weer in het vaUetje te lopen Een nog wer
kende textielarbeider heeft immers niets met een 
stakende bouwvakarbeider uitstaande en omge
keerd Z o is blijkbaar de redenering, hoewel na
tuurlijk wel voldoende solidariteit aanwezig is ooi 
de stakende mede-arbeiders geldelijk te steunen. 
Dit heeft de achter ons liggende periode wel be
wezen.

Op deze wijze komen we er echter nooit. We 
zullen het inderdaad anders en beter moeten doen. 
Zoals we het nu doen en gedaan hebben, be
reiken we als enig resultaat dat we stuk voor 
stuk, bedrijfstak na bedrijfstak afgeslacht wor
den. Dit moet en kan veranderen. W e zullen 
tot het juiste inzicht moeten komen, dat de strijd 
van de textielarbeider, bouwvakarbeider, enz., ook 
onze strijd is. W e zullen moeten leren zien. dat 
alle aanvallen slechts een onderdeel zijn van het 
grote aanvalsplan, de aanslag op het levenspeil 
der arbeidersklasse. Tegen het aanvalsplan der 
reactie zullen we het vast aaneen gesloten strijd- 
front van de arbeidersklasse moefen plaatsen.

ZOMERKAMP 1948
van 7 to t 14 Augustus.

Kameraden,

O ndanks de drukkende omstandig
heden ■waaronder velen van ons leven, 
zal het eerste bericht betreffende hel 
Spartacus Zomerkamp te Putten wel me» 
genoegen zijn ontvangen.

Ongetwijfeld leeft in velen nog de her
innering van het buitengewoon goed ge
slaagde kamp van 1947.

W ij kunnen jullie verzekeren dat het 
komende kamp zeer zeker nog beter zal 
lopen dan verleden jaar en wel alleen al 
door het feit, dat wij bij Ali en Evert 
Boom in he t „Plankenhuis” gewoon in 
pension gaan. D us alles -wordt verzorgd. 
En h o e ...... daarover de volgende keer
meer. Rest alleen nu nog even te  ver
tellen dat er niet meer dan  90 personen 
mee kunnen, dus haast U.

Kosten voor deelname zijn ƒ 25.—  per 
p e r ro n . Kinderen to t 10 jaar ƒ 12.50. 
Bij aanmelding' moet men zïch verbinden 
maandelijks ƒ 3.—  te  storten tot een be
drag van ƒ 15.—. iDe rest kan in de va- 
cantieweek worden betaald.

Storten bij de penningmeester van  dc 
werkgroep „V acantiew erk", Kees v. d. 
Kuil, Ie  O osterparkstraat 217 II, Amster
dam  (O .).



» E  L I M E
O ver medezeggenschap en zeggenschap.

* U it de Linie van 13 F ebruarie  1948:
„De betogingen voor dit nieuwe ideaal waren 

vaak verre van indrukwekkend, zeker vergeleken 
met die voor de achturige werkdag, die zelfs 
grote kunstenaars als Herman Gorter konden in
spireren. Voorzover wij weten is de medezeggen
schap nooit door een dichter van enig formaat 
bezongen."

<aorter is nu meer dan tw intig  jaar 
dood.

T ijdens zijn leven w as de eis „ach ';- ' 
u rendag” revolutionair.

W e  herinneren ons, dat we na een 
congres te  Leiden met. G orter „de A cht- 
u renm arsch” op  s tra a t zongen, bij welke 
gelegenheid Loutj’e de V isser door een 
p aa r  rechercheurs stevig afgerost w erd.

„N ou  had die de V isser ook altijd een 
grote m ond," m aar toch hadden w e met 
m inder risico kunnen zingen: „A an U, o 
Koning d er E euw en .”

Toen kreeg je voor de ach tu ren-eis op 
je gezicht, om dat e r toen niet alleen voor 
gezongen, m aar ook gestaak t w erd.

N u er nog' alleen g ep raa t w ord t door 
de vakvereniging, nu kan men er ook in 
de Linie rustig over p ra ten  als ideaal.

De heren m oeten ech ter met die G orter 
een beetje voorzichtig zijn. Hij is er zelf 
w el niet meer, m aar w a t hij van  zichzelf 
aan de arbeidersk lasse heeft gegeven,

da t begin.t in de m aatschappelijke strijd 
juist m eer en m eer te leven.

O p  het ogenblik is de revolutionaire 
eis: Z eggenschap  over d e  productie.

'En laat nu die G orter, juist hij, die van 
zo groot form aat w as, laa t hij d aa r nii, 
een  hele bundel ged ich ten  aan  'hebben 
gewijd: „D e A rb e id e rsraa d ”. .

Hij beschouw de het d aa r  bezongene als 
het aller-allerhoogste. M a ar da t w eet de 
econom ische redac teu r van  de Linie, D r. 
J. L. M ey Jr., naturlijk  niet. .  . ,

T och  is die ook n ief voor niets D octor.
Hij schrijft o .m.:

„Wellicht kan zelfs worden gezegd, dat althans 
op economisch gebied de ondernemingsraad meer 
betekenis heeft voor de ondernemers dan voor de 
arbeiders en het is dan ook niet te verwonderen, 
dat de ondernemingsraad feitelijk niet door de ar
beiders, maar door de vooruitstrevende onderne
mers werd uitgevonden."

Je ziet, d it is duidelijk genoeg.
D ie vooru itstrevendheid  slaat op het 

eigenbelang' d ier ondernem ers.
A rbeidersbelang  is daarm ee n iet ge

diend. H e t is dus geen w onder, d a t in 
tegenstelling to t de eis der zeggenschap, 
de m edezeggenschap door geen p ro le tari
sche dichter w erd  bezongen.

M edezeggingschap  is een m anoeuvre 
om de productjeverhoudingen , zoals d ie 
nu zijn, de kaptalistische, te laten v o o r t
bestaan . D e  arbe iders m oeten h e t middel 
om te kom en tot de zeggingschap ter 
hand  nem en. Z o n d e r opheffing  van het 
kapitalism e raa k t de m ensheid ro o it uit 
de ellende.

Wie was Spartacus? .
Zo onbekend als Spartacus nu is, vöor duizen

den arbeiders, zo was hij dat in het jaar 80 v. 
Chr., nu 2028 jaren geleden. Thraciër van geboor
te en dus afkomstig uit een landstreek op de 
Balkan, waar doorheen thans de Turks-Griekse 
grens is getrokken, was hij als krijgsgevangene 
in Rome als slaaf verkocht. Na verschillende om
zwervingen werd hij tenslotte gekocht door de 
eigenaar van een schermschool in Capua, waar hij 
voor gladiator (zwaardvechter) werd afgericht.

Na het mislukken van een complot van op
stand ender slaven, was het een zeventigtal hun
ner, waaronder Spartacus, gelukt te ontvluchten. 
Door plundering van een militair transport, ver
schaften zij zich wapenen. Achtervolgers wisten 
zij te verslaan en die successen deden hun nieuwe 
aanhangers toestromen. Ontzaglijke moeilijkheden 
wist Spartacus als leider van de in opstand ge
komen slaven te overwinnen. Zijn slavenleger 
groeide met de dag, Traciërs, Syriers, Galliërs, 
Germanen en Italianen maakten er deel van uit en 
toen hij er in slaagde zijn inzichten omtrent de 
strijd, eensgezind aanvaard te krijgen, voerde zijn r 
strategie en zijn doorzicht in de achtsverhou- 
dingen, van succes tot succes. Reeds de vereniging 
van al deze, verschillende talen sprekende en zo 
verschillend geaarde volken getuigt van grote be
kwaamheid, ook op organisatorisch gebied. Veel 
veldslagen werden tegen de beste legers van het 
trotse Romeinse Rijk geleverd en gewonnen. Ge
heel Zuid-Italië geraakte ip handen van de op
standige sinven en meerdere malen dreigde de val 
van de metropolis der oudheid, Rome. Spartacus 
bezat zelf een uitnemend karakter en werd door 
grote idealen bezield. Bepaalde gegevens wijzen 
er op, dat hij het voornemen bezat, in Zuid-Italië 
een communistische orde, naar het voorbeeld van 
het oude Sparta te vestigen.
' Marx schreef van hem: „Hij schijnt mij de 

mooiste figuur te zijn uit de gehele Oude Geschie-. 
denis. ",en groot krijgsman, een nobel karakter 
en in waarheid de' vertegenwoordiger van het an
tieke proletariaat”.

Toen eindelijk twisten in de gelederen van de 
•v,
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slaven ontstonden, bezweken zij voor de Romeinse 
legioenen. De Romeinse overwfnnaar Grassus, die 
3000 levende Romeinse krijgsgevangenen in het 
kamp der overwonnenen aantrof, liet 6000 opstan
dige slaven kruisigen. Spartacus zelf werd in de 
laatste slag dodelijk gewend.

Spartacus! Vrees en ontzetting voor de heer
sers! Dapperheid, nobelheid en doorzicht voor de 
slaven! Hij was en is voer alle uitgebuiten een 
voorbeeld. Dat was Spartacus!

De volgende week: Spartacus in Duitsland.

Wat ons opviel
E r worden., volgens dagbladberichten, 

actiecomité’s opgericht om binnen de kortst 
mogelijke tijd geld bijeen te krijgen, ten
einde Nederlandse kinderen uit de armste 
gezinnen, die aan asthma lijden, naar 
Zwitserland te kunnen uitzenden. D aar be
vindt zich reeds een klein aantal N eder
landse kinderen, die wégens gebrek aan 
geld weer naar Nederland zouden moeten 
terugkeren. Dit zou hun ondergang be
tekenen..

De oude kwaal: Geen geld voor de 
armen. ' _

In een groots opgezette actie in de dag
bladen vraagt de „Stichting Nederland 
helpt Indië” twee millioerr— gulden voor 
leniging van de textielnood onder de Indo
nesische bevolking. D eze nood w ordt zeer 
aanschouwelijk toegelicht door de afbeel
ding van een naakte vrouw, die zelfs niet 
de beschikking heeft over een sarong.

De oude kwaal: Geen geld voor de 
verdrukten.

In een beschouwing over de behandeling 
der M arinebegroting geeft „H et Vrije

V olk" een opsomming van de, ,in het vloot- 
program  to t 1952 te bouwen oorlogssche
pen, n.l. 2 kruisers, een vliegkam pschip, 
6 onderzeebootjagers en een aan ta l onder
zeeboten. A lleen de kruiser zal 84 millioen 
gulden kosten.

H et oude liedje: A lles voor de opbouw 
van het apparaa t om de heersende klasse 
in s ta a t te stellen, de nood van de onder
liggende klasse te bestendigen.

Boekenweek 1948
M et het verschijnen van dit num m er is 

de boekhandel h aar jaarlijkse boekenw eek 
begonnen. H oe men over deze  com m er
ciële p ropaganda ook ‘ m oge oordelen, 
vast s ta a t d a t zij gedurende die periode 
de boekverkoop stim uleert.

W ellich t, dat öok lezers van  S p arta - > 
cus in die week iets voo r het aanschaf
fen van boeken w illen besteden . K ennen
de de bezw aren, die daaraan, voor velen 
verbonden  zijn en uit het verlangen  iets 
goeds o n d e r  de lezers te brengen , doen 
wij de volgende aanbieding voo r de pe
riode van  26 f  eb ruari tot 11 M aart.

„D ë A rbe idersraden” (gebonden ) te
gen de dus tijdelijk, verlaag d e  prijs van  
f 2.50. De beide ingenaaide exem plaren 
voo r ƒ 1.75 sa m en .'

„V a n  S lavenm aatschappij to t A rbei- 
d e rsm a th t" , voor 25 cent.

V o o rts  beschikt de U itgeverij nop over 
een aan ta l D uitse boeken. G edee: elijk 
gebonden, gedeeltelijk ingenaaid . O nder 
meer komen d aaronder voor: N eum ann, 
Ich kan nicht m ehr en A lberton . ‘Birobid- 
schan Die Judenrepublik. Z o lan g  de 
v o o rraad  strekt, leveren wij deze boeken 
voor ƒ 2.—  per stuk.

W ij w ijzen er de abonné’s op. da t de 
prijs v a n  ..A rbeidersraden” en „S laven
m aatschappij" na 11 M a a rt w eer als van 
ouds .is. Bestellinqen die na 1 M a a rt in
kom en w orden  dus tegen de gew one prij
zen berekend. Z o rg t d a t U  tijdig ben t en 
da t U  het geld gelijktijdig s to rt, per post
wissel of per postg iro  168797. Postbus 
7046. U itgeverij ».De V lam ” , A m ster
dam Z  2. Geen geld. geen boeken.

De W e rk g ro e p  „U itg ev erij’’.

Vrienden van Spartacus
W ij blijven rekenen op uw  aller activ i

teit. O n s lezerstel moet w orden  vergroot. 
A m sterdam se, H aagse en Rottefxlamse 
w eekabonné 's  on tvangen  nog enige w e
ken n aast hun eigen exem plaar, een 
ex tra  _ p ro p aganda-k ran t. Z o rg en  zij er 
allen voor da t die k ran t een goede bezor
ging v ind t bij eer, a sp iran t-v aste  lezer? 
G aan  zij zelf het resu ltaa t even v as ts te l
le n ,  en b e r ic h te n ^ ij  d a t d irec t aa n  de*' 
adm inistratie? Z elf doen doo r ons allen,, 
is de enige w eg to t verbreid ing  van  onze 
inzichten-. *

O ok postabonné’s, die de w ens te ken
nen geven, kunnen nog steeds een p ropa
gandanum m er on tvangen. D u s ........ even
een b riefkaartje  aan  S partacus, Postbus 
7046, A m sterdam -Z uid  2.
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s o e e ë » ^A m s t e r d a m , - ^
------ ""gezindheid, wiens geloof niet in „de lijn

is, die.......  zal het zuur hebben.
Tw ee tegenwerpingen van verschillen

de zijden afkomstig, verwachten wij op dit 
betoo j. Enerzijds zal worden opgemerkt, 
dat er in het westen toch niet sprake is 

mm Ui lijke persoonsverheerlijking. 
M en zij daar allereerst voorzichtig mee. 
Ook in de westerse partijen-politiek is de 
leidersaanbidding sterk aanwezig. Ook 
hier is bij de gratie gods, het staatshoofd 
een door allen geprezen, onschendbare fi
guur. fiB «men zal toch niet aanvaarden 
dat een z.g. dictator een zuiver persoon-

Stuivertje wisselen
De gebeurtenissen die zich de laatste 

week te Praag hebben afgespeeld, be
schouwen wij anders dan  het burgerdom 
èn de burgerpers met inbegrip van  de 
sociaal-democratie, anders ook d&n het 
Stalinisme. Daarom komt het ons goed 
voor op twee kwesJtdes allereerst de 
aandacht te vestigen. D e eerste is, dat 
wij ons onttrekken aan het burgerlijk 
gelamenteer over de ondergang van de 
Tsjecho-Slowaakse democratie en over de 
kneveling van dit „vrijheidslievende 
volk". De tweede opmerking gaat naar 
d a  andere zijde. E r heeft zich in Tsjecho- 
Slowakije geen revolutie voltrokken. W e  
zijn er zelfs van overtuigd, da t de arbei
dersklasse daar, een tijdperk van wellicht 
sterker uitbuiting e n ' van g ro ter onder
worpenheid tegemoet gaat. W[aar gelden 
soortgelijke omstandigheden als waarin nu 
de Tsjechische en Slowaakse arbeiders 
komen te verkeren ook niet voor Spanje, 
met welks Caudillo (Franco) het „vrij
heidslievende” westen de laatste tijd weer 
op goede voet tracht te komen? W anneer 
dan ook de V erenigde Staten van Noord- 
Amerika en Engeland protesteren tegen 
de coup d ’état (de staatsgreep) in Praag 
en spreken van schending der vrijheids- 
principes, dan moet het ons duidelijk zijn, 
dat achter dit protest gans andere bedoe
lingen schuil gaan. Is de taal der diplo
maten niet het middel om achter woorden, 
gedachten en bedoelingen te verbergen?

W ij vragen nog eens aandacht voor ons 
artikel „M oed” in Spartacus van 28 Fe
bruari, geschreven vóór de Praagse staats
greep. „De tot materiaal geworden mens” , 
w as ons betoog, „is beurtelings materiaal 
voor het ene monopolie of het andere, 
voor de ene machtsgreep of dé andere, 
voor Amerika of Rusland bijvoorbeeld” . 
Reeds is het bericht gepubliceerd, dat 
Amerika de export naar Tsjecfyo-Slowa- 
kije zal stopzetten. H et klopt prompt, be
angstigend prompt, m et w at wij mede 
in d a t artikel schreven, „Is hij morgen 
schadelijk geworden voor het beoogde 

"doel, dreigt hij fe worden (gebruikt door 
de grote tegenstrevende andere polyp, dan 
eindigt niet alleen het verlangen hem te

voeden en te kleden, m aar dan w ordt hij 
een deel van het vijandelijke m ateriaal."

H et is te  verwachten,- da t het staats-

doen voor het betrokken land, voor de 
reorganisatie van  de na-oorlogse econo
mie, dan hetgeen het westerse kapitalisme 
en vooral de Amerikaanse credieten zou- 
den hebben vermogen te doen. M eer te  '  >'!** ta m c h a p p ,, uitoefent. W annen- wij

ig Van de Tsjechische arbeiders 
>ft hun dagelijkse levensbeno-

verwachten is, dat het industriële pro
d u c tieapparaa t met dw ang- en Stacha- 
now-methoden op de hoogste toeren zal 
moeten draaien, w aar da t mogelijk is, m aar. 
dat veel minder terecht zal komen van de 
voorziening 
wat betref 
digdheden. M et andere woorden, da t hun 
uitbuiting zal toenemen, ten gunste van 
de Russische macht.

Dit, gepaard gaande met de overtuiging, 
dat verzet tegen de uitbuiting, dat de klas
senstrijd in d it land, nu onder veel moei- 
lijker om standigheden moet w orden, ge
voerd, doet ons hart uitgaan naar onze 
klassegenoten daar, die ongetwijfeld veel 
meer moed nog zullen béhoeven, om in 
de totalitaire sfeer van Rusland hun strijd 
te voeren. O ok voor Tsjecho-Slowakije 

♦geldt, da t e r klassenstrijd blijft. Zij zal 
zich. positiever dan ooit moeten richten 
tegen de staat. Zij zal dus nog zw aarder 
zijn dan in het verleden. M aar ook daar 
zullen de arbeiders hun eenheid in de be
drijven moeten vinden, En w aar alles tot 
materiaal gem aakt w ordt, zal alleen de 
arbeidersklasse op het bedrijf aaneenge
smeed, het strijdfront kunnen vormen, te
gen de algemene overal te constateren 
tendens van verslaving?, verscheuring, on
machtig makieni niet tellen van mensen: 
de tendens van de mens tot materiaal ma
ken..

In alle scholen zal van nu af een portre t 
van Stalin worden opgehangen. U  ziet 
het, het beeld van de grote leider, de va- 
des der volken......... de Ubermens w aar
over wij de vorige week schreven. De 
man, w aarin alle onzelfstandigheid zal 
moeten geloven. De Führer in Duitsland, 
de Caudillo in Spanje, de Duce in Italië, 
de vader der volken ia Rusland. En wiens

onzerzijds erkennen, dat in de oude kapi
talistische landen althans tot nu toe. his
torisch andere regeer-systemen gegroeid 
zijn, dan w eten wij bovendien, dat de 
richting der ontwikkeling van het kapi
talisme hét onmachtig worden van de 
vroegere burgerlijke democratie inhoudt 
in dat in alle gevallen de idealisering van 
de parlementaire democratie ook reeds ge
worden is tot een aanbidding van het on
machtige stenen beeld, dat men elders in 
de persoon symboliseert. In beide geval
len is de werkelijke heersende macht het 
kapitalisme — monopolie kapitalisme, of 
staatskapitalisme.

De tweede tegenwerping zal, in het on
derhavige Praagse geval, zich beroepen 
op het feit dat de Tsjechische arbeiders, 
reeds in grote m ate bij de verkiezingen 
blijk hadden gegeven van hun Stalinis
tische gezindheid; da t het geen wonder is, 
dat die grote minderheid in de loop van 
de tijd zoal niet tot meerderheid, dan toch 
tot overwegend sterke economische factor 
is uitgegroeid. V oorts , dat de Tsjechische 
arbeiders de „revolutie" doorvoerden door 
middel van hun actie-comité's, die de 
straat, maar vooral ook de bedrijven be
heersten en tijdelijk, tot de staatsgreep 
zich voltrokken had, die bedrijven beheer
den.

Bij de beantwoording van die tegen
werping is niet het voornaamste, dat wij 
maar matig op de hoogte zijn “van wat 
die actie-comité’s eir^nlijk zijn en in hoe
verre zij werkelijk de arbeiders uit de be
drijven vertegenwoordigden.

De vraag laat zich desalniettemin stel
len.

M aar het .voornaamste bij deze kwestie 
is, dat met deze actie-comité’s precies dat
gene w ordt gedaan, w at via de Komin-
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