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In antwoord oD., Uw schrijven No. B. 14703 d.d. 
10 Mei 19 47, betreffende J. :Bij lama, wordt bericht dat 
hier wordt bedoe1ds 

Bijlsma, J"oannes, geboren 8 Januari 1901 te 
Leeuwarderadeel, onderwijzer, wonende Dordtselaan 149a te 
Rotterdam. 

Hij was voor de oorlog eerst lid van de S.D.AoP. 
daarna· van de O.S.P., werd door de Duitsers eind 1940 ge
arresteerd als verdacht van communist.ische activiteit, 
doch na enige tijd weer in vrijheid gesteld en is tha~s 
voorzitter van een, door hem gestichte, Nieuw - Economi
sche Beweging (N.E.B.l 

- Hij is zeer links georiënteerd en keert zich 
tegen alles wat, in zijn ogen, maar kapitalistisch is. 

Omtrent hem en de "Nieuw Economische Beweging" 
wordt nog verwezen naar het dezerzijds schrijven I.D. No. 
538 dd. 20 Me i 1947. 
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Met betrekking tot het s;chrijven van den OentralJa V"ai1~ei lil~ 
dien~t te ·~- Gravenhage, dd· 10 Mei 1947, Nr· B·l4703,GEHEIM, be
richt ds Inlichtingendien~t te Hilver~um het volgende : 

Bedoelde per~oon i~ genaamd: Johan Nicolaa~ van METEREN, geb. t~ 
G;beil~enda.m, Z·H·, 27 December 1904, van beroep hCJuthandelaar, wonende 
te Hilver:Dum, Frankliniltraat 39· Hij werd te Hilversum ingeiichrev~n 
op 21-7-1928, kom~de van Gorinchem. 

Aangezien te Hilverilum geen actie bekend is wan de organiilatie~ 
genoemd in Uw voormeld ilchrijven, i~ omtrent bedoelde van METEREN 
een nauwkeurig en u i t g e b r e i d onderzoek ingeilteld, waarmede 
veel tijd gepaard i~ gegaan. 

Tot op heden iil van hem niet anders kunnen blijken, dan dat hij 
"linkil-geori ent eerd "iil, welke omlita.ndigheid alhier re edliil ge ruimen 
tijd bekend waa. 

Indien van deze• pariloon , plaatilelijk zoowel al~ anderilzinil, 
een of andere politieke actie bekend wordt, zal zulkil onmiddellijk 
worden medegedeeld aan de Centrale Veilighe~dsdienst. 

Verzoenden aan de Centrale Veiligheid~dien~t te I •-Grawenhage, Java-

BUREAU 8 l ~traat 68. 
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• .._ ___ ~ ...... 
Hierbij worden U afschriften aangeboden van een drietal 
circulaires, uitgegeven door het voorlopig comité tot 
Stichting van een Bond van Revo] nti onnai r1 Pro'Q§l.Sanda-
kernen in de .~~~.--~~~!.~~:~eenJ:e2:!'. -

Hoewel een en ander nog niet definitief haar beslag 
heeft gekregen, wijzen de mededelingen in de circulaires 
er op,. dat.._in Ams:terdam op !ondqg ~? ?U!!...!-..:.~· .-!.«!!t 
stichtJ.ngsvergadering zal p aats vïiiäe'tr.· _,., 

Deze aankondiging kan gezien worden als het resultaat 
van de commissie, vermeld op pagina 2 van dezerzijds 
rapport 35?0-2/47 dd. · 19 Mei 1947 ( = verslag congres 
Nederlaridse Bond van Vrije Socialisten). 

T.z.t. zal hierop nader worden teruggekomen. i 

------------------------------------------------~--------,. 
VERZONDEN AAN: Hfd • C. V.D. , Haag. F.2. I 

! 
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Bond van Revolutionnaire Propaganda
kernen in de Bedrijven 
"Arbeid erseenheid" 
voorl; secretariaat. K.Hiemstra. 
p.a. van Hogendorpstraat 11 ?-II 
Amsterdam West. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 194-7. 

----------------------------- - . -
Hiermede bericht ik U dat ik van harte instam met het 

initiatief om te komen tot de oprichting van de hierboven aan
gegeven bond. Ik ben gaar11.e bereid ini.j hulp daarbij te verlenen. ·.

1

. 

Ik verzoek U mij van de verder te nemen maatregelen op de hoog-
1 te te houden. 1 

Naam. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Beroep •••••••••••••••••••••••••• 
Bedrijf •••••••••••••••••~ 

••••••••••••••••••••••••••• 
Woonplaats 
Adres • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • __________________________________________________ __,_ ______ _ 

Verdere mededeliage~. 

Bedoelà wordt mede te delen: Of U in Uw bedrijf alleen staat, of da~ 
U geestverwante bedrijfsgenoten hebt! waarmede U in contact staat; i 

Of U persoonlijk het congres denkt b j te wonene oll dat er enkele 
of êén afgevaaràigde van UW bedrijfkern komen. In uiterst noodza- ' 
kelijke gevallen kan voor de nacht van Zaterdag 26 op Zondag 2? 
Juli onderdak bij Amsterdamse medewerkers worden aangevraagd. 

· ( Ondertekening ) 



Voorlopig Comité tot opri-c:hting van de 
Bond van Revolutionnaire Propagandakernen in de Bedrijven 

" AR BE I D E R S E E N H E I D "• 
------------------------------

. Amsterdam , 12 Juni 194?. 
Waarde Makkers, 

Besprekingen die de laatste weken te Amsterdam zijn gehouden onder een aan
tal revolutionnaire kameraden uit verschillende bedrijven en van verschil
lende politieke stromingen, hebben er toe geleid! gezamenlijk aan het werk 
te gaan, teneinde te komen tot een ;eond van reyo utionnaire p;ro;gagapdaka»-
nen i.n àe beslfi~JrJA.. "i.-R~ga:cie.cwbcid". 
De nieuwe ·verhoudi~en van het moderne kapitalisme brengen met zich mede, 
dat de strijd van de arbeidersklasse op gans andere wijze wordt gevoerd en 
moet worden gevoerd, dan in het verleden. 0 der invloed van de geweldig ge
groeide internationale imperiá.listische teftenstellingen, vol trekt zich na 
de eerste en vooral na de tweede wereldoorlog het proces, dat de oude off'i
ciele arbeidersorganisaties zowel op economisch als op politiek terrein 
zich in hun nationale oriëntatie insChakelen in 6én van de imperialistische 
fronten. Reeds daarom kunnen zij niet meer voldoen als strijdmiddelen van 
een zelfstandige arbeidersbeweging, die tegen de kapitalistische uitbuiting 
p~ voor een maatschappij van vrije en gelijke werkers in strijd gaat. 
\. .... ar onder het min of meer geordende el;l geleide kapitalisme, dat"de uitbui
ting van de arbeidersklasse alleen verscherpen kan en zal, schiet ook elke 
organisatie van de arbeiders tekort die wed de vorm van vakbeweging laat 
staan van parlementair-politieke partij - kiest. 
De strijd op de nieuwe basis, waarin de arbeiders zich steeds duidelijker 
zullen zien geplaatst tegenover het onder leiding van de kapitalisetische 
staat georganiseerd optredende kapitalisme, eist dat de arbeiders zelf fe
deratief door stakingscomitc§'s en arbeidersraden, die de ~ei:èen-;se~ 
~e&e~*ief-èe&~-s~akiasse~~ gehele bedrijfspersonelen vertegenwoordigen 
en die door de arbeiders zelf geheel en al worden beheerst, optreden. 
Daarbij gaat het in wezen niet meer om beperkte sociale rechten of om de ar
beide- en loonvoorwaarden. In wezen gaat het om de beeindiging van de uit
buiting, om het voorkomen van hun totale knechtschap en verslaving, om het 
omverwerpen van de kapitalistische orde en haar vervanging door een gemeen
scha;p van vrije en gelijke werkers. Het gaat er om, al weten wij dat die 
strijd nog hondarde malen en over de gehele wereld, dan hier, dan daar, be
gint met een verweren tegen al te brutale aanranding van hun positie, of met 
als inzet sociale verbeteringen, het gaat er om, te komen van kapitalisme . 

(""'aar een werkelijk socialisme, waarin geen ander gezag heerst, dan dat van 
· _a vrije gezamenlijk producenten; dus het werkelijk opheffen van de scheiding 

van producenten en productiemiddelen. 
Daarbij is iedere delegatie van macht, een afstand doen van het doel. De 
nieuwe juiste strijdvannen van de arbeidersklasse zijn onverenigbaar met de 
vakbewegingsgrondslagen, hoe goed men deze ook bedoeld. Immers zij moeten 
uitdrukken de wil en de macht van het proletariaat en kunneb daarom niet an
ders zijn, dan de federatief verbonden bedrijfspersonelen, die hun wil tot ui1 
drukking brengen door middel van strijd- of stakinscomit~s in de allerhoogste 
vorm van de arbeidersraden. 
Ongetwijfeld zullen de strijdbare arbeiders nog vaak verkeerde en onvolmaakte· 
strijdvormen kiezen. De ervaringen die hun de klassenstrijd zal opleveren, · 
zal hun inzicht en doorzicht moeten vergroten. Gaandeweg zullen zij ook leren 
, dat partieale stakingen, uit de nood van de arbeiders geboren, alleen dan 
blijvende waarde hebben, wanneer zij bijdragen dirwft of indirect tot een 
uitbreiding van de strijd over het gehele klassefront en versmelten tot de ~ 
te strijd tussen kapitaal en arbeid. 
Het spreekt vanzelf', dat de meest bewuste arbeiders zich gedrongen zullen 
gevoelen deze inzichten onder hun bedrijfs- en klassegenoten te propageren. 
Aldus zijn zij reeds kernen van revolutionnairen in het bedrijf en de klasse. i 

Wenselijk is het echter de aldus werkzame krachten met elkaar in contact te u 
brenegen, opdat hun opklaringswerk en hun stuwing gemeenschappelijk in hun 
bedrijf en in de klasse zo groot mogelijk effect sorteren. 



Pag. 2 circ. Voorl. Com. 
der conflict staan zij achter de arbeiders en dienen hun met raad en 

• Zij verzamelen gegevens over bedrijf en bedrijfstak, over de nationale 
.... nternationale situatie en de positie, de taken en de mogelijkheden van 
klasse en zij dragen de aldus gewonnen kennis in de strijdende massa • 

. dus bevorderen zij het juiste en zelfstandige denken van de klasse. 
ij zijn er van overtuigd, dat het beslissingsrecht in de strijs echter niet 

de kernen, maar de strijdende arbeiders toekomt. De taak van de kernene is 
er een van voorlichting en stuwing in de strijd, opdat de bedrijfsarbeiders 
en de klasse de juiste wegen weten te vinden. 
Het spreekt vanzelf, dat het wenselijk is, dat de taak van de bedrijfskernen 
in stevige samenwerking, nationaal, neen internationaal wordt verricht. 
Dit is de grondgedachte van de wordende nieuwe bond. Het is voor dit werk, 
dat wij Uw medewerking inroepen. 
Op Zondag 2? Juli belegt het voorlopig comité te Amsterdam een stichtinga
vergadering VB:Il de nieuwe Bond. 
Aan dit stichtingacongres moeten overal waar mogelijk voorbereidende plaatse
lijke vergaderingen van doelbewuste bedrij•sarbeiders vooraf gaan, opdat de 
deelneming aan het congres zo groot mogelijk wordt en daarin met meer vrucht 
de besprekingen kunnen worden gevoerd. Wij dringen er daarom bij alle ~ienden 
in het lan op aan, zoveel mogelijk voor ? Juli a.s. te vergaderen en met el
kaar alle maatregelen te nemen, die de vorming van werkelijke kernen en hun 
pJaatselijke federatieve verbinding bevorderen. . 
î ~eiders kunnen desgewenst aan ons voorlopig secretariaat worden aangevraagd. 
Wij doen verder een beroep op allen, ook op organisaties, die met het doel 
instemmen, om het zenden van vertegenwoordigers voor bedrijfskernen financi
eel zoveel mogelijk te begunstigen. 
Men zal begrijpen, dat de kosten van de plaatselijke bijeenkomsten ook plaat
selijk moeten worden bestreden. 
Op het congres zal de mogelijkheid van een omslag van de totale reiskosten 
over alle deelnemers onder ogen kunnen worden gezien. 
Het voorlopig comité zal er voor zorgen, dat voor of direct nadat de plaatse-

. lijke vergaderingan worden gehouden, aan de kameraden die het initiatief 
daartoe nemen en ons hun namen en adressen bekend maken, gedrukte manifesten 
worden gezonden. Deze manifesten zijn bestemd voor verspreiding door degenen d 
die zich aan ons werk willen wijden onder die arbeiders die naar gemeend 
wordt, wat hun inzichten betreft dicht bij ons staan. 
De verspreiding kan dils al op de vergaderingen worden geregeld. 
Een concept van dit manifest gaat in gestencilde vorm hierbij. 

( 
Kameraden, 

Wij rekenen op Uw werklust en werkkracht. De gebeurtenissen door 
geheel West-Europa en Centraal-Europa leren ons, dat de zelfbewe
gin.g, zij het vaalt nog onbewust dtor grote massa's is aangevangen. 
Mede aan ons zal b.et liggen of de massa zich tet scb.aàe van ons 
allen en onze klasse, tot sch.BJle van de mensheid, op sleeptouw zal 
laten nemen 9oor pol1tieke partijen, die alleen eigenbelang of dat 
van hun imperialistische opdrachtgevers nastreven, of dat die massa 
zich bewust wordt van haar taak, haar kracht, haar macht. 

Zorgt er voor, dat wij van de plaatselijke vorderingen van het werk voortdu. 
rend op de hoogte worden gehouden. 
Zorgt er voor, dat talrijke sympathiebetuigingen binnen komen. 
Zorgt ~ voor een grote deelname aan het komende congres. 

Het voorlopig comité. tJ ~ 
B.Schouten secretaris. ~ 

per adres : van Hogei!dorpstraat 117-II 
Amsterdam West. 



AAN HET WERK 
voor een 

Bond van Révolutionnaire Propagandakernen in de 
Bedrijven "Arbeiderseenheid" • 

Aan de Nederlandse klassebewuste arbeiders • 
Kameraden, 

Het tijdperk van het liberale kapitalisme ligt achter ons en keer nimmer 
weer. 
De ontwikkeling van het maatschappelijk leven heeft, na twee wereldoorlogen, 
terwijl de derde reeds dreigend aan de horizon verschijnt, de bezittende ' 
klasse er toe gedreven een nationaal geleide economie te betrachten. 
Voor het ecomomisch geru!neerde en definitief achterop geraakte Europa, dat 
in een ondragelijke schuldenaarspositie verkeert, dringt zich die ~leide 
economie op, als enig kapitalistische mogelijkheid, hetgeen noodzakelijker
wijs gepaard gaat met een onder neo-fascistische verhoudingen verscherpte 
uitbuiting van de arbeidersklasse. De schone benaming "democratie" en "So
cialisme" die daarbij worden gebruikt, doen aan deze werkelijkheid niets 
tekort. 

Langer werken, intensiever werken, in tarief werken. 
Soberder leven, loonstop, mondjesmaat-distributie. 
Hoge loonbelastingen, werkkampen, woninggebrek en krotwoningen. 
Gezagsversterking, m~litaire- en bedrijfsdiscipline, leiders
heerschappij in grote arbeidersorganisaties, die in taak 
uitoefening volkomen omgeschakeld zijn en de orde dienen. 
Uitschateling van elke werkelijke, zelfstandige arbeiderswil. 

Kortom, op alle terrein groter nood en versterkt centraal gezag t 
~ 

Onder de arbeiders groeit de ervaring, dat zij met hun oude organisaties in 
het slop zijn geraakt, dat de ergste slavernij zoals sedert 19.33 reeds in 
Duitsland heerst, gaat groeien en dat al hun ellende ook dit keer tot resul- · 
taat heeft, dat de nieuwe oorlog snel nadert. Zij gevoelen steeds mee de 
noodzaak om de strijd tegen de kapitalistische uitbuiting en tegen het mili
tarisme in het bij~onder te richten tegen de staat. 
zoekend en tastend trachten de arbeiders nieuwe strijdorganisaties op te 
bouwen en nieuwe strijdmethoden te vinden. Spontane stakingen onder zelf-ge
kozen leiding zijn overal, al is het in het ene land meer en in het andere 
land minder, aan de orde van de dag. 
Alles, ook hun vroegere organisaties, vinden zij tegenover zich en slechts 

( oeizaam leren zij, dat zij de strijd en de organisatie van de strijd, vol
Komen in eigen handen moeten houden. 
Hoe dikwijls de arbeiders bij het uitbreken van een stuk strijd ook nog hun 
vertrouwen zullen willen schenken aan de vakbeweging, of zullen terugvallen 
in oude vakverenigingsvormen, hoe vaak zij nog afstaDd zullen doen van eigen 
zeggenschap en eigen macht ten gerieve van de leiders van de vakbeweging, tel 
kenmale moet het hun duidelijker worden, dat dit soort van organisatie, in 
dit tijdperk, als strijdmiddel niet meer kan voldoen, krachtens haar bouw 
en haar plaats in het sociale. economische en polit ieke leven, waardoor zij 
zich steeds meer inschakelt in het front van de klassevijand en haar mede
werking verleent aan de geleide kapitalisoisehe economie. 
De noodzakelijke arbeiderseenheid in het bedrijf en van de klasse ontstaat 
in de strijd als gevolg van de gelijke maatschappelijke verhoudingen waar
onder zij leven, als het ware instinctief. 
Maar slechts bij weinigen is tot nog toe het besef aanwezig, dat zich in hun 
zelfbeweging een nieuwe arbeidersbeweging openbaart. 
De nieuwe strijd moet dus aan klasse- en doelbewustheid winnent 
Aan de strijdende arbeiders moet duidelijker worden, dat het niet alleen 
gaat om verzet tegen al wat hun directe levensvoorwaarden bedreigt, maar 
dat het gaat om een nieuwe maatschappitjijke orde, waarin de bedreigingen 
zijn weggevallen en waarin de arbeid zelf heerst. 



~na 2 manifest Kernen. 
Een orde van vrije en gelijke werkers ! 

Nimmer werden daarom in het kapitalistische verleden zulke hoge eisen aan 
de arbeiders gesteld, wat betreft inzicht, zelf en gezamenlijk doen, geor
ganiseerd doen, en het zelf beheersen van hun gehele strijd- en macht. 
positie. 
Niets moeten zij voor hun klasse en voor de bevrijding van de mensheid meer 
verwachten van oude organisaties, die ingesehakeld zijn in het vijandige 
front. Alles moeten zij gaan stellen op het gesloten eendrachtig optreden; 
op het van bedrijf tot bedrijf samenvoegen van hun arbeiderseenheid in de 
strijd tegen het evenzeer georganiseerd optredende moderne kapitalisme. 
Dit inzicht is overal groeiende onder de meest bewuste arbeiders. Kleine 
kernen van revolutionnaire arbeiders zijn reeds hier en daar en overal in 
de bedrijven aanwezig en persoonlijk werkzaam onder de medearbeiders. 
Op grond van hun ijz icht zijn zij de dagelijkse propagandisten en voor de 
nieuwe vonnen van strijd. 
Uitgaande van de noodzakelijkheid om dit werk in de toekomst in onderling 
overleg krachtiger ter hand te nemen en een bredere grondslag van land eli j- , 
ke eh systematische samenwerking voor te leggen, roepen wij U op tot het 1 

bijwonen van 

l 
~en consr~s ~ 22 Juli a.s. 

( . . -~ ~o§!P::i.!~äm:iii. ]j za~ 
Dit krach g;r·p~p;g;~~~·;~·d;·~~~~~·;~~;~ van strijd kan naar onze 
mening het beste plaats vinden in het organisatorisch verband van een 

Bond van Revolutionnaire Propagandakernen in de Bedrijven. 
Het ligt in de bedoeling op het te houden congres de oprichting van zodanige 
bond aan de orde te stellen. 

Geen oprichting van een nieuwe vakbond. Geen nieu over
heersing$ apparaat van zogenaamde leiders, die in werkelijk
heid semia-ambtenaren zijn. Integendeel, een bond van revo
lutionnaire kernen in de bedrijven, die zich ten doel stellen, 
onder de bedrijfsgenoten de gedaehte te propageren, dat 

de bevrijding van de .arbeidersklasse alleen het werk van de arbeiders 
zelf kan zijn; dat wil zeggen het werk van alle in strijdcomité's en 
arbeidersraden verenigde bedrijfs- en klassegenoten. 

Kameraden. Bespreek dit manifest 1 
Propageert de nieuwe strijdvormen 1 Draagt onder de meest strijdbare en 
bewuste arbeiders in de bedrijven de gedachte van de noodzakelijkheid der 

( kernvor.ming, ter vergroting van onze actiemogelijkheden. 
werkt mede aan het tot stand komen van bedoelde landelijke verbanden. 
Steekt de koppen bij elkaar en zorgt er voor, dat wanneer gij de grond
gedachten .aa in dit manifest meergelegd, aanvaardt, er een stevige verte
genwoordiging op het komende congres uit Uw bedrijf aanwezig is. 

Helpt mede aan de oprichting van de 
Bond van Revolutionna.ire Propagandakernen in de Bedrijven 

" Arbeiderseenheid". 
Het congres v~s-morgens om tien uur aan. 
vraagt zoveel mogelijk vooraf toegangskaarten aan, opdat wij weten hoe 
groot de deelneming zal zijn. Bovendien zullen wij U dan tevens voor zo
ver de tijd dit toelaat, congresstukken toezenden. 

Het Voorlopig Comité van de 
Bond van Revolutionnaire ~paganda-kernen 

in de Bedrijveh "Arbeiderseenheid". 
Voorlopig secretariaat: van Hogendorpstraat 117-II 

Amsterdam West. 



AFSCHRIFT. 

Jfaar streng ve~t.rouwelijk werd vern~en zou de Nederlandse Bond 

van Vrije Socialisten (N.B.V.S.) op de eerst.volgende_hu:Lshoude

lijke vergadering besluiten tot fusie met- de afdeling Amsterdam 

der Vrije Socialisten Vereniging -(v.s.v.) 

Het LandelijkE bestuur der V.S.V. (Rijndeöfs met z'n diehards) is 

niet bereid tot fusie. 

Typ.: RD.2 

Coll.: dR/ 

F,2 • 



Onderwerp:"Vergad ering Spar:kacus en 
Vrije Soc. te Hengelo(O). 

Bijlagen: "Twee." ----
b~~~étfJ!_l., 

14 Juli lj47. 
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Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd 
het volgende te berichten. 

Bij mijn laatste bezoek aan Uw bureau werd mij 
verzocht te trachten gegevens te verkrijgen over een in 

Twente te houd.en b_ije.,.f}nkom~_!!ID .. §.l?.!r.1ï~~P.~-.~-.j.~ YJ;~i~~,~ 
socialisten. 

Toen uiteindelijk vast stond, dat deze vergade
ring gehouden zou worden te Hengelo(O), is het een contact 
van mij gelukt dä.anbij tegenwoordig te zijn. Aanvankelijk •._.:
werd hij met wantrouwen gade geslagen, doch nadat hij in de(~ . 

.;,· 

pauze g&.p')èem nadèr onderzoek onderworpen is geworden, 
schijnt dit goed te zijn uitgevallen. Uit het bijgaande 
rapport zal U.H.E.G. blijken, dat de mogelijkheid voor hem 
geopend is zich in deze kringen in te werken. 

Mijn contact deelde mij mede, daartoe wel bereid 
te zjjn, doch vreesde in de toekomst gesignaleerd te worden 
bij zijn - of Uw dienst, hetgeen wellicht onaangenaam voor 
hem zou kunnen zijn, in verband met het feit, dat hij werk
zaam is te Hengelo(O) bij de c.c.D. 

Ik heb hem toegezegd, dat hij voor ontslag of 
andere onaangenaamheden op grond van deze werkzaamheden niet 
bang behoefde te zijn. Mocht derhalve in de toekomst een 
controleur van de c.c.D. uit Hengelo(O) bij u.H.E.G. gerap
porteerd worden te verkeren in de kringen van Spartacue of 
Vrije socialisten, zo zou ik gaarne daarmede op de hoogte 
worden gesteld. ~ 

De in dit rapport vermelde naam van VAN LEUR is 
'11' XI zeer waarschijnlijk wel de goede naam, namelijk r.·.!·~· LEUJ!, 

Boekhandel- en Drukkerij "AURORA", Makktstraat 9 te Almelo. 
B~j dit rapport is tevens gevoegd een steunbon, 

- die -



.A.an 

die op deze vergadering werd aangeboden en waarvan de opbrengst 
ten goede komt van het FONDS voor Slachtoffers van Jrincipieel 
en daadwerkelijk Anti-militairisme. 

vorenstaande P.v.d.Leur is reeds eerder door de I.D. 
Almelo aan Uw dienst gerapporteerd. 

J • 

Heer gQQ!~ van de 

q. !· ~· 
t s-GRAVENRA.GE. ------------
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Op 15 Juli jl. vond in gebouw DE LEEUW, alhier, een vergade
ring plaats van het._!oorloDifi Comité van de Bond ~ Revo-_ 
lutionnaire Prql2_agandäkemen in de Bedr:I.JVen "Ar'be~derseen-

- hé'!:d"U:~-· ·e"'' -.. ,, o '· . - .., " . =• ••~· --

Er waren 42 personen aanwezig, waaronder 11 leden van de 
.JiederJ aPàse J;iQuQ. xa.n Vrii,,Soc~i?lj,~e:Q.; de overigen waren 
voor het grootste deel Ûf van SP.ARTACUS. 

Als gast was aanwezig Max van PRAAG ( = Marcus van PRAA:G, 
geboren te Amsterdam, rg-Maärt 1901, onderwijzer -eerder 
opgegeven-). 

Als voorzitter trad op de Spartaeist Stan POPF-E ( =Constant 
Johan Hendrik POPPE, geboren te Tilburg, 28 Februari 1899, 
ambtenaar b~ de belastingen -eerder opgegeven-), die een 
korte inleiding hield, waarna het woord werd verleend aan 
Leo HAAGEN ( = Leo Eugenius HAAGEN, geboren te Amsterdam, 
~Juli 1911, kapper -eerder opgegeven-); deze hield een 
betoog over bedrijfskerhen, waarin hij liet ui tk:omen, dat 
een kern in de E.V.C. of C.P.N. op niets zou uitlopen. Deze 
kernen moeten alleen illegaal gevormd worden willen z~ kans 
van slagen hebben. · 

Bij de discussies onthielden de leden van de N.B.V.S. zich 
om daaraan mee te doen. 

Max van PRAAG hield een lang betoog, wat er op neer kwam, 
~hij, zoäls gewoonl~k, de arbeiders becritiseerde over 
hun domheid en hun slechte ontwikkeling. 

Een niet aangesloten bootwerker bestreed Van Praag en zei, 
dat de arbeiders niets hebben aan stadhuiswoorden; ook on
der de bootwerkers jg een geest van revolutie, het is alleen 
een kwestie van bekiJken hoe je ze moet aanpakken en hoe ze 
mee te slepen; in ieder geval met woorden recht uit het hart, 
van arbeider tot arbeider. 

Andere sprekers, uit de bouwva_ldcen, vonden het nu tijd worden 
om kernen in de bedrijven te vormen. Zij wild en geen openlijke 
propaganda tegen de c.P.N. of E.v.a. 
Van PRAAG, die opnieuw het woord kreeg en de zaken naar zijn 
inzichten trachtte te doen regelen, kreeg van Casper Joseph 
PRIEM, geboren te Amsterdam, 5 Augustus 1885 -meermalen op
gegeven- een scherpe terechtwijzing. Hij zei: "Wij zullen het 
nooit doen, zoals jij het wil; we doen het toch anders en 
hou nou verder je smoel." De voorzitter hamerde en van PRAAG 
mocht nog wat zeggen. 

Het slot was, dat de vergadering werd verdaagd tot 30 Juli a.1 
mede omdat het congres toch was uitgesteld tot 24 Augustus a.c 
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Hoewel er bij de Spartacusleden strijdlust te bespeuren viel, 
zijn de bezoekers dezer vergadering even wijs vertrokken als 
zij gekomen waren. Richtlijnen hoe de kernen gevormd moeten 
worden, hoe hun taak moet worden geregeld, enz., werden niet 
meegedeeld. 

Als bijlage gaat een afschrift van de convocatie hierbij. 
---------------------------------------------------------
VERZONDEN NAAR: Hfd. C. V.D., Haag. F.2. 

. ' 
! 
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Arbeiders, Kameraden. 

Het Comité, dat dit schrijven ondertekent, richt zich tot U, omdat de erva
ringen van de klassestrijd haar geleerd hebben, dat wanneer de arbeiders
klasse tegenover de Moderne Staat en haar Militaire Apparaat, slechts stel
len: Parlementaire en Vakbewegingsactiviteit, nederlaag op nederlaag zullen 
volgen en het levenspeil tot een hongerbestaan zalwrden teruggebracht. 
Het moderne kapitalisme moet op grond van omperialistische tegenstellingen 
(Rusland-Amerika) de arbeidersklasse tot het gebeente toe uitbuiten en 
heeft daartoe de oude "socialistische" arbeidersbeweging ingeschakeld. 
De confessionele vakbeweging, tot E.V.C. toe, zijn genoodzaakt zich aan de 
spelregels van het uitbuitingaproces te houden en praten slechts mede, op 

1 welke wijze de arbeidersklasse moet worden uitgebuit. Het georganiseerde over1 
leg heeft ten doel, de rentabiliteit van het bedrijfsleven te verzekeren, 1 

de productiviteit te verhogen, het arbeidsinkomen zoveel mogelijk te beper
ken. 
DE ARBEillERSKLASSE WORDT MET ONDERGANG BEDREIGD ••• ! 
Een nieuwe wereld oorlog staat voor de deur. Weer. zal arbeid ersbloed vlo ei en 
voor brandkastbelangen. 

1.-/ ~ arbeidersklasse staat alleen en verkeert door innerlijke gespletenheid 
J.n een machteloze positie. 
Kameraden. Wij vragen U mede te arbeiden aan de vorming van klasssemacht, 
door eensgezind optreden der arbeidersklasse. 
Dit kan, kameraden. 
De grondslag daartoe zijn niet de vakbeweging en politieke partijen, doch zijn 
de slagaders van het Kapitaal, de Bedrijven. 
In de bedrijven ligt Uw 3raCht, liggen de voorwaarden tot klassemacht en 
nieuwe vormen van organisatie, waardoor de machtsverhoudingen tussen Kapi
taal en Arbeid gewijzigd kunnen worden. 
In de bedrijven moet worden gesmeed: A R B E I D E R S E E N H E ID. 
lén front van werkers tegenover het Kapitaal. 
Arbeiders, vormt Uw organisatie van onderen op, Bedrijfsgewijze. 
Van onderen op zullen de organisaties van de bedrijven zich met elkander 
verbinden. 
In de Bedrijven, in het uitbuitingsproces, daar moeten de werkers zich orga
niseren, uit hun midden kiezen vertrouwensmannen, vormen bedrijfsorganisaties. 
Ter ondersteuning en tot stuwing van het ziCh in de maatschappij chaotisch 
voltrekken van de klassestrijd, staan wij voor een organisatie van revolution-

<;.~'ire Bedrijfskernen. 
k'érnen in de bedrijven van revolutionnaire Kameraden, die begrijpen dat de be
vrijding der arbeidersklasse alleen haar eigen werk kan zijn. 
Kameraden. A.s. Dinsdag 15 Juli houden wij een vergadering in Gebouw De Leeuw, 
Valkenburgerstraat 's avonds 8 uur, ter nadere bespreking, hoe wij ons deze 
Revolutionnaire Kernenorganisatie voorstellen. 
Kameraden, zorgt aanwezig te zijn, neemt vriend of kennis mede. Werkt mede 
aan het tot standkomen van een sterk k1assefront, het is bittere noodzaak. 

Het voorlopig Comité van de 
Bond van Revo1utionnaire Propaganda 
Kernen in de Bedrijven "Arbeid ers eenheid" 
secr.: Schouten 
Van Hogendo~straat 117-II 
.Amsterdam (!)_. 
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Meerdere aanwezigen waren bereid kernen te .vo:r:men, o.a. 
bootwerkers, een tramman en een metaal bewerker. 

Aangedrongen werd door POPPE om ... in de eerste plaats de vita-. 
· le bedr.ijven bij de· kop te pakken. Een bespreking h1ei'över 
~~a! plaats hebben a.s. Vrijdag in het kantoor van SPARTAOUS, 

Beursstraat 17, alhier. De kerngroepen zouden voorzien wor
den van steunlijsten om gelden in te zamelen voor propaganda 
(pamfletten) • · . . 

Naar streng vertrouwelijk werd vernomen zou de Nederlandse, 
B()nd van Vrije Socialisten' (N.B.B.S.) op de eerstvolgend~· 
huishoudelijke vergadering beslui ten tot fusie met ·de afde
ling Amsterdam der Vrije Socialisten Vereniging (v.s.v.~ 

Het Landelijk-bestuur der v-.s.v. (Rijnders met z'n diehards). 
is niet gereid tot fusie. _____ ..._ 

-
VERZONDEN AAN: Hfd .C. V.D., .Haag. F.2 •. 
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houden biijeenkomst van de Vrije Sociai~sten Vereniging 
(V.s.v.), de Communistenbond "Spartacuau en de Nederland
se Bond·van Vrije Socialisten (N.B.V.S.) in het Volksge
bouw aan de Prinsegracht te 's-Gravenhage. 

Bovengenoemde bijeenkomst werd bezocht door 13 perso
nen, waaronder werden opgemerkt: 

· Dirk VAN KOERT, geboren te 's-Gravenhage, 5 Mei 1873, 
J stoffeerder, secre~aris van de afd. Den Haag van de v.s.v., 

wonende Pagelatraat 39 alhier. 

I Leendart Jacobus MOLENAAR, geboren te Molenaarsgraaf, 
?j~qv 18 Juni 189ö, timmerman, tHans werkzaam bij de P.R.A. al
~ hier, bestuurslid van "Spartaous 11

, wonende Vreeswijkstraat 
689 alhier. 

p9~ Jacobus RIJPKEMA, geboren te Ouder Amstel, 19 Augustus 
1884, werkman bij de gemeentereiniging, bestuurslid van 

~ 11 Spa:btacus", wonende Stortenbekerstraat 7 alhier. 

~ 
F.rederik Gerardus Johannes ZWENNES, geboren te 's-Gra-

~\. ·venhage, 2ö Januari 1904, portier Groente- en fruitmarkt, 
~ liè van de N.B.v.s., wonende Groenteweg 118 alhier. 

Jelle SCHOONLINGEN,· geboren te Menaldmïadeel, 23 Janua
ri 1874, koopman, lid v~ de v.s.v. (oud voorzitter van de : 
afd. Den Haag), wonende Loosduinsekade 84 alhier en 

~ Lambertus Johannes BOT Jr., geboren te Amsterdam, 28 
l~l Mei 1897, bouwkundige, wonende Laan van Meerdervoort 38 al

hier. 
In deze bijeenkomst, die om 20.30 uur aanving, hield 

Bot genoemd, die landelijk voorzitter is van de N.B.v.s., 
een inleiding over een ontwerp tot gtichtinfi van een 11 Bond 
van Revolutionnaire propagandakernen in de edriJVen", ge
!laamd "lrbeiäers !!{i!!~!d~. -

Bot betoogde ,a de nieuwe verhoudingen van het moder-.. 
ne kapitalisme met zich mede brengt, dat de strijd van de 
arbeidersklasse op gans andere wijze moet worden gevoerd 
dan in het verleden. Onder invloed van de geweldig gegroei- : 
de imperialistische internationale tegenstellingen vol- ' 
trekt zich na de 2e. wereldoorlog het proces, dat de oude 
officiele arbeidersorganisaties, zowel op economisch, als 
op politiek terrein, zich in hun nationale oriäntatie in
schakelen in één van de imperialistische fronten. Derhalve 
kunnen zij niet meer voldoen als strijdmiddel van een zelf- : 
standige arbeidersbeweging, die tegen de kapitalistische 
uitbuiting en voor een maatschappij van vrije- en gelijke 
werkers in strijd gaat. . 

Die strijd eist, dat de arbeiders zelf federatief door 
stakingscomit~'s en arbeidersrade~ die de gehele bedrijfs
pexsorielen vartegenwoordigen en door de arbeiders zelf ge
geheel en al worden beheerst, optreden. 

Om tot dat doel te geraken, veryolgde spreker, hebben 
de drie genoe.mde organisaties het plan oggevat om gezamen:, 
lijk op de":t :Perrein_, ... t~ ~ticlrten ~en Bon van revolution
naire pro a andakernen in-oe bedr~jvèn.:B1êftgë:&Al tg·~

e~aan u ustus een con~res wor-
ehouden, Waar tot S van-d1e•bcnd Zal worden • 

ver e a - • _ o jwonen van dat~ngreë;" woräen zoveel 
mogel~j leden van de samenwerkende organisaties opgeroepen. 
Spreker besloot zijn r•~~ mgt de aanwezigen op te welan dat 
congres te bezoeken. 

Van de aanwezigen gaven acht personen zich onmiddel
lijk op als. deelnemer aan het congres, waarna de bijeen-
~f:!n~m 21.30 uur eindigde en de aanwezigen rustig uiteen 

Verzonden op 1 Augustus 1947, aaK: het Hoofd van de c.v.D~, alhier. 
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Eet vervnJZlng haar de eerder,onder dit nummer, U 
toegezonden stukken inzake het Voorlopig Comité 
tot .Stichting van een Bond van Revolutionnaire Pro
pagandakernen in de bedrijven "Arbeiderseenheid", 
wordt U in aansluiting hierop aangeboden een afsch~ 
van de ontworpen begimsel verklaring en organisatie- · 
vorm van de thans genaamde Nederlandse Federatie 
van Bedrijfskernen. 

Verzonden aan: Hfd. C.V.D., Haag. F.2. 
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.NEDERLA.!IDSE FEDERATIE V.L1" E5DRIJFSKERNEN • 

. BEGINSEL • 

% ' ' 

. De 'bedrijfakemen voeren de propaga:OOa voor de klassenstriJd om tot opheffil:J.g 
vaa äe aitbuiting van de bevolking van stad ~n lao:l te geraken. . 
Zij stellen zich daarbij op het standpun·t, dat .de opheffing der uitbuiting en 
het; vest1gea van een socialistische levensgemeenschap het belang van individu , 
en · geaeenaebap. · . . 
UitgaaDie 'llan de gedachte* dat het begri_p ST~ niet alleen onver"vrekelijk Ve7/:'
bonden is &aD nationalis:mi en dus een tegenstelling vomt met het begrip SOOI
.A.LISD, aaar YOOral in haar .moderne betekenis, identiek is met dictatuur, on
derdrukldng, onrecht en uitbuitiJ:lg, varderen zij de volledige opheff'i!!.g van de 
a-teat, 011 voor haar in de plaats te stellen: beà:r:ij:fsorganisatie, cooperatie,. 
co:Qumptiegemeenachgppen en al die instellingen, die het vrije funetionneren vm 
MJl aoelalisti.sche {wereld)gemeenscb.ap nodig heeft en bevordert. 

· Qad·a het socialisme de economische en politieke gelijkheid der IndiViduen eu 
e veranWoorde productie verond ers'telt, streven zij naar economische geliJt
hel.d van alle werkers en weigeren of/en saboteren maatschappelijk niet-veran~ 
woorde pro,ductie. · . · - . 

ORGANISAT IEVOBM. 

a. Bedrüfakem. Een. bedrijfskern is een zelfstandige orgà.nisatie van twee of 
- aeer personen, àie in hetze-lfde bedrijf werkzaam zijn. · 

R.• beóri;l~~?§ern· Indien in gelijksoortige bedrijven in ~lk bedrijf ~~ een 
penoo.a ie> e federatie behoort, kunnen deze gezamenlijk &en bedrJJfstaks
kez'J:l TOmen. 

Onder een bedrijf' wordt verstaan elke :productiegemeenschç waarin werll'DtàeD 
we1"kea. 

!• 'laat&$~ comité'~:. Deze bes~aa:o. ul t . 5 leden, waarvan mi~tens ~ lid moe
en ii!\i~ een boorijfskern. ZlJ worden gekozen op een algemene vergaderillg 

TaU bedr\1fa:temen. Elk jaar treedt _het comitl in z'n geheel af, doch is her-. 
( .:iesbaa:r. Op deze vergaderingen wordt hoo.fdelJjk gestemd. . 

LUIDELIJl. 

~· ... comité. Het L.c. bestaat uit 7 leden_. ZiJ_· 't-vorden gekozen door het 
. . , tiêden ieder jaar af, doch zijn herkiesbaar. 

b. Raad~ toezi,eht. De R.v.T. bestaat tû:t? led.en, welke zoveel mogelijk le
-. de Yäiïbëdri.jf"'àliërnen nOQten zijn. tonminste 5. Zij worden gekozen op bet 
~~ Ieder jaaxt treden periodiek ten minste 2 leden af, dia gedurende 
2 ~area niet herkiesbaar zijn. 

•· · Rtfactiecommissie. De R. c. bes 'Gaat Uit 3 redacteuren.. Z\1 word en gekozen 
- 4oor hei COD.g:r$8~ treden ieder jaar af' t doch zijn herkiesbaar. 

4. V~in-mmissie. De V .c. bestaat uit 5 personen, t .. ~.: 
- 2 jidele · · . en van net Lamelijk Comitf, . 

1 gedelegeerde van eh E.aad VB.Il Toezicht, 
1 ge,Qel..-egeerde van de Redactiecomm.lssie 
1 ged&leg.eerde van do Solidariteitacoi;lute .. 

•• -
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!.• Sort;e1ta~ De S.O. wol.'dt door ~'t eengres géltozm., Hieria .. · -. 
llOe Ie bêiäiiiF! bedrijfatakkell in Nedf.trl.a.Dd in vertegenwoordigd *. en vaD.. à_• grOte plaataen_·moet minsteDS 1 lid hierin zitting hebbèn. 

· Led• van het Lande]jjk co~tl en van de verbir.ldingscommissie hebben ten 
alle tUae toega»g tot de vergadering81l van deze commissie. Zij hebben 
echter Séell Steml'eeht, uitgezond$rd de Landelijk Penningmeester. i.v.m. 

· financiele problemen.- · · · 

J'INANOib. 

!Aden van ·tie beàrjj:f'Skemen betalen lil van hun· bruto inkomen aan àe penning~ 
a&eSttr "VU de bedri~fslterll. De- helft van de contributle•illkomsten van -de 
l.ttd~ dient afgedra.g&l:l te worden atia d• p~Hter v~ het Plaat-;. 
~ eom.t:t4. ~ . . 
~!~té~omit' óraagt weel:' qe helft a.:f aan de pennt.bgmeeater ~ -h*'t; 

. h he~ 'ftJl de ontvangsten u er Landelijke Kas wordt ge~tort in het -Bolida
~1tei1iàfollfa. alsmede 215 deel van het batig saldo aan het eind van eea 
boeJQ .... 

-DDIYII2Ü LEDEN. 

""U.~rDelaen kunnen als individuele leden tot de federatie toetreden. 
- Zij betelen~ van b.un bruto inkomen aan de penningmeester van het Plaats.-. 

lUlt 'COmt41. Zij k:u:w:len tot functionnaris gekozen worden in een Plaatselijk_ 
a.itl of. Landelijk Orgaaa. In elk_ orgaan van de f~era:tie mogen echtér tea 
àOO~ 2 Diet-werknemer.s als f'unetionnari;s opt-reden. 

f!PI. VAN. DJ . OOGAi.--mN. 

~~·-· 
•· Bf9!\it!l§RA. 

(_ 

1. Zij hebben tot taalt de .bij het badrijf werkzaam zijnde arbeiàe:rs (ook -4• 
z.g. iatellectuê~en-worden hieronder verstaan) op hasi~ yan bet be~ 
aelpro~ te aetiveren, alsmede deze activiteit in soortgeli;j'ke of . 
~e bedrijven te bevomerea ot te helpen be-.orderen. -

2. Z\1 ateUen zich op IJe.t sta.ndpun.t, dat de door de· arbeiders zel-f .·ge-.. 
wi_ lde acties._.in het algemeen ondersteund moeten worde~, doch zo -mQS&
Ujt yan beà~f'sconfl~-ct tot klasseconflict moeten worden opgevoerd._. 
1:erwljl d~lJ de strijd om de macht van de arbeiders als de hoogste 
.1 ... in de klassenstrijd -geldt • 

. ,_. Staldl'J.geP met een beperkte doelstelling kurlnen slechts gewonoen 'WO~ cl-., ind!An zij worden vervangen door _ _gezmnenlijk gevoerde acties over , 
..-ere $00r"t~elijke bedl'ijve. Partieel bl.ijveaJ• aeties moeten ge-
~ worden met middel-en aoals: slow-d~., s1t-d~, enz. · . *'· zo JIOSelijk -geeft een bedrijfak$rn een bedl;ijf'saant uit. waa.ri.u zij nie1J ~ 
allee gegev~ verwerkt uit eigen bedrijt detch ook gegeV$11S van a:a.
dee bedr.ijve.D~ hun versehaft door de verb!ndingscommissie van de f-e-

. 4èatie~ -s. Elke bed~sken. di;ent een eorrespondeat aan te wijZen• die he't e~aot 
oacierlleudt met gelijkseort1ge bedrij:fCikernen, zowel plaatselijk alEJ latl-
4~. alsmede eventuele eor.réapondentie met andere organen va.a de 

. f'ederaiäe: d~eat tè voerea. - · 

l Elke bedrijfSCO:r:t'$Sponû«Jl1i behoort. regelmatig (minstens .-.nB· per maand) 
~ over z-ijn bed~: a.temmi ng, conflietsto.:t. acttea • e.nz.. aan 4• 
.-retar,is ~van de V~indingeooumdssie te z-enden. · . 

·6 •.. 
/ 

.. 
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.6. Oa de zelf-activiteit dar arbeiders te bevorderen, behoren de kemel 

b\3 ·voorkeur zelf een bedrijf'skrant uit ge gevea (een gestencild blad 
ba ala beg;n dienen) • ?t Het aantal leden va.n 'een bed~ijfs~ wOrdt nimmer bek~nd gemaakt~ 

.• Sleehts de pemai.ngmeester en seeretaris van het Plaatselijk Comitf 
draagt hier kennis van. ~· , 

~. · Beil!tif'atakskem. 

Deze he.bben · een gelijke t~ak als · oDd er a Bedr.ij:fskerr.a: genoemd • In streken 
wau b.v .. het agrariscn bedrijf wordt uitgeoefend is deze vorm de beste. 

!• Plàat§eltil&e com1 té' s. 

Dt.z• hebben tot taa}c i.n hun plaats of gewest de oprichting van bedrijfa-. 
ltern$a te bevorderen, zm.reel mogelijk in nauwe samenwerking met de be-
sta.at.lde bed rijf'skernen. · · 
Voorts moeten zij d-e verbind:ina~n tussen de bedrjjfskerneu van gelijksoo~ 
tip bedrij\ren tot stand brengel.l.. 
Verder hebben zij tot taak het ~ieh op de hoogte houden van wat er in de 
'bedr.ijvea gebeurt. Zij moeten er voor zorgen. dät ze een nauw verband o~ 
derhoud$11 met de bOOri.jfscoJ.Tespondenten. . _ 
De Plaatselijke secretaris behoort het Landelijk comité voortdurend v&D 
de plaatselijke ontwikkeling van de beweging als van de stand van za.keJI 
in de bedrijven op de hoogte- he houden. -

Lall4elij!t. 

ê• Laadelttk comité. 

1. Het .Jiedehel~ bij het vormen van plaatselijke bed i'ijfskernen en pl~ 
sel.ijk& comité' s. . 

2. Het t9tt stand brengen van de verbindingen tussen de bedrijfskernen 
onderllnc,. . . -

J. Het onderhouden van conta~t met de plaatselijke eomit,•s en zo nodig 
·met de bedrijfskernen. _ -· 

4. Het verrichten van handelingen die overeenkomstig zijn met het bagiD
se1 o~ bevorderlijk voor het bereiken van de gestelde doelen. 

b. Raad. ven Toezicht .. -' C. 1. De Raad beslist over het al of niet doen van uitkeringea van het 
Solid~teitsfonds indien er geen eenstemmigheid heers~ in de Soli
àariteitsco-ssie. . 

· 2. De Raad beslist ui teittle]jäJt of een bedrjj:f'skem al of niet tot de :re
- 4ttratie woràt toegelat4tll .. Op baar beslissingen is b&roep mogelijk bij 
. ~ COJl6rEIS • 

J,. De Raad kan leden en bedrijf'sker.nen, azmgesloten bij de Fede~atie,. 
~. Het al of niet royeren wordt beslist op het e...-v. congres. 

4. De :Raad kan :functionarl.ssell "an alle organen van de Federatie Sch.O%'- _ 
-. 09'-èr eventueel royemeat beslist het e.v. con~. 

S· D• ~· ·YBD Toez~eht--treedt bij gevallen. g_enoemd onder 1 t/lll 4 1n 
we~ op verzoek van 2 f'uncti~nna.risse.u of. 2 bedrijfskéftlell VQ. àe, 
~.a.u.-ati1e. -

,a. lleda!tf.!goaissy. 

· ·l.He1; verzorgen a uttgeyea van een landelijk orgaan. · · . · 
2. H. e' opetell.- Ya1l ev.-•l.• door hèt .Laua. · . •.· lijk· COJd._,-o:t aadea orp-
. D8lt -.it -te geya raan1t'estea. ~chune ea alld_.. propagaabwidd~ . 

_ ). ~-- ••~ .,_ ~r:lf'~ •n uatfea1ia betntteaàe ·at~ 
di--. 1B prinçi;pe door de bétlfeklta oed~ilk--- sel~ ._ word«á ....,.. -
•eagenel.d- llitg&geftD. . . . . .4. : 



/ 
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i• Vft!bind~eomaissie. 
1. Jl.t. verzamelea en ordenen Va.n berichtgevingen.. In het byzonder over 

bedrtifstóestanà en. stemming en po si tte van de beëfrljfsarbeid ers •. 
2. Het áoorg-eVèn van deze berichten aan beàr.ijfskemen, die deze behoe

Tell .. 
J. Ia het algemeen: het verzaurelde dienstbaar te maken aan pe:rs en pro

paguda1' 

SOLIDARITEITSFONDS. 

a. Beheer. -
Voor hulp aan slachtoffers van klasse-activiteit wordt door de federa- ' 
tie een s.F. gesticht. 
Het beheer berust bij de Solidari teitaco~j..ssie met hieraan toegevoegd 
d4t' le en 2e penningmeestèr van het Landelijk comité. 
De administratie beru.st bij een, door de Solidariteitscommisàie aan te 
w:ijzen Administrateur*'· . . · -

.. Uitker:lngen ·vinden plaats op besliSsing van de Solidarite1tseommiss1•_· 
In apoeèlgevallen kan de Administrateur onder nadere goed~euring van d• 
COiltd.ssie een voorlopige uitkering· doen .. 
Ovwi ae tijdsduur van de te verlenen steun beslist de Solidariteitseom-
misaie. , . 
E_en Oeal.issine; yan deze Commissie is slechts van kracht wanneer volle
dige eeastemm~eid heerst. 
Beàliasinge:n waarbij geen eenst~~eid wordt be~ikt. worden verwezen, 
J.lS.ar de. Raad van Toezicht wiens beslissing bindem is. · 

~· Huli! ~ fieunae1iiu. 

FiDall.ûële hulp aan in actie zijnde arbeiders geschiedt bij voo:r:iteur doo., 
het ~- met steunl.:ijsten van de stakingseómi t' • a zelf., 
De leàe WLn de kemea Uit. de in actie zjjade arbe~dersbedrij'Yen tred•· 
d~ in overl&g met de stakingsleidiJ.lS .. Zij zijn daarbij m.et .verpli.*1J 
't. ~ C'JVe1: de fede-ratie. · ' . . .... . . 
In Hf;. alpmeen geschiedt het wemen met; lijsten van de .federatie al1ea · 
a-. wanneer de str.ijjende arbeidea daa.roa yerzoeltea, of· zich· er om bt• 
~•• ftdenEm mede aeeoQrd verklaren. · 
ZOdard.p lijsten worden uitgegeven door de Solida.riteitseomm1ssie. die 
()Ok voor de .organisatorische uitvoering zorg d~gt.. · · 

"- l§t. CONGRES. 
' ' 

lid eOJ1gna is da b,oogste instantie van de federatie., ; · 
Z4j. atat t~i ~t· ee:RIIOOl per ;Jaar- bijeen te kom... ' 
la:p1leer 10 bedrijfskernen daartoe de wens te kennen geven (uit verschiUea-. 

-d• p-üat&ea) roept het La:àdelijk Comité eel'l buitengewoon congres bijeen. · 
IIev Lande~ oomitá kan op eigen initiatief een byzonder congres bijeea-

. ro-.pea. 

Hèt co~ kiest: , ·f: hei; Landelijk Com1t4, . 
,.. ... de ee»ate maal de .YOlledige Raad van Toezicht~ de volgende malen iede 

3aar 2 leden, · 
•• de ~aetiecommisste !• de .. lld&riteLtscoia!saie.. · -' · 

Het -· 



l!d. ....._ beSUSil: 
·.la~·--· . . . . . . • .,__ ~tenen_tot wijzi@lK van het Statuut;. 
!- til .ellè _priDci.tiele aangeligéDhedea. . . 

De ~•lijk• organen zijn verj)llcht op· elk ~a.ttrlijks congres overslag uit 
w ~ ...an ha w~en.. . 
. . 

··Qp het COJ!lgft8 beeft elJie bedr!Jf'cskeD.t. O~t het l~eatal. 1 n•• 
~ . 

lledrijfat~ worden geacht bedrtfskemea _te z.ija. 

De- 't'e$genwoórditd.l2g op het congres van 'In plaats kan zó e;l'Oot z~ 
&18 ~e- áa11tal bearijlekert!ea (1-e_ betreffende pl~ telil. _ 

~;n dienen 2 weken voor elk congres de a.f~1@1.iè naar hèi 
. c:ongt:ea ve kiezen. ' . 

' 

.-. 

_., ./ /. 

--·- . ' 

. ' :-.--- --· '... 4 ' .. 
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Met verwijzing naar dezerzijds schrijven No. ID.5872b/47 
dd. gisteren, wordt bericht, dat de inhoud van de bij 
deze brief gevoegde b~lage onderwerp van bespreking is 
geweest in een dd. 21 dezer, in gebouw DE ~~~D, gehou
den gecombineeroe vergadering N.B.V.S.-Spartacus-V.3.V., 
afd:iingen Amsterdam. I 

De vergadering heeft het concept beginsel- en organisatie~ 
programma ongewijzigd goedgekeurd. ' 

Nu zal het ontwerp worden besproken op een landelijke 
b~eenkomst, die gehouden zal worden op Zondag 24 Augus
tus a.s., waar tevens gepoogd zal worden de Nederlandse 
Federatie van Bedrijfskernen op te richten. (vide bijlage\ 

Een verslag van deze bijeenkomst zal U t.z.t. worden 
toegezonden. 
---------------------------------------------------------· 
V~RZONDEN J!..AN: Hfd. C. V.D., Haag. F.2. 

i -··--- ------- ---~ ~ 
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Nederlandse Federatie 
van Bedrijfskernen 

j 

Kameraden, 
De ervaringen van de klassenstrijd leren, dat, wanneer de arbeidersklasse 

tegenover de moderne staat en haar mili.tair apparaat slechts stelt : 
Parlementaire en Vakvereniginga activiteit,· nederla_!ig op nederlaag zullen volgen 
en het levenspeil tot een hongerbestaan wordt teruggebracht 

De confessionele vakbond~ tot E.V.C. toe zijn genoodzaakt zich aan de 
spelregels van het. uitbuitingsproces te houden en praten slechts mede op welke 
wijze de arbeidersklasse moet worden uitgebuit. · 

Het georganiseerd overleg· v~rzekert · de rentabiliteit van het 
bedrijfsleven, verhoogt de productiviteit en verlaagt het arbeiders
inkomen. . 

De arbeidersklasse wordt met ondergang 
bedreigt!! 

Een nieuwe wereldoorlog staat 'VOOr de deur. Weer zar 
arbeidersbloed vloeien voor brandkastbelangen. 

' I 

De arbeidersklasse <Staat alleen en·. verkeert door innerlijke gesple-
tenheid in een machteloze positie. 
Kameraden .. 

Vormt klassenmacht door eensgezind op te treden. De grondslag daartoe 
zifn niet Vakbond en Pol. Partij, doch' zijn .de slagaders van het kapitaal: de 
BedriJ'll'Jm, . .,.. In de bedrijven ligt Uw kracht en yooo;rwaarden tot klassemacht en 
nieuwe vormen van organisatie; · . . . • . -

In de bedrijven moet worden gesmeed : Arbeiderseenheid, één front van 
werkers tegenover het kapitaal. In de bedrijven, in hèt uitbuitingsproces, dáár 
moeten de werkers zich organiseren, uit hun midden kiezen vertrouwenmaniJ,en, 
vormen .Bedrijfs~g~nil!.lll!!es. · 

Ter ondersteuning en tot stuwing van het zich chaotisch voltrekken van de 
Klassenstrijd, staan wij voor een organisatie vaJ;I. Bedrijfskernen. 
· Kernen fn de bedrijven van revolutionaire kameraden, die- begrijpen, dat 

. f . . . . 

de bevrijding der arbeidersklasse alleen, haar eigen werk kan zijn . . 
Op Zondag 24 . Augustus, 's-morgens 10.30 uur, in het Parkhotel · 
Hobbemastraat, te bereiken met lijn 1 en 2, vindt een · 

OPRICHTINGSVERGADERING 
\ 

plaats van· een .R~v. Bond van Bedrijfskernen. 

Kameraden. Wanneer gij onze inzichten deelt, bezoekt dan t\,eze oprich
tingsvergadering en maakt andere werke_rs attent op ons werk. 

,. . 

Het Voorlopig CoiJI.Ïté uit de · 
Samenwerkende Örg~saties 

/ 



Volgno.. 
o. v. n. - - -

Bijlagen : ''!ê.:Q;". 
Y~!! ~~~;::hJ.!~~~~~!!," -- ~l~R~ ~:·-~- ~ ----~-- :, :~~~~~ 

,, ... ... . . . ~ .OI I. -·r··· ... frt·-' lJi~-\ 
.----------·--- l ----- - ··· --------- -- .l·oi.f :-
l-.:-.~·. ·u·~:. ' '· · · ~ ' ·'· .. 9:~ tl'-X---••·-··~~-~~- J 

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd 
het volgende te berichten. 

Heden, Maandag, 25 Augustus 1947, ontving ik van 
mijn contact te Hengelo bijgaande oproep aan de arbeiders voor 
de oprichtingsvergadering van een Rev. Bond van Bedrijfskernen. 

• ~~:S.O~~~·;a..":';;t;oi~MI'f"I~'!<~~·'V·,~··,,_,,.,_,.,, 

Hoewel mijn contact persoonfijk door de .. bekende 
Vrije socialist Pieters uit Hengelo was uitgenodigd om deze 
vergadéring bij te wonen, moest hij wegens huiselijke omstan-

. digheden verstek laten gaan. Pieters verklaarde een verslag 
te zullen opmaken van deze vergadering, waarna mijn contact 
hem zeer waaaschijnlijk behulpzaam zal zijn met het stencillen 
daarvan. Mocht dit geschieden, dan zal onverwijld dit verslag 
aan U.H.E.G. worden toegezonden. 

Bij mijn bezoek aan uw bureau op Dinsdag, 2 September 
a.s. zou ik deze zaak nog gaarne met U .H.E.G. mondeling willen j. 

bespreken. 

J. 
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Verslag Landel~k congres tot ~prichting van de 
Nederlandse Federatie van Bedrijfskernen, op 
Zondag 24 Augustus 1947, in het Parkhotel te 
.Amsterdam. · -
-----------------------------------~---------

'_": 

Aanwezig waren 49 pèrsonen, vertegenwoordigend delegaties . · 
van reeds.opgerichte kernen uit Amsterdam, Hengelo, Deventer, 
Zutphen, de·zaa.nstreek, 's-Gravenhage, Leiden en het Gooi. 
Door Rotterdam was bericht van v~rhindering gezonden. · 
Verder waren o~dër de a.anwezigen __ ~w~.~- afgeY@.B.rd!ggen !::1J.t -
4IJ,~,e.r;p.en._yan de- Revolutionaire jjond aldaar; een hunner was 

-genaamd: NORIT o.f NOIRET; beiden namen aan de discussies 
deel. ' · 

·Achter de bestuursta.:fel hadden plaats genomen: 
VPRIEI, Casper Joseph, geboren te Amsterdam, 5 Augustus 1885, 
'-/HAAGEN, Leo Eugenius, geboren: te .1\JD.Sterdam, 27 Juli 1911,· 
t/ Böi>PE, constant Johan Hendrik, geboren _te. Tilburg, 28 Febru-

ari-1899, -
ll HA.RSMAN·, 1l'heodoor Willem, geboren te Amsterdam, 15 Januari 

1905, en · 
\)SCH.ALEN, Frans uit 's-Gravenhage (de man die uit de E.V. C. 

indertijd werd weggejaagd). 

Het voorzitterschap werd overgenomen door Lambertus ·Johannes 
BOT, gebor~n 28 Mei 1897, wonenoe te Den Haag, die, na e~n 
~ort openingswoord, aan POPPE de ·gelegenheid gaf ~jn ziens-
Mjze te ontvouwen over taäk en doelstelling der bedrijfsker
nen. POPPE was van m~ning, dat de E. V .c. in zijn pogen om de 
arbeiders tot eenheid· te smeden, gefaald had; deze vakorga
nisat~e had met de arbeiders gespe~ld voor eigen politiek 
gewin. Alle bestaande vakorganisaties leggén zich toe op 
het uitbuitingssysteem; z.ij steunen de loonstop der Regering. 
Daarom ••• de arbeiders moeten zelf hun str~d voeren en zich 
niet langer uitleveren aan politieke bonzen. 

--rn de.discussie die vÓlgde sprak KLUNDER C?) over de loon-· 
v Strijd, die bij als een politieke strijd zag; MOLENAAR uit den' 
' Haag .. wilde een bedrijfsc6urant in de kernel).; George 1\.ntonius 

i'>- DANIEIS, 5ebo.L·en te Amsterdam, 31 Oètober 1903, vond, dat · 
de E.V.C. zie~ aanpaste ten koste van de arbeiders, te~jl 
IV'JAARS:EN uit Baarn het9elfde onderwerp als KLUNDER behandelde. 

' ' 
Na de pauze werd het ontwerp beginselprogramma onder de lou-
pe genomen. (voor dit programma vide dezerz~ds schrijven no. 
5872b/.~7 dd. 21 Au~s!ïl!~-1~7_,~_met bijlage). Daar er zeer ve
Iên w~ren, die fiîerover wilden praten, werd afgesproken dit 
ontwerp als tijdel~k te besçhouwen; een redactiecommissie 
werd benoemd om wijzigingen aan te brengen. In deze commissie 
heb ben zitting: · 

MAARSEN 
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·s 
:MA.ARSEN Uit Baarn 
de RUTI'ER uit Zoeterwoude, 
BOT uit Den Haag , 
E7lÄGEN en PRiilllYl uit Amsterdam. 

De aanwezige Belgen gingen hiermede accoord. 

In een urenlang durende discussie werd die middag voorlopig 
het beginselprogramma, behoydens .enkele correcties (vide het 
eind van dit rapport), aangenomen. 

Vervolgens werd.overgegaan tot het ver~iezen van functionaris~ 
sen van de thans ongerichte vijfde vakvereniging. Resultaat: 
Voorzitter: · -BOT, Den Haag · 
2e voorzitter: -Pn!ËM, Amsterdam 

· secretaris: .-POPPE, .Amsterdam-
2e secretar~s: ~' Den Haag 
penningmeester: Leendert Adriaan van der JAGT, geboren 

. , ·j' te Amst era am, 2 Mei 1902, marmerzager, 
\ ,,, wonende te Amsterdam (propagandist voor 

"' Vrije Socialisten Vereniging en lid en 
organisator Zomerkamp Spartacus) 

2e penningmeester: Andries NEY, geboren te Amsterdam, ·12 
· 

1
w :r~ 1 Augustus-rg13 (meermalen opgegeven). ·1 

_ _... Amsterdam. · 
Redactiecommissie: ~ · 
Leo HJI..AGEN, Theo HARSMAN, MAARSEN ·en Petrus. En~bert Jacobus 

· ;'iiè '". ~. N.Al'TSINK, geboren te Amsterdam, 30 Augustus 190 ,- varerl;sgezel, 
·· -wonende te .lunsterdam (eerder opgegeven). , . · 

Solidariteitscommissie: 
.-_/Johannes Mattheus de la FOSSE, geboren te J...msterdam, 2 Octo

ber 1892, melkbezorger, wonende te Amsterdam, (lid Spartacus), 
IvlOLENAAR uit Den Haag, ~ETLAAR (?) uit Deventer, SMIENK, 

rf:j :,:){yt Jan Hendrik VASTENHOUW, gebbren te ..'i.msterda.rri, 6 Mei 1908, 
marmerzager, wonende te .Amsterdam ((Abonné De Tribune, lid 
comité 'l'ROTZ AI,I;H:DEM (Spartacus)),vVALINGA (?) uit Zutphen 
en PIETERSE uit Hengelo •. 

Ten slotte werden besprekingen gevoerd over de naam van de 
nieuwè organisatie. Met algemene stemmen·werd, op voorstel 
van de Belg NOIRET (?), de.naam geKozen: 

INTËRNATIONALffi F$DERATIE VAN BEDBIJfêiiiiii· 

De Belgen beloofden goede samenwerking. 

Een collecte_ op\de nieuwe kas te stijven bracht [47.80 (49 
persenen l ) op • 

Aan te brengen.wijzigingen in het ontwerp-be~nselp+ogramma. 

Pag.l. 

Pag.l. 

Pag.l. 

De naam Nederlandse Federatie van Bedrijfskernen wijzi~ 
gen in: INTJ~RN.t~riONALE· FEDERATIE VAN BEDRIJFSKERNEN., 

onder BEGINSEL laatst·e alinea de woorden: "of'(en sa-
boteren" doorhalen . 

onder 2· plaatselijke comité•s. Achter laa"t!~te woord 
1'Gesteiiid" bijvoegen de ~in: "TeJi allen- tijde kàn het 
comité in zijn geheel word en äfgezet." 

' ' 
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Pag .. l. onder LANDELJK, ·b. Raad van Toezicht. Dit hele a,rti-
·kel laten verval!'en. Hierover wordt op een volgend 

Pag.2. 

Pag.3. 

Pag.4. 

Pag.4. 

Pag.5. 

landelijk congres beslist. - 1 

onder TAKEN VAN DE ORGANEN, Plaatselijk, a. Bedtijfs
kernen, ten 3~. De slotzin lezen als volgt: "Parti-
eel blijvende acties moeten worà en gevoerd." 

Het gestelde onder: Landelijk, b. Raad van Toezicht 
in zijn geheel (5 punten)· schrappen. . 

onder .SOLIDARITEITSFONDS, a. BBHEER. In laatste zin 
het- woord: "eenstemmigheid" veranderen in: "meerder- · 
heidn. --
onder SOLIDARITEITSFONDS, b. Huliab~ steunacties. 
In de eerste zin, achter het woo ;nstetmlijsten", 
bijvoegen de woorden: -"en steunmateriaal". 

De punt achter het woord: "zijnn -van de zin: Bedrijfs- . 
takskernen worden geacht bedrijfskernen te z~n- wijzi
gen in een komma en daarachter plaatsen: "mits er in 
het nevenbedrijf geen pedrijfskern is" 

de gehele zin: De vertegenwoordiging op het congres 
enz. laten vervallen. 

----------~·-----------------------------------------~----------

V.ERZONDEN JI..AN: Hfd. C. V.D., Haag. F.3. 
H.C. Asd. 

{ 

' i 
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. 
Internationale Federatie van Bedrijfskernen, 

. . .. .· . . . . ··~ 

Door de samenwerkende organisaties v.s.v., Spartacus en N.B.V.S. is al 
ger.uime. tijd gewerkt om te komen tot een Bond van Revolutionnaire. 
Propagancl.akernen in de Bedrijven: 11Arbeiderseenheid". welke naam nader
hand door het voorlopig comite werd gewijzigd inaNederlandse-Fedeaatie 
van Bedrij~skernen. 

De definitieve oprichtersvergadering werd gehouden op Zondag 24 Aug. in 
het Parkhot el, waar 47 afgevaardigden van de. drie groeperingen uit het . . 
hele land aanwezig waren en bovendien twee Belgen •. Het resultaat is, dat 
een soort 5e vakbeweging - hoewel men het zelf niet als zodanig inter
preteert --- van stapel liep. In- feite is deze federatie nog niet ver 
boven de embryonale positie, 

Op voorstel van de Belgen werd het borelingske: Internationale federatie 
van Bedrijfskerken gedoopt, Zij beloofden goede samenwerking door het 
Belgische z~sje, 

In deze vergadering werd, tot een volgend congres, het volgend voorlop~g 
Èeg~nsel vastgesteld• . 
edrijfskernen voeren de propaganda voor de klassenstrijd, om tot op

heffing van de uitbuiting van bevolking van stad en land te ~aken. 
De bedrijfskernen stellen zich daarbij op het standpunt, dat de op
heffing en uitbuiting en het vestigen van een socialistische levens
gemeenscha~ het belang van het individu en gemeenschap is. 
Uitgaande van de gedachte dat het begrip STAAT niet a.lleen onverbrekelijl! 
verbonden is aan nationalisme en dus een tegenstelling vormt met het 
begrip SOCIALISME, maar voora~ in-haar moderne betekenis identiek is 
met dictatuur,-onderdrukking, onrecht en uitbuiting, vorderen zij de 
volledige opheffing van de STAAT om voor haar in de plaats te stellen: 
bedrijfsorganisatie, cooperatie, consumptiegemeenschappen en al die 
instellingen, die het vrije tunetionneren van een socialistische (wereld 
gemeenschap nodig heeft en bevordert. 
Omdat het socialisme de economische en politieke gelijkheid der indivi
duen en een verantwoorde productie veronderstelt, streven zij naar 
ecoaómische gelijkheid van alle werk~rs .. en weigeren maatschappelijk n~et ~ 
verantwoorde productie. · 

Howwel in het concept tussen de woorden weigeren en maatschap~el13k in d~ 
laatste zin de woorden :en/ot saboteren stonden opgenomen, vond het I 
congres het uit tactische overwegingen toch verkieselijker dit element 
te schrappen. 

kweken van kernen.in een_bedrijf. I 
z.o.z~ 

De organisatievorm is die van het 
. ! 

Uitgetrokken door ................. AÇP .... 4~.... ..... .... .... ... .................. Afd./Sectie ....... J.W. .... . ....... Datum ........ 4.~?~4~L . 

A.L. 17249-'47 



Een kern (leesaCel) is een zelfstandige organisatie van een (sicl) of 
meer personen; kernen tn bedrijven van hetzelfde genre kennen een 
bedri"jfstakkern vormen. -

De nieuwe -reder a tie -heeft een bestuur 
om oppositiereden$n weggejaagde Frans 
commissie '(een orgàan is er nog niet) 
om een Sol1darite1tsf'onds te vormen. 

(waarin o.a. de uit de E.V.C. 
VAN .SC~), een redactie

en een sblidariteitsi!ormilissie 

Het doèl van dit fonds moet zijiu hulp aan slachtoffers van klasset 
activiteit en hulp bij ~teunacties. 

~ i 
Ook zullen er verbindingecommissies_komen.on berièhtén te verzamelen 
en te. ordenen over ·bedrijfstoe.standen·, stemming en po·si tie der azrbeiders 
enz. met het doel een en ander_. dienstbaar te maken aan pers en propaganda. 

Erg: bona-fide zit dit hele geval nog niet in elkaar. 

-----------------------------------------------------------------------------· 
Verzonden aan H:t'd.c.v.D. Den Haag. 

H.C.Asd. 

V 
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( 
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·ne bedriJfflker;nen voere~ de p)<'opaganda. voor d& kl..assehstrijd oln 'lió"t op
heffing van dé uitbuiting van de bêvolking van stad tJn land te geraken. 

Zij stellen zich· daarbij op het standpunt, dat de opheffing der uit-. 
b1:1.iting en het vestigen van een socialistische levensgemeenschap het be-
lang van individ.u sn gemeenschap. is. . 

Uitgaande van de gedachte, dat het begrip "Staat" niet alleen onver
brekelijk verbonden is· aan: ~a.tionalisme. en dus een tegans.teling vormt · 
met het begrip "Socialismet1 , maar vooral-in haar moderne betekenis, in
dentiek is met di~tatuur, onderdruklçingt o~eoht en uitbuiting, vorderetf 
zij de;volledige o.pheffi_l1g van de staat, om voorhaar in <le pla~ts te .. 
stellen: .:Sedrijfso:~:ganisatia, Coöperatie' Co;nsumptiegemeEJnsohappeh en al 
die instellingen, die het vrije ·::functio:nneren van een socialistische 
(wereld) gemeena.o-hap nadig heeft ~n bevç~derd. . · - . 

Omdat het socialisme de econömisohe ~n politieke gelijkheid der indi
viduen en een verantwoorde producitie verondèr.stel t, atrev'èn .J!IiJ ~aar e:oo· 
nomlsohe gelijkheid .v:an alle "WerkefB en weigeren of/en saboteren ~t-
abha.ppaljjk.. ni~t ... varantwoar·de productie. . ·.· . -
0 R G A ~ I s A. T ! E- V 0 R. M. . 

PWTSELIJK: 
A •. :Bidrüt'skern. Een 'bedrijfskern 1~·· ~en z.elfs.tandJ.8e org8lli.sat.!e vaa 

, ·~ ê'e óf m~er pe;rsonen., dia in hè~zelfd,e, ·bedrijf werkzaam z.ijh. 

b. :Sedrj_Jfs.~skern •. lnd1en 1n gelijkeoortig~e bad~.ijven in elk bed~ijf maar 
een persorui tot de federàtie behoort' lditmen. de•e gezame~ijk e.•n ae-
d~eta)I:SkEi:rn vormen. . · · ' ·· , 
:ohdêr e~,n ·bad;oij.f worCJt. veretlla.'ll elb :pr.Qdl?,oti•&,•-~P w~lal 

· w~krième:n.s; warkêi'l~ · ' . · .. · . · ·· .· ·, - · · · · · 

. , ~·-,. Pjjai:!J~:. o~m;M:•:s .. ~Etz$ ,~~:!aq ~..t~_-... s .. aede%1. ·. ~. _an .~inst~n• . 3 _ 
.\::i~- ~~~~=:v:i'=l'·;;J~-~7=~~~'1~-';.· 

· ,,~c'- . - i1. :- ~,,, ~êt.tlèh Jl:é· 'J:ie.41»1ar'. óP; ~-de~i:- it'erifl~:.tnga:ri · fk!ltdt 'bdQ!fa a ... 
·." ljjk gestamd. - ' .· 
!fA. N D E f, I J K 

a. Landelijke Comit~ .• , Het L.c. bestaa'b :u.it 7 i.eden. ~ij worden s~koze.n door 
· Iïet Congres, tr-eden ieder jaar af, dooh z~ herkiesbaar. 

b ···~n:d:r!fen~v:fE'~l;;fr:k!;~~~ • Ql~:~;~~~tt~ni~;;~ · 5~1~ij ·:~~- ;=~~= 
zen op he-t Congres. Ia4er jaàr tl"od~ · per1odllelt ten .minste 2 l:ede,n · 
_4f, die gedurende tw~e.:· jaren niet ne.rkiesbaar· zijn. . 

c. ltedaot!eoo~issie. De ~.c. bestaat uit 3 redàot~uren. Zij woNen&~ 
zen aoor helt congres, treden ieder jaar a,f dooh ~jjn herkie.sb~ •. 

d. pr.:t>indinsavomrpie:raia. :Pe v.a. beetaat uit ~ :personen, te wè~: 
·. gedel~gaerden 'Väii het Landelijk Coid td. 
1 ged-elegeerde van de Raad v. Toezicht • 
. 1 gedelegeer<le van de Redaotiaoomlltiaeia. 
1 gedelegeerde van de . Bol.idariteitsooaun1es1e, 

e. flidar·itettsoomm!esie .. ·n.e s.o. wordt door ·l'let Ooll81'es gekozên. · · 
;1:er!il moeèz}. · de 'betangrjjkste badrjj:fet~kken in Nede~1and ln .vertesen~ 
•o9rdigt zijn en van de gro..te plaateen moet minstene 1 lid h.t.erin zit;;.. 
ting hebben •. Leden van het l.and.Comit€ en van de VerbJ.ndingsooliUD.nab
b~ tJ3:n alla tijden ·~.oegang tot de Vel'gaderipgen van qeza_ oo~sàj;,.i. 
ZlJ hebb~n echter ga:en stemrecht-, tJ!'tgezonderd do Lànd'"Pennl.n~&.al;er 
i.v.m. :f'inJ.a,noiäle problemen. · '·l . ;, 

l I N A N· è I ä N. "{. . 

_tea~ -~al? de Bedrljt~ker:nen ~ta:+en 1 % v-an h~ b~uto .iilkomen. a.~)ie 
~ester V'an de ':-~f~•·-.tl'f···•:El'lft . "•1l·~ o.ontr.thu~tbltom
aten VWl ·c\a l'1edrijtûern.~L .. ~t:.·~ ~ ~. ,. ~&Nl. Qe ~ 

. cne-est.e:r:. ~&l\ ~"t »1.•~ -...,q~ · ~- ·. . . ... . . ,. . . ~ . ~( . 
\ • • '• •• • \ • • ol; 



' A 

I, .f 

. ·), 

' ·., 2. ' .. , .......... . 
!fQt J?l.aatfroljjik. Oom..t;ta draag{ we-er· ·de ~~t't ilf' :-a.t#l .àJl~),tlnn.ü'igme<é:ste van 
het LMd.eijjk. Ödml:t~' .: , '·. 1 • • · •• · · . . · •• .. 1 .. . :._. :· -' ~l 

·. ·Dê hel:t:t: ·van. de •ö:nt-~angä'tieiin i}Q~·:r,an·~~lU~a )~a.~: ~:t-4:1,;; Bfj$-iór:ttr-Jm.·~~et -·_. 
Sol!d~ri te i tsfonds, alsmede 2/5 deöl van het 'batig s-aldo aan het eini 
VaJ:1.· a~n boekjaar. 

~J.'V.m_trt:J_L}l _L..@lP-!. 
.Nlèt-4Verk.nemers kunnen als individu,~la ledon tot de· i'edepatie tóetre~ 
dan. ,~jj betalen 1. % van hu.n bruto inkomen aan de perihingmeester van 
hét J?d.aatsel:ijk Comité. Z:ij kWlnen tot :f'unct.ionnaris ·gekozen -word_en in· .. 

· ëeî{!·pJ_:áatsel:ijk Comité of Landelijk Orgaan. In elk orgaan van·: de 'ï{;l,da .. .~·; 
rst'ié ;.mogen echter ten ho-ogste 2 niet-·werknem..rs al a :f~ot!~:rtariá' 
pptredcn ... 

~- Á .. K" E N V A N D E 0 R G A N E N. 
-~--..,-·-- .... - ........ -- ... -."--- ---- .... --- ----- ..... ...__ . '' ,_. .. ;' 

I 

.[_1_:._~ -~ .t . .s. _a __ 1_ _ij_ _k;_.__ • · • · , • 

a. !3-.'Ld_~,Z~~~!:~ . " , . . , ·:1 

1. Zij- hebben tot taak de bjj het bedrijf werL:zaam zijnde. arbe~e~#'-·( oèt<C' ·~e 
z.g. intell~otuelen worden hieronder verstaan) op b:a·sie.,;.V~ he:t·"..:pegin
selprogram te act i veren, alsm~de deze a.oti vitei t in soc:rtg~l:ijk~· n~~
aanverwante bedrjj:ven te bevorderen of te helpen· bevorde~. · J '" • 

2. Zij stá.llen zich op het standptmt 1 da.t de door de arbei~~S;:·2;~ll:fi.. géwi-1-
dê: ao.t:ies in het algemee;r.t ond-ersteund moeten ·WOrden, .dé):oh z_q-,;~ogel.ijk 
v~ bedrij!':sco~:t'J,i~t.:Yat · .. k.lfls~e.ccmfi,toO~ .mqo~~n wordenwpp~:tRc.r~~:- ter-

. ~fQ~~~~~s~~s~~W~ g'~~cl'~~-~aopt _v~- ~'~<'~f,-~;;~;~ra: ·a;_a~-~;~;,:/t~~~.r.·~~.;,·iase 
3. 'Stakingen met een bepec kte doelstelling ku.nnèh slechts gewonnel't worden 

iht!.Len z:ij worden vervangen door gezamenlijk gevoerde ·ao-tiea over mae.r
dére-.sqortgelijke bedr:ijven:. parteel blijvende aoties moeten gevoerd 
worden met middelen zoals: slow -dow:nt si t-down, ·enz. .. 

4. Zo mogE~lijk geeft ee!l. bodr:ijfskei'n een :padrjJ:fskratrt _uit, ;waF~rin. $i} nist 
.alle~m gegevens ve-rwerkt' ui-t ,eigen ·bedrijf; dooh ook gege~ens .,van arl
dtre bedr~ven, htm verschaft .dóo:r de Verb.f.~ingscol'lllJ)iSS';i..e !Vffi1 de :b~ede .. 
re tie. . . , , . ~ .. ~ . 

5. Elke Bedrijfskern. 'dient een Ccrres:.tx>ndent aan te .lrij.zen, . die !let óot(tact 
onderhoudt met geljjksoortigé bedrjjfskernen, zowêl:·_J?laatsêli.}k 'a.i&~!Jar.t ... 
delijk, alsmede evantu:ele corre.spondentie me.t and.ere organen ·van de 
.Federati.~ dient te voeren. · · <'2 .:'' · · ·: ·.. · · ·,. .: • ~ 
Elke bedrijfsoorruspondent behoort regelmatig (Di.tp.sîe.tu~ .eens· pe~ 1JJa.Eil1d) 

• gégeven·a over zijn bedrijf: stemming, oónflict!J;tot, acties }~n.z. ,aM de· 
'Secretaris van ciè Vat-blndingscomm1sslè ta zeilden. _ .~ · · . 

6. Om de zalf'·aotlt*iteit,der árbe!.ders te bevorderen, beh'ci'etrdo k.~~ 
bij. IJoorkei;U' ze.:tf een. beqr:ijÎ'skra:nt ·uit te gaven. (&m. g~·ci.t:}.d '&l~d 
kan 'a-ls begin d1ènél'l.' . · . . . 

. { . .: ., ... -;_ - .. -. . .:. .. . ! ; 
7. Het/aantal leden van een bedrjjf's.kern wordt nimmer _be.kend g-è,mà"sk.t. 

S~#ohts de penningmeestel? en secretaris v~ het P.laat-aeljjlf. .. PD~ll):iïé 
... ~~aagt hl~~ kennis van. · · · 

~·~~~t:l'r_jj_f~t;a.&k_sA_e_rn.. , 
1 

.. ···· _ · ~· :. · :~· _ 
-~r: ,-.t;• neze heli;;be:p een gel:ijke taak al~ onder a, 'Be~d±-ij:BakeÎ·n g(:)n'?e.m.d .;~In stre·· 

ken waar b.v. het agrarisoh bEldrijf :wordt :uitgeoe.fel'i~f· is dé_,&~~ •. tol'm de 
· r:. be.ste ~ . 

·. ~ . 
\:. Jil~ts€lij-ke Comité' s. >i( ""-- .._ -- .......... -...... - -....... ·- ___..... . '•. 

,: ·• t 

·lJe.ze hebben tot taak in hun plaats~ of ·g~was~. de oprichting van ba·· 
~~fskern~:n te bevordè·ren, z6:vee1 mag'elldk ·til· nauwe samenwer.tc!ng met de 

: -~taande.~ be.dr}jfak.e:r:nen. · , ·· · · ., ; .i. ·. 
~:·r:ts ~:eten .. zij de verbindingen tus.~en dè. beqrij-f~kern.en ·y.án:-·g-ëiijk~ 
t!~orti&,e be.?.r.JJ-v~!l· tot:.·s.:t~d: ~re:nge:n~. _. ·. . . : , .~·:.~~~·,_.-:: .. __ -
~~ar ~eb ben ZIJ tot ·t~·-!:mttf .. }~J,('}tl_ 9ll .,d ~; ihÇqgte . ho.t.tdJt~ t·vap>.W~t e'l-;. in 
~- ~~:rij'IJ'Qh g~b.s~. ilJ 'lllo'e'i'A;\~ ~~~J~il~,~8~:n.~· ~~t M:r.@.~~.n~uw _V~:t"" 
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band onderhoud.en met de bedrjjfscorrespondenten. 
De rlaatsel:ijke secretaris be,b.oört'-het tand. Comité voortdurend va..'rl de 
plaatsel:ijke ontwikkeling van -do beWeging als van de stand van zaken 
in d~ bedrijven op de hoégte te. .h~uden. · 

L A N D E L I J K ......,_ ------ ... ·- ..... -_.... 

a. Landelijk C.~mite . .. ----- ~.-- ... ~~... ... -- ... -
1. Het medahelJ?en .b:ij het vu•men van plaatselijke bedrijfskamen en plaat

selijke comité'~· 
2. Hot tot stand brengen van do verbinplnge~ tussen de bèdrijfekernen 

ond.erling. 

3. net ondel'hru.den va..."'"l. oonta.ct met de plaatselijke comi te' s en zo nodig 
met 8o ~edr~fskernen. -~· 

4. Het v:e:;:t:':f"?"htor.r van hmtdsl.i.ng~?n, die O\'Bre~nkoms;tig ~:lirl. met.:· .het· begbl
~el ~f bevorJerl.lik voor het bereiken v::m do gestel.Ae clçel,flll., . 

b. · ~a_d_ y~a.ll.T_o.e.z..i_e_h_i]. 
1. De Raad beslist over het al of niet doen v~ u.itker!.ngen van het ~.;... 

lidari te i tsfonds indien er geen eenstem,nigheiq heel"st in da S~lid.a-
ri te i tscomznissie. · · ; 

11 ' ~ 

?: 'Dê· Raaà _beslls* uiteinde~1k' .of een bed~:'ijf~keril c!tl of ni~t tct de :Fé·· 
. deratis wor~t ~oegelaten. Op haar beslias~ngen !s beroep mogg}~k b~ 

het· Congres. · . 

. ·3; :Co Rand l~an leden ln bodrjjfs·ke~en, aa:ngeslbtim 'bj_i de Federatie, ·. 
schorsen l.le t al of' niet ro;reren wordt . be sli~t crp het- e.v. dongpa-s. 

4. JJe,.Rao.d kan fu..llaticmarisset..'. van all.a organen V!m. ~e: F~à.e.r~t)-9 sr;lfh-2r.- _ .. 
sen. ever eventueel l'~;rement~·bèsliat h!t 'B. tJ. o.ct"Wres. · · 

5. Do R..v.T. trtJedt b:ij geVIÜ.lèfi gen~emà onder 1 t/m 4 in werkil;lg 01'1 ver-· 
zoek \'nn 2 funoticnnrissen of 2 bed11jt'~kêrtr~.h nm de Fedçn-a.t.!e. . 

' i . "' .' 

c. Re_q_f!a.t_l_e_c_o.~mJ.stÎ:e... • . -,. 
. '. . . 

1. · Het verzorgen en uitgeven van een lanàel:ijk org~. · ·' 
2. Hst opstell-en v~h- eventuële door het !:andel:ijk Ó.f;Vn.i tá of' ande·.re orga-

nen l.Ü t te geven ill@ifesten' brochures 1en ·~d-el!-é rropagar.uJ.a.-mid-delen. 
3 ~-:,"1Iet u.i tgcven van bedr:ij.f~krànten~ en m~ifL3 sten betreffende stald.nge~ 

'dienen in principe d.<'lo:t· de be.trok.ken "Qe.drij.fske.men zelf te· worden. !3tl.-
mengesteld en uitgegeV~n. · · · 

d .. :~~ï:b.ip_d_l!l~.s.c.oftl~i_s_s}_e_:.. . . 
1. net verzamelen e.n ordenen van berichtgaY ingen. Dl het r:ijzonde~ over 

bed:rijfstoe standen, stemming en pos i ti? van .de bêdr:ijfearbe idere. 

2. liet doórgeven van·d~ze berichten en bedr:ijfskernen, die deze 'b-ehoeve:J:.. 

j. Ir:: het algemeen: het verzamelde dtenstbaar te mÇLken aan :pers en pro-· 
paganda. 

S 0 1 I D A R l T E I T S F 0 .N D s· 
-- - * -·- .. - .. - - _, • ~ • - - - - - ... • - - - - - - ..... . - ~ 

a. B'eheer . ... ___ ..... ·-. 
I 

Voor hulp aan slachtoffers van klasseactiviteit wordt door de Fede:ra
~ie een S.T. gesticht . 
Het bebeor berust bij c1o Solidar,ttei tsco'mmissit. :nat hior?-;::m tocgovo:c~~ 
du 1; on 2c :pcnnir,gmcastor vanhet Land.Comité. .. .·· ··:~.:·~.-. 
De administratie. buru.st bjj 0un, door de Solid&rl.tei tscclnmissic, 'D.mj-· ··· 
te wijzu:r: Admi:r:i.stratv u.r ~ · . . · ·•· 
~t tk.ari:t.gu:r:: vinder~· pla.?ts. op ·bçslts~ing ·van do· S'ol. commissic. In '\ 
~ocd ··gov8.l1sr.. kan du ·Jir-d.wi:r::J.fitra±-ai.ll: onder .nad-ore gocdkl:•lll'ing .var:. .~n 
~1.G<?.l.o o ar~ -~~crr~~;rl;J Lgu ui ~k:a;r ti..g óocn ~ 
()vo:t- <h~ "r.~d.ad.-xxr 'l!Ji>. do tu V<J"~l.~n~-n 'flW'J.XI. ~ S'tf{ do StJl.. Cttn1n.ht~lo a 

:ïian bocalLs~ir.g ·.,-~n ~\a"c_ t~'t~~~ ).;'á .P~'t· · v~ ~'\ ~~~ löl-
ln('tig{) O"lhft":.~%~-:G 1:t. ~.V.J.::t\1~ · , 1 · 

' 

... 



' 1 

/ 

:. ··. __. .. 4 
Beel.issingon wsarbij goon \J'Onetulllmigho!d w~t bor<Jikt, wordon vorwo~ 
:qaa:t d() Räad vän Toq.ztoht wiona _,slissing \dndend 1s. 

F ... ~~ ~~\i .~..\ó~til.s.ç_t 1,~.a. ~ 
, :B~!uanei~lo hulp aa.n. in aotlo zijnde nrbo;idcra gestJh].cdt b~ voorkot.tr 
do6:r hut werken. mot sto.unljjs-t~, va..."l de .stak.1..ng:s&optlt.(]'S ~eli. · 
:oe lo<i~m van ctc ker'!lo.n uit do l~ aotido ,:.iSnde ä}*~eido:;'!S~~dl':fj'Vten tre

1
a

1
enht , 

daartoe ln ova:r~~ met de stak ·slei .u!g .. Zij .n-~.11 .d~~u.\i, n!c vc~ o . 
te sproken over/~ ]1odoratio. , .. , ~· 1 
In het algcmco:n~.gtschlc~t het werken met lijsten va:q do li'cderstio alloen 4 
dan~ wànncor da·., strijdeindo arbeldors daa.rom ver.zooket;J.f of Zil~h ar fin hij... J. 
zonlilere rcdo~Ól'l', lnc.do acocord vc.rkla:::oon. · ~ 
Zodanige lijstoi1 worden uit~çgovon door do Sol.Comm.,.. .dl.io ook voor qc t 
organisntorisdto, .!;ti. tvocr.L11g zorg draagt. ' •.' < 

H B T ~~ (I :::T G R E ;i 
J 

::::!=::-;::::l.=:;=~:-::--;:-.::..=-:::.=:::::===::::;:=c==: ,, 
'. 

~~t M"!~ft~nà!n:~" ~~~s!:a~1!:~ '=~ ·r-·-2 · •· 
Wannoor · 10 B~Jr:i.;:fliûtel":non daartoa do Yyc:rts to ·.. · €1). g gccvvt1:il (~~. v troo~~Lt ... 
longe plaatsen) r()e-pt not·Ltmdal.ük O&JIJJ.tá!o,6~ ... · ~~-~6-}jjj-
oon. .· . . 
Hot La'1dalijk Com,tté kan ö~ oigèll. .t."llt.itlt.io:f oon b\J~ o~s b:U~ 
con röo..Oon. · ·, : •. : 

}{at congras kiö<:i't: 
a. het Landolijk Comité.· · · · ·· 
b. dil· cersto maai de ·vó1:1QdJ.R;o .. ~ ,_"~~Ji 
o. da Rad~J'tJ.cwdtrltftlseió • . .. 
d. do 

1 
Bo~~qal·ito.itsb.~ •. · 

HÓt ~ng~~ besi.L'stJ 
,., . 

b. ovor -rod.rstcllót tot wijziging van hl3t ~'I · 
o. in alle pr:tncJ ),i.ö).'ó aa.l}galogp:nhod 01;1 •. 

' 

/ I 
/ I 

te lanctol,Ukc orseno:n ~.ijn vor,Plieht op elk ja:arlt'Jcè ~ v. c~., ~i ~e 
brengcm van hun W(."~:;•k.zt'iEtmhadon. . .·· 1· ·- • I 
Op het congr.eiJ ho9ft olkc bodr:ij.fsko.rn, ongeaJY.lt b.et ~·, 1 a~m. . 
~<I.rti.fstak.skei·not:l wordort gca•ht bodr.ijfske~n to :?i/à•~ ' 
.)·q Ver. tcgOllWOe>rdigÛlg 09 !~lo-t COUtP.:"OS Va1:1. Ó:.·:4~ ~ /lsn Zö.#OÓ't ~~~ aJ.~ 
h<:J t aan tal 1todrij:fskp1"11en \Îe batN!':fvndo ~t~ telt. . . : . : , 

. •·. 

==========-== 
::=::::=::::;:::::::;;::::;.,1! 

~RRA~-t[N I 

Onder:hot oongros klost: .. . 

aCL~ter ·!:> '00 lozan: Do eflx,:sto m~al de y-'.t.:..l.~..f.8s (l~».k, do volgonçt~ msle:n 
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Hiermede heb ik de eer HoogEdelGestrenge be

. .l~efd het volgende te berichten. 
· ,_. In mijn schrijven No.llB/-47-Geheim, dato 14 Juli 

1947, betrekking hebbende op een vergadering van Spartacus 
te Hengelo(O), meldde ik U.H.E.G., dat mijn contact uitge
nodigd was tot een onderhoud met dé leider van de ~partacus
beweging in Twente, genaamd A.Pieters, Schouwinksweg 14 te 
Hengelo( a). 

Dit onderhoud heeft op Donderdag, 21 Augustus '47 
plaats gehad. Pieters sprak er zijn vreugde over uit, dat 
een nieuweling zich kwam melden om actief mede te helpen en 
verklaarde voorts zeer teleurgesteld te zijn~ dat van alle 
andere personen, die op de bewuste vergadering aanwezig wa
ren geweest, zich nog niemand voor actief werk gemeld had. 

In dit onderhoud v er klaarde Pieters, dat hij zijn 
partijwe~k bijna niet af kon, daar hij er gehe~l alleen voor 
stond en alles moest stencillen. Ook moest er hoog nodig be
gonnen worden met huisbezoek. Hij verzocht mijn contact ook 
daaraan t.e willen medewerken, doch na overleg met mij, heeft 
mijn contac~ieters laten weten, dat hij uit d~ aard van 
zijn ambtelijke functie zeer voorzichtig moest zijn en d_er
hi~ve in het openbaar geen werk voor Pieters k on verrichten. 

Wel heeft mijh contact ac:m. Pieters laten doorschamep 
ren, dat hij genegen was te helpen bij de administratie. 

Pieters vertelde voorts, dat hij de post niet meer 
vertrouwde en daarom voornemens ·was de poststukken te laten 
adresseren aan een ander. Pieters liet zich daarbij de naam 

an ifiRdeJjii,de lap~eskoopman,ontvallen, die te Hengelo(O) 
NK , onacntig moet zijn. Naar de personalia van deze vondeling 

zal door mij een nader onderzoek worden ingesteld,. als mede 
naar een zekere vondel, die blijkens verklaring van Pieters 
ook op de bewuste vergadering aanwezig is geweest. 

Mijn contact werd tevens uitgenodigd om mede te 
gaan naar de oprichting van de Rev. Bond van Bedrijfskernen 
te Amsterdam op 24 Augustus 1947. Dit meldde ik U.H.E.G. · 

,..?·L-f,~?_reeds bij mijn schrijven Wa.l30/-47-Geheim, dato 25 Augustus 
' .... ) I-/ y iJ '-1,94 7 • 

I ,[! t; r· ?..) ).}.-··" vervolgens verklaarde Pieters, dat hij één der 
"' .// oprichters was geweest van de E.v.a., doch thans nergens meer 
-~ bmj aangesloten was. Hij, Pieters, vertelde zeer bevreesd te 

} -<'' zijn voor de a .P .N., hoewel de GePeOe hier in Nederland nog 
'(:y.~S . · niet zo krachtdadig optrad als in het buitenland. Als voor-

' · ~b~i=!~'d vertelde Pieters, dat een vooraanstaand c.P.N• lid, die 
zich uit de partij wilde terugtrekken, gevangen gehouden werd 
op het bureau van de E.v.a. Tijdens deze gevangenhouding werà 
door ledenvan de GePeOe huiszoeking in de woning van dit lid 
verricht en de medegenomen bescheiden ter beschikking van 
Berend Blokzijl gesteld. Dit lid is daarop aangezegd een 

@ functie te moeten vervullen bij "De· voorwaarts'~ ae.ngezien 
anders voor hem zeer onaangename maatregelen zouden worden 
genomen. Mijn contact meende dat de naam van dit lid ~ 

~1 Exel" luidde, doch zeker daaromtrent was hij niet, daar hem 
_, bij 



bij dit onderhoud zovele namen genoemd werden, waarvan hij nog 
nooit gehoord had, dat hij zich mogelijk vergissen kan. 

Toen mijn contact bij dit onderhoud de opmerking maakte, 
dat wanneer de zaakvan Pieters goed wilde werken, zij toch zeker 
medewerkers moesten hebben bij hogere instantie•s. Pieters ver
klaarde daarop, dat bij hem aan huis een klein joodje kwam, die 
vroeger officier in het leger was geweest, doch daaruit verwijderd 
was. Dit Joodje, dat goed ontwikkeld was, is thans werkzaam als 
ambtenaar bij het Bureau voor Oorlogsdocumentatie en schrijft, 
volgens verklaring van Pieters, stukken voor de Spartacuskrant. 
waarschijnlijk is deze persoon ook Spartacue-cursusleider te 
Amsterdam. Eveneens zou deze persoon vroeger op de universiteit 
zijn geweest, doch door zijn voogd daarvan teruggenomen wegens 
revolutionnaire actie. Bezoekt voor oorlogsdoeumentatie de fabrie-
ken Stork en Dikkers te Hengelo(O). · 

In dit verband moge ik u.H.E.G. opmerken, dat ik enige 
maanden geleden te Vriezenveen een bijeenkomst heb bijgewoond 
ten einde gegevens te verstrekken over het verloop van de Mei
staking in de bezettingstijd. Voor dit doel was van Oorlogs
documentatie aanwezig een klein persoon, die een wel wat Joods 
uiterlijk had. Zij naam was SYES. Mogelijk is dit dezelfde per-
soon als bedoeld door Pieters. · 

J. 

Aan 
Heer HOOFD van de 

Q· !· ~· 
' s-GR.A VENRAGE • ------------

\ 
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INTERNAT I OllAL TIE 

• """ KORT •VERSLAG van een op 24 Augustus- 194 7 gehouden 
gres van de Bond .van :Revolu~iol'Ul~ir_~~'"~o_p~,~-a.z1~~,:~~~;?;~P. 

:on-]
1 

ln 
I 

de bedrijven. · · ····· · ·· ·... ·· · . 
Qp·24 Augustus 1947 om 10 uur kwamen in het Parkh~tel 

te Amsterdam een 60-tal personen bijeen, teneinde te Yomen , 
tot de oprichting van een Bond van Revolutionnaire Pro.pa- j 
ganda-kernen in de bedrijven. 

Deze personen maken deel uit van de Communistenbond 
..-"'Spartacus,n "de Vrije Socialisten Verenigingn en 11 de Neder 
landse Bond van Vrije Socialisten. Het doel van deze samen-i 
komst was het stich-ten van een voornoemde partijen overkoe-l 
pelende partij, die de propaganda voor de klassenstrijd met· 
de groptst mogelijke kracht zal voeren teneinde te geraken . 
tot opheffing van de uitbuiting van de bevolking van s.tad 

. _ en.laa,d._..r•. . . 
4fitDÜ- Tie ÖlJeenkomst werd geope·nd·. door C.J .PRIEM Ul t Amst~r-::; 
, dam, die de aanwezigen welkom heette en vervolgens een over 

zicht gaf van de geschiedenis der arbeidersbeweging. i 
-~·'1~ Door B.BOT (personalia bekend) uit 's-Gravenhage, die ! 

het voorlopig voorzitterschap bekleedde, werd vervolgens 
een overzicht gegeven van het werk, verricht door het voor
lopig uitvoerend comité v~n de Bond van Revolutionnaire · 
Propaganda-kernen ln de Bedrijven. Dit werk, betoogde spre
ker, vindt zijn resultaat in de U aangeboden Beginselver- · 
klaring van de Nederlandse Federatie van Bedrijfskernen. 
Hi~over, alsmede over de organisatievorm, wordt vandaag 
Uw ~ing gevraagd. · 

Vervolgens werd het woord gevoerd door de bestuurder 
fJ) l.fo-1 van de Communistenbond, Stan POPPE, die een verdediging 

voerde ove~ de voorgestelde beg~nselverklaring en de be
staande vamcentrales hekelde. Mijn standpunt t.a.v. de vak-· 
beweging, zeide spreker,- is, dat ik principieel afwijzend 
sta tegen het ltdmaatsohap van een va~beweging. Ook tegen
over de cellenbouw in de vakbewegingen neem ik een negatie
ve houding aan. Alleen in het gevat, dat een lid van een 
dergelijke beweging een grote-invloed heeft op de arbeiders, 
kan het nut hebben, dat hij daarin blijft, doch elk geval 
moet mp zichzelf beschQuwd worden. 

De rede van Stan Poppe werd door vele aanwezigen be
critiseerd. Het voornaamste ~erwijt was, dat de opgestelde 
beginselverklaring te kort was. ~en ingediende motie om te 
komen tot een langere beginselverklar~g werd aangenomen, 
waartoe een redactiecommissie werd gevormd, bestaande uit: 

PD '18. 1. The o t1AASSEN; 
pi> &•1. I~N~ 2. Leo HAGEN; 
~~3. 'Theo HARSMAN; 

, v 4. Stan POPPE.-
. Dë verkiezing van het Landelijk Comité had tot resul-
taat, dat gekozen werden: 

Voorzitter: 
-.. B.BOT voornoemd; 
v Secretaris: Stan POPPE · , 
'• . Penningmeester:. t. VAN fu:R JAGT; 
~ Commissar is: DE LA FOSSE. 

· De congressen kqn"ifen niet tot overeenstemming komen, 
ot een Raad van Toezicht in de nieuwe partij een reden van 
bestaan heeft en derhalve werd besloten genoemd agendapunt 

-aan-
I 

-~~- .. ~ 
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aan te houden. . rn de vervolgens plaats hebbende verkiezing van ee~ 
".!> Jf1./l_ Solidariteitscommissie werden gekozèn: · t· iJ 

..".._ 1. FETLAAR; 1 

~ 2. PIETERS; . · 
,.- 3. DE IIA FÖSSE; 
~4 • VASTENHOUW; 
~ 5. sMrENK· 

"'"""'6. B.NANSINK:h , . 
!to '1 v 7. L.MÖLENAA~ (Zwarte Kees). P{J ~~ . ~ 

1 Door de Belgische congressisten Victor LOUIS en LOUR-
VET uitAntwerpen, werd een motie voorgesteld om de ntëü'We 
bond de naam te geven van.: · · . . 

Internationale Federatie van Bedri fskernen, opdat :· 
ook ZlJ 1er oor 1n de gelegenheid z~uden zijn om als lid 
toe te treden. 

Dit voorstel werd m~t algemene stemmen~genomen. 
Omstreeks 18 uur werd het congres geslfÇten. _ 

. Een beginselverklaring, alsmede a~schrift van de ter 
tekening liggen~e prese.ntielijst gaat hierbij. 

:--'rzonden op 6 September 194 7 
~an: het Hoofd van de c.v.D., alhier. I . I 
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~ E g I 11 S/kL . 
De bèdri)l aJm$11 voeren de propaganda voor de tclasaen.stzo1Jd oa tGt op

hel't1na V&n de dtbuitin& vaa de bnolkilll van .stad en lan4 te &•.raken. 
ZiJ stallen zl41h aubiJ op het a~pUnt, clat de ophetf'in& del' u1t.

bu1 tin& en U.t nattpn vu een aootal.istisobe levenaseuensehap het be-
lans Yffll i.Jlj1v14u en aemeenacba..P ts. . . .. 

trit&aanc!e van de ~dachw. 4$.t bet begrip "Staat• niet alleen omerb.rekel.1Jk 
~vubonden ia aan naUonaU._ en du een t.aenatell.iD& vont aet bet 
bep-1p •ao.J.au-·, ..... 'fOOJ'al 1n a.u .odena Mteien.t.a, ~U•tt 
ts •t 41k\&tllur, oDde1"4rf*Jda&, onNeht en u1tbG1ttn& .• vort\el"en aJ.J de 
voU.Uae o~trtnc vaa, de ataat, oa voo.r baar 1n 4e plaatt.rte •w'llen: 
hdr1J.taoraan.taat1e. cOö,.nt1e. eou.ptJ.apaee.naeU.ppap • al dia 
1utelli.JlpD, 41e ~t n1Je tt&ao~ van MD aod..U.aflaon. 
(WNel4} .-euohap .ao41c beel't thl bftoHUd. 

. Gildat net Moial1,. a MODQiid;..U u pol.ltleke pl1Jkb.•14 èle:r 1nd1-
n4uen en een veNDtwoorà ~ fti'O~.Nttelt. stHftll &1J naar •oo
llOIIiaohe p11 ... W na alle ••~"• • propapMll a at.r1Jd teatm, 
-..tseNn ot/ea aaMteren .aataeb4ppttl1Jk n1et-verantwool'4e prod\10t1e. 

0 ä Q A B l S A t I i ! Q fi !· 

PLü:fdBJtlJI: 
•· ft!1Jf'iln· Een 'bedr1Jtskvn 1s een. zelfstandlp Ol'"&anis•tie van 

we o ... r penonen. clte 1n n•u•lfde bed•1J1' Hrtraaaa ziJn. 

b. @1Ar1J(tbkaup· In41tm 1n pl1J)uaoortlge beûiJYan 1n elk bedriJf maar. 
een peataoon · 4e f'ete&t1e ~rt, kanne.tl deae geaamenl1Jk een Be-
Vi~tatankéi'n ~. · 

~ een bedriJt wordt verstaan elke product1ag~meanschap waarin 
nftllemer-s werken. 

c. ftrbtllJH. cmu·a. ~8 bestaan u1t 5 leden, waarvan alnstens 3 
~aoeten slJn van ~ be4r1Jtsk:ern. ZiJ worden pkozen op ~n algeaa

M vera&der1Jl& van bedr1JteiterD&n. Elk J~ treedt net ooaitè 1n z •n 
sebMl ar, doch is buld.eabaar. op deze vvgaderingen wordt bootöe-
11.1k patemd. 

t 6 I D E ~ I J.J 

•· ~~l.&Jk CMltÎ· Bet t.c. beataat uit 7 leden. ZiJ worden gekozen door 
. • · .onpoes, treden leder Jaar at. dooh ziJn hwkiesbaar. 

b. !tjf J9itotz11)1,. De tl.v.'f. bestaat tJ1t 7 leden. welke zoVMJ. aop
~~D vu be4r1Jta~n moeten ziJn. Umainste 5. ZlJ wort.n gek:o

aen op bet conarea. Ieder J'aar tl-eden pa-iodiak ten minste 2 le4en 
at, cUe &M~ twee Jaren niet herkiesbaar ziJn. 

e. Rf4aJt1t9Pml•Mi•· De R.C. béstaat uit 3 redactau:ren. ZiJ worden· 8eko
zen oor bet ncres, treden ieder Jau at Ooeh z1Jn herkiesbaar. 
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d. LH,üPfi:~&s,1,t. De v .. c. bes,aat U\t 5 pel"SOnen. 
e .,. · n van bet Landelijk Coalte. 

1 se48leperde Yen de Rud v. Toea1eh t. 
1 se4eleceer4e van de Bedaot1ecomaiae1e. 
1 aedelepvae van 4e 8011c1ante1tseoalss1e. 

•· ~~·t:&ftftt De s.c. wordt door- tlèt eon&res sekozen. 
~ 110(1 ne . riJkste be4r1JtetaJtken in J$4el"lan4 1n Yel"t$&fm-

1100tt41&t s1Jn en 'hD 4e po te ,plaatseq •et minatea 1 114 h1ett1n ai t
t1D& hebbea. lAcleu un bet Land.OOJd\ci en van 4e VerbincU.apaoM. neb- . 
ba ten alle tiJden. tHian& tot 4e ve.ra,a.de1'1qen va.n düe COMLsste. 
Z1J nebben Mb ter &Mn atnrecb\. u1tpaondel'd te Lalld. Penninpaeat.u 
1. v ·•· rtnanetile pnbl-n. -

l X I A I c I i I· . 
Leden Y&a 4e Je4r1Jt•tternen bnalen 1 (van ba bNto lftkO&Hil aan • 
Pena1.,...ater ftft 4e Beû1JtakwD. n. beltt. •• 4e oonv1\nl\1e-1Dkoa
aten •• • lav1Jtakan 41aot at4urapn te •J'den UA ~ Pelud..q
_..ter •• het PlaatseliJk COIIlte. 
He.· t Pl.aaU.l.1Jk COète 4H.ac\ __. de heltt at aan 4e ~nnln_.ater 'MD 
n.t IAD4e11Jk Colli \1. . ' 
De beltt van 4e ODtMD&atan êleJt L&D4el1Jke Kas wol'èlt patort 1n b4Jt 
S011daritAl1tafoa4e, alsmede 2/5 4eel -..n he) batig Ml4o aan het e1n4 
·- .. bM1tJ.aar. 

IDiiiDiill LIRD· 
tUet-~• kunnen als 1n41v1dllelo ltl4en tot de tederatle toewe
cJen.. Z1.1 'Mtalen l ( ~ bun b.Nto ll*oae.o aan 4e pennS.D&J~Mster vu 
be't Pla.ataeltjk -cOJd.~. ZiJ k.Wlnen tot fllft0t1oonaria aekoaen WOZ"dea 1n 
een PlaatM11Jit cea1té ot LandeliJk OJtpu. In elk oraaan van de lede
ntie "•sen eobter ten b.Oogste 2 nlet-n~s ala tunoUo.rwar111 
optreden. . 

t. A I § lil __J_ A I P i .. 0 .~ . G b M E J.. 

f 1 I ' ' I ' 1 iJ l· 
... ldllJt*'m· 
1. ZiJ het>ben tot tdk • biJ net ~dl'1 .. t •rbaaa a1Jn4• ubei4er• (ook de 

a.g. 1rltalleeW.lu •Jlden nieao.nàer fti'Stdn) op baa1a van het be&iO
MlpJ'Opa te aet1'MHfl, alaeie «~••• aet191te1\ 11'1 ~rt.a•11JD of 
aanvenan\e bedri.Jvea te bevoJiderea of te helpen bevol'deren.. 

a. ZlJ atella &1oh orc;:: studpQJ:lt., dat 4e 4oor a a:rb81a.ra aalt pwil
de aet1es 1n ~t a en on4ersteGD4 110etea 1110nen. 4ocb ao -..UJk 
•an Mû1JfMOilfl1ot tot. i:latMeontlict . aoete woNell opseVONd, t.er
•1Jl 4aarb1J 4e st.r1J4 011 4e ucbt van de ube14Q-e als 4e boP&ate taae 

, 1n de klauellsUtJ4 cel4t. , · 
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~ .. Stald.a,.n Mt eea bepel'kte 4oelstell1n& loul:nen aleebta pwonnea wr4ea 
1D41u atJ wol'den ••~ door gesu.e•l1Jk pftai'de aotiaa ovuo ~ 
den soon&tt11Jn Mtl1"1J.,..n. Parte•l bl1Jven4e uttea 110ete.n a•voeJ'd 
worden .. , •144elen aoala: alow-4own, ei t-caown, eu. 

4. zo -..ltJk ae.rt $all. 0.41-1.J.tattern ". n. be4J'1Jtatrant utt, aaartn aiJ niet 
allMil ppvena verwent ot t etpn ~û1Jt. 4oeh ::.f•&e•eu 'fan a.n
tve be4r1Jven, htm ••schatt door de Yerblndincs · · sste van de FMe
ntie. 

5. lla Be41'1_u'skeR diellt MB Correspondent aan te w1Jaen, 1!1e bet. oontaot 
o~houdt ut pl1Jk•oo.rt1p 'be4r1Jtakune.a, aonl PlaatseUJk àll tan
del1Jtr. alnede eventuele oorrespotldentle •t ucMt-e O-»'&&aell vu de 
h<!uatie 41ut te YOeMA. 
&lte beè1JhOOJ'Jteapon4$D.t behoort "pluti& (al.nateu ..u per~> 
c•cnena oYe.t- a1Ja be<!!-1 Jt: awt~atn&l ooa.tuoutot, aet1es ens. aan 4e 
seeNtu1a Yan de VUbin41n&aeoS11.lsa e tè aendu. 

6. 011 Ie Alt-Mt1V1t41t 48J> ~14e1"8 te bCJY0,4eran, beboMn Ge k•.rnu 
biJ YOOJ'It.v alt een bedr1Jttskbnt utt 'te &ev.m. (leil aeataoo114 bla4 
kan &JA be&lD 41eaen. 

1. Bet aantal Wen van een be4r1J,akern wordt Aimau-~ pua&t~ 
Sleoh\.8 4e J*Ndnpe .. te.r ea MReial'ia VU bilt Pla.tMliJk Coai.te 
clraaat hiv kenn1a vaa. 

b. ltfriJti'MIUD· 
Deze bebbtrll .. D pUJt• taak ale oma.» a. De41'1Jr•t•n a-o••· In •Ue
kea waa:r b ..... bet aarviHh bedriJt wol"éét uitg .. ete.nd is 4eae vora de 
beate. 

- •· rlll,lfl1J'! ÇadH'I• -

Deae bab'*' _,, taak 1n hu plaats ot pwest 4e o~iebtina -.an be
û1Jhaftlerl te \ln'oM.e.-n, aov•l 110Pl1Jk 1n .... suen11U'Jdna Mt " 
bftstuact. be4ri. Jftlcunen. - ' 
Yeorts ••Ull. a1J 9 vel'ld.n41n&en tu-aaen de be.ü1J1'skernen Yan ael1Jk
aoorUp ~1Jven tot ataDO bl'b&eA· 
Vud.- hQben alJ tot taak bet a1cb op a boo&te noW14Hl ••n wat er 1n 
4e be4r1Jy.a &ebeu4. ZiJ aoe\eD er voor aorpn, dat ae een aawr vuo
bu.cl olld4tJthou9n •t cte t..d:r1JfQ9:n"e8i"'n4~ulten. # 

De PlutM11Jke MOJ'etaru behoort ut I.al'ld.COidte voortdurenel van de 
plutael1Jke ontwtldtelln& Y&m de bawe&tna al.a vu de st&lld van &aken 
ta 4e bodriJven op 4e noeste te boQden. 

L A I R I h, i i...l 

•., ,i:llllllJ.Jk couti 
l. let Mdenelpeq biJ •t vo:rraen vaa pleatseUJu bedr1JEûerne.n en ple.ai-

Nl1Jke ooatté•a. -



è. S.t to-t •talld bn- van tle YUb1ad.tn&en t.uaeu de bedl'.i.Jtakel'll8Jl 
Oldultaa. 

1. Het elltubo.a.a va ooataot •t 4e plaatMl1Jlte eomte•a en ao no41& 
taM 4• Md71Jt~~ 

t. Bet ... .neua ... bamdel.iaPD, c11e oYU'HIIkOuti& s1Jn -.t net bei2Jl
Ml ot N'fo.Nuli.Jk v()Qr n•t beNtken van de patelde c~Hlen. 

b. By4 !H I!M!à' 
1 .. De bad Mel1at over n.t al of niet doen ven uitkel'in&en Yan het So-

114U1 te1 tatonda 1Dctten er per1 •enstemad.aheid heerat u 4e SOl.Ua-
r1te1taeoalsste. , . 

a. De Raad bellist a1-.1ndel1Jlt ot een befb'iJtekeJtn al of fllet ttt de ft-
4ent1e woJrdt toeaelate.n. Op baar besl1astnpn 1s bei'Oep •a•liJk b1J n.t Conpea. . · 

s. De Raa4 kan leden en 'be4r1Jtà•rnen. aa.opaloten tiJ de Federatie. 
nborsan"~•' al ot niet 10yena wo!'dt betlist op net e.v. COnpoes. 

\ 

4. De Raad ka11 tanet1onaJ"1ssen van alle orpnen van ae Federatie acnoreen. 
over •ventueel MJ-nt baallat bet e.v. eongrtul. · < 

s. Dt n.v.t. tned\ b1J cevàllen pnoead orule~ 1 tl• 4 111 •l"lt1n& Of' vu
aoek van I h.ncUoMJ>ia.sen ot 2 be4.1'1Jfskunen van <Se II'Merat1e. 

I•· iltAM:UIMEIAH• 
. 1. kt ••noraea ea ui.t&a'hD van een lan4el1Jk o~tpan. 

a. Bat o.Pètella van eventuele 4oo~ net Larulel1Jk CO.ltt of uclere oJtp
DP ul t 'M c•ve manifesten. brechuea en an4e;re propaga.nda-.14"-len. 

3. Bet uiteeven yan b4JU1Jtskra.nt4m ea aan1teaten betrettPCte atald.naen 
tieneD in plncipe 4oor 4e betrokken betiJ-i Jtak•J>Il8n aelt to 1r0rd8n se
il-Mefttel4 • ui~•C•ftn. 

4. !utr&MIBUMBSil&.t 
1. Eet veraaael•n en or4enen van berlohtaevin&en. In het. b1Jaonde.r over 

'-dr!Jfstoeatanden. steamtna eo posttie •an 4e beoriJfaarte14era. 

1. Bet 4oorpven 'ftn a.za berloht.n ae.n btt4,.1Jfake.l'llen, ct1e de&e boboeven. 

1. In b4tt al_..,.n s bat venualAa dienatbaar te raann aan pen en pro-
pqan4a. . . . 

l Q L I P A R 1. %.I 1 t S l g ! P 2· 
a. ltPUl• 

VooJ' tntlp aan slacnutters van kl.aseactiviteit wordt door de Feê.era-: 
tie een s.F. ceat1Cbt. 
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Het beneer beNat biJ de solidarttattscou.ias~e "t niuaan toeaeYOe&d 
4e le a Ie pennSnpee~tter vu het Land.Coaite. 
De a4111n1atn.Ue bei'Ut biJ een, door de Sol1cl&J>1te1tacomm1se1e, &fUl 
\4 1f1Jaen Aàin1atfttettr. 
'01tk~ v1n4en plaats op bealissln& van de -sol.eo•1sa1e. lil 
noot-a••allen kan 4e A4a1n1àtrateUJ" o.tleler ll&4eH pedkeurtnc vu 4e 
CoÎIIl1ss1e een .-oorlopip uitterl..q do~. · 
over 4e t1J4adutll" van 4e te Wt'lenu •~ baallet 4e sol.Ooaiaale. 
sen beat1u1q vu ·••• COIIi11n1• 1a aleèbt.a •an kracht .anneu vol
le41&• MUt.eamd.abe14 n•••at.. 
h.aUNf.apa ...,.biJ f"n eenetetamlP.14 wordt O.n1kt, .orden 'Mrwe&eA 
nau a. Raa<l van toe& eht wiell$ 'beal1asins b:tnctend 1a. 

t. BilR ·ll~J JHmlHS&II· 

Ftnanetile nt.tlp aan 1n aeta a1.1J,lde arbeidera paen1e4t biJ vooneu 
door bet we~ken met steunltJtten van de stak1aaaeoa1te•s aelt. . 
De leden van de k:e~nen uit de 1n actie &1Jnde arbe14cra~1Jvu Ue4ell 
daartoe tn oYul.ea •t de suld.ncsl•14tnc. ZiJ a1Jn daarbiJ niet •e'rpllebt 
te apreken O'ftr de Fe4erat1e. · 
In bet at-en pa-Ghiedt bet werken -.t liJs't4c ven de Federatie alleea 
4u, ....._,. de ab1JMD4e arbeiders dau'Oa vaJ'aoelten, ot a.tOb u oa b1J
s011der-e n4enen ..Se aeeoor4 vuklarec. 
ZOdan1&• 11i1ten woJtd8n u1tseseven door de sol. con •• die ook voo_. de 
oraant•toJo ache u1 t.oer1J'll •o,rc draagt. 

1!1% ÇQfjgBIB 

P.et eon&rel 11 de hooaste 1nt.tant1e van de Federatie. 
ZiJ 41eot tena1nste een aaal per Jaa.J" biJeen te koMA. 
~vanneer 10 Bedr1jtste~n daartoe 4e nns te kennen aeven (uit vuacb1l
lbd• plutae.n) roept bet LandeliJk eoatté een bultppwooa ooJ:ll,fta b1J-
èen. , 
Het Laftte11Jk Comité kan op e1aen 1n1t1at1et een b1Jaon4er congres b1J-
un J'OepeA. · · 

Bet oo~a kleat: 

a. het Laadeli.fk Coalté. 

'b. de eerste maal cte Yolle41se aaad van Toalobt. 

c. 4e Rec1act1ecomm1sa1e. 

4. do S011du1te1 t.NOMisaie. 

Bat eonara• beslist: 

a. 1n beroep-zakan, 

b. OV'er voorstellen tot w1Ja1&1..n3 Yen het statuut; 

o. 1n alle pr1no1p1ile aanaelegenneden. 



1 
\ 

»e lan4e11Jtc:e or,anen s1Jn verpl1~llt op elk Ja$J'l1JU eonar•• verala& ul't t. 
b~engen ·van bun wertaaa.beden. 

op net eonarea n..rt elte ~1Jt'skel"u, •naeacbt bet ledetal, 1 stea. 

h41-1Jt•tallkvoen woJ":den CMOl'lt. beû1Jfàernaa te a1Jn. 

C. Yal"tepawoozö41&1q op net coapea van één plaata kaa ao poo' a1Jil, .U 
bat. aaatal be4r1Jfltel'neQ tie Mtntte.n-. plaats telt. 

h4f1Jt'alt&men 41-.n e weken vooJ' •.lk OOilir•• de ataevaaMip aau hAlt 
·ooapet te klea•a. · . .. -.-

........ 

. I 
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Aan: 
Hoofd c.v .D., 
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's-Gravenbage.-

{~--
! . . 
\ . 
'·· 

~ -
1 

r-----
BURF·'-.'J n _________ h :\C0/.&1~~~._\ 

~ L---="~~-=· 

----'i 

/ 

Hierbij moge ik U doen toekomen een organisatie-

schema van d:~~~~~~~lli. :S:c~&~~~r.!:!~. 
Het wercl door Le Oom:,te, werkzaam bij Nationaal. 

Reveil a/d HeuJ.straa.t \e !)en Haag, ter hand gesteld aan 
een hem bekende wachtmeester der Kon.Mareehanssee. 

Eenzelfde exemplaar werd mij enige weken geleden 
toegezonden door mijn I.O.te Amsterdam. 

Typ. GK. 
Coll.J 

HOOFD SECTIE G. 3 B., 
De Kolonel v/d Generale Staf, 

y~ /1-'::. 
P.M.H.Tielens. 
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O. v. D. - - -

J.an 

lee:fd het 

. O·Q'~ 
\ij~~~ \~ 

Hiermede heb ik de eer "'HoogEdelGestrenge 
volgende te berichten. 1 
Bij mijn schrijven No.ll8/-47-Geheim, dato 

be-

14 Ju-
Dyt , __ li 1947, betrekking hebbende op een te Hengelo gehouden 

vergadering van Spartacue e.a., was een verslag van deze 
vergadering gevoegd. In dit verslag werd een omschrijving 
gegeven van een persoon, die op deze vergadering aangespro-i 
ken werd met de naam "'fJED", alsmede van diens echtgenote. 

1' 
\ 

x\' 

Na overleg met de I.D. Enschede is komen vast te 
staan dat zeer waarschijnlijk met deze beide personen se
doeld worden: 
~!~• ~ä!!!:~• geboren te Sneek, 15-6-12, van beroep weveJ 

werkzaam bij de firma Nico ter Xuijle te Enschede, geen 
kerkgenootschap, wonende te Enschede, Gravestraat 18 en 
~~~qRI, !!~!!' geboren te Lonneker, 28-9-11, echtgenote 
van voornoemde Tj.Huisman. 

J. 

de Heer HOOFD van de -----
c. v. 1). - - -

• e-GRAVENHA.GE • -----------... 
) 
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· KABINET v.kN DEN 

;:' ~ \t.. OPGELEG8 ! 
MINISTER-PRESIDENT ®s-Gravenbage, 

Plein 1813, No. 4 
2 r,ee:-. 19~7:-j 

Antwoord te richten aan den 
Regeeringscommissaris in Al
gemeenen Dienst. 
Plein 1813 nr. 4, Den Haag · ACD~~ii~J U 6726- C 56 KH 1. 

VERTROUWELIJK. 

Ik moge U hiernevens aanbieden 
een rapport in duplo over de Internationale 
Federa ti~. :van .liw.1.J.fü~, lïêm!i'"'Tk'
~vriende zijde ontving en dat U 
wellich~ zal interesseren. 

De Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 

~ 

BL_; i~\ (~~ L\ :J 8 
t-----------;--·- ___ l 

I ''(;'i :l·' ,. : I 
r. ... , :··--·-·--·-·····-

L~-~- ' ·~:.1 ., -· •• • ··-~ •• ':!1:1'~}"2.. I 
7~ 

De HoogEdelGestrenge Heer Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligbeids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n b a g e • 

( 
® 37263- '4b 
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lNTERNATIONALE FEDERATIE VAN BE~SKERNEN. 

De Internationale Federatie van Bedrijfskernen werd, 
voor zover het Nederland betreft, opgericht op 24 Augustus 1947 
gedurende een daartoe strekkende vergadering van belanghebbenden 
te Amsterdam. Aan deze vergadering ging het volgende vooraf: 
Op 16 Februari 1947 had te Amsterdam een bespreking plaa~s~ 
tussen vertegenwoordigers van : 
1. De Nieuw Economische Beweging uit Rotterdam 
2. De Vrije Socialistische Vereniging ; 
3. De Communistenbond "Spartacus" ; 
~. De Nederlandse Bond van Vrije Socialisten ; 
5. De Bellamy verenigingen ; 
6. Leden van de oppositiegroep van de Eenheidsvakcentrale. 

Deze bespreking vond plaats op aandr·ang van het geschorste 
bestuurslid der E.V.D.: Leo ter Laare te Amsterdam, en had ten 
doel te komen tot een federatief verband van bovengenoemde 
verenigingen. 
Er werd besloten een commissie samen te stellen, zich noemende : 

-"Voorbereidend Comité Samenwerkende Organisaties". In dit comité 
. namen zitting : " ---·- . 

,: !"_ 1. J .Bijlsma1-te Rotterdam voor de Nieuw Economische Beweging ; 
_ ~--·2. K.Klundert' te Amsterdam voor de Vrije Socialisten Vereniging ; 

•:v ;--!3-~Nansink te Amsterdam voor de Communistenbond "Spartacus" ; 
J., • A.Ney te Amsterdam voor de Nederlandse Bond van Vrije So~ialisten 
. i. 5.. A.de Groob'-te Rotterdam voor de Bellamy verenigingen ; 

1 
t:' 6. L.ter Laare te Amsterdam voor de oppositiepartij in de E.v.c. 
\ De samenwerkende groepen zouden elk voor zich hun 

zienàwijze aangaande de statuten en doelstellingen van de nieuw 
te vormen werkgemeenschap, schriftelijk uitwerken en indienen bij 
de secretaris van het comité, genoemde L.ter Laare. 

Ondanks het feit, dat hierover meerdere malen werd ge
schreven door de secretaris, verzuimden enige groepen om deze 
eerste verplichting na te komen. Door deze en andere oorzaken 
werd het onderlinge contact min of meer verbroken en was er 
spoedig van de voorgenomen samenwerking tussen de verschille~de . 
organisaties vrijwel geen sprake. 

Alleen het contact tussen de Vrije Socialisten Vereniging 
"Spartacus" en de Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, dat 
ook reeds voordien bestond, bleef bewaard. Genoemde groepen 
trachtten te komen tot een Bond van Revolutionnaire Propaganda
kernen in de Bedrijven: "Arbeiderseenheid", welke naam later 
door het voorlopig gevormd comité werd gewijzigd in : "Nederlandse 
Federatie van Bedrijfskernen". 

Zoals reeds boven werd vermeld, vond de definitieve 
oprichtingsvergadering plaats op Zondag 24 Augustus 1947 in het 
Parkhotel te Amsterdam, waar 47 afgevaardigden van de drie 
groeperingen uit het gehele land aanwezig waren en bovendien 
twee Belgen. Op voorstel van de beide laatsten kreeg de nieuwe 
organisatie de naam: tnteanationale Fegaratie van Bedrijfskernen, 
terwijl voorts het vo gen e aangaande ar beginsel en 
organisatievorm werd vastgesteld : 
;e,eginsel: 
De bedrijfskernen voeren de propaganda voor de klassenstrijd om 
te komen tot opheffing van de uitbuiting van de bevolking van 
stad en land. Zij stellen zich daarbij op het standpunt, dat de 
opheffing der uitbuiting en het vestigen van een socialistische 
lenvensgemeenschap het belang van individu en gemeenschap is. 
Uitgaande van de gedachte dat het begrip "Staat" niet alleen 
onverbrekelijk verbonden is aan nationalisme en dus een tegen
stelling vormt met het begrip "socialisme", maar vooral in haar 
moderne betekenis, identiek is met de dictatuur, onderdrukking, 
onrecht en uitbuiting, vorderen zij de volledige opheffing,van 
de Staat, om voor haar in de plaats te stellen : bedrijfs-1 
organisatie, co5peratie, consumptiegemeenschappen en al die 
instellingen, die het vrije functioneren van een socialistische 
(wereld)gemeenschap nodig heeft en bevorderd~ 
Omdat het socialisme de economische en politieke gelijkheid der 
individuen en een verantwoorde productie veronderstelt, streven 
zij naar economische gelijkheid van alle werkers en propageren 
de strijd tegen, weigeren of/en sa'boter~n m~a:t~ch~ppelijk niet 
verantwoorde productie. 
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Ofganis!lfivorm. 
P_aat~ • 
a. Bedrijfskern. Een bedrijfskern is een zelfstandige organisatie 

van twee of meer personen, die in hetzelfde bedrijf werkzaam 
zijn. 

b. Bedrijfstakskern. Indien ingalijksoortige bedrijven in elk 
bedrijf maar één persoon tot de federatie behoort, kunnen deze 
gezamenlijk een bedrijfstakskern vormen. Onder een bedrijf 
wordt verstaan elke productiegemeenschap waarin werknemers 
werken. 

c. Plaatselijke comité•s. Deze bestaan uit 5 leden, waarvan 
minstens 3 lid moeten zijn van een bedrijfskern. Zij worden 
gekozen op een algemene vergadering van bedrijfskernen. Elk 
jaar treedt het comité in zijn geheel af, doch is herkiesbaar. 
Op deze vergaderingen wordt hoofdelijk gestemd. 

lêndeliJk. 
Ingesteld zijn o.a.: een landelijk comité, een raad van toezicht, 
een redactiecommissie, een verbindingseemmissie en een 
solidariteitscommissie. 

Taken van de Organen. 
De bedrijfskern heeft tot taak de bij het bedrijf werkzaam zijnde 
arbeiders (ook de zgn.intellectuelen worden hieronder verstaan) 
op basis van het beginselprogram te activeren, alsmede deze 
activiteit in soortgelijke of aanverwante bedrijven te bevorderen 
en te helpen bevorderen. De door de arbeiders zelf gewilde acties 
moeten in het algemeen ondersteund worden, doch zo mogelijk van 
bedrijfsconflict tot klasseconflict worden opgevoerd, terwijl 
daarbij de strijd om de macht van de arbeiders als de hoogste phase 
in de klassenstrijd geldt. 
Stakingen met een beperkte doelstelling kunnen slechts gewonnen 
worden indien zij worden vervangen door gezamenlijk gevoerde 
acties over meerdere bedrijven. Kleine acties moeten worden gevoerd 
met middelen zoals : slowdown, sit-down enz. 
Zo mogelijk geeft een bedrijfskern een bedrijfskrant uit, waarin 
zij niet alleen gegevens verwerkt uit eigen bedrijf, doch ook van 
andere bedrijven, hun verschaft door de verbindingseemmissie der 
Federatie. 
Be bedrijfstakskern en de plaatselijke comité•s hebben ten aanzien 
van het activeren der arbeiders in de zin van het beginselprogram 
een vrijwel gelijke taak als de kernen zelve, doch dienen tevens 
om contact tussen de verschillende bedrijven, landelijk en plaatse
lijk te bevorderen. Een en ander in samenwerking met de verbindings
commissie, die belast is met het verzamelen en ordenen van bericht
gevingen, in het bijzonder over bedrijfstoestanden, stemming en 
positie van de bedrijfsar~eiders. Een door de Federatie gesticht 
Solidariteitsfonds dient om hulp te kunnen verlenen aan slacht
offers van klasse-activiteit. De uitgaven hiervan worden bepaald 
door de solidariteitscommissie. Tevens dient dit fonds om arbeiders 
te steunen in hun acties. Evenwel zal financi~le hulp aan in actie 
zijnde arbeiders bij voorkeur geschieden door het werken met steun
lijsten van de stakingscomité•s zelf. 
De leden der kernen uit de in actie zijnde arbeidersbedrijven treden 
daartoe in overleg met de stakingsleiding. Zij zijn daarbij niet 
verplicht te spreken over de Federatie. · 
In het ~tgemeen geschiedt het werken met steunlijsten van de 
Federatie alleen dan, wanneer de strijdende arbeiders daarom 
verzoeken, of zich er om bijzondere redenen mede accoord verklaren. 
Zodanige lijsten worden uitgegeven,door de Solidariteitscommissie, 
die ook voor de organisatorische uitvoering zorg draagt. 

De hoogste instantie in de Federatie wordt gevofmd door het Congres. 
Het Congres dient minstens één maal per jaar bijeen te komen. 
Op de reeds eerder vermelde congresvergadering van 24 Augustus 1947 

,vond de verkiezing plaats van het ~apdelijk Comjtá. 

(

Voorzitter van dit comité werd: L. .Bot, wonende te Den Haag; 
Secretaris " " " " c • .r.H.Poppe, wonende te Amsterdam; 
Penningmr. " " " " L.van der .ragt, wonende te Amsterdam. 
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Tot leden der redactiecommissie werden gekozen: 

1-f{t<~M , wonende te Baarn; 
~ H . , wonende te Amsterdam;~ 

~ ~~ a m , wonende te Amsterdam ; 
f. k tl \ , , H. Poppe, wonende te Amsterdam/ 

Tot leden der solidariteitscommissie werden gekozen 

~ /-<t!Fetlaar, wonende te Deventer; 
1- kJ/: A.Pieters. wonende te Hengelo (0); 
A~l·M.de la Fosse, wonende te Amsterdam;

.,..;,..,·: J.Vastenhouw, wonende te Amsterdam 
t.lt,r;. H.J .Smienk, wonende te Amsterdam ; 
/i<' B .NanJink, wonende te Amsterdam ; 

!t',tv K.~o;enaar. wonende te Den Haag. __ 

Den Haag,13 September 1947. 

·-·-~·-·~·--"~· --- v;- q•., ,,,. -~ •• ,.___ -
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De Internationale Federatie van Bedrijfskernen werd, 
voor zo~er het Nederland betrett, opgericht op 2~ Ausuatua 19~7 
aedurende een daartoe strekkende varaaderins van belang~ebbenden 
te bstel"dam. Aan deze versader1ng sing het volaende voorare 
Op 16 ll'ebruari 19~7 .had te Amsterdam een besprekins plaats 
tussen vertegenwoordigers van a 
1. De Nieuw Economische Beweging uit Rotterdam ; 
2. De VriJe Socialistische Vereniging ; 
3. De Communistenbond "Spartacus" ; 
ft. De Nederlandse Bond van Vrije Socialisten ; 
5. De Bellamy verenigingen ; 
6. Leden.van de oppositiegroep van de Eenheidsvakcentrale. 

Deze béspreking vond plaats op aandrang van het cescborste 
bestuurslid der E.V.D.: Leo ter Laare te Amsterdam, en had ten 
doel te komen tot een federatief verband van bovengenoemde 
verenigingen. 
~r werd besloten een commissie samen te stellen, zich noemende a 
"Voorbereidend Comit6 Samenwerkende Organisaties". In dit comit' 
namen zitting : 
1. ,J.BiJlsma te Rotterdam voor de Nieuw Economische Beweging ; 
2. K.Klundert te Amsterdam voor de Vrije Socialisten Verenicina ; · 
3. B.Nansink te Amsterdam voor de CoJDmunistenbond "Spartacus" ; 
It. A.Ney te Amsterdam voor de lederlandse Bond.van VriJeSocialiaMIJ 
5• .A..de Groot te Rotterdam voor de Bellamy· verenigingen ; • 
6. L.ter Laare te Amsterdam voor de oppositiepa:rtij in de E.V.C. 

De samenwerk~nde groepen zouden elk voor zich h~ . 
-zienswijze aangaande de statuten en doelstellin.en Tan de n~e~ 
te vormen werkgemeenschap, schriftelijk uitwerken en indienen bi~ 
de secretaris van het comit4, genoemde L.ter Laare. . ,,,·~~ 

Ondanks het fe1·t, da.t hierover meerdere :màlen werd ce- · · 
schreven door de secretaris, verzuimd.en enige groEP en om deze 
eerste verplichtinc na te komen. Door dèze en andere oorzaken 
werd het onderlinge contact minor meer verbroken en waa_.e:r 
spoedig van de voorgenomen samenwerking tussen de verschillende 
organisaties vrijwel geen sprake. 
· .A.lle~n het eontact tu~sen de Vrije Socialisten Yerenigina 

"Spartaeus" en de Bederlandse Bond van Vrije Socialisten, dat , 
ook reeds voordien bestond, bleer bewaard. Genoemde gro.epen 
trachtten te komen tot een Bond van Revolutiónnaire Propacanda
kernen in de Bedrijvena "Arbeiderseenheid", welke na$m later 
door het voorlopig gevormd comit6 werd gewijzigd in s "'Nederland.ae 
Federatievan B'drijtskernen". 

Zoals reeds boven werd vermeld, vond de definitieve 
oprichtincsvergaderins plaats op Zondag 2~ Aucustus 19~7 in het 
Parkhotel te Amsterdam, waar ~7 afgevaardigden van de drie 
groeperingen uit het gehele land aanwezig waren en boveo:iien 
twee Belgen. Op voorstel van de beide laatsten kreea de nieuwe 
organisatie de naam: lntetnatiopale Federa$ieeyan ~edrijf~•rn•Gt 
terwijl voorts het volgende aangaande haar beginse en 
orga:oisatievorm werd vastgeS'teld : ' 
lt1'1el: . 
De ~r1Jtske~nen voeren de propaganda voor de klassenstriJd om 
te komen tot opheffing van de uitbuitin& van de bevolking vah 
stad en land. ZiJ stellen zich daarbiJ op het standpunt; dat de 
opheffing der uitbu;lting en het vestigen van een socialistische 
lenvensgemeenschap het belang van individu·en gemeenschap ia. 
Uitgaande van de gedachte, dat het be1rip "Staat," niet &:lleen 
onverbrekeliJk verbonden ls aan nationalisme en dus ••ll teaen• 
stellin& vormt met het begrip •socialismeM, maar vooral in haar 
moderne betekenis, i,dentiek is met de dictatuur, oJlderdruldd,n&, 
onr•c:tlt en uitbui tin&, Yorderen. ziJ de ~lle41ge opheftins ftD 
de ltl.lat 1 oa voor ha•l'" la de p1aate te stelleil c beclrijts• 
organisa 11e, colparatie • coua,pt1:es•eeuéb&ppen en ü die 
instelline:•• · die bet v,1Je · tu:actioneren van een soc1al1st:bche 
(wereld)cea~enachap no41rl beett en 'bevo~•"· .. · 

. Qt14at h•t seo1àl,1sme de eo:o•l•ohe en pcsUtieke tel:13khei4 der 
.1nt\·f. ... •.t,._. ... -.... · ..... ~n .. : ... 'f ..• ~r.f.n:$ o.orae ptooctu~.t.t•. v.eroad.·er. st.lt; .. · •."~•••• . ..-:r.t:~·•••i..-!B.W,· ... · :~:~IMl:. · · . · ..... 1\ . , 

· ae st·r1J4 tec.a, ••t·&tl" bl1'eti töem• 'Bit.J·- .· . ·11''~· . 
v•rantwoor4e prOductle. 
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a. Bedrijfskern. Een bedrijfskern-is een zelfstan~iae organisatie 

van twee of meer per.sonen, die in hetzelfde bedrijf werkzaam 
ziJn. 

b. Jedrijfstakskern. Indien inselijksoortige bedrijven 1n elk 
bedrijf maar é6n persoon tot de federatie behoort, kunnen-deze 
gezamenliJk een bedrijfttakskern vormen. Onder een bedrijt 
wordt verstaan elke productiegemeenschap waarin werknemers 
werken. 

c. Plaatselijke comité•s. Deze bestaan uit 5 leden, waarvan 
minstens 3 lid moeten zijn van een bedrijfskern. Zij worden 
gekozen op een algemene vergadering van bedrijfskernen. Elk 
jaar treedt het cóm1t6 in zijn geheel ar, doch is herkiesbaar. 
Op deze vergaderingen wordt hoofdelijk gestemd. 

leindeli .1k. 
Incestelà zijn o.a.: een landèlijk comitê, een raad van toezicht, 
een redactiecommissie, een verbindingscommissie en een 
sol1dariteitscommissie. 

Taken ya; de Organen. 
De bedrijfskern heeft tot taak de bij het bedrijf werkzaam zijnde 
arbeiders (ook de z&n.intelleotuelen worden hieronder verstaan) 
op basis van net beginselprogram te activeren, alsmede deze 
activiteit in soortgelijke of,aanverwante bedrijven te bevorderen 
en te helpen bevorderen. De door de arbeiders zelf gewilde acties 
moeten in het algemeen ondersteund worden, doah·zo mogelijk van 
bedrijfsoontliet tot klasseconflict worden opgevoerd, terwijl 
daarbij de strijd om de macht van de arbeiders als de hooaste phase 
in de klassenstrijd geldt. 
Stakingen met een beperkte doelstelling kunnen sleehts gewonnen 
worden indien zij worden vervangen door gezamenlijk gevoerde 
acties over meerdere bedrijven. Kleine acties moeten worden aevoerd 
ut middelen zoals : slowdown, sit.-down enz. 
Zo mogelijk geert een bedrijfskern een bedrijfskrant uit, waarin 
ziJ niet alleen gegevens verwerkt uit eisen bedrijf, doch ook van 
andere bedrijven, hun verschaft door de verbindingscommissie der 
Federatie. 
88 bedrijtstakskern en de plaatselijke com1t6•s hebben ten aanzien 
van het activeren der arbeiders in de zin van het beainselproèraa 
een vrijwel gelijke taak all de kernen zelve, doch diénen tevens 
om eontact tussen de verschillende bedrijven, landeliJk en plaatse
lijk te bevorderen. Een en ander in samenwerkins met de verbin41D&I
eomm1ss1e, die belast is met het verzamelen en ordenen van bericht
gevingen, in het bijzonder over bedriJfstoestanden, stemming en 
positie van de bedrijfsarbeiders. Een door de Federati,_ gesticht 
Solidariteitsfonds dient om hulp te kunnen verlenen aan slacht
offers van klasse-activiteit. De uitgaven hiervan worden bepaald 
door de sol1dariteitscomm1ssie. Tevens dient dit fonds om arbeidere 
t• steunen in hun acties. Evenwel zal tinancille hulp aan in actie 
ziJnde arbeiders biJ voorkeur geschieden door het werken met steun
lijsten van de stakingscomit''s zelf, 
De leden der kernen uit de in actie zijnde arbeidersbedrijven treden 
daartoe in overleg met de stakingsleiding. Zij zijn daarbij niet · 
verplicht te spreken over de Federatie. 
In het t+&emeen geschiedt het werken met steunlijs·ten van de 
Federatie alleen dan, wanneer de strijdende arbeiders daarom 
verzoeken, or zich er om bijzondere redenen mede accoord verklaren, 
Zodanige lijsten worden uitgegeven,door de Solidarite1ttcommiss1e, 
die ook voor de organisatorische uitvoering zorg draagt. 

Jle hoogste instantie in de Federatie wordt gevofmd door het.Concres. 
Bet Congres dient minstens é6n ual per jaai" biJeen te ko•en. 1 

Op de reeds eerder vermelde congresvergaderins van 2~ Au(Ustua 1~7 
vond de verkiesine plaats 'Van het landelijk Comité. . , 
Voorzitter van dit comi t6 we!'d s L. J .Bot, 'WOnende te Den Haac; 
Seer,taria ft • M • c.J.B-Poppe, wo~ende te Amster4 .. , 

· PeJ'lnli\rU~ tt " "' " L.~an der ,Jagt, wonende te .&IUJter4a~ 
r- ,\,. __ ,. 

"···-. 
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. ·rot leden der r•dactiect._ittsie werden gekozen: 

.,_...,M4~1&Ut wonende te laaM; 
wonel'1dé te Ams terd.U; 

woaen4• tè AJutte~dam 1 
i..;i.&ll;e.CWSt wonend• te. 4U terdaal 

fo;t· led~ de:v sol1dar1 te i t.-coaiseie. werden ••koten . : 

4&,.,.~, wonende te· Deventera · 
.-~ll!oo'IW...,..._wonende te B.engelo (0) ; 
._._.~~..,..i.MI~&at wonende te Allsterdam ; . 
-&.*~1.&1~@1.Wiat wonende te Ains terdam ; 
!lMol~..,....,.., wonende te Amsterdu ; 
·~~ .. .wat wonende te Amsterdam ; 
.,...._.,. ... ~wonende te Den Haag. 

Den Haag, 13 S_ep_tembei' 19lt-7. 
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INTERNATIONALE FEDERATIE VAN BEDRIJFSKERNEN (Afd,Den Haag • 

Naar aanleiding van het te Amsterdam, gehouden oprich
tingacongres van· de lnternati ol*I!W:-e. i'e'daxa·tj e. ll8tl .Bedri j.fs
kerpen, werd op Donderdag, 25 September 1947, om 20 uur in 
het Volksgebouw aan de Prinsegracht alhier, een vergadering 
gehouden, teneind~ te komen tot de oprichting van een Afde
ling Den Haag van bovengenoemde organisatie, 

Aanwezig waren 19 personen. 
De vergadering werd geopend door de_bekende Vrije so

cialist: 
~ ~ .f Jelle SCHOONLINGEN, geboren te Menaldumadeel, 23 Ja-

nuari 1874, koopman, wonende Loosduinsekade 84 alhier. 
Schoonlingen hatte de aanwzigen welkom en verzocht 

hun aandacht voor het uit te brengen verslag van het op
richtingscongres van de Internationale Federatie van Be
drijfskernen. 

. Hij gaf vervolgens het woord aan: 
,/ ~~ Cornelis Hendricus DE BRUIJN, geborE;Jn te 's-Gravenha-
J\· . ge, 5 April 1918, van beroep stucadoor, wonende Jacob Cats

straat 107 alhier. 
De Bruijn vervult in de afdeling 's-Gravenhage van de 

Nederlandse Bond van Vrije Socialisten (N.B.V.S,) de func
tie van 2e,secretaris, is voorzitter van het zangkoor 
"LIBERTAS" en is voorlopig belast met de functie van secre
taris van de Afdeling 's-Gravenhage, van de Internationale 
Federatie van Bedrijfs~ernen, 

Het door De Bruijn opgestelde congresverslag luidde 
als volgt (zie bijlage). . 

Na dit verslag werden door enige bezoekers vragen ge
steld, die door: 

~~· Lambertus Johannes BOT, geboren te Amsterdam, 28 Mei 
~, ~ 1897, bouwkundige, wonende Laan van Meerdervoort~lande

lijk voorzitter van de Internationale Federatie van Be-
drijfskernen, werden beantwoord. -

Hierna gaven vi1ftien der aanwezigen zich op als lid 
van de afdeling Den Häag van de Internationale Federatie 
van Bedrijfskernen. _ . 

Besloten werd binnenkort een nieuwe vergadering te 
houden~ waarop een bestuur zal worden gekozen. 

verzonden op 9 October 1947 
aan: het Hoofd van de c.v.n., alhier. 
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Oongreevers~ag van net op 24 Augu•~us 1947. gehouden 

oprJchtingsco~_es van de Internationale F,1tde:z:atit JIR. ,_ " 

~1tils.Ji~en~ namene het voorlopig comit6 het con
gres. Het ls mij eèn genoegen, aldus spreker, eindelijk 
een congres te kunnen openen, dat tot doel heeft het be
spreken en oprichten van een bond van revolutionnaire be
drijfskernen. De geschiedenis der vakcentrales onder de 
loupe nemend, komt spreker tot de conclusie, dat deze , 
als revolutionnaire strijd organisatie heeft afgedaan. Wij 
gaan thans, aldus Priem, het fundament leggen, om te komen· 
tot overname der bedrijven. Wij moeten begrijpen, dat wij 
thans· een organisatie gaan stichten, die tot doel zal heb
ben, dat grond- en productiemiddelen in handen der gemeen
schap komen. Na onze Belgische kameraden welkom geheten te 
hebben, verklaart Priem het congres voor geopend~ 

Door hèt voorlopig comit6 wordt Ba.! candidaat gesteld 
om als congresvoorzitter te fungeren.-wä candidatuur aan
genomen té hebben en door de vergadering gekozen te zijn, 
neemt kam.Bot het voorzitterschap van Priem over. 

Bot wijst de vergadering op de feiten der laatste
tijd, in bijzonder Indonesil. Ook thans hebben de bestaan
de vakbonden hun onmacht bewezen. Ik ben er •an overtuigd, 
aldus spreker, dat in de arbeidera de geest van verzet 
leeft, maar. door hun opvoeding zullen zij niet eerder ln 
actie komen, dan wanneer hun leiders hun dat beveelt. Vele 
kameraden der diverse organisaties hebben met elkaar over
legd, op welke wijze men het beet kon komen tot de be
drijfsorganisatie. De resultaten van deze besprekingen, al
dus spreker Bot, hebben tot dit congres geleid. Wij hebben 
thans tot taak om definitief een bedrijfsorganisatie te . 
stichten én met elkaar het beginsel en organisatievorm te 
bespreken, Ik hoop, aldus spreker, dat men de besprekingen 
met het oog op de agenda kort en zakelijk zal houden. 

POPP.E krijgt dán de gelegenheid zijn inleiding te 
houden. Spreker begint zijn inleiding met mede te delen, 
welke plaatsen op het congres vertegenwoordigd zijn. Hij 
spreekt zijn genoegen uit over het feit, dat 2 Belgische 
kameraden en het landelijk oomit' der v.s.v. aan de be
sprekingen zullen deelilemen. Spreker wijst er op, dat dit 
geen bijeenkomst is van de diverse organisaties, maar een 
vergadering van kameraden, die met elkaar willen bespreken 
de te volgen strijdwijze. Wij moeten de'gedaohte uit ons 
bannen, dat wij hier bijeen zijn om een nieuwe vancentrale 
te stichten. Wij zullen de zelfbeweging der arbeiders moe-·· 
ten bevorderen. De zelfbeweging der arbeiders, die ni.et al
leen de strijd tegen 4e huidige maatschappiJiike vorm zal 
hebbe~ te.voeren, maar ook tegen de vakoentra es en·hun · 
bonzen. Wij, aldus Poppe,. die hieraan deel zullen nem.en, 
moeten beseffen, 'dat men steeds meer tegenover de vakoen
trales komt te staan. Het gaat er niet om, om een opposi
tie beweging te stichten, maar om de arbeiders bewust te 
maken en er steeds op te w~en, dat zij strijdbaar moeten 
zij~. Daar het maatschappelijk stelsel zich steeds wijzigt, 
zal ook de strijdwijze der arbeiders moeten wijzigen. Was 
vroeger een parti.!le stak-ing mogelijk, thans zal hij ge
voerd moeten worden tegen het stelsel in zijn geheel. Oaze 
bedrijfsactie zal uit moeten groeien tot klasse-actie. 

· -Daarom-



I 
\ 

-2-

Daarom is het nodig, dat de arbeiders met e licaa~ in con
tact staan om te weten, wat in de andere bedrijYen leeft 
en hoe daar gewerkt wordt. 

Wij moeten propaganda-kernen zijn, w~arbij ons duide
lijk voor ogen zal moeten staan! dat de. bevrijding van de 
arbei~ers, het werk van de arbe ders zelf zal zijn. 

Het program, aldus Poppe, is voor deze vergadering 
niet bindend, maar bedoelt als een- leidraad. Spreker ein
digt zijn inleiding met de hoop uit te spreken, dat wij 
begrip voor elkaar zullen hebben, als deel der arbeiders
klasse zullen wij ons in moeten zetten om te komen tot 
strijdcomité •a. 

~N~I op, d!~~ea;~~~~~i~ ~~ ::n~~!:i:!~gm~t~!th!~m~;!~~:;!n, 
dat, in geval van oorlog met Indonesi8, de algemene sta
king geproclameerd zou worden. Hij is van mening, dat le

l den van d~ kernen, ook lid van de vakbeweging kunnen blij-
-/, \J -t ven. KLUNDERT heeft niet gehoord, wat de kernen nu eigen

lijk moeten propageren. Wij moeten in onze propaganda er 
op wijzen, welk gevaar er dreigt in de loonstrijd en er 
op wijzen, dat wij ons klaar moeten maken om de .bedrijven 

· over te nemen. · · 
~~ ~-1 Kam.MOLENAAR is van mening, dat de arganisatievorm, 
1'· zoals hij hier beschreven staat, het gevaar inhoud, een 

vakcentrale te worden. Wij moeten hier vastleggen, wat wij 
willen. Hij haalt de alinea aan, waarin staat dat men zo 
mogelijk een blad uit zal geven. Wij moeten nlet praten, 
aldus Molenaar, over zo mogelijk, maar d.at blad moet komen. 
Wij zijn niet begrepen door de arbeiders, dit mo~oor 
middel van ons blad veranderen. En wanner wij met ons blad 
propaganda hebben gemaakt, dan kunnen wij pas ·overgaan tot 
het vormen van comit6•s •. 

,J ~ 1 DANIILS, die jarenlang in de vakcentrales .heeft ver..; 
~· · keerd, moet helaas constateren, dat de arbeiders hardleers 

zijn. Het zal moeilijk zijn om bedrijfskernen te stichten •. 
Hij juicht het toe, dat men dit congres houdt, maar wij 
moeten góed overwegen, dat er veel werk voor ons te doen 
zal zijn, De arbeidersbeweging is verknoeid, laten wij wa
ken voor reformisme. 

~V· MAASSEN .is van mening, dat er verschil van~éning is 
over de wijze, waarop-wij de strijd moeten- voeren. 

Loonstrijd of politieke strijd. 
Maassen ziet· in loonstrijd een ontheffing van de loons

top. De loonstrijd zal pas afgelopen zijn, als het voor de 
arbeiders niet meer nodig zal zijn hun arbeidskracht te 
verkopen. Wat moeten wij zijn,' aldus Maassen, propaganda 
of strijdkernen •. 

Poppe, dte diverse sprekers beantwoo;odt, merk op, dat 
· men toch een zekere reserve in acht moet nemen bij leden, 

die ook lid van de vakbond blijven. Zijn zij door hun be
trekking verplicht convensioneel georganiseerd te zijn, 
dan is er geen enkel bezwaar. Hij waarschuwt tegen het 
idee, dat ieder maar lid kan worden, maar zij zullen ter
dege van ons idee doordrongen moeten zijn. Als er door en
kele wordt- gevraagd, hoe onze strijdwijze zal zijn, dan 
kunnen wij deze alleen in grove lijn uitstippelen. Bij een 
eventueel conflict zullen wij pas kunnen bepalen, hoe onze 
houding zijn zal. Voor wij in een bedrijf in staking zul
len gaan, zull~-ons eerst op de hoogte moeten stellen 
met de andere bedrijven om een zo groot mogelijke kans van 
slagen te hebben·. Hij ha~lt dan als voorbeeld een bedrijf 
aan, waarin de arbeide~s de patroon mededeelden en ook uit-

-voerden-



-3-

voerden, hoe zij z.ouden werken. De geest van zelfbeschik
king is bij vele arbeiders aanwezig, laten wij dez~ stimu
leren. voor polit'ieke stakingen waarschuwt hij. WiJ leven 
in klassen, aldus Poppe en bij strijd zullen wij een geor
ganiseerd apparaat tegenover ons vinden. W~j zullen dan 
pas kans van slagen hebben, ale wij. solidair zijn met el
kaar. 

Pa u z e 

Na de pauze gaat aen over tot behandeling van de be
ginselverklaring. 

Priem merkt op, dat ook zij, die ons politiek inzicht 
niet delen, lid kunnen worden van de kernen. Wat de laatste 
regel betreft, merkt Priem op, dat als de patroons dit zul
len lezen, de leden van de kernen gauw op straat gezet zou
den worden en zag deze laatste zin graag vervallen. 

·Fallinga is van mening, aan de hand van de praktijk, 

J( 
Coöp. en Consumptiegemeenschappen-te laten vervallen. 

~ DE RUYTER zag! graag, dat er gesproken werd over ar-
lleiderskiasse in plaats van bevolking. _ . 

\l ~ 1 PIETERS is van mening, dat wij niet het orgaan moeten 
'' zijn, wa~ leiding geeft; maar propaganda kernen. 

Maassen verklaart zich tegen de beginselverklaring. 
Er moet duidelijk in uitkomen, wat de arbeiders willen. Wij 
strijden, aldus spreker, voor de arbeiders en niet voor de 
bevolking. · 

Poppe, de sprekers beantwoordend, merkt op, dat de be
ginselverklaring is geboren uit de diverse organis.aties. 
Zij is inderdaad voor verbetering vatbaar. Hij meent, dat 
waar men. s·preekt over -volk, dit verandert kan wordiJn in ar
beiders of werkers. Wij weten, dat niet in zijn geheel tot 
uiting is gekomen, wat de arbeiders willen, maar wij moea$ 
sten iets hebben om van uit te gaan. Er·zal, aldus Poppe, 
meer aandacht aan b·esteed moeten worden. 

Wat de Coöp. en dergelijke b~trett, merk spreker op, 
~ dat daar niet aan is gedacht, in de vorml zoals wij die 

f..~· ·1 thans kennen. Ook hij ts van mening met JISTER, dat de 
laatste regel vervallen moet. 

Maassen vraagt, welke prod~otie in deze maatschappij 
verantwoo~d is. , 

Bot is van mening, dat het moeilijk is om het begin
sel lier uit te werken. Het ligt er ook aan hoe men deze 
verklaring leest., Want het is toch ook zo, aldus Bot, dat 
de gehele bevolking wordt uitgebuit. Hij is van mening, 
dat wij een redactie commissie moeten samenstellen, die, 
rekening houdend met de geest der vergadering, de beginsel
verklaring moet herzien en veranderen. Er zullen meerdere 
congressen komen en kunnen dan zorgen, dat op het eerst
komende congres, de verklaring in de geest der vergadering 
is veranderd. · 

Ook Maassen is van mening, ·dit als een voorlopige ver
klaring aan te aemen en een redactie oommissie te benoemen. 

Het congres keurt deze gang van zaken goed en benoemt 
als redactie oommissie ~ax»mm•- de kam.Priem, Bot, HAGD 
Dè Ruyter en Maassen. · 

In bespreking komt organisatie-vorm. Fallinga meent 
plaa·tselijke comitft •s niet la zijn geheel af te laten tre-
den, maar'ieder jaar één. . 

Bot is van mening, dat zij af moeten treden, om( 
steeds nieuw bloed in de commissie te krijgen. _ 

Poppe is van mening, dat men de arbeiders ~et recht 
moet laten om steeds nieuwe oomlté•s te benoemèn, di$ is 

-4-
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,L aldus Poppe, 9en kwestie van beginsel. 
~~~ sc!t_LEN is van·mening het aftreden niet verplicht te 
VI moeten s ellen. 

Pietérs meent, dat men bij verplicht verwisselen gauw 
zonder kader momt te zitten. · 

Be1.g K. merkt op, dat men het recht moet hebben om, 
indien nodig, ledere dag een oommiesie-lid af _te zetten en 

"niet dat men daar een jaar mèe moet wachten. , 
Ook Molenaar is van mening, dat de arbeiders zelf moe

ten beslissen. . 
Poppe spreekt zich uit voor zelfwerkzaamheid. Z:ij moe-' 

ten het :techt, om als de kernen dit nodig achten, de comi- 1 

té's vervangen. . · 
Molenaar vindt de raad van toezicht onnodig. Wij halen, 

,/ met de ràad van toezi_ cht de \'akbewegingstendenz in huis. 
LiP-dl\f\'YJ· VAN d.WAL en Df JONG vragen wat de raad van toezicht 

c~~ ,.l/i;J,... eigenlijk tot doel ee1't. · · 
· 

1 
· Poppe verklaart, dat zij de raad van toezicht in het 

leven hebben geroepen, om een instrument te hebben om,in
dien nodig, het Landêlijk Comité op de vingers te tikken. 

Schalen is van mening, dat, als deze raad vervalt, zij 
geen toezicht op het landelijk comit6 uit kunnen oefenen. · 

HARS~ deelt mede, dat zij er de clausule bij hebben 
gemaakt, dat ieder jaar twee leden af mo·eten treden. In de 
eerste plaats om te voorkomen, dat men naar willekeur zou 
gaan handelen en ten tweede om steeds frisse krachten in 
de raad te krijgen. · 

Molenaar is van mening, dat de arbeiders zelf het Lan
-delijk Comit6 vormen en dus de raad van toezicht overbodig 
is. Hij blijft van mening, dat wij door deze clausule in 
de vakbond blijven zitten. 

Belg.K. is van men;ng, dat de Antwerpse kameraden zul
len vallen over verplicht aftreden. 

Priem merkt op, dat Molenaar er een principe zaak van 
maakt .• Maar, aldus Priem, bekijkt het ook eens anders. De 
raad van toezicht wordt niet samengesteld van bovenaf, maar 
van onderop. Laat het idee vakbond toch ..varen. 

KLUNDER~ zet dan uiteen, dat het zo gaat in het N.v.v. 
ook en de resultaten zien wij. . 

Harsman vraagt hoe men .dan denkt het landelijk oomitft 
bij een eventuele misstap direct te kunnen verwijderen zon-
der raad van toe zicht. . 

Pieters spreekt als zijn mening uit, dat de raad van t~ 
toezicht moet verdwijnen. 

Schalen meent,.. dat men te veel aagst heeft voor de vak· 
céntrales. Er moet, aldus spreker, een orgaan zijn, dat de 
mogelijkheid heeft het Landèlijk comit6 te schorsen. 

Poppe kent de bezwàren, die zijn gerezen. Spreker 
meent een oplossing gevonden te hebben. Als wij, aldus 
spreker Poppe, de eerste vier punten laten vervallen en 
éên punt aanhouden waarin beschreven staat, dat de raad 
van toezicht besluiten af kan· keuren, ·kan schorsen en het 
recht heeft een congres bijeen te roepen. 

Harsman is van mening, dat als dit aàngenomen zou wor
den, de raad van alles, wat dan in de kernen gebeurt, ap 
de hoo.gte gehouden moet worden. Dit zal een hopeloos werk 
zijn. . · ' . · 

Maassen merkt op, dat het Landelijk Comit6 door het con 
gres voor een jaar gekozen word•:.:( .Spreker is van mening, 
dat de· kernen het Landelijk Comi t.6 kiezen en zonodig terug 
roepen. · 

Molenaar _doet het voorstel, dit punt te laten rusten 
tot het volgend congres. Het dit jaar zonder raad van toa-

-zicht-
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zicht te doen en het volgend jaar, haar wenselijk te be-
spreken. _ 

Het congres keurt dit voorstel goed. 
In bespreking komt finanoiän. 
Pieters vindt dat 1?' een te hoge bijdragen is.
Molenaar is van mening, dat als wij dit lager gaan 

stellen, het Landelijk Comttft in geldnood komt te zitten. 
Schalen: Men zal dit plaatselijk moeten re,gelen .. Als 

er in een afdelingmensen zijn, die hier niet aan kunnen 
voldoen, dan zal daar.een modus voor gewonden moeten worden. 

Alzo wordt besloten. 
1 

Individuele leden. 
D.DE.JOIG vraagt of met niet ... werknemers, werkgevers 

bedoe U worêlt • .Alltwoord menen, dat er geen patroons bestaan,, 
d•e·~·niet uitbui ten. Als zij zelfstandig zijn, kan er ons 
inziens geen bezwaar tegen hun lidmaatschap zijn. Een pa
troon leeft van de-arbeidskracht van anderen. Wij zullen 
deze kwestie van geval tot gèval moeten behandelen. . 

Kolenaar juicht het toe, wannee~zelfstandigen zijn, 
die onze revolutionnair idee zijn toegedaan. Laten wij ons 
eens afvragen, waarom velen zelfstandig_zijn gaan werken. 

Ook Priem is van mening, dat deze kwestie van geval 
tot geval moet bekeken dient te worden. . . 

Pallinga is van mening, dat als wij de zelfstandige 
uitsluiten, wij ze af zullen stoten. 

D~o Jongmeent het woord niet4e.rkBemers te.moeten 
veranderen in · zelfstandigen~. · _ 

Laten wij dan, aldus Poppe, inplaats van toetreden, 
zetten kunnen worden toegelaten. 

Het congres verklaart zich accoord. 
Taken van de organen worden goedgekeurd. 

Solidariteitsfonds. . 
faitinga zag graag, dat steunlijsten werd veranderd in 

steunmateriaal en dat het woord administrateur wordt 2e. 
secr. 

Het congres: 
läässen geeft een uiteenzetting hpe in de E.v.c. het 

congres de hoogste instantie is en hoe dat op ergelijke 
wijze wordt misbruikt. Nie-t het congres moet de hoogste in
stantie zijn, maar de arbeiders. Wij moeten, aldus spreker 
Maassen, de directe afzetbaarheid toepassen. 

Priem begrijpt/niet goed. Als het oengres niet de 
hoogste ·instantie is, wie is het dan wel? Als spreker het 
over het Landelijk Com1t6 had gehad, had hij hem begrepen, 
maar nu niet. _ · 

lQllinga vindt het nodig, dat er staat, ieder jaar een 
congres. Hij meent, dat er een congres gehouden moet worden, 
wanneer dat nodig is. 

Poppe aegt, dat wij met de huidige vorm van congrese
ren, zolang de kernen n9g niet werken, genoegen moeten ne
men. De kernen ·zijn de hoogste instanties. · · 

~ V0SSE meent toch, dat het zo is, dat iede~ kern 
een a~evaardigde met opdracht naar .een congres stuurt. Wij 
behoeven ook niet bang te zijn voor be!nvloeding, want zij 
hebben zich aan ·hun opdracht te houden. . · 

\fat betreft de zin ·"het congres kan J,>ijeengeroêpen wor
den, wanneer 10 kernen uit 10 plaatsen dat wenselijk achten" 
zag hij graag vermindert. 

Ook_ Schalen is van mening,, dat op een congres de kernen 
, -de-
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de balans opmaken. 
A.DE JONG meent te begrijpen, dat er angst bestaat 

voor be!~vioeäing van de congresleden door het Landelijk 
Comité. 

Bij het syndicalistische vakverbond in ~panje, bestaat 
deze mogelijkheid niet, aldus spreker. Bij ieder congres 
daar gehouden, treedt het bestuur in zijn geheel af en 
wordt een congresvoorz~tter gekoz~n. Het bestuur heeft dan 
niets anders te doen, dan alle gevraagde inlichtingen te . 
verstrekken! Op deze wijze is van be!nvloeding geen sprake.~ 

Dat mag nu wel· waar. zijn, aldus Maassen, men hield 
1 

zich daar ook niet altijd aan. Maar de kernen moeten in · j 

staat zijn Gm hun vertegenwoordiger uit het Landelijk Con- , 
gre<t terug te roepen, wanneer zij d.i t nodig achten. D~ k:er~ 
nen moeten over alle.macht kunnen blijven beschikken en er 1 
mag daar boven geen apparaat staan, wat hun de weg af kan 
snijden! dan pas krijgen wij een organisatie van onder op. 
Prinoip eèl moeten wij voor afzetbaarheid zijn. 

:Bot.vraagt, wanneer een comité-lid niet aan de eisen 
voldoet, wie heeft dan het recht om hem af te zetten. Rot- . 
terdam, Amsterdam of Den Haag. Of zullen daar de landelijkei 
kernen in congres .bijeen over hebben te beslissen. _ 1 

Klundert stelt de vraag of het congres, de ar~eiders ' 
de weg wijst, die zij moeten volgen om te strijden? Op het 
antwoord, neen, antwoordt hij, welnu dan zijn de arbelders 
toch vrij. 

Molenaar is van mening, dat, wanneer een functioaaris 
bij eén actie niet voldoet, dan moet men hem kunnen verwij-
deren. -

Schalen stelt vast, dat bij een der-gelijk conflict 
een functionaris voor een kern wel fout kan zijn, maar voor 
vele andere niet. 

A.qe Jong stelt vast, dat het een onmogelijk is, om 
tussentijds een bestu~dér terug te roepen. 

Poppe meent ook, dat wij het aantal kernen, nodig om 
een congres bijeen te roe·pen, moeten beperken. Dat het con
gres zijn leiding kiest en afzèt. 

Priem vraágt of het zo is, dat bedrijfstakkernen in.~ 
een bedrijf ieder een aparte kern vormen, of dat zij resor
teren onder de bedrijfskern. 

La Vosse is van mening, dat bedrijfstakkernen niet no
dig zijn,in éftn bedrijfftén kern. 

Poppe ziet geen bezwaar om in grote b~drijven verschil· 
lende bedrijfstakkerken te vormen. 

Priem merkt op, behoudens zij geen deel uitmaken van 
een bedrijfskern. 

OVergegaan wordt tot verkiezing Landelijk Bestuur. 
Fallinga stelt voor om uit alle·afdelingen ftén man in 

het Landelijk Comité te benoemen. 
Kolenaar is van mening het voorlopige comité te laten 

zitten. · 
· Poppe maakt hier ernstig bezwaar tegen met het oog. op 

vele andere werkzaamheden. · ' 
Gekozen de volgende kameraden: 
BOf le• voorzitter; 
!!!.BI 2e. " 

POPPE !e.secretàris; 
SCHALEN 2e. secretaris; 

'1JiJ. I JlG! le. penn±ngme.eater; 
Y\ I ~ 2e. " 

~de rèdaètie-raad: 
11/ L.~G-D, T.B.ASSEN, T.HARSMAN. 

Vfi\îv~ p ,o v tY dJJ k 1\1 U~ -7-
l(t7 
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Solidariteitsèommissie: 
~,'~:vim, PîiHis, LX vossE, 

I@LENM en M· 
iaam organisatie: · 

t I I 
VASTENHAUW, SMIENIC, NANSINK, :..·p Jl P. r, V 

Besloten de organisatie te noma~: 
Internationale Federatie van Bedrijfskernen. 
Onze Antwerpse kameraad deelt mede 1 dat. in Belgil met 

ernst is kennis genomen van de Qerichten, die uit Holland 
kwamen over het oprichten van een bedrijfskernen organisa
tie, Wij zijn daarom ook in Eélgi8 reeds overgegaan tot 
het vormen van bedrijfskèrnen, Bij vele arbeiders in Eel
gi8 is de geest goed en wij zullen er aan arbeiden, dat wij 
spoedig in Belgi! een organisatie krijgen. 

Fallinga meent in staat te zijh, als hem een viswn , .. -:-"''~ 
wordt verstrekt·,· in Dtlitsland ook. enige contactpunten te 
kunnen legen, 

Maassen vraagt of kan worden medegedeeld, in welk~ 
plaatsen, of.er kernen aanwezig zijn en hoe groot deze zijn. 
De diverse delen dan mede hoeveel an hoe groot het aantal 
kernen in hun afdeling zijn, · 

Schalen deelt dan no#mede, in welke plaatsen kernen 
· gevormd zijn, die niet op het congres vert-egenwoordigd wa

ren, 
HarsmAn doet voorstel, dat Landelijk Comit6 de op

~racht krijgt om in een geschrift uit-een te zetten, wat 
.ons doel is en verzo~kt de diverse organisati'es.om hen van 
adressen te voorzien· om deze geschrift.en te distrubueren, 

HAGEN stelt vast, dat er vele k·osten ·gemaakt 'Zijn, die 
door de divers~ organisaties zijn gedekt. Wij hebben nu 
nog een post van f.35.50, die moeten wij proberen te dek
ken door eén collecte op dit congres. De collecte bracht 
f,45.50 op, 

Poppe verzoekt om in het vervolg op schrijvens van 
het secretariaat te antwoorden, want dat laat nog veel te 
wensen over, 

Bot draagt de redactie op om een ao~uniqu6 aan de 
pers te ~erstrekken over_ dit congres. Wij hebben, aldus 
Bot, een grote taak te vervullen. De doorbraak·, aldus spre
ker, om een groot woord te gebruiken door de l~lendigheld, 

. die er heerst. Wij allen móeten naar huis gaan met de vaste 
wil en de wetenschap, dat er gewerkt moet. worden. Pakken . 
wij allen deze zaak niet met al onze lëracht, die in óns is, 
aan, dan zal dit congres een doodgeboren kindje zijn. 

S l u i t i n g. 
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Hieronder volgt in afschrift een door het voorlopi_g, bes~~ 
van de Iptern<;ti~ll~j,~-~"~Q.:t~f~.I,t~rn..,Eî.!J.,, u l'Stiriet 
~~:m3terdam verzonden convocat~e do. lt- Octo er j!. 

Lirneraden, 
Deze circulaire heeft tot taal< U te vlijzen op de ernstige 

plicht, die vJij als revolutiom1aire arbeid ers hebben om datgene 
vmt Vlij op ons senomen hebben ook tep uitvoer te brengen. Daar 
manlr:eert op heel en noc~ veel aan. 

;Jij, als voorlopig bestuur, gaan o_p dat ;~unt ook niet vrij uit. 
;-)e laatste verr;ad ering, waar de or:::;anisatorü3che werkzaarnhed en 
besproken moesten èiOrden, ,_,,as cJae.rvan een be\·Jljs. Liede door de 
n_iet goede voorl)ereiding ·was c_1e opl-::om_ st zo s_lecl~t..._.Sî,§-"17..._9 .. ~.-~.E-

j · · · t 1 d 1~ ,-.~-_,,.,..,_ ~..,.....,..,.,.·~~rem .. ,,..1\.,., , , , gar ~-P.:f3.-~J].l e "\:OJJ. OO~ic~aan • _,iü_' J·1.i~u--~ _:, '1l1. V UUü.l:l J.iilli'! • • • • 

---""TVij, als-o-~"S"ttittr'~""zû!!ê-n doen wat in ons vermogen ligt .tiaar 
dan moeten wij ook kunuen reken~n op de groot.st mogelijke acti
viteit v~"l de leden. 

~~.ls 1.'i.j zien hoe in e11dere ·;>laatsen \70rdt c;ev:erkt en met suc
ce.s, moet het ons een aans]_)oring zijn tot ~Totere act i vi te it. 

Hoe dringend noc1ic het o:;~treden vcu1 onze or::;u.nisdtie is, 
·,è'Or,_:t o.a. be71ezen èioor c1e stG..king op de meelfa'oriek IIollc::-md, 
che al '"Jekenlang du~rt. De stoJ;;:ingsleiding is een kern uit het 
b~:0-órijf, eH-::e bfficiele vo.}::ber.'e';inc stas.t er bui ten; daar ~'Jerd 
dus een· str:lc strijd geleverd vollcof'lr-jn in onze Ljn. GehG el on
bm~rust V.Jerd door de mGelarbeid ers ëlat[::;ene ui t~_evoerd, 'Hat ·n.ij 
ons c.ls revolutionnz.ri.re arb2i~: ers h~Sbben voor0:esteld. 
Ol!~-~ Tü.l.LfC I-L:..:O LO'~·TJ;:;_-~ ;jiJl'J Z.J; ITI.~S: .::.LL.~ ~H ITITHVI.DU~ ;~L T_S :3T3tnT~.J;N 
''Gu:: .. ,~1 .V'h r :<:.,Icxr~-- . '.'T :ru.nL-rJ:~rn -~n T,' :· .. Tl r. ,.-"rn 'Y'"' vn _, c'uT ~ïf · N ',•::''JIT _ _,~ _~., _,_ ~J-L .LJ...:J.!.l. .. w.J.~ ".,,.I.. J..~..- . ...j _w ..~,., _I_ ,_..,.1........_._, 2 __ ....,."l....;:.L..l'- l.J.:_J..l... ......J_._;_j l.)o......l...t'l.J;:-1 J:l.i, .....:J-Ul.' 

~--~-~TI_,TC!lPI8ill ~·-·):UC:L_)-~~Giii!~_j.i.~ 1_-;:TtrJLI)~lT ·ul_T ti:~T ~~LL~.L) 'l~J! :·_~j~l~ 15~uttTI~LE 
.-J~~l.I:nm T ,; s:~iuJ: . .8r. . .. 1 

· De revolutioiumire beclr5jfskernen-orca_rüsatie heeft de c;I·oots, 
taak voor zich. L;aar '.ril zij zich de toekomende plaats veratveren 
dan moeten, om over de eerste moeilijl\:heden van het begin heen 
te lcomen, alle karnera.den de grootst :moseLjl\:e mede~rrerking ver-
lenen. i 

. Daarv_?or _nodigt 1:~.(t voorlopig ,oestu~r U uit voor ~en vergade- \ 
rlng o·J .Oonc erdar:; g 0c·tober e .• s_~ à es u.voncl s 8 uur, ln c;ebouw , 
D:S ~-;.._Uim, Breeuvrer.sstraab hoek ~ei usstraat bij het Ho.arlem- 1 

mer,Jlein. 

.. , '·'enda ..L-...y 
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AG~HDA: 

1. (;pening van de voorzitter met een kort \voord, waar
bi-J h~j doel en ~:rtreven van de federatie uiteen. zal 
zetten. 

2. Verkiezinó V<.:L'YJ een defi:rüt:Lef bestuur. 
3. ~~c:geling der contributie. 
4. Tfet leggen va.n contactglmten in de bGc1rijven. 
5. Het t:ü~seven va..n een voorloJ_?i;; periocHek (bedrijfs-

kraht). · 
6. -cèondvraag (~11 sluiting·. 

----------------------------------.. ~ .. -----------.. ------------------
V ~;UGED:.::n .i-i.AN: Hfd. 'J. V.D. , I-Iaag. F.2. 
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BUjfAU,:fA1 

Hierme~e heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd 
het volgende te berichten. 

In begin October 1947 is.door de Afd. Hengelo der 
Internationale Peàratie van Bedrijfskernen een vergadering 
gehouden. Een verslag van deze vergadering is door zeer bij-• 
zondere omstandigheden achterwege gebleven~JLe reden hiervan 
zal door mij mondeling aan U.H.E.G. worden medegedeeld. 

Vaststaande is echter dat op deze vergadering een 
verslag is gegeven van de oprichtingsvergadering van de 
Internationale Paderatie van Bedrijfskernen, welke enige 
tijd geleden te Amsterdam is gehouden. Tevens is ter sprake 
gebracht het vormen van een "anoniem bestuur". De taak van 
dit bestuur zal bestaan in het verzamelen van inlichtingen 
over de verschillende bedrijven, terwijl voorts getracht 
moet worden invloed uit te oefenen op de door de arbeiders 
gekozen fabriekskernen. 

Wie i"' dit "Anoniem bestuur" ·zitting hebben is 
niet bekend, aangezien dit na de vergadering ia samengesteld 

Aangenomen kan worden dat Pieters zeer zeker daaril. 
zitting zal hebben. Voorts is op deze vergadering komen 
vast te staan, dat er een zekere rivaliteit bestaat tussen 
de leden van Spartacu~ en de Vrije Socialisten, aangezien 
zij ,beiden een overhe'~rsende-positie in deze organisatie 
willen innemen. 

Na deze vergadering is een circulaire uitgegeven, 
waaruit moge blijken dat bij de leden wordt aangedrongen om 
de ontevredenen uit de arbeidersbeweging te bewegen zich 
aan te sluiten. verder wordt de contributie bepaald op 1% 
van het loon doch niet bindend gesteld. 

V~af heden kan ik regelmatig beschikken over het 
\ weekblad van de communistenbond "Spartacua". Indien deze nie1 

strikt noodzakelijk aan uw dienst moeten worden opgezonden, 
zou ik het op prijs stellen deze zelf te behouden. 

Voormelde circulaire wordt door mij bij dit schrij· 
ven gevoegd. Het van d•te circulaire verwijderde inschrij
vingsformulier kan door mij - om begrijpelijke redenen -
niet worden overgelegd. 

In mijn schrijven No.l38/-47-Geheim, d •. d. 6 Sept• 
47, berichtte ik U.H.E.G. dat Pieters in gezelschap van een 
jongeman, die werkzaam zou zijn op de administratte der N.s. 
te Hengelo, naar de oprichtingsvergadering van de Int.nat. 
?ed. van Bedrijskernen te Amsterdam was geweest. !hans blijk1 

l dit niet juist te zijn, aangezien een zekere Damveld, koper
slager derà• N.S. deze vergadering met hem bezocht. Wel bljk1 
dat iemand, die Tr~eger op de administratie der N.s. te Hen-
gelowerkzaam was en thans vermoedelijk op het kantoor bij de 
~irma Dikkers te Hengelo ie, eveneens lid van "Bpartacus" is. 

Na~r de personalia van Damveld en de onbekende word1 
een nader onderzoek ingesteld. Ik hoop u.H.E.G. over de werk-

A a n zaamheden van deze organisatie in de toekomst volledig op de 
hoogte te kunnen houden. 

de Heer HOOPD van de 
C. V. D. J. 

'e-GRAVENHA.GE. 
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KAMERADEN , 

Op de laatst gehouden vergadering is beslatem een voor
loyig plaatselijk comité samen te stellen.Dit is inmiddels gebeurd. 
Nu is het ~aak de propaganda voor en de a~nmoeàiging tot ~olfactie 
~oo steVig mogelijk ter hand te ndruen.In_het voorlopig plaatselijk 
comi.té , ... al de.,.e actie onder het oog ge~ i en wordon en mac;. tragelen ge-
nomen 

. Kameraden, hoo klein we o·ok ,., ijn en-beginnen,perspeqtief _ 
voor een nieuwe arboidersbewegin,)· is ur 1'7eèr ... oker. Aaan ons het door
"'ettingsvermogen dit tot stand t~ brnegen.In Hengelo beschikken we 
""eer "'eker over de krachten er voo'î'.Het aantal teleurgestelden in de 
oude b-eweging is groot,wij moeten 1'70 vindt~n en hun het pers.Pectief
van de ... e nieuwe arboidersbewoging-voor.ogGn houden:-Meestal ... ijn de"'e 
teleurgest~lden,flinke strijders,.,.Ij be.,.itten uit .... ich ~elf niet meer 
d~ moed ~et initi~tief tt;; nü4:leri.Der,o:t;; strijders hotben wo absoluut no-· 
il~g.Een door ons ~1'1 te ... ott(;n propagandacampagne ..... al hun on ontegen-
'""eggelijk ook ons ~olf moed gevun. -

Vergeet niet dat wij '>:OOwe! morele als f!nancieele s~eun 
van node hebben.Het sterk:ur wordon on"'0r foderatie -:- ..... ~ o ........... vJ.~::~l~:;:~ ~ 
steun geven ,doordat het ons voldoening over de resultaten geeft ,;ina.ar 
bovendien versterkt het ons .fonancieel gedeelte.jonder de""e fin~~ 
ciën kunnen we nu eenmaal niet,Hoe groter dus de inKomsten 1d.w.l'7{•; 
hoe meer kernleden,hoe intensiever on.,.e propaganda. Wij ,.,.ullen du~
ook nog wel een een beroep doen op on"e financieele·ofiervaardiheid, 
- . De contributie die we dus "Ullen moeten ~ ontvangen 
""al te begilhnen met de volgende week geind worden. : 

- Voor de""a-contributie is eennorm gesteld,die echter 
geens .. ins karneraden die er f'inacieel slecht voor staan uitsluitin• 
De contrtbutie worttt ook niet geguiteerd door middel van een c•n
tributie..,.egel,net "'00 min als er een kaart of contributieboekje, wordt 
verstrekt 

Als norm is-gèsteld oen EJnDIIX.lUJJQ. een contri"butie van l % 
van het inkomen.Graag "Ouden wij dat inne_n 1 doch de .... e norm bindt nie
mand em.dat wij van niemand kunnen· en willen beoordelen welk offer · · 

\ h~t 6he .... in voor de klassenstrijd kan missen.Wij vragen daarom reke .... 
n1ng oudende met de norm van 1 % onderstaand formulier in te vul
len en in te leveren doormiddel van de kernpellllingmeester of voor 
niet~erknemers rechtstreeks/ aan de penningmeester van het Placom. 
Laat er echter geen gras ovèr groeien en lever dus met ~po~d in. 

Ten slo~te,kameradep nog dit: 
"Laat on.,.e_. bed rijf'skrant een krant van de arbeidersklase.e 

~ijn.~org dus dat we gegevens krijg~n over actie~ en gebeurtenissen 
1n ae bedrij~en.Laat niet hem die de redactie waarneemt ~elf alles , 
uit..-ö~~n en overal. achteraan lopen.Ook kranten met belangrijke berich
ten ,..,~~n welkem.Ook krantenk.ni_ps.els.Graag ontvangen we krantenknip~ 
s_el.s u1t ''De Waa:theid" ,"Het Vrije Volk", "Tubantia", tt))e Vrije Twentache" 
"De T~entsche èourant";en niet te ve:rgeten vakblá.den van diverse vak ..... 
orga~1~saties ~We kunnen ons niet permi teeren om ons op al de~e ,bladen 
te a.tfonnerep.~ · , · 

Hengelo 114 October 1~47 
Penningmeester l:'l• c'om •. Int.e.r.ri .. Fed.. v, 

Beurij fskerllBl! • 

1end. mij onderstaand formul·ier ingevuld terug. 
i .. ""• ~ ........ ·- •• •• •' ·- -···~.:-"~c~~.-'-'. .. ·!t~ ....... , ...................... a.-~ ·~~-~ .• L ·~· .~:.:~_ • .-::......;....,..., • 
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Uitgave: Plaatselijk Comit! de:J: mTERN.FEDERATIE, v.BEDRIJFSKE~11N 
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DEl ·..ACTIE VAN SPOO~ EN V"ROUvill'J TE . AMSTERDAM • . , 
•• '4< !>-• 

· .• Ir+ .Amsterdam hee:rt Woensdag 22 Octote1 .. een grootse openbarJ · 
vergadering plaats gevonden van S!>Oorw':)ga:r.h:?iders met hun vrouvJ3U~ 
voor het eerst na de bevrijding gav6n o.ck ·dG. spoo!'Wegarbeiders V:3 

, .. kennen niet te zullen berusten in he~ lot: d.at de direotie en de 
reg~ring (gesteund door de o-p oorporati!."..;~ of ~~taatssooie.lis.m6 
belust zijnd~ vakorgànisaties en -politiek\.:: pa:,tijen) hun menen 
te moeten to~bedelen. ; · 

.. • . Het gebeurde is daarom van zulk Qen groot belAAg, omdat t.~.et 
groeide u~t de grieven der spoorwegarbeidera en ius buiten iade~; 
vakbondsinvloed en parlementair :politteke partij c11. Te betre~rcn 
is het dan ook, dat het oomit! van actie, meondo de vakorganisa
ti~s te moeten uitnodigen om hun standpunt kenbaar· te maken~ 
HET STANDPUNT V .. "P .ALLE VIER VAKORGANISATIES IS T~GH BEKENDl! 
Het is toch-onzin'om.tc donkon de leiders der vakorganisaties 
te dwingen _op te. komen voor·datgenc wat eon dergelijke vergade
~ing als in Amstprdam wonstl In de eerst :plaats laten dozo lei
ders zi-ch niet dwingeJ;l·. door do arbeiders;- ·icl:rs do· EVC-leiding 

• niet (zij sohorste, i.:r$,ors het zo go c:d diegenen die het· niet met 
de "leiders" eens waren)-. Maar in db ·(jweodo. :plaats is hot zaak 
dat de leiding uit hot midden ·-der ::?tri j donçle ·arbeiders zelf komt .. 
Daarom moet streng gewaakt wobden deze actio, con aotio te laton 
zijn voor het bestaansrecht der spoorwegàrbeiders zelf en niet 
oen aot·~e uit pl'opagandaoyerwcgingon voor ~en vakbond of partij 
om met verkiezingen de nQdige stèmmetjos te halen.. · 

Het gaat om do positie ·van do, SJ?Qorwogm.an zelf'·. Het blij ft 
daarom jammer dat men de vakol'ganisatieloidors uitnodigde voor 
oen zaak die hun niet aangaat, on waar alloen de EVC-voorzittor 
gehoor aan gaf. Men gaf daarmode aan deze· zaak·oen E.v.c.-oachot 
en in do vór.m vàn de voorzitter een G?N~cachot~ Dàt do IVd~voor
zittcr Luc.dc JoAR het woord Vocrdcj-is·oon zauk van do ÁIDStcr
damse kameraden, maar do EVC-propaganda, dat er betere toestanden 
zoudon komen.indiori allo vakbondsleiders maar zoudon bosluiton 
de ledenkaartenbakken bij elkaar te voegen, is onzin en daar dus 
niet op z'n plaats. Het komt immers op do oonsgczinde/wil dor 
arbeiders. zelf aan en niet op die vá.n do leidors \! · Het uitll~digon 
van vakorganisatie-leiders brengt maar vel'd~o~dheid, dat hoeft 
ons do geschiedenis roods zo vaak gelee~. . r • 

Evenwol voor·d9 .AmstÇJrd~or~. ~tao.t_"do ze.ák zo, dRt danr, 
waar gewerkt wordt, fouten wordon· ·g~c.ä.k.t .• Do volgende rondo 
beter 1\11 . · . · ·· 

.· Het mooie vnn. .de znak 'ist dat ·door ·hot gohole land dorgo ... 
lijko notiecomitc's wqr~cn opgericht, on dat is hetgeen wnaro:p 
wij wilden wijzen. WAT :rn AMST.ERDAM !ABt KAN OOK_IN HENGELO; 
D.At.H;>M: "L.L.Nr IN HBNGELO DI~ COMITE DAN .ONTSTJJ.N UIT DE SPOOR~ 
WEG/JIDEIDERS ZELF l!N NIET EEN COMITE DL.T ER V J.N BOVEN l.:F NEER 
G/tZET WORDT • . . 

·' 

HET PLJ.Ja'SELIJK OOMIT6 DER lNTERNATIONJJ..E FEDERr.:riE V~ 
BEDRIJFSKERNEN TE HENGELO (I.F.B.K.) ROEPT U OP DIT :lliiTU!l'IEF 
V~ .QviSTERDJlM ZELFST.LNDIG TE VOlGEN. 

Stuur 
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stuur ons sympatd.obotuigingön on wij- willen_ het initiatief 
nemen 01J1 alle~ ~poo~egarboide~ ~n vergadering b-ijeon·to roepen: 
waarin zij _z.eli' oen comit!·kiezen.t.. geheel los van ons. 

- KAMERl.DEN SPOORWEGMJ~NEN in Hengelo, laton wij de zo zaak . 
verstandig bezien en ons·niot voor par.le~ant~1r geknoei laten 
gebru~ken. Uit parlementair geknoei der politiole partijen van 
welke richting dan ook,. met hun vakorganisaties 1 groeide in 
Duitsland hot Hitler-fascismo~ Laat zien dat wo daar iets uit 
geloerd h ebben. Maar laat ook een les zijn do gebeurtenissen 
1n Frankrijk, oók daar is uit het gokno.ei dor parlementair 
politieke ·partijen en· het gebruik dor (;!.Otios van de arbeiders 
zelt; middels de groto OGT voor·haar eigen propag-andistische 
belangen, hot Geulisme gegroëid. _ 

Mot dit geknoei wo.rden de arboidorSJnassa t s radeloos go..;; 
maakt t zij krijgen het idee steeds woor om de tuin geleid to 
zijn en èèn o:r andere f'ascistisohe "grote man", gesto}t mot gelè. 
van de ke.pite.l·ist1 sohe klasse, maakt . daar gabruik van on vestie',t· 
de dictatuur langs de ruggen der radeloze arbeidersklasse. ZIJ 
DIE DE ARBEIDERS RADELOOS MAAKTEN EN" ZIJ DIE DE ARBEIDERSAOTIES . 
G-EBRUIICElq' VOOR HUN IMPEBIALIS'!'I SCHE PaOP AGJ\NDA 0 F MINISTERZETELS, 
Z.IJN A.ANSPRIJ{ELIJX VOOR DEZE KAPITJLISTISOHE SUCCESSEN. _ 

Daarom kameraden,~ alleen wó.nne~r uit de geboren strijd der ; 
arbeiders _zalf oen leiding gekozen wordt, die ieder. ogenblik 
atzetbàar is,_ uit de prolaton die -all_een gedreven wordan door · 
de uitbuiting en niet door politiek _of economisch groepsbelang, 
korto.m. een verzet ·_van de arbeidera zelt is t:tlleen in st.aat 
teleurstellingen te voorkOlllen en de arbeidersmassa's immun te 
maken tegen fascisme en onderdrukking _in welke vonn dan ook. 

Sp9orwegarboiders, lnnt daarom·a~ezo oproep tot atrijd geen 
aan flU~ ting ziJn 1 · ,mao.r goot . gohoor. . · 

K.AMERADENI EEN. NIEUWE ARBEIDERSBEWEGING MOET GliOEIEN TEGEN 
JLLES WAT ONS ONDERDmn<:T, waar de gehele arbeidersklasse . als 
klasse rood 1 wit of ~wurt gekleurd, ván welke godsdienstige,· 
politieke of v~bondèJricht ing dan ook, ziCh zelf o:rganis.eert•-

VRIENDEN EN VRIENDINNE~ 
0 lJ R 0 0 R T M E E R VI A N 0 N s. . 

DE INTERNATIONALE FEDEBA.T·IE Vlli BEDRIJFSKEBJ:PSN WERPT ZICH NIET 
OP /aLS; DE BEWEGlNG DIE ZIQ1 BET REOHI' TOEBIGEN'D DE .ARBEIDERS
KLA.SSE TE MOEl'EN. LEIDEN. -
DE INTERNATIONALE F.EDERI.a'IE VJ.ll BEDlU:TFa<!ERNEN WIL. NIET" B.l!n' 

'BUROO.RATISOH EN VERAFGODINGBOENTRUM ZIJN VAN HET DIOT.t..TORISOHE 
STMTSSO.QIJJ..ISME. 

llli ·~~tON~E · PED~TIE. VAN BEDRIJF~~ _ . . 
roep~öl)": . srt]ê! oiiêr elgon :reièîing71j v.acht tegen· 
f'a~o~~e, tegen kapitalisme, kortom tegen alle dic:tatuur 
of zij nu door- ~en persoon dan wel door een zich ëtomocra.tisoh_ 
noe.mE:l'D.de partij WQrot uitgeoefend. 

- . ~ 

OP VOOR E&t'f NIEUWE .A.RB~RSBE'!JEG ING 

srERF GIJ OuDE VORMEN EN GED.ADH'l'EN 
-··<: 

ALLE· Mä.CHT ·.A/'Jl .DE W E R K E R S J1l J I l 
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. In Amsterdam ,heeft_- Woensdag. 22 Ooteter een grootse openbare · 
ve~gader:ing _plaats gëvónden ve:n s:?OOrw~ga.rhaiders met .hun vroU1fJ9n~ 
voor het eerst na de bevr~_jding gaven oók · d.~ svovrwe~arbeiders ti~ 
kennen niet-te zullen berusten ·in het :J..ot,. da.t.de directie en de 
regering (gesteund door de Cl' corpo1.·a'tt~fi o:r stEi,atssocie.li:s.m.e 
·belust zijnde vakorgäni_saties en politiiekli :!;)artijen) hun illE:men 

--te moeten toebedelen- · _ 
- - '· ~ Het- geb~urde iá ·daarom van~ zulk e-en groot belang, o.m.dat he~' 
- -'.:g:roeide-u,it de grieven del:'. _spooriege.rbeiders en 6.us buitEm iedeJ:><J 
· ~-~vakbóndsinvloed e11,-parlemetitair polit.:teke-:partij c~. Te betre\Är··~-·1 

is het dan .ook, ·da't;j b:et eo.g:titf: van actie, meGndo de vakorganisa· .. 
t-ies tè moeten uitnodigen ··om -hun stan.'dpunt ken·oa'ir te maken~ 
HET STANDPUNT V.Mi ALLE VIER" VAKORGANISATIES IS TOÖH BEKEND! 1 

-;Het is toch· onzin om te dP!lkon de ·l.ofders der vakorg8hisatie.s 
te dwingen op te komen, voor· da~gene wat een -~ergc0..ijko vergade
ring als in AmSterdam: wenstl In de e~rst 'plaats laten dozo lei

.. dors ziçh nio1{_"(]wiri.gen door de a,rbo_ider~-.. - zol:fs do EVC..;leiding 
; niet. {zij solio~:St.e ·J,mmors· het _zo. gaod -.diágeiJ_en dio'hót; 'nlet met 

de "leiders" .e.óns waron} .•. ~ar' in 'de ··cwecdo plaats is hot zaak 
dat de leiding uit hot midden der'strijQ.ende~arpei'ders zèlf komt. 
Daarom moet streng géwaakt woroen deze ·act:lo,, oen aotie te laten 
zijn voor he_t bostaan~reoht der spoorwogal'be.i{lers .zelf en niet 
oen ·aet~e uit- propagandaoverwe·gingon voor -oen· vak;oo~çl o:t partij 
om met verk-iezingen de nod~ge ·_ste.mmotj os ·t-e~ nalen. . ·; .. 

He~ gaat om do positie~van do ~poorwo~an zelf. Het blijft 
daaroJp. j emmer dat .men de' vakot'ganisatieloidors uitnodigde voor 
oen zaak~dio hun niet aangaat, on waa~ allee~ do EVa-voorzittor 
ge~oor aan gaf. Men gat daarmode aan deze za~·oon E.V.C.•oachot 
en in do vorm van de voorzitter een:CPN-oachot~ Dat do ~c-voor
zitt_or Luc,de J,o~ het -wOord voerde, i~· oen zaak van do .. .wnster-

_damse kamoraäen · maer de EVQ-pro:pagandas .d~--'~ er botere toestanden 
zoudon komen lilAion allo vakbondsl.oiders .maar zoudon bosluiton 
de ledenkaartenbakKen bij elkaar te:' voegen., :.s onzin.~' daar dus 

_ ni~t op z1n plaats. Het komt i.mmors- o:p do oensgozinde, wU dor 
. ~~iderf!L~gl:r .aan en niet óp ·die.-van _4o leidors U Het uitMdigon 
van vakorganisatie-leiders brongt maar vordooldhei<l_,, dat- hoort 

_ ons de geschiedenis roods zo vaak gcloórd.. . _ ~·- : . 
, Eveii~,#~l:·::VoGr."dQ:.'-Amsto:rdamm.Qrs,. ;ate.!;llt · cio· .z.àtik zo,. dàt dav.r, 

woor gè,nilérkt ·worop, · to.utan 'worden gemankt.-. DO. ·wlg()Jlde .rondo _ 
betër tU s·:_ - < ·._ ,- - -. ' , - - - ' ·-· - - - • 

· ... ·' .. Het, mooio van d.c znnk iS, de~t' cÜ;>or hot gohale .le.nd-- dorge
lijke O.Otiecomitotg ~r~on 9pgO.ri-oht-1 Oi). dat is lie~geèn WGt>,rop 
wij wilden wijzen. W~ lN ~ KAN,·K.AN OOK nr HENGELO; -
D.At..roM: "L.Al.T m -mNGELO DIT COMr:E DAN.-ONTST.t...t\N UIT DE SPOO~ 
WEGl..RBEIDERS ZELF ]N· NIÉI' .EEN' COMITE D.L.T Eli V .l~ 'BOVl!N J3, NEER 
p.EZET ~ORDT. c· • , -- • / 

.·. ~ .. 
... J. .. ~-!\ •' . . . . 

.• HET PLJ.JtrSELIJK COMITI!l- :óER INTEBl'tf.TION!~ EEDERATIE V~
BEDRIJFSKERNEN TE HENGELO (I. F.B.K.) IDEFT tT OP DIT JNITIL.TIEF 
VhN lllviSTERD.AM ZELFST.LNDIG TE VOlGEN. 
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stUur ons sympatäebetuigirigon on wij willen hot initiatief 
namen om alle spoorwegarbeiders in vergadering bijeon·to roepen~ 
waarin Zij zelf een comit~ kiezanL geheel los van ons. 

K./i.MERI~ SPOORWEGMANNEN in Hong.elo, laton wij deze zaak 
verstandig bezien en ons niet voor p~arlemantr...ir geknoei laten 
gebruiken. Uit parlementair gokno~i der politio~a partijen van 
welke r1o~ting dan ook, met hûn vak:ol'9anisaties, groeide in 
Duitsland 'hot Hitlor-fasoisme. Laat z~on dat we daar iets uit 
geleera h ebben. Maar laà.t ook een· les. zijn_. do gobeurtenisson 
in Frankrijk 1 ook daar is uit hot geknoei . d-or parlomantair 
politieke partijen en h~ gobrui~ dor a-cties van de e.;rbeidors 
zelf, middels de grote OGT voor.· haar eigen :Propagandistisoho 
belangon, het Gaulismo gegroeid •. 

Met dit geknoei worden de arbeidersmassa's radeloos go
maakt, -~ij krijgen het idoe steeds woor om de tuin geloid te 
z13n en 66n of andere fa.soistisehe "'gl'Ote men", gestoPi mot geld 
v.an de kap1t·e.list1 sohe klasse 1. maakt dänr gobrt:ik van on vestiet 
de dictatuur langs de· ruggen a.er radeloze arbe~dersklasse. ZIJ 
DIE DE ARBEIDERS RADELOOS~ EN ZIJ D'IE DE .ARBEIDERSA.OTIED . 
GEBRUIKEN VOOR HUN IMPERIALISTISCHE PROP.AG.ANDA OF MINISTERZETELS, 
ZIJN .AJJVSPBJJ{.ELIJK VOOR DEZE K,APITJJ:,ISTISO:H:m. SUCCESSJ:W. \ 

Daarom kameraden,, allèen Wflllneer uit ·de geboren .strijd dar · 
arbeiders zelf oen leiding gekozen wordt, die ieder·ogenblik 
afzetbnar is,. uit de :Proleten die alleen gedreven wordan door · 
de uitbuiting an niet door :politiek of economisch gr·oepsbelang, 
kortom een verzet van de arbeiders.zolf is nlleen in staat 
teleurstellingen te voorkomen en de arbeidersmassa's ilnmun te 
maken tegen fascisme en onderdrukking in welke vo~ dan ook. 

Spoorwogarboiders, lhnt da.arom·dezo oproep tot strijd geen 
aan fluiting zijn, maar gaaf gehoor. 
~ENl ;Em NIEUWE .ARBEIDERSBEV'JEGING MOET. GllOEIEN TEGEN 

ALLES WAT ONS QNPERDRUKT waar do gehele a:rbeidorsklas se als 
klàsse rood, wit of zwrirl gék).elll'd, Vé.n welke godsdienstlg;. · 
politieke of vakbondsriohting dan ook, zioh zelf organiseert-. 

VRIEaDEN EN VRIENDINNE~ 
0 IJ· H ·o 0 R T 11 E E R VI A N . 9 N S • 

DE INTERNATION,él.E FEDERä!I'IE VAN B:EDRIJFSKEBNEN WERPT ZICH NIET 
OP ~S DE BEwEGING 'DIE ZICH HET REOHI' TOEBIGEND DE AR13EIDERS-
WS~ TE MOEl'EN I;EIDEN. . . 
IlE INTCERN .AT IONALE F.EDERI..TIE VAN BEDRIJ FSK~ WIL NIET BEn' 
BUROÓR.ATisoH EN VEB.AlOODINGSCÈNTRUM ZIJN VAN HET DICTATORISCHE 
STA,A.TSSOOI;ALIBME. ·" . 

IE. ·~so~~E. F.ED~IE ~AN 'EDRIJFSKERNEN 
ioèiC"Qî?~ sl'"tjd ÖÏ{Ê(r e!g~ ~etiin!;. z!j vecht tegen· 
ta.s:ct·•e,. tegen kapit~ismet kortom tegen alle di9tatuur, 
of ~j nu dool" een per~oon· ctap. wel dool." een ~-ieh domoora~isoh 
noe~e partij wordt ui.tgeoetend. 

OP VOOR. EEN NIEUWE ARBEID~BEW,EG ING 

Sl'ERF GIJ OuDE VO BMEN EN GEDMH!':EN '/ .. . . .. 
~U! MAORT ~ DE. w·E R KERS l'-tlll 
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In Amst~rdam heeft. woensd.a~ 22 Oètöber or:n, grtrot.se: QJZe'niQ~re · ve~:r:- J~ 

gadering plaG. tB gevonden ·V all B_b)O·o~egaxba~ rl~:-::1.'8 met, ~tm-:VTO\J.Wen. Voor 'fj. 
het· eerst p_a de bevrijdi.qg .gavt)n ook, àe~:.::;-::~r.··:::-.-;,,o:garbelq..erf;:. tr~ kennen ·--~:t'~ 
niét te. "":ttlle_h berllsten in ho·t lot.,d;at de 'è..! :c-8-l::;,;ie en. d;'e~ 'Rr~R±ritt~x:a:, •. , 
1·~gerin.g{gesteu~d ü<?or Lle, op 9o~:r~_- rati6e=~ y+ __ ,·. ~,tat3tf:!.S0'o?ia}islile belust - ,. 
~lJnde~· .. v-akorgarllSat.l.e-s E;Ll :poll tleKe pax·tJ_ . .J~n/n.un ]4on.en _te_ moeten toe-- .,, 
bedelen~ - - - · · -' _ ~ · ·· · · · · - .--.-< 

Het ge,beurde is daarom _vé.l.-0 ..,.•.tlk _e-en_ ::,!'Gr·t bels:ng.J or(!dat het groeide. . 
u.it. de g-riE;JYeri d-er. s:poonv.eg'-·.::·_:.:~7.+-.o-'j:rs. ~elf en à:us b-Lüte,n _i_ed.ére vakbond:s--, ' ;; 
invloed en :PàrlE:Jmo:ntair :poJ.:LU.0ke :partij. 0!',1 .Te ,:p-et,:reuréP, -is·_ het dan :-1 

· óokl_da.t. }}~.~ co~i té ~T~n ap.tia 1mG.t?flCle'-,·d.e :vakoJ'~nï.s,.ät5.ès 't·e mocJten uit- , . : 
Ç<Odl,g~_n' om ;httn~ standpunt ~smbaar. te -makeJL;,·RE'r -_Sl,'A.lf9PUN'l' 'v_AN ALLE VIER_ -
'rAlWRGiJHBA'l'lEB IS TOOH BJ~hJ~ND i~ Hö t iS: toch öri."Jn ·qm ;të d.e:rîken de lei- . - '>' 

- --:re:;rs û'ër-·vaRBrganlsatJ:os 'tG 3>hn3e:a op 'tè Röfl!~tr fJ'Otr 1 étà'tg~m:~t-"'"'ê'€1fi.,\.,..~~-·,: , -~~--
iergelijto v8rgader1:n;; alG iil Amstt.Jrd'aro: w8nscht!I!l de etirgte :plaats· ~-,i-
::.aten dti"'O l8!.ders ":i eh nj 0t dwin::;en tloor · dó' a.rbeide·rs 1 t>:elfs de EV"C-
leiding niet ("ïj schor-ste i~ür~:> net· .,.on goö,d. dîegenert die •b,tJt· niet 
.lrGt à.G lllt;idersttoens waran) .:Maàr in'de t·nuode _pla:,l.-tS is net. <?:,eak dat 
.!u luiding uit het mièldtill de:r·· GtFijdehae a.rbvidlirs "elf knmt .Daarnm 
u:out str~:Jng_ gewaakt word-:n1 dEJ"'.e ·actiu 1 Gef1 actio· te laten .. i·jn voor · 
h~t~ -b~s t~ansrE:Jcht ·der &lpoorwügarboid_urs ":Gl:f c.q. :J.;iet e0:n actie tti t . 
pror>aga:ndaovorm.:J,;iriguu voor o0n. va.kl;wnd ·of partij om. me-t v.~xkiu."ingen .· 
·.j.e nodig& stt:.:mm0tjes to halun, . _ ~ . ..- _" · 

, .. , H.ut, 'g~ut om du pos i tio', Jtolll ~u s~oq:ryv0gD,lan ""plf'üfet b~ij-f't-d~aro~ · 
· ~mnra"'r dat miói.n d.u vaKorgaJ.us·àtl.e$eLders-. U.l t;nod_igde ovoar- eon '?'a:ak dlü 
~ur1 nL1t aangwá.on~-.,'va:0.r a.llé()..:l·de EYC-~v-oor .. itt-ti_r,~eJ:lopr~-t:t~ gaf.Men -
c,af da~>rmud0,- e:un. de~o "'BGlk..:.._dun. EVC--oaöhe.t ûll in dQ· vorm. vsn do voor._. 
"=i.ttG:r ~on Ç(l~.o::.q:a:C'·.h9t'.•P~1i-;-:Ji<J o-EY:Q'"'v'oQ.r.•ütt,.'ur L)a'è ~d-.~ .J.6ng h,~:t woorû . 

\'' --

_vo~rcte .. uL o~ .. a~ ~ aak':v~ 'd:O ~ .A,.mát·:'Jfd-ch_e }tall!:~.rt:i-/J,~a ,:maa:t ·(1<:3;: EVC ... J?ro::pa
.&?~nd~ .. d~t ?r· b_etero to~l3têJri4,o.~ ,~o.it~t;·n:li~m<,n.ln{;l_i~Ä:;4~;?c,;v"

1

~Ûfb.ondsloi·-
~u rs ~ar "'ouden beslllltön du _ ~'9~~_nk,ar::rrtu.qqa.1n;;;t1,n :b:lJ ~lk_t'lar te voegvn ..... 
2.~- O!-t1itln en d&.ur-d.us niet op·· ·(.;n 'plàat'st:S:u.t }komt. imn:lO~S:_'"·oj> d,o üensgo ..... 
nn<Ïo'(ärbüidors ><uH' ·a0n on, D.t~t op dio -v:~~n _dEi 'loidurS!t·IHet uitnodig;.. 
àEm v,m vakorgsni.satit;Ï.:;il•;r:s···br'cmgt.:çn'aer v0rdv0ldhli.id;'dat ·nüc.ft ons 
1u geschiout:Iüs rood~ ,'7.0Q.·v:J.J._L ,g<;;Le!3i'd. - .·- ~- _. _ ·· _ · · · · 

Ev~Jnwul voor_de~·.Am.stG:rd.::Jilllrors st.::.::J.t~dG.,.-.:e.::k·'7.oo;da:t dE:är wDc:r go"
v;orkt ·WÓ,t'd t, foutc-m rnörd,;_n' gem) i'-t >D.e volgf..indu rondo bc ter! ! ! 1 
.., . Hot ,mg9io VE:n do "'E:t~k is. dut dóQr het g0he~lo l.:;md dorgelijke ac:i:'' ·, 
.lucoml.t~ _s -;17_0r'fen o_:pgorioht, E!.a dut is 'hli tg0on wr~~!TOJ? wij wildun WlJ- · 
~on.WAT .. dJ .A1:i:.ST.i!:HD!.M KAN KA.t'IJ' OOK ;LN HENGELO.DA.AHOJ4: "LAAT l..'IJ HENGELO . 
DIT COMJ:.Té J)AN Ol~'l1bT.A:AN UH' Dl~ S.POORWEG-AREEl.JBRS _ ZELF EN .NIET EEN CO-
ML~ ZIJl~ DAT EH VAN BOi!EN AF· KEER J-EZE'l' -r:OF.DT. - · ... ,. .·. · 

~ ' . ' 
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Stuur ono ssmJnthiobutuigingen un 'NlJ ·Nilldn h.Jt ini tL,ti,_;f nv.lll<>n 'Om· 
~llG s:poorHi.ga.r"bt-id::::rs.Jll V'·JJ:'g/1d.vring bi.Jd<-11 t..; rO·-lhm,w _:rin :o:ij ~H~ 
"'0lf G,'-:11 CCJX.i té kj_8'7 ~l1 goh•.i•J)_ 100 V n ODS..-

K.i\.I.JiE.f..AD'EH 8POORmû-M.AN11F.ii in dvn~vlo L:t:m wij du :.. c_:_ k vurst;.tndi& 
bü"'l•in on ous niot voor J?~lrl~l'll.lint,·ir guknooi l. tun gubruibm.Uit ·:p·~N
lom•:;nt·ür gvlmovi dvr _politJ.uko p .rtijt:-n V:Ul ·,vulkti ;r-ichting dun ook, 
m--t hun v _kor0 . nis- ties, gror:ic',u hl Dui tsohL:n5. h.Jt_ Hi tl. .. rf.·scism.t .• L . .::f t 
"'idn d~.t wo d·.r iut~ ~it gu~Gvrd hJbbvn.u r 1~ ~t ook 0011 lus "'ijn 
d,j g0 biJUrtdÜSG'-'Il in Fr :nkÏlj 1..:, ook d:·: r :i.s tut h,:. t ,gd~no0i dliT p~.rlo
fá.0nt·ir politi"K'- :p rtij-.:;rl "n i10t g ..... bruik ·lur :,•ctit;.>S v.n Ju ~·rb•.i00H· 
,...vlf ,middels du grotu CGT voor ll .. r utr.:,.,n pro1ug .ndisti.s-chv boL:ng...;n, 
het Gau.lisme get;roeid. ' . -

1·11et d_i~ geknoei worden cle arbeidersmessa's rb-de loos 9emàakt,,... ij 
Lrij;en het iC::.é,~:tee<lc :1ec:r om 0.e tuin gti-lt~J_d t;e "'lJll en eén ol an
dfilre fasci~tische "grote menu ,gestopt wet g_8ld van J.e 4,:apitalistische 

' klasse ,maakt daar gebruilt v'an er:. -vestigt Jo d.ir;tatuur ia:c.gs de rug-:-
. gen der :radelc 07 e arteid-ersklaBse.~IJ- DIE .I.l:f,: i-'-i.:B~I.üC:RS RADELOOS M.lUi.h.
'I-.81~ I~ü ZIJ DIE ]JE A.èi.BElD'i!:JSACTIEG u-Eh~tUIKJ:B:;•T ~ro·:JR HUN IlvlPEniALISTlf:;.~ 
SCHE l1 I,OfA0AlÜÎA OF i-.1lhiS'IKPSZET.8LS,::,;lJl~ lU:.i~SJ?TI;UillLIJ.Ii: VOOR DEZE KAPI
'IALI8''IISCiiB SUCCESSEN. 

üaarom karnerDden, all een 'Na~mecr uit dr; ge ho::ëen st rij d~der .àrbei-
0Q."ers :3elf" oen lei<ling ge-kor.en -.Jordt die ie•JHr· oogeübli]J af".etbaar is, 
'~è proleten die alleen gecL·oven wordell dOOl' cl.e uitbuiting en niet 
door politïek of economisch groe1Jt>belang,k.c;·t;om een vern:et van de 
arbeiders "'elf is alleen in st~:.J<_,t teleu:rstel.Lin2;en te voorkomen en. 
de arbeid.ersmassa 's immun te .~:sL-:en tegen fa:.:;cü.~me en onderdrukldng 
in welke. vorm dan ook. . . 

Spoo':rwegarbeiders la<':Jt da:::trom de"'e oproep tot strijd geen aan~ 
fluiting "ljn 1 maar geef gehoor" 

l'~.Al\JJEJ::~ADKUEJ~l\I HIEUWE Al;.BJ•iiDERSBE\i1JE,i-H:ll- lillOET G-ROEIF.N TEGEN ALLES 
WAT OM:::-OJiiDEiuiLU.LT ,waar de gete,:~le arbeidersklasse ,als klasse :rood, 
w~ t af ~wart óeL .. l'éurd., 'iian ·welke godsdier+s tige-,poli tiek.e of vakbonds-
rlchting dan OOi~,..,ich r>:elf orge-'-Iiseert. . . · 

V RI E ~DE il ·-~ N V li IE N D I N NE ri (}I J H 0 0 R T 
MEE R V AH 0 N S. 

-o-o-J-o-o-o ..... o-o-o-0'-o-

DE INTERNATIONALE F't;_uBl:A'liE V/ül 13ED'hiJFSt,EüiiEN 1iVERP':' ZICH lHET OP 
ALS DE. BE;,-;-EG-HIG- Dl'E ZICH HE'i .i::ECt.,'l' T.GEEIGEitJD D.E Ai:.BE:DElllih . .Lii.;)SE 'l'È 
W:OE'I'EN' L!!ilDEI: • 
)E INTEl:l~A'l' i01\~i:.1I0 FEDEl:JI'riE V û. PKDHlJE'BLEI.T·iBl\l VTI~ NIET HET BU110-
!JHA'I'ISCH EN V:CBAFGODINGSC.Eli'üH.fuJ. ZiviiJ VAN .rlE'I' DIC':'i'\.TO:.rl.ISCHE 8 1l'AATS
SOCIALIS.MEi 
) E I N 1, E h N. A T I 0 N A L E · I' E D E R A T ': E V A N B ,E ·- _ 
!l R I J F s K .B~ R N E N Roept OIJ tot strijd onder eigen leiding, 
Zij vecht te ben fascisme, tegen KalJi telisme, kortom ttîgen a.lle dJo
~atuur of zij nu door een pe:rsoon dan 711el door :itl::L'1 "'icb. democretis 
noemende partij ~ordt uitgeoefend. 1 

OP VOOH EEN lHEUV;E~ ARBEI.LlE1iSBEWEGI.dG 
f.i'I'EHF GIJ OUDi'; VORl\IIRN EN GED-ACHTE.:V 

ALLE .MACHT AAi{ D'JJ; W E RKERS-i ... l 
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ACO/ 

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd het 
volgende te berichten. 

u_.i. I van betrouwhare zijde wordt mij medegedeeld, dat PIETERS, 
vt ' _( Allart, geb. te Heerlen 26-3-15, werkzaam bij de Ned .spoöriëgen: 

te Hengelo(O), wonende te Hengelo, Govert Flinkstraat 10, lid : 
is van het Hoofdbestuur van de Int. Fed. van Bedrij~ekernen. 

Uit dezelfde bron verneem ik, dat op zaterdag, 25 October 
1947 te 19.00, in Amsterdam een vergadering is gehouden, die 
speciaal belegd was om de toestand·v 
te bespreken. Gen. '=p;:;::;.e~e~r:_s..!,~;;J.~e~t~e~v..le:.J:n!*sil:o...IA!v.wo~o""r~zil.li~t~t'!"'e~r~i!i'ls~vl.já.n~, ~h~e~t 
"anomineribestuur te Hengelo was echter door werkzaamheden bij 
de w.s. te Hengelo verhinderd deze vergadering bij te wonen, 
zodat van de afd. Hengelo niemand aanwezig was. 

In kringen van~Spartacus en Vrije s.B, schijnt men nog al~ 
ontstemd te zijn over het feit, dat op deze vergadering ook~~ . · 

I bestuursleden van de vakorganisaties waren uitgenodigd. zo tu l 

11 
\ ~~· op deze vergadering o.a. ook het woord gevoerd zijn door ee:. , 

,,.N.~..;~ zekere Luc. de Jong, voorzitter {landelijk?) van de afdeling ; 
~ ~ SppoDWegpersoneel. Een broer van deze Luc. de Jong zou te zut
/ phen bij de N.S. weggewerkt zijn op grond van het feit dat hij 

plaatselijk voorzitter van de c.P.N. was. waar deze broer thans~ 

Aan 

vertoeft is mij niet bekend. 
1

• 

~en huize van Pieters ligt momenteel een artikel gereed ! 
dat in druk zal verschijnen en door 4 leden van de N.S. zal 
worden rondgebracht. Vermoedelijk zullen deze bezorgd worden 
bij het spoorwegpersoneel. Het is mij niet bekend of deze eir
culaire alleen te Hengelo, dan wel landelijk zal worden rondge-i 
bracht. i 

Blijkens u· . is de afdelin r ~ 
de !"-~. r! p voor- staki~,~.AQ.Q.h..,_.Q.fL.aJ!d~lJ.ng Vervoer nQi :rJ1 e:t.... i 

De U1té!ndelijke bedoeling van de thans liomende actie is : 
om uiteindelijk tot staking te geraken,~daarbij inmen- · 
ging plaatsvindt van de vakorganisaties. zodra mij deze circu- . 
laire ter/J.and wordt ge;:3tilld zal voor doorzending worden zorgge-l 
dragen. 

1 

J. 

de Heer HOOFD van de 
---~-

' e-GRA VENRAGE. 
============ 
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bijeenkomst van de gezamer~)ke 
de Internationale Federatie van 
op 25 October 194'7 in het gebouw 

KORT VERSLAG van een 
Landelijke Commissies van 
Bedrijfskernen (I.F.B.K.) 
11 De Arend" te Amsterdam. 

Op deze bijeenkomst werd verslag gedaan van de ont
wikkeling van de Federatie in de verschillende stede~.Ge
constateerd. werd, pat in verschillende plaatsen de Federa
tie officieel is gesticht en zich aan het vestigen is in 
vele bedrijven,hier te lande. Voorts werd geconstateerd, 
dat de Redact ie'---c ommiss ie tot dusver nog geen blijk heeft 
gegeven van activlteit. Besloten werd tot wijziging van de
ze commissie. Thans hebben hierin zitting: 

DE LA FOSSE (Havenbedrijf); 
VASTENHOUW (Bouwvak); 
Theo HARSMAN, alle drie wonende te Amsterdam. Zij zul

len in het vervolg om de veertien dagen vergaderen, waar
door het mogelijk zal zijn de courant, getiteld, 11 De VrijE!. 
Arbei oen:'' (voorlopig gestencild) te doen verschlJiitm. De 
leden krijgen deze krant gratis, doch om de kosten te dek
ken moet een aantal exemplaren dezer krant tegen lage prijs 
aan niet leden worden verkocht. Verzocht wordt om een op
gave van de benodigde exemplaren. Na verkoop van de couran
ten behoort de afdracht direct te geschieden aan de lande
lijke penningiJleester L.VAN d.JAGT. Ook dient thans een be
gin te worden gemaakt met de percentale afdracht van de 
contributie. 

Om door midde 1 van de courant blijk te geven van. een 
hard werkende Federatie is het nodig, dat uit elke plaats, 
waar de Federatie over een groep beschikt, berichten wor
den verzonden omtrent: 
1. de ~ctiviteit van de Federatie in de desbetreffende 

2. 

3. 

plaats; 
materiaal over acties al of niet d.oor de Federatie 
geleid; 
Manifesten, circulaires, courantenberichten, medede
lingen van bedrijfsarbeiders over toestanden, wrijvin-
gen enz. in hun bedrijven. 
Indien iedere stad voor deze berichten zorgt, dan .is 

de inhoud van de c.ourant prima en zal dit direct stimule
rend werken op nog niet tot activiteit gekomen plaatselij-
ke afdelingen. _ 

Donderdag, 23 October 1947, hield de afdeling Amster
dam van de I.F.B.K. een vergadering. Hieromtrent werd mede
gedeeld, dat aldaar de stakingsleider van de meelfabriek, 
CERES, had gesproken, waarop de afd. Amsterdam haar hulp 
aan de strijdende arbeiders van deze fabriek had toegezegd. 
. Zo behoort het in elke plaats te gaan. Daar waar ac-
tie is, behoort de Federatie haar neus eriri te steken en 
haar diensten aan te ·bieden. Onze groei en onze hulp aan 
het proletariaat ligt niet in het winnen van zieltjes, maar ' 
in het aanelkaar rijgen van verzetshaarden en steeds daar 
te zijn, waar een ni~uwe verzetshaard haar gloed laat zien. 

De volgende commissieleden werden ter vergadering op- , 
gemerkt: K11 !("" • kv'. • l(tl'. · ll I I r.;;-.. Stan POPPE, ~heo HARSMAN, B.NANSINK, L.MO~AAR, 

llllf t!~-v.d.JAGT, L .. BON Th.MAASSE~ PRIEM(I'H.J.S1ITEN"J«VDE LA FOS-
J a SE en VASTENHOUW. Kc/ 7 R V: • 

Verzonden op 6 NOvember 194'7 · · · 
aan: het Hoofd van de c.v.D., alhier. 
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Ik heb de eer UEdelGestrenge bijgaand te doen toekomen 
een "reglement" van de Nederlandse Federatie van Bedrijfsker
nen, naar de inhoud waarvan ik mij verwijzing moge veroorle
ven. 

Aan het Hoofd van de Centrale Veilt gheid sdiEm.st, 

Javastraat 68 

te 

's-G R A V E N H lAG E. 



NEDERLANDSE FEDERATIE V AJV. BEDRIJFSKEL\NEN. 

B E G I N S E 1. 

De bedrijfskernen voeren de propaganda voor de klassenstrijd onttot op
heffing van de uitbuiting van de bevolking van stad en land te geraken. 
Zij stellen zich daarbij op het standpunt, dat de opheffing der uitbui
ting en het vestigen Vdn een socialistische levensgemeenschap het belang 
van individu en gemeenschap is. 
Uitgaande van de ge~hte,dat het be9rip "Staat" niet alleen onverbreke
lijk verbonden is aö.n een nationalisme en dus een tegenstelling vormt 
met het begrip "Socialisme", maar vooral in ha.Hr moderne betekenis, i
dentiek is met dictatuur, onderdrukking, onrecht en uitbuiting, vonde
ren zii de volledige opbeffing van de Sta~t, om voor h~ar in de plaats 
te stellen: Bedrijfsorganisatie, Co~peratie, Consu"Ptiegemeenschappen en 
al die instellingen, die het vrije functionneren van een socialistische 
(wereld) gemeenschap nodig heeft en bevorderU .• 
Omdat het socialisme de economische en politieke gelijkheid der individa
en en een verantwoord~e productie verondersteld, streven zij naar econo
mische gelijkheid van alle werkers en propageren de strijd tegen weigeren 
of/ en saboteren mé;;::t tschap·peli jk niet-verantvJOorde productie. 

0 R G A N I S A T I E V 0 R M. 

PLJ'J1.TSELIJK: 

a. Bedrijfskern. Een bedrijfskern is een zelfstandige organisatie van 
t1·1ee of meer personen die in hetzelfde bedrijf v.1erkzaam zijn. 

b 
b, Bedrijfstakskern. Indien in gelijksoortige bedrijven in elk bedrijf 

maar een persoon tot de federatie behoort, kunnen deze gezamenlijk 
een Bedrijfstakskern vormen. 
Onder een bedrijf wordt verstaan elke productie gemeenschap waarin 
werknemers werken. 

c. Plaatselijke 6omit~'s. Deze bestaan uit 5 leden, ·waarvan minstens 
drie lid moeten zijn ven een bedrijfskern. Zij worden gekozen op een 

r algemene vergadering va.n bedrijfskernen. Elk jaar treedt het comit~ 
(_ in zijn geheel af; doch is herkiesbaar. Op deze vergaderingen wordt 

hoofdelijk getstemd. 

1 A N D E 1 IJ K. 

a. Landelijk Comit~. B,.d: L.C. bestaat uit 7 leden. Zij worden ge kozen 
door het Congres, t~reden ieder jaar af, doch zijn herkiesbaar. 

b. Raad van Toezicht.De R.v.T bestaat uit 7 leden, welke zoveel mogelijk 
leden van bedrijfskernen moeten zijn, tenminste 5. Zij worden gekozen 
op het Congres. Ieder jaar treden peribodlek tenminste 2 leden af, die 
gedurende twee jaren niet herkiesbaar zijn. 

c. Redactiecommissie. Be R.C. bestaat uit 3 redacteureno Zij ~~orden geko
zen door het Cöngres, treden ieder jaar af, doch zijn herkiesbaar. 

d. Verbindingscommissie. De v.c. bestaat uit 5 personen te weten: 
2 gedelegeerden ~an het Landelijk eommit~; 
1 gedel!geerde van de Rö.ad van Toezicht; 
1 gedeltgeerde van de Redactie Commissie; 
1 gedel!geerde van de Solidariteitscommissie. 

e. Solidariteitscommissie. De S.C. wordt door het Congres gekozen. Hier
in moeten de belangrijkste bedrijfstakken in Nederland vertegenwoor
digd zijn en van de grote plaatsen moet minstens één lid hierin zit
ting hebben. Leden van het Land.Comit~ en van de Verb.Commo hebben 
te allen tijde toegang tot de vergaderingen van deze commissie. Zij 
hebben echter geen stemrecht,uitgezonderd de Land.Penningmeester in 
verband met finanti~le problemen. -2-
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FINANCIEN. 

Leden van de Bedrijfskernen betalen 1% van hun brutm inkomen aan de 
penningmeester van de Bedrijfskern. De helft van de contributie-inkomx 
sten van de Bedrijfskern dient afgedragen te -v.;orden aan de penningmees 
ter van het Plaatselijk Comit~. 
Het Plaatselijk Comit~ draagt weer de helft af aan de Penningmeester 
van het Land.Commt~. 
De helft vpn de ontvangsten der Landelijke Kas wordt gestort in het 
Solidari9t~tsfonds, alsmede 2/5 deel van het batig saldo aan het eind 
van een boekjaar. 

INDIVIDUELE LEDEN. 

Niet-werknemers kunnen als individuele leden tot de federatie toetre
den. Zij betalen 1% van hun bruto inkomen aan de penningmeester van 
het Plaatselijk Comité. Zij kunnen tot functionnaris gekozen worden 
in een Plaatselijk Comité of Landelijk Orgaan. In elk Orgaan van de 
Federatie mog@n echter ten hoogste 2 niet-werknemers als functionna
ris optreden. 

T A K E N V A N D E 0 R G A N E N. 

PL..0.J!.TSELIJK, 
a. Bedrijfskern. 
1. Zij hebben tot taak de bij het bedrijf werkzaam zijnde arbeiders 

(ook de zgn. intellectuelen worden hieronder verstaan) op basis 
van het beginsel proyram te activeren, alsmede deze activiteit 
in soortgelijke o~ aänverwante bedrijven te bevorderen of te hel
pen bevorderen. 

2 •. Zij stellen zich op het standpunt, dat de door de arbeiders zelf 
gewilde actie's in het algemeen ondersteund moeten worden, doch 
zo mogelijk van bedrijfscohflict tot klasse-conflict moeten wor
den opgevoerd terwijl daarbij de strijd om de macht van de arbei
ders als de hoogste fase in de klassestrijd geldt, 

3. Stakingen met een beperkte doelstelling kunnen slechts gewonnen 
worden, indien zij worden vervangen door gezamenlijk gevoerde ac
tme's over meerdere soortgelijke bedrijven. Parteel blijve~e 
actie's moeten gevoerd worden met middelen zoals: slow-down en 
sit-down enz. 

4.Zo mogelijk geeft een bedrijfskern een bedrijfskrant uit, waarin 
zij niet alleen gegevens verwerkt uit eigen bedrijf, doch ook ge
gevens van andere bedrijven, hun verschaft door de Verbindings
eemmissie van de Federatie. 

5 .Elke Bedrijfskern dient een Correspondent aan te vJijzen, die het 
contact onderhoudt met gel-ijksoortige Bedrijfsken:en, zowel Jlaat
selijk als Landelijk alsmede eventuele correspondentie met andere 
organen van ds.Federatie dient te voeren. Elke bedrijfscorrespon
dent behoort regelmatig ( minstens eens per maand) gegevens over 
zijn bedrijf: stemming, conflictstof, actiers enz. aan de secreta-
ris van de Verbindingscommissie te zenden. I 

6.0m de zelf-activiteit der arbeiders te bevorderen, be~oren de ~e~~ 
bij voorkeur zelf een bedrijfskrant uit te geven ( een gestenc•ld 
blad kan als begin dienen) • 

?.Het aantal leden van een bedrijfskern wordt nimmer bekendgemaakt. 
Slechts de penningmeester en secretaris van het Plaatselijk Comi
té draagt hier kennis van. 

-3-
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o. Bedrijfstakskern. 

Deze hebben een gelijke taak als onder a. Bedrijfskern genoemd. In stre
ken waar b.v. het agrarisch bedrijf ~oJordt uitgeoefend is deze vorm de 
beste. 

c. Plaatselijke Comité's. 

Deze hebbea tot taak in hun plaats of gewest de oprichting van Bedrijfs
kernen te bevorderen, zo veel mogelijk in nauwe samenwerking met de be
staande Bedrijfskernen. 
Voorts moeten zij de verbindingen tussen de Bedrijfskernen van gelijk
soortige bedrijven tot stand brengen. 
Verder hebben zij tot taak het zich op de hoogte houden van~t er in de 
bedrijven gebeurt. Zij moeten er voor zorgen, dat ze een nauw verband 
onderhouden.met de bedrijfscorrespondenten. 
De Plaatselijke Secretaris behoort het Land. Connbté voortdurend van de 
plaatselijke ontwikkeling van de beweging evenals de stand van zaken in 
de bedrijven op de hoogte te houden. 

L A N D E L IJ K. 

a. Landelijk Comit~. 

t· 1. Het medehelpen vä.D het vormen van plaatselijke bedrijfskernen en 
plaatselijke comité's. 

2. Het tot stand brengen van de verbindingen tussen de Bedrijfskernen 
onderling. 

3. Het onderhouden van contact met de Plaatselijke Comit~'s en zo nodig 
met de Bedrijfskernen. 

4. Het verrichten van handelingen, die overeenkomstig zijn met het be
ginsel of bevorderlijk voor het bereiken van de gestelde doelen. 

(. b. Raad van Toezicht, 

1 • De r::~.ad beslist over het al of niet doen van uitkeringen van het So
lidariteitsfmnds indien er geen eenstemmigheid heerst in de Solidari
teitscommissie. · 

2. De raad beslist uiteindelijk of een Bedrijfskern al of niet tot de. 
Federatie wordt toegelat.en. Op haa..r beslissingen is beroep mogelijk 
bij het Congres. 

3. De raad kan leden en Bedrijfskernen, aangesloten bij de Bederatie, 
schorsen •. Het al of niet royeren wordt beslist op het e.v. Congres. 

4. De Raad kan functionarissen van alle organen van de Federatie schor
sen. Over eventueel royement beslist het e.v. congres. 

5. De R.v.T. treedt bij gevallen genoemd onder 1 t/m 4 in werking op 
verzoek van 2 functionarissen of 2 bedrijfskernen van de Federatie. 

c. Redactiecommissie, 

1. Het verzorgen en uitgeven van een landelijk orgaan. 

2. Het opstellen van eve~uele door het Landelijk Comité of andere orga
nen uit te geven manifesten, brochures en andere propaganda-miädelen. 

-4-
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3. Het uitgeven van bedrijfskranten en mahifesten betreffende sta
kingen dienen in principe door de betrokken bedrijfskernen zelf 
te worden samengesteld en uitgegeven. 

do Verbindingscommissie. 

1. Het verzamelen en ordenen van berichtgevingen. In het bijzonder 
over bedrijfstoestanden, stemming en positie van de bedrijfsar
beiders. 

2. Het doorgeven van deze berichten aan bedrijfskernen, die deze be
hoeven. 

3. In het algemeen: het verzamelde dienstbaar te maken aan pers en 
propaganda. 

S 0 L I D AR I T E I T S F 0 N D S. 

a. Beheer. 

Voor hulp aa.n slachtoffers van klasseactiviteit wordt door de Fede
ratie een S.F. gesticht. 
Het beheer berust bij de Solidariteitseemmissie met hieraan toege
voegd de le en 2e penningmeester van het Land. Comité. 
De administratie berust bij een, door de Solidariteitscommissie, aan 
te wijzen Administrateur. 
Uitkeringen vinden plaats op beslissing van de Sol.commissie. In 
noodgevallen kan de Administrateur onder nadere goedkeuring van de 
Commissie een voorlopige uitkering doen. . 
Over de tijdsduur van de te verlenen steun beslist de Sol. commissie. 'I 

Een beslissing van deze commissie is slechts van kracht ~'I!Janneer vol- · 
ledige eenstemmigheid heerst. 
Beslissingen waö.rbij geen eenstemmigheid 1.vordt bereikt, worden ver
wezen naar de Raad van Toezicht, "'iens beslissing bindend is. 

b. Hulp bij steunacties. 

Financi~le hulp aa.n in actie zijnde arbeiders geschiedt bij voorkeur 
door het werken met steunlijsten van de stakingscomité's zelf. 
De leden van de kernen uit de in actie zijnde arbeidersbedrijven 
treden daartoe in overleg met de stakingsleiding. Zij zijn daétrbij 
niet verplicht te spreken over de Federatie. 
In het algemeen geschiedt het werken met lijsten van de Federatie 
alieen dan, wanneer de str~jdende arbeiders daarom verzoeken, of 
zich er om bijzondere redenen mede accoord verklaren. 
Zodanige lijsten worden uitgegeven door de Sol.Comm., die ook voor 
de organisatorische uitvoering zorg draagt. 

HET CONGRES. 

Het congres is de hoogste instantie van de Federatie. 
Zij dient tenminste één maal per jaar bijeen te komen. 
Wanneer 10 Bedrijfskernen daartoe de wens te kennen geven(uit ver
schillende plaatsen) roept het Landelijk Comité een buitengewoon 
congres bije·en. 
Het Landelijk Comité kan op eigen initiatief een bijzonder congres 
biJeen roepen. · 

Het congres kiest: 

a. Het Landelijk Comité 
-5-
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b. de eerste maal de volledige R·"a.d van Toezicht, de volgende ma
len ieder jaar 2 leden. 

c. de Redactiecommissie. 

d. de Solidariteitscommissie. 

Het congres beslist: 

a. in beroep-zaken, 

b. over voorstellen tot wijziging van het Statuut, 

c. in alle principHHe aangelegenheden. 

De landelijke organen zijn verplicht op elk ja&rlijks congres ver
slag uit te brengen van hun werkzaamheden. 

Op het congres heeft elke bedrijfskern, ongeacht het ledental, 
1 stem. 

Bedrijfstakskernen worden geacht bedrijfskernen te zijn. 

De vertegenwoordiging op het congres van één plac:;,.ts kan zo groot 
zijn, als het aantal bedrijfskernen, dat de betreffende plaats telt 

Bedrijfskernen dienen 2 weken voor elk congres de afgevaardigde 
naar het congres te ki~zen. 



UITTREK,SEL 

Voor ........ OD .. :.7.8.7....................................................... Naam ... In.t.ern.~.Fe..de.r.at1.e. .... v.an ... B.e.dr:1J,t..s.ke.rnen 

Origineel in .OD .... lP-8 ............ :················ ········: .... .... ...... Naam .. ,Ne..d .•. Ve.l'lh.Y. .•. Vl'.i3.S .... S.P.9.i.ali.~t.e.n .... (.Org .• .) 

Volg nr ......................... Ag, nr ....... 2.6.5.24 ............... Aard van het stuk ...... .Veral.~ ............................................................... .. 

.................................................................................. Afz. . ..................... Ens.oh.e.d.e........................... ................... Datum .17.~.12~1.9.48 .. · 

Verslag van een Vergadering van de Nederlapdse Bonq van Vrije so
cialisten, atd.Enschede, gehouden op Zondag, 14-12-1947 in Hotel 
"Avion" aan. de Deurningerstraa t te Enschede. 

, Van der lEUR, PhilippJls Petrus, geb. te Zwolle, 17-11-1895, voorzitter , 
van de Afcr:'Ëncshede der N.B. V .s., steld,e ten slotte de vraag aan t 

BOT.L.J. uit''s-Gravenhage, apreter van dien avond, welke machts
vorming er z.i. zal plaats vinden ter bestrijding van het kapita- . i 
l'isme. . , -

1 

Bot meende, dat de kortgeleden opgerichte Internationale Federati 
van Bedr ijtskernen het begin was van deze machtsvorming, die het , 
kapitaJisme zou vernietigen. · 

Hij gat toe, dat de term "Internationale" Fede,ratie wel wat wijds 
was, aangezien ,alechts Belgische kamera~en het internationale tintje 
aan het te Amsterdam gehouden congres hadden verleend. Het was echter 
op hun verzoek geweest, dat het woord "lnter~ati.onale" aan de naam 
was toegevoegd. 

Uitgetrokken door .................. AGK........................................................ Afd./Sectie ...... ACD/.4 ............ Datum .. &.~.3~.46. ............. . 

A.L. 17249-'17 
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Vriezenvee:a, 3 December 1947. 

BUREAtJ ':' 
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• S ÖFC 19t/ • 

ACD/tst=-~1 
Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd 

het volgende te berichten. 
van betrouwbare zijde werd mij een tweetal bedrijf~ 

kranten ter inzage gegeven, uitgegeven door de Afdeling I 
~.te Hengelo(O) en omgeving en betrekking hebbende 
·op de nieuw gevormde nternationale ~ederatie van Bedri·fs
kernen. De vervaardiger en evens e e angr~jkste 

4Unf deze bedrijfskranten is de bkende Pieters • A. te Hengelo 
Blijkens uitlatingen van laatstgenoemde bestaat 

i 
.. G-- het bestuur van voormelde afdeling uit: 

.~~· ~J S. Vondel te Hengelo~ Voorzi tte~ (personalia reeds bekend). 
1'D b .. ?'-tbi<N vc..~f l'ngbe,_rs, w~rkzaam bi~ mach.fabr~ek Dikkers te Hengelo. La~t 

\ . ,--~tl.\l. A.Pietersz~~haiff"§eÎSlfp~~=~~~Îi~'-bo~k~~d). Is redacteur der 

Aan 

~ - bedrijfskrant en penningmeester van de afd. De re- ' 
dactie wil hij gaarne aan een ander overdoen omdat 
hij moeilijkheden vreest voor zijn betrekking. Hij 
is bang dat men zal bemerken dat hij de vervaardi
ger van de bedrijfskrant is. zijn schrijfmachine 

,/ beneden de andere letters afdrukt. e wil hij eerst repareren, aangezien de letter "z" 

~ ~ Van der HORST. Verder gegevens onbekend. Is volgens P matig 

KV actief. 
Damveld, Hengelo. (Verdere gegevens nog onbekend) 

Langzamerhand zullen de verdere gegevens, die thans· 

f lliCh 

nog onbekend zijn wel binnenkomen. 
Aangezien de bedrijfskranten mij slechts ter inzage 

kbnden worden verstrekt, is door mij een afschrift vervaar
digd, hetwelk bij dit schrijven is gevoegd. 

Tevens is bijgevoegd een tweede druk van een aanplak 
biljet, hetwelk binnenkort zal worden aangebracht nabij de 
f~abrieken. Nadat dit geschied% is ;ullen gestencilde vlug
schriften worden verspreid, waaraan een formulier bevind, 
ten einde zich als lid te kunnen aanmelden. 

Bij Spartacue bestaat eveneens een afdeling, die 
zich special bemoeitJ met deiwTndqpifiiaQ;b.~;~.ZW~"' 

Een zekere ~BoT of BOTH uit •s Gravenhage werd ge-
. noemd als landelijk voorzitter. waarvan hij landelijk voor

zi ~ter is w~rd I?-iet verme~d. [_~ ~ con~a~-~~.:L~ . .9.Y~~lliç.QJD.
st~ge beweg~ng ~Il. Frankt,iJk wer~- "Sie:d" genoemd. Pieters 
beklee&voorts een bestuurs?unctie ~n~e=xra. Solidariteits
commissie. Hij heeft ieze functie aanvaardt onder voorwaarde, 
datber geen werkzaamheden voor hem aan verbonden waren. 

Nab, de voorzitter van de E.v.a. te Hengelo is uit 
zijn functie gewipt en zal vermoedelijk wel vervangen worden 
door "eBn opgedrongen Amsterdammer". 

De drukker van bijgevoegd aanplakbiljet is een 
zekere van der L.eur vermoedelijk te Almelo woonachtig, doch 

de Heer HOOFD mogelijk ook te Enschede. . 
Thans is in overweging genomen een familiefeestje te: 

organiseren in het café'Het Blauwe Kruis te Enschede. De zaak 
voerder van deze inrichting werd anarchist genoemd. 

van de ____ _ 

~0 Y· ~· 
Het bovenvermelde bestuur houdt ééns in de veertien 

dagen vergadering vermoedelijk ten huize van Engbers. 
J. I 

(/ 
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Afschrift. --------- au/u&? I· 
B E D R IJ l!' S K R A N T J 

, SPARTAOUS. -------------------------------------------------------------------l'To.3 EGUSTtJS 1947. 
-------------------------------------------------------------------OP BREDER BASIS 

NAAR GROTER EENHEID. 
Er is weer een geruime tijd verstreken na het verschijnen van No.2 

onzer bedrijfskrant. Wij hebben reeds gezegd het verschijnen van onze 
krant is gegarandeerd. Wij hebben inmiddels concU%entie gekregen. Wij 
blijven echter bij het standpunt, dat deze zaak geen handelswaar is en 
menen te weten dat de arbeiders doed zullen onderscheiden wat partij
politake propaganda en wat propaganda voor zelfstandige strijd onder 
eigen leiding is. 

Dat deze geruime tijd tusschen het verschijnen van No.2 en No.3 is 
verstreken is geen uiting van zwakte, in tegendeel, er is in die tijd 
heel wat gebeurd. Er is landelijk opgericht de INTERNATIONALE FEDERATIE} 
VAN BEDRIJFSKERNEN. Dit is het gevolg van het overleg tusschen diverse 
greopeeringen die op het stnadpunt der zelfactie staan. 

Wanneer wij dan ook spreken over "OP breder basis", dat deze bedrijfa
krant uit de engere groep "SlRTACUS" overgaat aan de bredere Federatie. 

De :Bedrijfzkrant "SPARTACUS" zal na deze keer dan ook niet meer ver
schijnen onder deze titel doch onder "BEDRIJFSKRANT" zonder meer. 

Wij hadden niet kunnen denken bij het verschijnen van No.l van de 
"Bedrijfskrant Spartacus" dat reeds nu het initiatief genomen zou wor
den om tot deze arbeidereeeenheid te komen. 

Kameraden }.1. zondag, 24 Augustus is te Amsterdam na bespreking door 
gedelegeerden uit diverse·~~it het land gesticht de INTERNATIO
NALE FEDERATIE VAN BEDRIJFSKERNEN. De propaganda voor een geheel nieuwe 
arbeidersbewegingfgewapend met geheel nieuwe strijdmiddelen aangepast 
aan de moderne positie der kapitalistische klasse moet hieruit groeien. 
1 is daarmede ingeluid. Een nieuwe arbe~rsbeweging 

! Strijdmiddelen aangepast aandemoderde positie der kapitalistische 
1 klasse wil dus zeggen strijdmiddelen die niet de goedkeuring dezer 
~klasse wegdragen dus niet voldoen aan hun spelregels, doch strijdmid
\óien die onze goedkeuring als arbeiders hebben en die het kapitalisme in 
~haar nieuwe posities verneitigd. 
t Welnu kameraden, gij teleurgestelden in de oude bewegingen, maar ook 
gij jongeren die in de doolhof der oude beweging dreigen te verdwalen 
versterk deze revolutionnaire bedrijfskernen. Help ons in de propaganda 
voor deze neiwue arbeidersbeweging. Denk hierover ernstig na en werp 
alle defaitisme ver van u, wij hebben u nodig. Geen minuut mag er ver
loren gaan. De tijd dringt! Wij hebt een taak als klassebewuste arbeiderj 

Een nieuwe wereldbrand, de derde wereldoorlog staat voor de deur. Nog ~ 
vers ligt ons de tweede in het geheugen, nog nergens ter wereld zijn de : 
vernielingen hersteld. Op de puinhopen der tweede wereldoorlog veroor
zaakt, wordt de derde voorbereid. :Bedenk daarbij dat alle parlementair 
politieke partijKilgedoe faalde, bedenk dat de oude vakorganisaties tegen
over de wereldkrijg kaartenhuizen bleken. Maar bedenk vooral dat dit 
zelfde gedoe nu weer plàats vindt. Uw plaats is daarom naast ons. 

-o-o-o-o-o-o-o
WA'l GE:BERUT ER IN DE WEDJil ? 
--öntegënzeggeÏiJk-is-de-iaak in Indonesie een gebeuren dat ons na aan 
het hart ligt. 

Het is onzeregering die zijn klauwen heeft uitgeslagen.naar het bruine 
broedervolk in Indonesiê. Onze bruine kameraden moeten ruimen voor de 
Nederlandscha winstmachine. Gaat dit niet goeààe~s dan gaat het maar 
kwaadschiks, maar met het bloed der Indonesiers zal Nederland de ere
dieten aflossen. Het Nederlandscha gezag bepaalt dat iedere Indonesiêr 
die dit in de weg staat van~ze aardbodem moet verdwijnen. zoo staat de 
zaak in Indonesiê er voor en niet anders. Iedereeen die de zaak andere 
sdJelt, trekt bewust of onbewust partij voor de kapitalistische winst-

makerij. ! 

) 
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Of zij de zoetsappige politiek v/h Wereldvakverbond aanhangen of dat 

zij de politiek van:"Sla er mar op" van "Rijkseenheid" volgen. Of zij 
nog een beetje hengelen willen met de Sjanrirs en de Sjarifoedins, of 
dat zij gelijk Jan Pieterszoon Coen plat willen branden wat hun in de , 
weg staat •••••• Op beide manieren pogen zij de bruine kameraden de macht 
uit handen te nemen. En als straks de Ned. regering met de Sjahrirs en 
de Sjarifoedins weer aan de conferentietafel zitten, dan zullen xXj en 
de Sjahrirs en de Sjarifoedins doorgaan de bedrijven uit de macht van 
het bruine proletariaat te nemen en deze bedrijven op moderne kapi
talismktische wi~stmakerijbasis orga.niseeren. 

Daarom kameraden komt er nooit meer rust in Indonesie, de klasse
strijd woedt er op de scherpste manier. Zij die de bergen intrekken, 
en het ondergrondscha verzet organiseeren, zij die~koeliezijn van zich 
afwerpen, zij zijn het die dit klassebewust doen. Zij zullen ook dit ve 
zet doorzetten, totdat zij in gemeenschappelijk verzet met het geheele 
wereldproletariaat het juk van het kapitalisme van zich afwerpen. 

Nederlandscha arbeiders, leer waardeering te hebben voor deze extr~misl 
tische verzetsgroepen, in tegenstelling tot datgene wat de geheele ~ 
~apitalistische pers U voor probeert te kauwen. 

In Antwerpen brak voor de vierde keer in een jaar tijd een staking 
uit. Uit de arbeiders zelf kwamen de volgende eischen naar voren: 

le. Terugname van alle uitgesloten dokwerkers. 
2e. 75 ~ vergoeding op het basisl.oon.,""v:2or ongevallen en ,ziekte. 
3e Alle sociale voorzieningen,~:Ié'~ .,~a,:i,~ .. I?"an à! patroon~. : 
4e Ongedaan maken van de bedrJ.J'rsoe!astJ.ng voor arbeJ.ders. 

zooals gebruikelijk hielden de vakbondsleiders eenreferendum maar 
op dat zelfde moment kwam bericht:het parlement heeft in een enkele 
zitting het salaris der afgevaardigden met 80.000 fr. verhoogd. 

Dit deed de maat overlopen; slechts een 40-tal arbeiders namen aan 
het referendum deel. , 

De Stalinistische partij moest natuurlijk een poging doem om de ( 
staking voor hun marlementair politieke invloed gebruiken. Een aktie-ka-: 
mi tei t, uitsluitend door d e partijleden gevormd veranderde de oorspron
kelijk door de arbeiders zelf geformuleerde eisen eigenhandig in de 
volgende: 
le. Daling der prijzen, die sedert eenige tijd wederom de hoogte ingaan 

of loonsverhooging. 
2e. Medezeggingsschap in de bedrijven. 
3e. Aanpassing der basislonen aan coeficient 263. 
4e. Herziening van het belastingstelsel en voornamelijk het toek~nnen 

van een langere tijd voor betaling. 
Se. Spoedige herziening van de sociale wetten op ziekten en ongevallen 

en verhocging van de daarmee xerbandhoudende vergoeding tot 8~. 
6e. Aanpassing van de vergoedingen voor zondag en nachtwerk volgens de 

bestaande reglementen. 
7e. Terug in dienst nemen van alle afgedankte dokwerkers. 

Een tweede referendum werd door de vakorganisaties gehouden en in
derdaad met het gewenechte resultaat, maar men moet niet denken dat de 
arbeiders aan het werk togen. 

Het Stalinistische aktie-komiteit hierld Woenàdag 30 Juli een betogpg: 
en gaven die dan ook een stalinistisch cachet. 

Woensdagnamiddag lieten een honderdtal dokwerkers zich aanwerven. 
Van waar kwam plotseling die ommekeer? Wij weten het niet! was het één 

van de vele methoden gebruikt door vakbondsleiders en stalinisten? 
Wij herhalen:zoo gauw de arbeiders zich laten leiden dan is de 

baderlaag een feit. De Antwerpsche havenarbeiders hebben dit weer eens 
ervaren. 
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UIT DE BEDRIJVEN. ----------------
!m!!~~· Kregen we eerst begin April de staking op drietal textielbe
drijven te Geldrop, waar onder eigen strijdleiding een belangrijke ver
betering werd bevochten van loon- en arbeidsvoorwaarden, nu weer zijn 
sedert plm. drie weken de arbeiders van de spinnerij der fa.Blomjous te 
Tilburg onder eigen leiding in staking gegaan. Geen vakverbond en geen 
politieke partij heeft in deze actie stem, het zijn uitsluitend de ar
beiders zelf, die op hun wijze deze strijd voeren. En het moet gezegd . 
worden, zij doen het goed. Zij geven circulaires uit, waarin regelmatig 
inlichtingen worden gegeven omtrent de stand van het conflict. Zij 
werken met steunbonnen bij andere fabrieken, zij verstrekken communi
qué•s aan de. pers. Kortom ze doen alles om de meest mogelijke ruchtbaar
heid aan hun strijd te geven en deze in het middelpunt van de sympathie 

van hun medearbeièrs te plaatsen, wat hun ook gelukt en zij mogen over 
de steunen de medewerking aan hun strijd niet klagen. 

~irecte aanleiding tot het conflict was het feit, dat de firma Blom
jous de prestatiepremies te hoog vond. Einde Mei werd dan ook reeds 
f. 1.00 gekort, een drietal weken later moesten de arbeiders wederom een 
aderlating van f 1.50 ondergaan en dit laatste werd door hen dan ook 
niet genomen. Dit betekende dat hun premie van plm. f. 8.50 terug zou 
worden gebracht tot hoogstens f 6.00 per week. Een delegatie uit de 
arbeiders werd gekozen, welke met de directie zou praten. Dit praten 
hielp echter niets, de directie bleef halsstarrig op haar standpunt 
staan. Toen werd door de arbeiders besloten tot staking over te gaan 
en daarvan de personelen in de andere fabrieken te berichten, opdat zij 
geen besmet werk zouden verrichten. Ook de arbeiders van Geldrop werden 
van dit conflict in kemnià gesteld en een b••oep gedaan op hun eolidari-. 
teit. In de pers heet het dat de productie van de arbeiders zoo schrik- : 
barend achteruit loopt en dat daardoor dus vanzelfsprekend de premies 
worden verlaagd. naarnaast heeft men getracht de arbeiders uit de weve
rijen, welke ook tot spinnen in staat waren, in de spinnerij te werk 
~BX%Ik~ te stellen onder de min of meer openlijke bedreiging, dat zij 
anders ontslagen zouden worden. De s~ingsleiding heeft tegenover het 
communiqué van de directie haar lezing verstrekt en de arbeiders uit de 
weverij aan het verstand gebracht, dat het dreigement ~et Qntslag zonder 
eenige grond was, zoolang zij ntet weigerden hun eigen werk te doen. 

Deeondaks werken er in de spinnerij toch een aantal vrijwiliigers, doe~ 
dit aantal heeft voor de verloop van de strijd geen betekenis. Dank zij · 
de solidariteit van hun mede-arbeXIrs zijn deze kameraden, niettegen
staande hun moeizaamwerk vol goede moed en zij verwachten stellig, 
dat zij evenals hun makkers in Geldrop met een overwinning uit deze 
strijd zullen komen. Zij hebben recht op de sympathie en de steun van 
de Twentscha textielarbeiders. stel je dus in contact met !I,_!_g_~;t)~~? ,st. 
Jansstraat 44, Tilbur~. 
-·---~~····-~-"· ,.~.--·""'~"·····~~--··"···~~·"'·M"··--··--·~ ··" .•. ,.. - o-o-o-o-o-
~~QQ! I! !~!!!• In No.2 van onze bedrijfskrant schreven wij over de 
bezuinigingswoede, nu willen we het eens hebben over de resultaten dezer 
woede enputten daartoe uit "Nieuw Spoor" (waar we zoo direct nog iets 
van willen zeggen). 

Het exploitatie-overschot bedraagt f. 83.992.ooo.n.w.z. i•ze arbeid 
heeft deze meerwaarde opgebracht. Wijnzouden zooiets winst no~me~, de 
N.S. noemt dit exploitatie-overschot en het slot van het liedJe ~s dat 
deze bijna 84.000.000 door handige rekenarij een 8 Millioen overblijft 
voor de staat, waarvan 4~, zijnde f 400o000 divident. En daarmee zegt 
"Nieuw Spoor" zij de 263 millioen op en sluit het huishoudboekje. zou
den wij dan toch voor een gemaenschapsbedrijf werken, zouden we dan 
toch medegeggenschap à~bben, dat zoo maar voor ons ieder een jaarver
slag verschijnt? (Een ~ergelijke manier ingevulde verantwoording zou 
door de betreffende instanties als onvoldoende gekwalificeerd woDien) 
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zouden de geldschieters dan toch filantroop z~Jn. daar er geen winst 

gemaakt wordt? Wij geloven dat mening spoorman dit jaarverslag niet veel 
wijzer gemaakt heeft. Maar- en nu komen wij terug op het artikel dat wij in 
No.2 van onze bedrijfskrant schreven- 71 ~ van de uitgaven is personeel. 

Van grote percentages kan ook veel af. Laat men nu het personeel van 
40.000 man eens inkrimpen met 121/2 ~' nu dan kan er immers nog meer"·af
geschreven" worden. Wat kan "hen die helemaal ~een winst maken", bij de 
N.S die 5000 arbeiders dan vera;777?-Läät-töën niëmäna-zicn-aë oogen dicht 
laten drukken, er is een groot exploitatie-overschot, en dat is het resul
taat van onze arbeid. Niet wij profiteeren daarvan, maar zij die bezitten 
profiteeren daarvan. Er is geen enkele Rijksbemiddelaar, die aan de bezit
ters een grens stelt aan hun winst. voor het jaar 1947, personeel besparen, 
meer werk voor ieder arbeider afzonderlijk, en een nog groter exploitatie
overschot. 

Hebben wij niet gezegd de vorige keer "als het niet uit de lengte kan ge
vonden worden dan moet het in de breedte gevonden worden"? We hadden nog 
iets te zeggen van dit "Nieuwe Spoor". wat kan dat zijn? Het licht ons in 
over veel bijzonderheden van het spoor, er staan keurige foto's in en je i 

hoort er het een en ander in over de Spoorsport •••••• Dat de directie in ee~ 
dergelijk blad datgene meent te moeten brengen aan zijn arbe~ers wat hij 
kwijt wil is begrijpelijk. dat ±i~ dit een strijdmiddel is van hun klasse m 
moet niet vergeten worden, want zij zijn ook in staat op een handige manier 
het te doen voorkomen of het een blad van en in het belang van de spoor

wegarbeiders is, terwijl het op zeer geraffineerde wijze het gift spuit 
daar, waar de kapitalistische pers er niet in slaagt. Is het soms niet zoo? 
0, nee !!? Wat doet dan de propaganda er in voor de NIWIN?? Iedere sppor- i' 

man die zijn zoon in de Oost heeft ki&f~ die weet waarvoor hij daar ge
bruikt wordt, die weet dat zijn zoon gedwongen wordt met wapengeweld zojn · 
klassevrienden n.l. de Indonesi8eàe proleet te onderdrukken. Welaan deze 
spoorwegarbeiders en de anderen uit solidariteit wenschen van dergelijke 
propaganda in de bedrijven verschoond te blijven. De spoorarbeiders zijn 
bij het sppor om hun boterham te verdienen en niet om op een dergelijke 
manier in de propaganda tegen onze Indonesische kameraden gebruikt te wor
den. Dit willen we er maar even van zeggen, zoo noodig zullen we er nog 
meer van zeggen. -o-o-o-o-o-
~m-~:Q~!c!Y!t!• Vrieaden dat wij deze keer niet specifiek met een artikel. 
van Dikkers en van stork komen vindt zijn oorzaak in de nog geringe plaats-I 
ruimte waarover we beschikken. Het neemt echter niet weg, dat al hetgeen in

1 

de bedrijfskra.nt verschijnt, de klassenstrijd betreft, en dus voor ons allet 
c. ·'3.Ctueel is. In het volgende nummer hopen we iets naders uit die bedrijven 
\ te brengen. Inmiddels is de Nederlandscha T ederatie van bedrijfskernen in 1 

wording en zal a.s. zondag haar oprichtingacongres houden te Amsterdam. Aan
1 de slag dus neem deel aan de propaganda voor een nieuwe arbeidersbewe~gng 

Woid lid van de bedrijfskern der Ned. Federatie. Vul onderstaand formulier 
in en zend het naar: 
LEO H.A.AGEN, WETERINGSTRAAT 44 II, AMSTERDAM (C), of geef het af aan U beken~ 

~~-~~~E!Jf~!~~!!~~~~------------------------------------------------------' 
Ondergetekende •.••....•........•.••• verklaart voorstander te zijn 
van een nieuwe arbeidersbeweging, op basis van de macht aan de arbeiders 
zelf. Hij sluit zich daartoe aan bij de bedrijfskernen of als individueel 
lid der Federatie van Bedr~jfskernen. 
Bedrijf ••••••••••• 
Adres ..••••••••••• 
Plaatsnaam •••••••• 

Ondertekeniljjg: 

..................... 
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------------------------------------------------------------------------------
OC~OBER. EXTRA UITGAVE VOOR DE SPOORWEGARBEIDERS 1947. 
----------------~------------------------------------------------------------Uitgave. Plaatselijk Comité der INTERN. FEDERATIE v. BEDRIJ,SKERNEN. 
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DE ACTIE VAN SPOORMANNAN 
EN VROUWEN TE AMSTERDAM. 

In Amsterdam heeft woensdag, 22 October een grootse openbare ver
gadering plaats gevonden van spoorwegarbeiders met hun vrouwen. Voor 
het eerst na de bevrijding gaven ook de spoorwegarbeiders te kennen 
niet te zullen berusten in het lot, dat de directie en de regering (ge
steund door de op corporaties of staatssocialisme belust zijnde vak
organisaties en politieke partijen) hun menen te moeten toeöedelen. 

Het gebeurde is daarom van zulk een groot belang, omdat het groeide 
uit de grieven der spoorwegarbeiders zelf en dus buiten iedere vakbonds
invloed en parlementair politieke partij om. Te betreuren is het dan 
ook, dat het comité van actie meende de vakorganisaties te moeten uit
nodigen om hun standpunt kenbaar te maken. HET STABDPTINT VAN ALLE VIER 
VAKORGANISATIES IS TOCH BEKEND. Het is toch onzin om te denken de lei
ding der vakorganisaties te dwingen op te komen voor datgene wat een 
dergelijke vergadering als in Amsterdam wenscht. In de eerste plaats la-tE 
ten deze leiders zich niet dwingen toor de arbeiders, zelfs de EVa
leiding niet (zij schorste immers net z.o goed diegenen die het niet 
met de"leiders" eens waren). Maar in de tweede plaats is het zaak dat 
de leiding uit het midden der strijdende arbeiders zelf komt. Daarom 
moet streng gewaakt worden deze actie, een actie te taten zijn voor 
het bestaansrecht der spoorwegarbeiders zelf en niet een actie uit 
propagandaoverwegingen voor een vakbond of partij om met verkiezingen 
de nodige stemmetjes te halen. 
Het gaat op de positie van de spoorwegman zelf. Het blijft daarom 

jammer dat men de vakorganisatiemeiders uitnodigde voor een zaak die 
hun niet aangaat, en waar alleen de EVC-voorzitter gehoor aan gaf. Men 
gaf daardoor aan deze zaak een E~C-cachet en in de vorm van de voor
zitter een CPN-cachet. Dat de EVC-voorzitter Luc de Jong het woord · 1 

voerde is een zaak van de Amsterdamscha kameraden, maar de EVC-propagand~ 
dat er.betere toestanden zouden komen indien alle vakbondsleiders 1 

maar zouden besluiten de ledenkaartenbakken bij elkaar te voegen is i 
onzin en daar dus niet op zijn plaats. Het komt immers op de eensge
zinde wil der arbeiders zelf aan en niet op die van de leiders! Het 
uitnodigen van vakorganisatieleiders brengt maar verdeeldheid, dat 
heeft ons de geschiedenis reeds .zo vaak geleereL 

Evenwel voor de Amsterdammerw staat de zaak zOOJ dat daar waar ge
werkt wordt, fouten worden gemaakt. De volgende ronde beter!!!! 

Het mooie van de zaak is dat door het geheele land dergelijke actie
comi~±~'s 'worden opgericht, en dat~~etgeen waarop wij wilden wijzen. 

WAT IN AMSTERDAM KAN KAN OOK mi!ENGELO. DAAROM: "LAAT IN HENGELO 
DIT COMITé DAN ONTSTAAN UIT DE SPOORWEGARBEIDERS ZELF EN NIET EEN 
COMITé ZIJN DAT ER VAN BOVEN AF NEER GEZET WORD!. 

HET PLAATSELIJK COMIT~ DER INTERNATmONALE FEDERAt11 van BEDRIJFS
KERNEN TE HENGELO (I .F.B.K.) ROEPEN U OP DIT INITIATIEF VAN AMSTERDAM 
ZELFSTANDliG TE VOLGEN. 



( 
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ali:U~~o~~e:~~!~~!~~e:i~!~~:~e;~n~i,~!J'~;~e~~h;~è~.;~~!.;~~~Îrf~Î'!n ~ 
zelf een comi t~ kiez~s;~Î1.-j2s~XM. ~~ · 

KAMERADEN SPOORWEG n engelo~~atem wij de zaak verstandig I 
bezien en ons niet laten gebruiken voor parlementair geknoei. Uit parle-: 
mentair geknoei der politieke partijen van welke richting dan ook, 
mêt hun vakorganisaties, groeide in Duitachland het Hitlerfascisme.Laat 
zien dat we daaruit iets geleerd hebben. Maar laat ook een les zijn de 
geberutenissen in Frankrijk, ook daar ie uit get geknoei der parlemen
taire politieke partijen en het gebruik der acties van de arbeidere zelf, 
middels de grote CGT voor haar eigen propagandistische belangen, het 
Gaulisme gegroeid. 

Met dit geknoei worden de arbeidersmassa's radeloos gemaakt, zij krij
gen het id~, steeds om de tuin geleid te zijn en ~~n of andere fascis
tische "grote man", gestopt met het geld van de kapitalistische klasse, 
maakt daar gebruik van en vestigd de dictatuur langs de ruggen der 
radeloze arbeidersklasse. ZIJ DIE DE ARBEIDERS RADELOOS MAAKTEN EN ZIJ 
D%.E DE ARBEIDERSACTIES GEBRUIKEN VOOR IMPERIALISTISCHE PROPAGANDA OF MI 
NISTERSZETELS, ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR DEZE KAPITALISTISCHE SUCCESSEN. 

Daarom kameraden, alleen wanneer uit de geboren strijd der arbeidere 
zelf een leiding gekozen wordt die ieder ogenblik afzetbaar is, uit de 
proleten die alleen gedreven worden door de uitbuiting en niet door 
politiek of economisch groepsbelang, kortom een verzet van de arbeidere 
zelf is, alleen gai%KXKK in staat tereuretellingen te voorkomen en 
de arbeidersmassa's immun te maken tegen fascisme en onderdrukking in 
welke vorm dan ook. . 

Spoorwegarbeiders laat daarom deze oproep tot strijd geen aan
fluiting zijn, maar geef gehoor. 

KAMERADEN! EEN NIEUWE ARBEIDERSBEWEGING MOET GROEIEN TElJEN ALLES WA.T 
ONS ONDERDRUKT, waat de geheele arbeidersklasse, als klasse rood, wit 
of zwart gekleurd, van welke goàsdienstige richting, politieke of vak
hondsrichting dan ook, zich zelf organiseert. 

VRIENDEN EN VRIENDINNEN 
MEER VAN ONS. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

G IJ H 0 0 R T 

DE INTERNATIONALE FEDERATIE VAN BEDRIJFSKERNEN WERPT ZICH NIET OP ALS 
DE BEWEGING DIE ZICH HET RECHT TOEEIGENT DE ARBEIDERSKLASSE TE MOETEN 
LEIDEN. es 

DE INTERNATIONALE :fEDERATIE ·-vAN BEDRIJFSKERNEN WIL NIET EEN BURO
CRATISCH EN VERA,GODINGSCENTRUM ZIJN VAN HET DICTATORISCHE STAATS
SOCIALISME. 
DE INTERNATIONALE FEDERATIE VA.N BE.l 
D R IJ l S K E R N E N roept op tot dtrijd onder eigen leiding. 
zij vecht tegen fascisme, tegen kapitalisme. kortom tegen alle dicta
tuur of zij nu door een persoon dan wel door een democratie noemende 
partij wordt uitgeoefend. 

OP VOOR EEN NIEUWE ARBEIDERSBEWEGING 
STERf GIJ OUDE VORMEN EN GEDACHTEN 

ALLE MACHT .AAN DE W E R K E R S ! ••• t 
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Vermoedelijk uitgaande van de Communistenbond 11Spar
taeus", werden in deze gemeente enige pamfletten aangeplakt, 
kleur blauw en for.maat 25 x 20 om.,met de navolgende in
houd: 

"Nieuwe strijdmiddelen verdringen de oude arbeidersbe
weging. 

Een nieuwe arbeidersbeweging breekt baan. 
Versterkt de Intern. Federatie van Bedrijfskernen." 

Op 19 December 1947 verzonden aan het 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te s-G R A V E N H A G E. 
In afschrift aan de Procureur-Gener&al, 
!"( ~ Directeur van Poli'tie te A R N H E M. 
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·r~-n Beunine •nstraat 57 .Amsterdam. 
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- -Dit e;r-; ~~ ~~~-v~ 11De Vt'tfij Xx-9e idef 11 het 
( c-'_ gen orgaan van de pas kort ge led'èn o~geriehte 

''Péderatie van Bedrijfskernen"gaat in -~ee op het mo ... 
~0~t dàt gro~e l~gen van de arbeidersklasse gaan be
·ci'fen,dat er van de regeringsbelo:ften tijdens en na 
.h: oorlog m~daan;bitter weinig terecht is of' zal ko
.• c.:1.Men ga t ·b.esef'fenldat dit alles slechts frazen 
zjjn geweest,f.razen d1e in de historie van het kapi-
'. ·.,·:.isme zo vaak af''1 het adres van de arbeidende klas
~ zijn gerieht.Hc; kan het ook anders wa~eer wij 
Wf'ten dat 11 de~ periels kern" van ~ :Ç;r~ theo
rj;"f"l in he·,:, ~;cono:n~ sche stèlsel waar,~,:)!\lt!' leven, 
tcc:.1· al tij 1 -Neer <l&ar ligt ,dat d~ ar'5~idende klasse 

'-ó { ó ~ vQ·ortl:rongstr · van alle r~jkdom) uiteindelijk al
\..1 le lasten .,,.an dm·~ conomische · stelsel te torsen 
"'< k~·ijgt:ook <le arn· de. 

C\ Het is '~om van,zalf~prekend dat de arbeidende 
~ klasse ste ·ä~ weer t~gBn dit stel~el in verzet ~cmt. 

, Maar seder- ~e v~organisatie stçeds meer is verwor
. ~ den tot een semj -overheids-apparaát., is de al!"b·eiders, 

\ voorzover de vakorgan:tsatie al ooit een d0el$re:ffen
:s~ organis.tié_is.gcweest ter bevrijdhlg van de ar-
, beiderskla~ se ->~eder wapen uit de handèn' gerukt. 
~ De vakb· ~vég. ing1die na <ie eerste weX"e~.ë·o~log tot 

~ een massaorganisa~ie uitgroeide,is ~rs d~or in-
6 stellingen al~ de Stichting van de' Jtrbeid en bet 
~: College van Rijksbemiddelaars en niet in het minst 

door haar i.jveren voor collec"bieve arbeidsovereen
komsten ( v;~arin de arbeiders niet gehoord worden) 
uitgegroei~ tot verlengstuk van de overheid en dus 
van de ste.:1t.Tegenover alles \,!3-t de arbeidende klàs
se-als verb~tering·van hun positie wilt afdwingen, 
vindt Zij de 8"taat,als belangengroep van de heersen-
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cle ~lasse tese:q.over zicl'l.En dus ook de aan de staat 
gebo~den vakor~~isatle$. 

Hahd in-hand m~t deze ontw~kkeling naar s~aats
nemoei1ng.is gegaan het uitgroeien van het b~stu
rend apparaat tot een machtige vakbewegings-baro
c.ratie ,waazt;bp de arbeiders geen ènkele invloed meer 
kunnen uitoefenen. 

f i 

Ook de na 11debevrijding 11 met .zoveel elan gevormde i 

"Eenheidsvakcentrale" is in_hetzelfde vaarwater ge
komen.Door te streven naar "erkenni~" door de staat I 
móest zij eerst laten blijken1dat zij een voor dit 
lichaam betrouwbare organisidil.e was .Alle oppositie , 
die 11 de zelfstandige ontwikké ling in de handen der . , 
arbeidèrs zelf 11 wilde bevordercn,werd door pol~iek 
drijven van de opperste leiding onmogplijk ge~ ~. 

s·t00à.s meer c.r'b~i~c::r~ hoC!of'f'r:>n n8t ~ij in wezen ! 
zonder strijdorganisatie staàn .. ?,:elken~_weer,wanneer 1 

de arbeiders in verzet komen,zien wij dat zij hun 
eie3n strijdvorm moeten kiezen omdat htin strijd 
niet door de vakorganisaties wordt gesteund.De bur-

. gerpers spreekt van van Yrwilde s-taking 11
• 

De gebeurtenissen vaYl hGden e.n van de laatste 
jaren geoft dan te zien dat er stakingen plaats 
vinden onder· eigen leiding,doch,zo goed als altijd 
werd.deze leiding toch weer-ingepalmd of opzij ge
~et door.de vako~gan:f:satie ,die voor de belf;lngen 
van de staat (en po~i'tieke partij) de strijd in de 
baneh van overleg met de heersende instant~es -' · · 
voe:r:t of eenvoudig de strijd aflast en dus als sta-
k!.n.gsbrekeJ: optree.dt.. . ) _· 

,... Het is duidelijlç dat in dit stadium een andè~e 
vorm van· órganisatiè nodig.is:cen orgáhisatie'die 
propaganda voert in de bedrijven zelf voor een·.zelf ... 
standige yanüit de bedrijven gele~de en georg( 1- · . 
seerde srijd,los van partijen en vakorganisaties·! 

WilJ-en de._.arbciders voor hun be:langen vccht.en, 
zich niet laten terugdringen tot 'machteloze lompen- I 

-.proletariërs of tot staatsslaven,dan mot;ten zij 
1 macht vormen en die macht kan alleen komen door een-' 

heid on.organisatie; van· on d c r op .. ~ ·i 
De~e eelflhcid ~en zij slechts vinden door·zich · j 
niet langer te laten verd-elen doqr partijen, vakbewe-1 
ging en godsdienst. . . · .. -'; · ! 

Slechts wanneer. de arbeiders ~c.sef'f.en dat zij ( 1 
·, l 
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1 tegenstelling tot de bezi-ttBnàe''klasse) niet'alleen 
~::hte.p. voor bot eigenbellmg,maar dat zij ;alleen:.cle,, 
-~slag"kurtnen geven tot werkelijke maatschappi)-~
~uwéng ,d,an alleen kunnen zij met toewi~ing en ·ver• 
ro.wen tot zo'n organisatie komè!f en de strijd sti:)len 
~r opheffing v~ alle uitbuiting omdat dat ~llee~ &en 
tde kan maken aan kapitálismc en oorlog. . . r 
Daartoe· is het nodig dat U kernen vormt in het be• 
Ljf waar U werkzaarqbent .De Federatie van Bedrijf$~,~ 
:·nen wil deze kernen in :federatief vcrband. verenigen, 
i volledige zelfbeschikking van :i,edere kern,eu or-a de 
~ht van de ~beidende klasse én de solidariteit 
:;ernar_?naal te formeren .. 

De redactie 
+ + + + + + + + 

ff'EY'PT'8T.{I:RJHi~TnF.J?8 STAKEN r ---------------Jn de geschiedenis der textielindustrie ligt beslo-
' de ergste uitbuiting der textielarbeiders.,gepa.altd 
:hde met snelle en grote rijkdommen der uitbuiter$. 
·wijl de arbeiders aan de industrie gezondheïd en 
·enslust ten offer brachten en 'beloond wèrden met 
:oede van ge slacht op ge slacht, worden do :fä.brik~~n 
enkele generaties schatrijk,lie"ten zich proh~ vi.lla' s 
mooie ~parken bouwen en genot-en van alles wat· de we-
.d te gènicten bood aan de ~ijkáards. 
De Van ,Heek' s brachten het van zijdesmokkelaar~-Eilia 
exploitatie van de huis-hanfwee:f-ind~trie tot a& 
erne· ~oot..:.industrieëlen die ze nu. zijn. _ 
De r~Te·nco' s,via vodden:rapcr,hand..elaar in manufa~n 
gs de huizen,dc handwcverijitot grote fabrieken-be
t'3rS l'~ zo het rijtje maar angs. 

In Iffi>Ö-~erd in Enschede de cèrstc stoomtcxtielf'ti
ek " d,e Grote Störm " genaamd,maar in werkelij~d 
maar ·een heel klein :fabriekje-opgericht ,waarin 50 

ieelhouders hun kapitaal hadden gcstoken.Waaru1t 
dUidelijk zal zijn,hpe weinig kapitaalkrachtig ae 
tiele~ploitantcn in die dagen nog maar w~en.Z!j 
chtcn het echter door con niets en n:icmànd ontst•de 
g.uiting in enkele tientallen' jarén 'tot de rijke h
ters van grote ohdcrncmingcn met duizenden arberl41trs. 
~ arbeiders plcxttorden de lan'gc dag :in een ongir$'t.n
atmosphcer voor lonen waarvan àc niet leve~ ~~ 
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-. :n mooste~ mees-';al y~§r e_'n ná f •. tbritkstijd op het .. · 
-~_and werken om. zodoenê!.o hun tekort aan te. vullen. 

· Het is .dus niet te 'vcrWondt2rè:ri~dat de historié der 
t~xtiolin(lu,.$-q-ie stól'rds weer losbarstände stl:'ijd der 
in die .ihdustrie ui tgcl:;lui te arbc idcrs te zien hè.eft 
gegeven:~ Om. ;in çleze stukken. strijd. sterk te staarr or- .· 
gan:lseerQ.c;n zich de arb.tià f'TS in vakorganisaties en 
hun patröons ·in hun pirtroonsbond .. Oorspro.nk:clijk • ston
den dez; vakorganisaties, de bc langen- der arbeiders ver~· 
dedig~nd 1 tegqb.óver de-pa.t:roonsbond,maar di.e ttjd iS 
reed,s l,ang voo+b,ij··~ In ·tal· van. grote-cöiirlïcï;en,z·oäls 
Z:.e7'i;n~ O:eW(;';~è~~~; "f.o-=G .u:i tbarsting kwan--:;nl'koZ;en de ·b,estu-

, :re,n d~.r· arbeidersorganisaties partij t E? g e n de ' 
·stakend:e-·af~·-It,dè,r·s ep. plaatsten z-ich dàarmede in wCJ.· 
b)lijkheid aan de zijde der- uitbuiters ,al trachtten· 
~: :!:1"!.1.'11 '}!r"'1J<1h·v; n'l~:>i":R]lerlci drog:tedenaties-o.a. OVer 
Wilde. stak:ingeh-good to praten., WiJ !iJOUci.en o.'aa:r.·v1::u1 G~.>. 
van fèi ten ~en rolovcren 1 doch d.i t zou -cms. in dtt . 
·artik€)). :-Çè_ v-er. voeren.Het. ?-s oo1·~ n~Lc~. n·jdig1 daB;r de 
houding dB:f v~~bondsleidcrs i~ d. ·Z;: tljd .hot boven ... 
_staanqe afdoende · beves_t.igt.. · . . . . 

Ook nR ~ce;r 'iS de strijd ·v ,.. r:'.. ·tcxtielarJJ:cidcrs 
~ntbr~d. in: Ehs.cl}ede ,e,n ·Tilb·~·•·-· .. ~.j -1_ z~g.ri. 11.berale 
::n·bij katholieke· fabr'ikante;'l .. ~-; "(")l:i:tL:kc ·en gods.";, 
di~p.stige .o.:vertu;ïgmgen .der_ p ~-'··,-.oi'ls mnken in hun wij
ze van ui-tp·~:ting .gm~n vc:z:-schi1,.:6i;jn oq~ gec:p. h=4"1<1êr- · · • 
"liS vo.Qr hun. ,patroon$eenh,eid .Allee!l à .. <;l ~ àrqcidcr.S heb
ben e:t:.zich tot nu. töe1laten.verdclcn cri stOnden in 
h\lll -diV'crse organisaties ,naar· dezè ove:i':tuiging~n ge·- · 
richt.,af_t;i,.jd · iw$\~~- ·· '> ,: · : . _·. . · . . . . . ·• · . 

., Het .h~i,.lÎlg~ · çon:fli.c·t iri de /te.xtielinQ.ustJ;ie is ~rnS: 
-.. · ).~.-de e'er!3;~c __ pl~-a.· t-~ oen, gevolg. van: he~ ~eiaers_-w

.àndige optreden dar ·v:akhondäbc~turcn ~n overleg m~JYen 
· ~aar:schijnlijk in opÇiracrht der- rogcring.. · _. · · . 
· _ t Evcrial~ ·in zo goed' a1.s alle anda.rc i,nd-ustrHfib.e on-

~- d~-r:r_~m~n_ ·g·e· p._,zl..~ __ JP-__ · o:O_ k Y?O:tt de .. ~pxt_iel:fabrik .. arttcn dé- . 
~ ~nn~ten . .Ze(3_r -groot in··deze tl.Jd;.Om. nu vqldocnde arbei'-
t; àers in hun f'àbri'ekcn .te. krijgen hebbon dezè :fabrikan-

1
·. ~en de . laàtste tijd vo:or de tex~ie :I_arbc idcrs _· ·ongek-énd, 

. , ~ij()~~· 1o!len;/vcr Çovcn de contractue9:l- vas·tges~olde · lonen 
~ ~ tgaa~d~·:.~J g;.n,.zwar-~e ~~n~n-betaal:d !He~ .. kàn ~an de .. 
f e.~o:rme 1!f5p.~t"ep r~~~~~kke~~Jk _ai'~ e;n: zs :"èh~b:t>c:r;t,oiil de-~e ~nn

ston te :kurlncn p,talten, v:ee-1 arbej,.de:rs nodig< . . .. . . 
·:oe erkende. organisaties ,de Unié-boriderr;hepbcn nu, 

··.1"_ 
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zonder hun leden' dEarin tö kennen en ·te raadrilc
gentT]ie·t dc~zc winstmakers con nieuiNe collcot:1~Óvc 
arbçidsov~:Srcs::nkomsi~ aggcslotm::~dic practiscl{ . > · 

. ?-cerkom"t o:p. een. voor de :p1ccste. ar~eider,s. ~vte · · 
loQnsvcrlaglng~.D.aarmede 1?-cmen ev-enwel d,.e a:r~e:t.de:rl3 f 
de! schepper? der é:rote vn:nstcm,~een gerloegen,korp.en in 
vcrzet én te gcm de f'abrikentcn én tege.n· hun orgànisa
t1ebestu:cen zoals deze zich aan de kant der uitbuiters 
soharcn,Voór de zovëc:lsto keer lèren á.e arbeiders oólt ' 
in~ dit. loorrconflict~dat het zmch organiseren iri 'ifakor
gaqisatie.s,waár:in d.: b·~stuurde~s die .:zelf buiten het · 
butrijf staan,. van de contributies goed betaclld wordent. 
>'wei. andere opvattingen hebben dan do afbf3ider.s ,de · . 
If"\ch~ uitoc:fenen1ihun kracht niet bepaalt.De m~èht' der ' 
~ci,ders daaren-ccgen ligt in hun cei.~heid · i n ',het··bé
drij:f waarip ze· werkenfin hun gezameru!JR: pa"! staan 
70 .:.Jr ~l~l ~~~1~.;- ~:..8 _.:~(. .. ;:_._; _. ::_:~;·~ ~:~.'L ·~· ~ :~~~:e::..r~ 'i.:.:.:. ?-... ~i. ;: u:l.~~ ~-
t8it.. - . . ' . 

To.t dit inzièht schijn•'·n de arbeiders echter ~ot+danks 
de harde · lessen,dJ..e ze· :::.:.::-~c~ s ·1rre.genjnog maar moeilijk . · · r. 

, te kutmen komenoVeron.tvr: ··...:::·r·-i _}i Zljn ~ij over het. afSlui-
ten bui.tep. p.ón om Vart d.4"':; 1 . ·1. v. ,:r3leqpteri.:r::~,g brensend 
C .. A.oO~door PU11. eigen bc~--·,,,~:. :·:~~~as:r tot:brckcn mç"Ç deze 
totD.àl verqude:n-d13 organif~ .J;t.·von<'l .}':::,,men z.c nqg n:ict"De' 
solidariteit,.die "alleen tu·'c o~V'c~'Vrüufi.!lg in d:i t në>rif1ict 

. ·ka;n léiden en· d:j..e z-iqJ:l uï:Z;,::J:1 -moe:t 'lri .e\3n gr"Q'te ,gezamen
l.i.jk geV:oerde.,.onverbiddelijke _st:ri·jd. vindt bij hcp. ·nog 
g_con to~pa.ssi,ng.Nog ~wordt de stri.jd beperkt tot ·erikelè 
fabrie.ké.n, j,_nplàats dat men tegelijk oy;er .dé gehele llni.e 
h~t werk stàpt,eige~ strijdleid~gen kiest,zowcl ih 
Enschedé .als in Tilburg e~ ~ct de~e strijdl~i~in&en 

.. ~n voortq:arënd overleg ·zelf be;paalt hoe er ge strèden 
;if"?.E?t wcrden-;tègen· de driedubbele .~j.a:nd:Pät;r~ons 1 
'\tskbondsbcst\.:.iren en regtting. . ' 

. Op dè aarzelende :mani:er V?-n nu .za~. de èr:vetr:Win.b.lng· 
nie .. t ~olgc~thoogstens. é~n .-c?m. pro!Jiis .1töt f?tand ltomen. in 

.· hGt nadèe,l ae;r werkers.Arbe.:tP.ers_,ge. n~bt· de macht l.n 
·h2.ndël;l die, dwingen kah' tot •j;JO.willig_ing van' uw gerecht ... 
· v:aar.d±g~e e±sén.,GebrUikt deze· enige mà.óht ,de solià._aire · 
eensgezinde economisöhe macht tdie J.,igt in· uw n i e t 
we~kenQ.e 1h~den. ~··· .:·· ·· ~. ·. · · .•.. ·. . . .. , --:-- -:-
.. :t;rw vakor_gan;tsàties. ~ijn,vo.or :deze str~jamcthode to
taal onge~c~ktt,doordàt zij zieh::.onde;rgesch~kt gemaakt 
he'Qben aan d~ kápi talistischG: u:lttSUI=t:ing.uW jUiste· 

' '· ' -:< • .,. \. ~ • •' ~ • ' 

--- - ------ ---- -- ----·--- --- ---- ----- . --- ---- --·--------- ----~----------~~---"-:::__.__ _________ _ --------- --- ~ 
r 
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, 'In een öndernoud met de -d:txe c-tie-,_.,:en de, h~ger
meeste:r lue:e:ft de dtr2-çti~ . op . dèZê •... $byive$fng blijk
J)a~--e~n {li!le't: .9f'fic·iële) toez.e,ggtiilg, gedaan·,-de -eisen 
der sih~~ers -~---te wil'~iger~<.o:Si~ e~_n -V,Qlg~nd bezoek 

_ van . het $-tMó.ngscomi te_· aan \de~ bllt8~~eester. werd 
deze. t,t.jd~~s Q.i t onderho:nd. echte_:r · o,pëJe.b.e.~~ <l,oo~ de 

. d~ê'C."~l.e,:wa~na 'de burge;nne~ster mèdedeelde_,da't de 
direo~i:e gee:n f(nkele toezegeitl8. kon doen ~n. dat ook 
.h~j e de burgermeester) geen verdere bem:J_ddeling 

. , kon geven .--... ••••• -• • • . · -,, · · ... · · . 
' ' . . ' \ . - ' .· " 

. rs<-de b~g$~~es~:r- op z;lj.~ .Vingers. ge:tik't omdat 
hj,:;t :b~_UiîQ:d~lend '.op~d ·en d~p.ij het. collegè van 
.Rij~b_.·.~~d.<le_·~_a.~s .l?ègeerd_e_'L'l_l. 1.·-.·•t: Coll.eg_e_ dliit _zwee_ ~ 

·· ·en~;p-e.:rs::tst:eer'i': big :too~t:O:;p ~-._O;A,D :L-Dit OolleL.' 
· dat. regeringlsiïaat~ac}ft en ;on9-erd.lnlkking~ 'Vertegen-

woord:tgt . z. · · 

l)i t alles .. is ~oór de_- :t:nict.-slavèn vä.n. d~ bU+gP.r
pers n;.e-tr v;erm_eJ.d. 'ip :hun köló_liifà~ii 1hoè~~l_:_ ~~;_: ~~~ele pers h,;iervan op de.. hoogt_e .is .,.tfet J.s. sáflléligéYat in . 
eèn.rès1lJtlé.dat;:Q..e vbórzit-:f;er'iJtan he:t:sta.tingaoomité 
op. eeJ'l perscQtlf'e;r-en'ti~e hiè1~• · · . . ·· . . . . 

RèS.t· ons. no'g te fiJëldèn,dat c:le dii'ectie ~in s·amen ... 
wer:k;ing ~~t ~le~ vako;rgarii_sätiea· .ciP ~l Od:t.:..j.~~.:r •. in 
de gro·iie: zaal vah· Kr~f! ~een vergadez\~ng .. 1/legf::t )ütge-
·Sc_l:)reYeJ:l: ,;.., •. ~ ~>. ~· .·/. wa~. :3 .Jedf!.m ~{in he.~; ~~·net-a por;:.. 

~ -sçnèe ~ à~~ezj,g Vllaren_ .. )fQt b.e s*~ .be".+jtt. da~ de sta.... 
. k~~ ee;1sge_2ll.l:ld. is .• · , \. , . · · -: 
. ~ze ,$-ta:Jq:I';lg. M.·o E. T · ·.·g~w6t:m.,en f:t().rêl~·!· 

··· .·:,~~~-~~::~~e',lj)l.;~:'jistQ:i -~~bij ·.óns rêdac~i~-~~s '! 
i·~<' '\ , · . I ... =+ . + + + -~ . :,:. + .+ + += .. 

-~ -'-. .. . ... 
~: . · . · . · .A· t- · t è .n t i EF ! ! 
'. . .. ·, . . ~ -~. ~ ~: ...... ~ - -. ·- - ·.-· .-

c- .. 
..__ 

. i , Het v&Uf?"'dè>:Q.~mèr VWl ,cift o~g~@l -t~rscbi;tnt 
i2Ö ~o.a.s~:S1.W·~g~il ·,mQe~e;n ll,itërlijk l5 l)ec.in o.ns 
ft,ez.it Z.~·jii. g ·t,.· 1;1, u ,r '1J UW :bj;;;ta:,t:~èn . ! ·. · · 

. f. · · Re~~y~t:t-e~~ _t~i~~~ h~~,.~~~~~j! .J!~ ,V werkZáam 
i i:S {).f ~'t· U·~,:J;::-ltt'&'fi .tQt een: artî~l :Vel:"V{e:Fk~n, 
i stu.1.1r -d~n aUe~!t .~en ·QP'S?mming van f'ei'ben. 

( ~. 

. I··. . . 
I . 

i -
)l.~dac:t1e • 

- l 
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(in tegenstelling tot de bezJ. -tt-ende ···kJ.asse) met al~en 
ve~ten voQr 'Qot eigenbelaag,maar dat ~i_j 1alleen~~. 
do~slag :kllrtnen geven tot werkelijke me.atschappi)';V•• 
nieuwfing;qan· alleen ltuJ?nen zij· m~t toewi~in~ ·en ·vet-• 
trduwen .tot zo'n organ~satie komelf en de str~jd stiJaen 
voor opheffing van alle uitbuiting omdat dat ~lle~~ •en 

.einde kan maken aan kapitálisme e~ oorlog. 
: . . . . . t 
'Daartoe· is het nodig dat U kernen vormt in het be. 

dr~jf waar u werkza~ent.De Fede~atie van Bedrijfs~ . 
ke~nen wil deze kernen in federatief verband verenigen, 
mei!' volledige zelfbcsch:j.lcking van :i,edere. kerit,en om de 
maqht van de a:t:'beidende klasse én de solidariteit 
in~ernagtmeial te f ormcrcn .. 

\ - De redactie 
+ + + + + + + + 

--------------~In de gcsc~iedenis der textielindustrie ligt beslo
te:q de ergste uitbuit._ing der textielarb·eiders.,gepaal"_ d 
ga~de met snelle en grote rijkdommen der uitbuiter$. 
Te~wijl do-arbeiders aan de industr:i_e gczondheïd en 
levenslust tch offer brachten en ·beloond wèrde'n met "tl . . . . ~ •... . . -. . . 
an.roede van ge slacht op ge slacht, werden de; :fabriku~n 
in :enk:e:re generaties schatrijk,lie"tcn :z;iqh pr~ht villa~ s 
in.,lnooie .":Parken bouwen eri"_gcnot-en van. alles .wat de "We-. 
relJ;l te. gènicten bood á~ de +ij:K:áards. . _· 

De, Van .. Heek' s brachten het ·van zi_jdesmökk:elaar~ na. 
de ~xploitat. ie· v:an· de_ hüi-·s-han:fwee.f...,i-nd:q.s .. _-t:rfè tot _&; _ .. 
mod~rne· ~oot.:.industrieëlcn. die ze .:nu. zijn. · _ · . 

Jl)e Me·nco' s, via voddenraper ,D:~à:ela~· in manuf't:le't'fà'en 
langs de hüizen,de nandwev:erijitot .·grot~ fabrickefl>;.\fle
zi t~ors.f'àl-~zo het ri~tje maar angs. · , . . 

In 18'60 werd ,fn Enschede de cèrste stoomtextielfe
bripk " d-@ Grote Storm " genaamd,maar in wèrkclijldletd 
nogi maar -een hce.l klein 'f'abr~èkje-opgcricht;waarin 50 
aan~cclhouders hun kap~taäl hadden gpstoken.Waaruit 
wel·~-~uidelij~ zal ZL~n_,_~h~e we:inig. kap~iaalkr_ · achtig ._ae 
tex 1.ele~plo;;~.. tantcn 1..n d~e dagen nog maar w~en.Z1J 
bra hten het c chtcr door een· niets en· n:i.cmand -onU:1·~d,e 
uit ·ting in enkele tientallen) jarén .-tot de rijke ~
zit~ers van grote ondernemingen met duizenden· ~~e'l6rs. 
Deze arcciders plot:ttoz!dell. ·de lange. dag :mn ·een o•aon
de atmosphcer voor lonèn waarvsn àc niet leve~ ~~ 
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de b-ur~erper~ d.àt de méel'bècti-t·j,..en van 'lJiollandll en -
_
11

0_ e_:r __ e ___ sJ• __ -'~'~ ___ -~_e_ r_-_< __ a_ '$ll._._-----he ___ t_ w __ a:r __ · k __ - ._,. __ 3:n·.lfa_' . ve ______ e __ . __ l __ . ,t. -_am_ -~tam _dOêr _-- -de l<:~~Olieke- Bo® ~n -_ ()olt ïlowr .. 9"0;-,: llQv(;ll"tei1tie.S 11) 
Ji,e · )tt~:'t.en. (wat:U:-~ _ lUlt' Y~fè, 'YóUYWaa1t"in·· ~be1..dets. _ · 

~~e:~a~~~:·~ ::;a::Je:;~áfd~:~;t~~:-o_~tfl~'t ~ 
(ui~ Bre~len. á.fk;omstig} .het. we;rlt ~e~~~-·weel,' he~pen 
nee~gel.eg4~-· _ · _ r • --_ , _ - .-_ --. • . - - • • • • 

· :Qeze staking di~ nu. x-eed.f:111 w~ken d1l'lll;""t,1s ~en
zini aan het verlopen,mag niet vérlóp~ri.- .! t·Mag niet 
ver open omdat ~et een kracbtme:ting is tussen de ar
·~-:H-~1 .ers enerzijdS -en regering. t:!,'tl,de;rz'ijda.;n:e ·arbeid~rS 
.-v~~li;m geen .. ·genoégen n~men .·mèt. · eep.'_ c~ü1ect~e-v~ ar- _ 
_ ,,~i,soveree*omsiï ,1n·.het' 'Wlas~s.te·l!~n waaryan zij- niet 
-de Ininste Z·egg-e~schap h~~ben :ije'Q:ad.~ - ' . 

· 1 :oe· ré.get"'-ng sp.reekir ~ "pr,:;i.js~ :en 1e,onstop 11 maar 
d..=:: :nri ;isstop w_ot-dt _bepa~ld in ove+l~_g_ rtrti't de· onder~
·:ners 1.-c.de Be~ij:rsgrQepen waarin he"t. b~.$'tUt·r ui-t · 
ondernemers i~. se.rne~·es;te1Q. .De winst is h:l.~r Veilig · 
gr~steld.,allèèn prijsqpd;rijv}N':;(~wart~- ha!;,il,~; .. ). wordt 
teg~nge.-e,a~.1U'a:dérs is liet b1ij, de ·~n.sto:g'.Ten2;;l.j 'men 
-~·;n vakoond-hoo:fdb~st:Uurder ·(~a1axis F. ???) al:s ·arbei
der wil betttelen1wordem d.e arbeider-s ':tn d~ hesprekin-

. 5en ov;er de lóonstó:p niet ·gekend:ne --ir ~W'ins~' 'is hier 
~olledlg a _f w e z ~i g" orn~at· rii;eii·, <i~~~.s· á:Lle gezwam 
over ~'levenspeil'! ,:u1 een a;r'Qeicl.ersgezt:nmet .F.3Q.-•. 
trans vmi:h.der• -.dóet d"~ri, ID?~l '!f.JO,.--. ih "1940., , . . , ' 

Daár.om is het·noà,i-g d~t dezè st~kirtg 'met verl():r~n 
· \'l,ordt,,ónd~t het ·ee'tl ~êvro:st' :ar-1:tv~n v$.1 c;>rule. a,e:tn.O~ra• _ 
tische regeriil.g is ,de ·arb·ei~tzr~r in ·een f'iaant:1ëet · 
?.nge~nde maoht,elooehe;id .. te ,a.r:t.n.ge_n.,~e. -~ 1fs. ve>l-,._ · 

-g'=:ns _totnm;lge ·kap i tat.i.él~~~c-~ :th~Q~iê)t. oJ;:~.g~"é-ll-St' 1:s,-· 
Hoeze~r de mo'ti.ë'Vén- ~ti . Qriis't~di,ghèden ~ dit c_,tl~ 

fliot ten nade]._e -van· g~·~~be:tders ·'W'orden._'\litgelè~d, ··: 
11oge b1ijke'n uit· ·het· vólgénde: ···· · · · · · ---• -· ·_ · 

:ije-p stald~sçom:l:~é hee.ft op eqn de:,s~t{xef'j:'end:·~-
zo~k: eni~e . mal~n een _:o~ii~~l)~ud &:!l~d .mtpt d~ burger-_ 
me-e'ste;r·-v?Jl Amste;rd~.In 'e,e.n ~®..; ~~~e -ee-sprekingen' 
kwam .t:Qt ui't~ng dat··~d~_ pr~stat:t.es. b.tt d:e _"Ho+l~.na:u :. 
in 1947 vee;t· hoger lag19n-~dan in 19.46 én·· d~t. ere , - _ 
prest_ ~t,iès ,o.Jl:_ d~S. !D1:ng(:':re b~z~tt~_ng,eveneens_ ho

ger lagen dan in 19.4-Ö.De directie 'hàd reedEr toe
gezeg~_,(}a'F 'iridi~n· (lit mt·~,?:.el.s ee~ ~cOC>Wl_tan~s-ón-· 
der.zo.ek,'Pewe~en. ~ra, d~ ~Q.rten .. zo~d~n wtJrden ver
hoogi1weike 'to~zegg.n:g e~~:ne~ns ,g~daan :iS door h~t 
C~llege van Rijksbem1ddel.\á'SI'8. · zie blz .a. 

-- ·--~-- ·- ------------
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aedactie-adres J.de la F0sse Sr. No: 2. 
Van Beuningenstraat 57 .n.msterdam 27 Deceuber 1947. 

verschiJnt 2 X per maand. 
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Geso l met losse havena~·be iders, 
. • ••••••• en DUW-misère ! 

In het havenbedriJf (dP.ze gedegen iDChokel in ~nze 
nog meer gedegen nationale vielvaart) werken vele arbei
ders. Onder hen bevinden zich ee~ 1000-tal losse arbei

((" ders die in feite geen havenarbeider;::> ziJn maar aan de 
' havenbaronnen "uitgeleend11 worden door de na de oorlog 

w-elbekende D.U. !.(Dienst Uitvoerende >erken). Deze ar
beiders werken aan de-haven'} nog meer dan iedere arbei
der~ in los verband. Dit betekent~ dat deze arbeiders 
vandaag niet weten of ze morgen zullen·werken en met 
welk loon ziJ aan het eir:d van de week moeder de vrouw 
zullen kunnen "verrasseYln. 

Deze arbeid'ers 7 die in de-haven evenals de vaste hë.
venwerkers een garantieloon .hebben van ruim f.36.- en 
als regel met ongeveer f. 40.- naar huis gaan,_ kunnen 
namelijk met één dag worden ontslagen. Onlangs zijn 
iliervan ongeveer 500 arbeiders met één dag opzegging 
naar de DU'\J teruggestuurd waaronder arbeiders die een 
Jaar en meer ·in de haven vierkzaum waren geweest. 

Dit betekent, dat nun loon als regel ineens van f. 
40.- op f. 25.- wordt teruggebracht, want de bewE;:ring 
dat in de DU~.I lonen kunnen worden verdiend tot f.44.

__ ( .. per week. geld.t zeker niet voor DEZE arbeiders.Immers. 
( de arbe1d in de DU~i is van èèn geheel andere aard dan' 

die ih de haven. Het is noodzakeliJk dat men in· de Dlf.i 
moet kunnen omgaan met schop~ kruiwagen en breekwerk
tuigen. (liouweel en cementboor). Deze gereedschappen 
gépruikt de havenarbeider niet. Alleen dus i:üs men in 

·de .DUV/ werkt en met deze gereedschappen kan omgàan 
. heeft men kans het daar be·staande gemiddelde lo()n van 

f. 35.- te halen. In alle andere gev~llen verzeilt men 
in de zogenaamde derde DUW-catagorie waar het gemiddel
de lóon per week de f. 22o- niet te boven gaat. In de 

·tweede catagorie is het maximum te bereiken loon f.37.50 

r' 
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-'Il-' · 
hB tge Èm zeggen· wil da~~J:,-axinrum uiter,st · zè lden wordt 
ber~ik.t. 

. . 
Het is nodig in dit orgaan.verder·eens,·wat uitgebrei

der onze aai1dàcht te schenken ae,n dat deel van het ne~ 
derlandsche proletariaat dat ongetwiJfeld· op dè meest 
ergerlijke wiJze wordt uitgebuit en de grootste ontbe-
ringen te dragen heeft, cie DUW-arbeider.- . · . 

. Is het niet minister Schermerbarn geweest die in 1945 
in een radiorede heeft gezegd, dat "·"1it menselijke ~n 
sociale' overwegingen de. werkverschaffing tot.het. verle-· 
'den moet behoren ~I? Maar vé"j\heugt u desondanks niet' . 
waard·e lezer; in onze b-ij· üitstek sociale levensomstan:-. 
digheden · hee~t de werkverschaffing ond:r andere vlag. en·("., 
andere benamlng reeds weder lang -hàar J.ntrede gedaan:.· ·. ~! 
zij heet nu kortvveg DUVl~ :Oe Dienst Uitvoerende. Werken 

. waarin ·men de ·arbeiders als .reserve-overschot !'duwtf' Q 

-Het officiel,e mededelingam-oDgaan van de Algemene 
·Arbeidsreserve .(Bure.aux-? .Ga).erij 21) schriJf.t over· deze 
arbeider's: ' · · · 

n ••• • " ~ dè ze· D. U. \I. -arbe-id-èrs behoorden ·tot èle aller
eerste werkers die. na·. de oor log hun uitgemergelde. ka'r
kas tot arbeid dwongen •. En .wát voor ·arbeid J ·.iie. tnaak
ten de ".iîeringermeer en .. andere geïnundeerde gebleden . 
weer tot bèwoonbaar-land ? Wie .sloopten· d~ staalharde 
bunkers ? 'Ielke arbeiders wierpen de tankgrachten ... 

·dicht ? \!ie ruim den de vuilnisvaalten ·op? .welke de 
grote steden met- hun stank: verp.esten ? \/ie ruimden.· 
pu~n, kwatnen de boeren te.hulp, sprongen bij. in de ha
·-en. -~;. toeh vele nu "eers·te klas"arbeiders .nog met 

. ·~>.eipalen" op· de straa:thoèken.leurden." 
M1;3ar wie. de. verhoudingen van voor de oorlog nog kent 

bij Maat,sehappé liJk Stelin'eri werkverschaffing die weet, (.·. 
dat men gè·e:n tweede of ·d-erde· rangs arbeider behoeft te 
zij'n oin bij· deze instellingeh .als numrner _te. boek te . 
s täan. ·In; onze -samenlév·ing is het niet d.e eenling- die··· 
~iJn lot' bepaalt; m?Ei,r een. v'~eL'"leid van omstandigheden. 
die ... hij. nièt _in zijir m(3cht h'eeft. I,n de DUVI bevinden 
zic·h 'árbéide.rs van·· allerlei :vakken, die· in hun eigen v.ak 
geen werk kunn:en vinden. Of uit beroepen,(:ioalp het 
bouwwerk) dat na de oorlog nog niet op toeren ·is gekomen. 
Ook werken in de'DUVl ve'l~ jongerèn die.in de' oorlogsja
ren; d·oor hun weigering om voor- -de. Duitsers. te werken, 
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geen. vakbekwaamheid hebben geleerd. . 

Ondanks de menselij)<.e en sociale overwegingen vap 
Prof·.Schermerhorn hebben de arbeiders i:Q onze vermolm
de samenleving dl.e men ".democratiel1 pleegt te 'noemen9 

. zelden. méér. ve'rdiend dan voor noodzakeliJ-ke levensbe-
hoeften. nodig was. . . . . . . ' . 

Welnu~· men ~eeft deze noodzakelijke levensbehoeften 
de laatste jaren. telke,nmale· beciJferd tussen de f."35~-

, en f • .40o·- per week• Het loon; va:r:J.-de DffiJ,..<?rbeider va:· 
~. rieért. ~chter van f•22.- tot-f.- .35"·- pe.r ~ek? .Qpöra

dische Uitzonderingen V~rande,ren aan deze CiJfers !'..iets. 
. Wij vragen ons mi af waar de prof:fes:sor die me-nsel;ijke 
iJ.~n sqciale overweging~n heeft· gelatén .. We zouÇien ze 
vnamelijk graag eens wat nader willen bekiJken. · 
· · . t=aar is er ook van ·die. ziJde niet gezegd dat· we. 

·weèr· naar nnormale 11 verhoudingen terug moeten ? Ge z:let 
die normale· verhoudingen komen weer-. De weJ;'kverschaf
fi'ng behóort immers tot die. !'normale verhoudingen". 
\!elke normale verhoudingen ? Lu1ster· maar ! 1 

Wanhee·r de arbeiders in d~. ·nuv/ ~laChten hebben 1 (ze 
hebben_klachten, dat kan ik U ver~ke:ren) ~an gaan ze 
naar de werkbaas').' dez.e- v~rwiJ st hen. naar qa uitvoerd~r 
V§.m het we·rk 1 de,ze zegt~ he~ spijt me wel, maar j_e bent 
in dienst bij. a.e nmv· .. Ga maar naar dë Algemene. ArbeJds·
reBerve ~ Gàlerij 21 .Amsterdam;. d,aar zegt men'F het spijt 
me wel~ ~maar wij zijn gebonden aan ·de bepalingen van · 
Inspectie van de Arbeid te Allqr~.aar .. A,ls daar de Inspee- . 
teur_ yan mening- is dat de klac_ht wel enige gropd ·lleeft '} 
ze.gt hij toe er met de. rninis_ter. over· te· zullen bep,ratén_. 

·Dit ZicJN toch de normale ver.houdingen van voor de o,or-
... log. ? . . · · ~ . , . 

@ .Ach Jaj er· ziJn vrel klàchten, .. BiJ. de DUVJ beschikt 

., 

me.n nog over oude vooroorlogse waterlaarzen waarvoor de 
arbeide.r voor de ·oorlog, f .• 5.- moest storten. Thans- op 
het.werk.te Halfweg f. ·?.50 plus f; l7o50 boete biJ ver-
lies .. !(verzekering tegen; d~e.fstal is niet,. mogelijk) .In 
het Bosplqn wordt zqnder Il1eer fa .. 25 • .;. garantie gevor
de;r-d._ De DUW (in dit geval de Heid_emaatschappij) reken
de voor een overal .f o: 15· .. - <I.ié in de wink:eL (met 33 % 
winkelierswinst!) f~'-13.?8 lcöst. . . · 

De moraal van d:i, t alles is: een voetbalprof. jong~ ~ 
leert met een voetbal~ een :regeringsprQf. met cijfers~ -<~;:.<'·,· 

· woorc!en eh regeringsvoorlinhtii1gsdienát1• ·· · ~,,__,~, , ' 

' l --·· 

l 
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En wi~· nu meent deze wantoestanden te kunhen be

strijden met staats-absolut,~sche ~n geleide econorhi_e, 7 
die. leze- een der 'volgènde artikèlèj'l in. tr.i t ·orgaan~ . 

; ~ . '~- . ~ . . ' 

. , F. 
• .... .. "l • 

- - - - - - - - - - - ~ . - ;-;j• ~ - .. ,~ - - - - - .- - - - - - .... -

DE . STRIJD DER.·. TE!XTIEL-ARBEIDERS. ! 
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geplaatst. _ .. . . . . 

Echter gingen :de arb_e.ide,,r.s van dezè. fabrieken één 
week later toch-in staking.toen arbeiders van andere -
fabrieken reeds weer aal:\ het werk waren. Deze staking 
heeft. vij'f weken geduurd. Maandag 15 De.cemb-er jlo is 
die staking opgeheve~; om~~'t-~-d,e clirec\:re_.ll.eeft. taege
zegd het minder .uitbetaalde ·loon voo~r. ~e. arbeiders te 
zullerr r"es€rveren. Ue EVC téxtiel verded:igde dit·?.:.9P ··: ·_ · 
grond yaT,l..·bet feit d~t. de di:rect.~e niet· gerlH!htigd was 

., tlit ·loon uit. te betalen.: Iviè_tl..~. k~nt. ·dat: reger~ng .en 
Chllege vah Rijksbeiiiiddeléiç:t;"?, overtr.eding 7 'Qoete. eGt o 
Verschli:j.le.n a.chter staats1;iemGe-Li:rig en staatsalmacht .•. 

- De i:irbeid_ers, . ook. in ... Til. b:qrg. :zullen nog npetèn Ie,-
(~ ren.~ dat: eeri l.Qonstrijd: niet ·meej:- partiee-l,. dat Wil zeg

gen in áé:e. .iliëdrijf gestrede.n .kan worden .• Sle-chts. de · · 
so1ida'rite.it: en de ge-zaméiijke macht van de arbeiders 
is in ~_taat. de reactie':van· d,eze. tijQ. tt3 doororeken~. · 
Een strijd die zich niet mó'~t r:-ichten :tegen äe kapita._ 
list· al~ :::eenling··maar tegei .. het ·systeem in zijn ge;;. .... 
heeTdat ziJn.bà.lwerk heef:E;gevonden_in.een rod~ 7 zwar-
te of andersgëkléurde ?:rege.:I'·fng. zo.lang de poli·t-iek in 
·a.e_t3estrijdirig van hèt'kàpita)-i.-?me en,in "de uithuiting 
der (3rb.:.eidersklasse een· roi.c.:spaelt? zá'l iie opheffing 
van deze_ uitbuiting niet mogèlijk .zijn o · · 

. -~JEG Iv1ET DE PóLTTIEl<;, UI'I' ]JE KLASsESTRIJD ! ! .. 
J.G-. - - - - -- . - - - .- - . - .. - - ~- '·..;.. { ..... - - --~ -~ - - - ·- :- ~; ·:..._ .. 

. . 
AF:'lJiiliCH"T CONTRIBUTIEo Kernen en plaatseliJke Fe-dera- .·. 
----";'-----~-------........... ___ ties worden dringend verzoent · 
zgveel mogeliJk regelmatig hun contributie-afd,racpt 
te zenden. aan dë lande-liJke ipenn:i:ngmee'S ter L o v. d oJagt · 

~Van Beuningenstraat 90''? AIDs~erdam West. OC:k 'Yord( aan· 
hetzelfde adres toezend1ng .gevraagd van nog n1et ver.-:-

. antwoorde-· s-teunlijsten. . 
Slechts als allen regelma·tig· hun steent, ie hiJdragen 

k.an onze federatie groeien tot een factor in de klasse
striJd. 

Uw daad, Uw geldel.ijke bijdrage· en Uw -solidari teito. 
VJi.J .rekenèn • ero.:p ! · - · 

Lahdel .C.ommissie v .Beheer ó 

- - - - - ~ - - - - . - - - - - - - - ·- - - - ~ -
Copie voor het volgende nummermoet 5 Januari 

bij de redactie ontvangen zit)n. 
_a.s-. 
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VAN DE REDACTIE~ Indien· TJ spoeÇ!.ig dit orgaan in ee_n 
. ·.··· . · · ··------------- ·betere $h omvangrijker uitvoering · 
w~nst_ te ontvangen~ verzoek.en wij U er krachtig mede te 

. werken onder Uw b-edrijf'sgeri&'ten er:t kennisseh. Verkoop 
aan hiet-leden van de. Federátie is gewerrst ·t.egen _een 
prijs van minstens 3_cent •. ·Ons orgaàn ·verschijnt nu 2· 
maal per maand 1 zodat U regeliiiat:tg' op cólportagenumm:ers · 
kunt re kenen. ·· 

~lerkt met "De Vrije .Arbeider". 
- - - - - - .. - - ... . ------ .... .... 

) . 
s· 0 L I D A R I T E I T. :g!en van de meest actieve en · 
---:--...-----..---------:-------- s.trijdbare a·rbeide.rs., die 

·reeds jarenHing op een zeer moeilijke pQst dapper de c· 
strijd volhoudt, is dezer dag~n .gebroodrööfçl. HiJ h.oopt _/ 
binnenkort weer .een werkkring .te hebben ,.gev9nden. Nu 
zit hij mèt een.groqt gezin~ in grote zorgen. Hiel' is 
solidari t:êî t nodig~ Wie onze _federatie in staat wil 
ste-llen óriz.e kameraad door deze zorgen heen te helpen~ . 

. storte zijn bij dr.áge op posttrekening 205330 van Harsman 
te Amsterdam-, onder motto "Solidaritei ttt. 
----- ---- -·------ -.----- - .. -· !'- ... 

v/AT jVIL--
DE 

. ·. 
FEDERATIE VAN BEDHIJFSKERNEN' ? 

In het historisch beeld~ tot in de grij z.e · oudheid 
toe, is hèt in onze samenleving steeds een ongeschreveN 
we.t geweest dat de· zwákke -door de· sterke werd gebruikt 1 -

misbruikt en uitgebuit. To:t ---op dezè dag is dit in feite_ 
niet and$rs. Vapaf ·het moment in de geschiedenis dat . 
een of andere stamhoofd aan een boom in het oerwoud eerr 
bewiJs, ~ing dat die· boom zijn eigendom was, -ging er _ 
iets-· sche~f _in :·de bezi tsverhoudingen. Hij oht:r:J.am iets C;r 

··"à an. de gème ens_chap. . . ' 
.Dit. ontnemen aan- d€ gemeenschap heeft in het rnaat

schappelijk stelsel waarin wij leven zijn ui~erst.,en 
daarom meest funeste v0rm gevonden. Diefstal van. tie_ ge
meenschap is in önze samenleving_ aan de orde van de dag7 
jui9ter gez~gd~ ·kap i tal isme. en ·-moderne dem.ocra·tie- is·~ · 
alle ;Lief'dadi"gheid· ten spiJ-t~- op d:eze·.·diëfstal, gebg-
seerd. . - . · · . . . , · · -, _ 
_ -Twêe voorbeelden 'möè·ten· ·u voldoend'e ziJh: Jiîer ·ver.
dvdjn t de groente op dé nies.thoop 9 in Fra'nkr_iJ k· en· Duits
land hebben de -mensen hong~r.· E'eh ·onderneming- be.täalt 

--------"--------



rer Jaar aan ,-10 arbeiders 50.000 gulden \oon, de patroon 
uverdient 11 18.000 gulden (ongeacht zijn vervalsté on-. 
kostenrekening, vanwege de fiscus, weet U). _ 

Het }:leeft geen zin dez11 diefstal van d~ gemeenschap in 
ons. maatschappeliJ'k stelsel vast te stellen, zonder hi'€r
mede ook in de geest af te rekenen. Afrekenen in die zin, 
dat men niet meer denkt in kapitalistische zin, maar in 
anti-kapitalistische. Dat men zicih een stelsel denkt waar
biJ de'ze diefstal is opgeheven .. Dat men in plaats van ka
pitalistisch-individueel, ·~oci~,listlsçh-solidai:n gaat den~ 
ken .• J:q, pJ..aat:S van nationaal, maatschappeliJk en dus inter-
of b"J.i ten-nationaa.l. · · · 

Want dat gîJ, lezer, als arbeider door de_ kapitalist 
wordt uitgebuit is niet in de eerste plaats·de schuléi'van re kapitalist, maar van de veelheid der arbeiders zelf 

'-._)é evenzeer als deze kapitalist kap-1 talistisch-individueel 
nationaal denken en met ·deze denkwiJ ze het ui tbui.tings
proces en de diefstal van de gemeenschap niet kunn€n ophef
fen .. U denkt ongetwiJfeld kapitalistisch wanneer ge welke 
oorlog óok mogeliJk maakt door voor het militaire apparaat 
te werken. Ge de,pkt kap i ta-l:i,s ti-;sch wanneer ge, (tegen haar 
zin) verlangt dat Uw vrbuw-Uw'schoenen poetst·of haar min
der vriJheid gunt dan ge zelf verlangt .. 

Slechts indien ge in de geest hebt afgerekend met het 
,funeste kapitalistische of democratische stelsel waari-n 
wiJ leven kunt U zich de weg du-ideliJk voor ogen stellen 
die de Federatie van Bedrij:fske~nen wil gaan. 

De Federatie van BedriJfskernen,is dus de Organisatie 
die met alle socialistische middelen het kapitalisme be
striJdt en met de invoering van·een maatschappeliJk soli
dair stelsel de uitbuiting wil opheffen. Deze uitbuiting. 
is de basis van al het kwaad in onze samenleving. 
. Daarom moet· héel ons streven erop_ gericht zijn dat de 
(~bui tir;g in onze samenleving VOLLEDIG wordt opgeheven. . 
Deze strlJd kan alléén met succes gevoerd worden door_ka
meraden die voll€dig anti-kapitalistisch denken. 
.. De intrigerende striJd van de politieke .partitJ en. in en 
buiten-het parlement heeft totaal niets met de opheffing 
van deze_uitbuiting te maken. Pas de erkenning dat ieder 
mens in de samenleving recht heeft op dezelfde middelen 
en bronnen van bestaan, ont~~nt de noodzaak van de ui tbui
ting. De vakorganisaties die iJveren voor het fotstandko
rhen van Collectieve Arbeidsovereenkomst.en aanvaarde:q daar
door principieel de uitbuiting;, omdat z!LJ. het recht van 
noge en lage inkomsten erkennen.· · 



Ook de oorlog, in w~lke tiJd van onze geschiedenis 
ook gevoerd, is gebasee~d op de kapitaliètische denk-
wijz.e dat de mêns het r:~cht heeft over dè anQ_er te 
heersen én fe beschikker, .. Het i-s -daarom een grenzeloze 
dwàasheid te menen. dat .-'_(ie oórlo·g u-it onzé' samenl~ving 
uitgebarinen kap wordeD~onder het maétschappelijk stel
sel dusdanlg om-te vornien·dat de'uitbuiting in iedere 
vorm volledig is- opgèh~~Jen. -- - -_. ' . 

Mè t de strijd voor een betere inenswaardige pos i tie 
dus de strijd tegen de: oorlog. Een _strijd dienaar on-
ze mening waurd is OD'l: gestreden te worden.· ' 

l 
l 

Het is echter duide·lij~ aat. biJ de_ze erkenning en 
biJ de aanvaardi'rlg van;Ïi,ie strijd nieuwe/ vormen van or-r 

-· ganisa !--i~ n:odtg zi<-ln. 1:;_;en _ orga_. nisa
1

tie dl.· e. ger~~ht ie,~ ':i ~,,.j 
het zelfC.oen 9 Çl.e zelfb:rwustheld 9 de organJ.satle-krac\ -~ , 
en solidari,teit van de ~-;arbei.ders zelf. }~en organisatie l 
d~e. z~.jn_ zvr3aY_'-tepunt v:kricit 'iri :he~ bedr~Jf waa:s l! werkt, · 
dle alle arbe lJers omva:t, en los. staat var: po l:t t leke par
ti.jen .en vakorgémisatJLe?>d-ie altiJd_. ideologisch met deze I 
partijen verbonden zijn~~ en nimmer de, volledige opJtef- i 
fing van de uitbuiting Peoogd hebben. · · 

Godsdifmst. en polit.;l.ek en ka[Jitalis:tise:h denken zijn 
in de .historie der· arbe~~ÇlersbeTJ·règillg. de I-actoren geweest 
dte de strijd der arbei~ders ·zelf hebben gespleten. Gun.,. 
nen wi,j ieder zi,Jr~ godsäien$t en zijn poli t,ieke' overtui-, 
ging ~aor verklaar ied~r tot tegens~andef die deze fac- · 
toren gebruikt. or.-, tweeqwacht- te zaaien onder alle arbei
ders. die slechts ~én dqel k,unnen hebbe·:n: een -beter le
venslot door op.üeffing.'.q_~·r uitbu:L:ting. ·céén pol:(tiek en .. 

, godsdienst màg deze st~iJd br~ken! ! ! 
. De' kracht van de a~l;leider ligt in ziJn arbeid_ en het 

beheersen van de plaats \tv~ ar hiJ·· zijn arbeid verricl}t-'! 
Daarom I]loeten de bedriJVén- de grondslag vormen voor\..__.· 
strij dorganisc;~tie ~ in .d.e vorm van bedrijfskernen die--
federat;ief landelijk en>internationaal verbonden zijno 
Zij zijn vo:lledig. soli-dair in die vorm dat iedere be
driJfskern. zi.cb mpreei, ,en financiêel ·schaart aèhter iede-
re striJd door ·arbeider'9 gevOerd. , ~ 

...o1- •.. -

- " 

· Stenc i ld.ruk "All~R~·ady') 
Kinkerstraat 184 A 'dam~·. 
---------~----~---~~-~~ 

.H. ---~--=- -
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Gesol met losse .havena .. :beiders., 
oo••••••en 'DUW-misère ! 

In het HavenbedriJf (deze gedegen schakel in 9n~e 
'"' nog r.üeer gedegen nationale welvaart) werken vele arbei-

\ 'ders. Onder hen bevinden zich een 1000-tal losse arbei
ders die in feite geen havenarbeiders ziJn maar aan de 
havenb&ronnen "ui tgeleend11 v,;orden door de na de oorlog 
welbekende D.u.·i.(Dienst Uitvoerende ~~erken). 'neze ar-
1::eiders werken aan de haven 1 nog meer dan iedere arbe'i
der~ in los.verband. Dit.betekent 1 dat deze arbeiders 
vandaag niet weten ,of ze morgen' zullen werken en met ... 
welk loon ziJ aan het eind van de week moeder de vrouw 
zullen kunnen lfverrassenttu 

Deze arbeiders, die in de haven evenals de vaste ha
venwerkers een garantieloon hebben van ruim f.36.- en 
als regel met ongeveer f. 40.- naar nuis gaan 9 kunnen 
namelijk met één dag worden ontslagen. Onlangs zijn 
hiervan ongeveer 500 arbeiders met één dag opzeggi~g 
naar de nu·~;,r teruggestuurd waaronder arbeiders die. een 
Ja.ar en meer'in de haven werkzaam waren geweest. 

Dit betekent~ dat hlin loon als regel ineens van f. 
__ 40.- op f. 25.- ·w·ordt teruggebracht? want de bewering 

( .at in de DU'J lonen kunnen worden verdiend tot f .44.-
per week 1 geldt zeker niet voor DEZE arbeiders.Immers 9 
de ·arbeid in de DU\i is van e~n gehee 1 andere aard dan 
die in de haven. Het is noodzakeliJk dat men iri. de Dmr 
moet kunnen .omgaan me-t schop, kruiwagen en breekwerk-

· tuigen. (Houweel en cementboor). Deze gereedschappen 
gebruikt de havenarbeider niet. Alleen dus als men in 
de DUV/ werkt en met deze gereedschappen kan omgaan 
hee:f't men kans'het daar bestaa1;1de gemiddelde loon van 
\f. 35.- te halen. In alle andere gevallen verzeilt me.n 
. in de zogenaamde de.rde DtYN-catagorie waar het gemidde 1-
de"loon per week de f. 22.- niet te boven gaat. ln de 
tweede catagorie is liet maximum tebereiken loori :f.37.50 
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hetgeen zeggen wil da~7rliaximlim uiterst zelden wordt 
béreikt,. 

Het is nodig -Ln di·~. ergaan verder· eens wat ui tgebrei
der, onze -aandacht .. te schenken aan dat, deel. van.: het ne .... 

· derlandsche proJ.et1=1r.i..a9t dat. ongetwiJfeld op de meest. 
8rgerli.jke wiJ ze wordt uitgebuit en .. de groo.tste ontpe-: 
ringen te drageri heeft~ ·de DUW-arbeider, · 

Is het-nio.t nünister Sçhermerhorn ge\1\Áeest die in 194:5 · 
in een è"'adicrede hseft gezegd 7 _dat 11 ·;-..ic._menselijke ep 
sociale overwegingen de.werkverscha;ffing tot het verle-· 
den· moet behoren n? lilJaar verheugt U dssond::mks niet? 
waarde lezer; in onze bij uitsrt.ek scc:i.ale levensomstan··· (( · 
digheden h~eft; d2 'ver·kver·schaffing onder andere vlag en 
andere benamLng rRe~s wad?r lang haar intrade gedaan: 
zij heet rm kor::.vJeg DCivL De !2_ienst :Qi tvoerRnCJ.t) Wert:en 
waarin men de arbeiders al.s reserve--overschot ''duwt''. 

Het of'fic.·ieJ..e m3deöel:i.'qgen-·o.:;gaan van ds .1-üg9mene .. 
Arbe:':.dsreserve CBun;aux? Galerij 21) schr.l.Jft over deze 
arbeiders: 

no •• ". 5 -d.eze D,U"\l.-:arbeiders behqorden tot de al1,.er
eerste werkers die na de oorlog hun uitgemergelde kar.:.. 
kas tot. arbeid dwongen~ : . .Sn wát voor arbeid i ·./ie maak
ten de 'iieringermeer ·en ande.re. geïnundeerde- gebleden 
weer tot bewoonbaar land ? Wie sloopten de .. staalharde 
bunkers '? '!elke arbeiders wierpen· de tankgrachten 
dicht ? \i ie .ruim den de vuilnisvaal ten op? welke de 
grote steden met. hun stank. verpesten ? 'ilie -ruimden 
puirJ., kwamen de boeren te hulp 1 sprongen bij in.de ha
: .. eno o ••. toen vele· nu, !'eerste klas" arbeiders nog met 
-~~·:eipalèn" op de stra.athoeken leurd~n .. " ( 

Maar wie· de verhoudingen van voor ·de oorlog nog kerit ' 
bij Maats·chappe liJk Steun en werkverschaffing· die we·et, 
dat mengeen~:tweed.e of derde railgs aroeider behoeft te 
zijn om hij· déze instellingen als nummer te boek te ·. 
staan o In·on~.e samenleving is hét niet de ·eenling die 
ziJn lot b~·paalt, :-maÇlr .een· veelheid. van omstandigheden. 
die hiJ niet·-iri 'zi-jn 'rriácht he·e:ft. In· de DUW bevinden 
zich "arheiders·van ·allerlei vakken;~ die-inhun eigen vak 
geen. yv',erk,-kUilJien vinden. Qf uit· beroepen·, (?oals -he.t 
bouwW-erk:) dat .. na de óorlog nog niet op toeren -is gekomen. 
Ook werken in de DUVI vele jongeren die in de oorlogsja
ren, door hun we;ig~r-ip.g om voor de Duitsers te werken, 



-3-
geen vakbekwaamheid hebben geleerd. 

Ondanks de menselijke en sociale overwegingen .van 
Prof.Schermerhorn hebben de arbeiders in onze vermoln:r 

• I 

de samenleving die men -"democratie n·.· pleegt te noemen 7 
zelden méér verdienQ. dan vo'or noodzakeliJke levensbe~ 
hoeften nodig was.. · · 

· Welnu~ men heeft deze ·noodzakelijke levensbehoeften 
de laatste jaren telkenmale beciJferd tussen de f .35.~ 
en· f., 40 .. · per week. Het loon van -de DUVJ-·arbe::.der va
rieert echter van f .. 22 .. - ·tot fe 35.--- per week~ spora~
di.sche uitzonderingen veranderen aan deze ciJfers r.:iets .. 

(\ Wij vragen ons nu af waar de p~offessor die mensel.ijke 
en· sociale overwegingen hee~t gelaten .. We zoude.n ze 
namelijk graag eens wat nader willen bekiJken., 

Eaar is er ook van die ziJde niet .gezegd dat we 
weer naar "normale 11 verhoudingen tèrug moeten ? Ge ziet 
die normale verhoudingen komen weer. De werk;verschaf·
fing behoort immers tot die ttnormale verhoudingen" a 

\Jelke normale verhoudingen ?. Luister maar ! ! 
· Vlanneer de arbeiders in de Duw· klachten hebben 1, (ze 

hébben klachten~ dat kan ik U verzekeren) dan gaan ze 
naar dè werkbaas~ deze v~rwiJst hen .naar de uitvoerder 
van het-werk~ deze zegt, het spijt me w~l 1 maar je bent 
in dienst bij. de Dmr .. Ga maar -naar de Algemene Arbeids
reserve, Galerij 21 Amsterdam; daar ·zegt men~ het spijt 
me wel 7 maar wij ziJn gebonden aan-de bepalingen van 
Inspectie. van de Arbeid te Alkmaar .. Als daar de Inspec
teur van mening is dat de klacht wel enige grond heeft 7 
zegt hij toe er ·met de minister over te zullen bepraten_. 

«- Dit ZLJN toch de normale verhoudingen van voor de oor-
\ .. \.. log,-! · -

' Ach Ja, er ziJn wel· 1claèhtèn. BiJ de PU\Ji beschikt 
men riog over oude vooroorlogse waterlaarzen waarvo9r de 
aTbeider voor de oorlog f. ~.- moest storten. Thans op 
het werk te Halfweg f. 7.5a plus f .. 17.50·boete biJ ie~ 
lies. (verz-ekering tegen diefstal is ·niet mogelijk). In 

, het Bosplan wordt zonder meer f. 25.- gárantie gevor-
. derd .. De DUW (in dit geval de HeidemaatschappiJ) reken ... 
de voor_ eeri overal- :f • .15 .-. die in· de winkel· (mèt 33 % 
winkelierswinst I) f. 13.78 kost. · · · 

De moraal van dit alles is: êen voetbalprof jong~ ... 
leert met een voetbaL 7 een regeringsprof. met cijfers,-~ 
woorden en ~egeringsvoor lichtingsdienst. - · 
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En wie nu meent deoze wantoestanden te kunnen be

strijden met_ staats-aba-olutische en geleide- economié? 
die leze eender volgende,artikelén in dit orgaan .. 

_F. 
' 

- - " - - - - - - ··-~ - - .. J"... - - - -- - - - - - ... - .- ..... .... 

DE STRIJD DER TEXTIEL-ARBE!IDERS I 
Deze is vooral in·Tilbu~g nog allerminst vooruitstre

vend. Hun strijd is veel. t~: lauw en· te t~m. ·Ik heb ·her
haalde malén op de noodzaak van een oproep aan· aride re · 
arbeiders gewezen. Echter is er nog niinm.er een mánif'est 
verschenen. om andere arbeiders op de s t:i:·îj d van de .. te~- #.;'· 
tielarbeiders opmerkzaam -te m§lken .. Oo~ zonder deze op- ~
roep zouden de arbe_ide;r-s van· andere tex.tielf'abr~eken 
zich solidair hebb-en moeten tonen.·. lviaar de .. striJdwil 
van de. arbeiders ·in "het. donkere Zuiden" ,laat nog alles 
te· wensen ove~. . . _ _ _ _ _ · ·. · _ .. · · 

·Zel:fs b.estaat hie:r in T:L;J..burg de situatie? _dat in 
bepaalde wijken van c;ie stad 7, Hasselt~ GQirke en Heikant . 
de textielarbeiders :belangrijk minp.er ') .. oon hebben.da.n ·· 
in de overige stadsdelen; 4och pok ,deze arb.e~der,s zij.~ 
niet i:g. b.ev1eging te krijgen·.· Wanneer er hi_er gest·aakt. · 
wordt~ gebeurt dit op ·,e_en- angstva;Llig-e- manier en;·meest.,.. 
al is het werk r.eeds weer ·hervat_, voor de buitenwereld 
er .kennis van- kon nemen 0 ' ' - ' • ' 

Op een vergadering van s~.Lambertus, waar zeer wei
nig:.leden .aanwezig w_Çlren, werd hier de. rileuwe ·Collec- . 
t:i:eve: --Àrbeids -Overeenkomst (CoA.O.) aangekondigd 7 ine.t_ 
de me:dedeling? dat het. een I1;ie1,1We rech-tspositie van.de-

. arbe-iders, .. zou. oe.te~ep_ejJ, e~ .iri g,een g~val· een loo.nsver
lagi.ng ·zqu inhQJlide.~,?- o!ndat was1 aangevraa-gd Ti';Lburg··van. L 
de derde in de tweede ·loonklasse over te plaats-en~· 
Door ·een protest v;;a'n_d.e· patroons is hieraan :e:chter geen 
gevolg gegeven. - · · - · ·. i • . . . . . • . . 

·Toen dan ook bleek') dat de nieuwe CAO een ·lo'onsver
l~ging van f'_. 1.--- tot -f' o J_S • .:.- beteke;nde. is op een ·tien
tq_l fabrieken? ongeveer' 500 arbe!iders c omvattende 7 ·de 1 

staking. uitgebroken. Onderling contac.t tm~sen de sta- · 
kera_ was er, echter~ niet ·en binnen ènl<;_ele· ·d'agen· was de 
stakihg opgeheven._ Deze· stak~rs hadden_hun hoop- gesteM 
op- de sol-idar i t-e i t ·van· de· Aa .Be-fgbrd.eken waaronder zo . 
ongeveer de· gehele EVC..;.textiel vertegenwoordigd is .Bij 
dezefabrieken was namel'fJk het verschil tussen het OU.,. 

de ·el) ~h.et nieuwe loon als -een tegoed op de· loonzakje·_s 
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gepláàtst~ - _ . 

·Echter· gingen de arbeiders van deze fab~.ieken één 
week later-töch in staking 'toen arbeiders. van andere. 
fabrieken reeds weer aan het werk waren. Deze staking 
he_eft vijf w~ken geduurd~ Ma~ndag 15 _De.cember jl. is_ 
die staking; opgeheven~ . omdat ,de direct:ie heeft_ tooge- . 
zegd het minder ui tbètaÇildè loon -voor dé arbe-iders te 
·zullen reserveren.· De EVC textiel .verdedigde· dit., op 
grondvan het feit dat de- d.irectie niet gerechtigd was 
dit loon uit tè betalen. lVIen kent dat:: regering en _ 

. College· van ~ijksbemidd.elaars 7 overtreding; ·boete eet. 
Vei;'schU:ile:q achter staat_shem.'oeiing en -staatsalmach-t.. , 

ne· arbeid:ers 7 ook in Tilbttrg~: zullen nog moeten .leo.:-. · 
ren dat een loonstrijd·- ni-ët meer· pa~tieel~. dat- wil zeg-
gen in één be_dri'Jf gestTeden ,k~m worden .. ·Slechts de. 
solidariteit en de· gezame,l:Î.jke maêht .van d:e_- arbeiders 
is in staat de reactie van dez·e tijd te doerbreken_. 
Een -'strijd· die -zich ;nie't- möet richten tegen -üé l.Cap.i tà
list als ·:-eenling. maar -tegen het syst?em- in 'zijn' ge::-' -
heel· dat. zi·jn .bo-lwerk hee:f't; gevond-en 'in e_s;n· rode ~-zw.ar;... 
tfè-- of ander·sgekl€û:rde regering~. Zo'lang- de P.o1i-tiek-, .in .-.. 
de bestrijding· van het kapitálisme·'en .. in de uitouiting 
der ·a_rbèidersklassé ~e!l_ rol~spëelt 1- ~~l de·: opheffing · -
van: deze Ui'tbui ting niet mog-éTijk zijn~· . · · . · · , ' 

WEG, Iv1ET DE POLITIEK ·UIT -DE KLASSESTRIJD. '1 r···. · 
. . - J.G. 

. . . . -- ~-- ~- ~ ~--- ~- ~- --~- ~----- ---
AFDMCHT CONTB.IBUTIE~ ker:nen en pJ'aatseliJke Federá..: 
-,~-·<-:-:~:~-:--7"-:------~.:..- ' t~es worcwrï. drirw;end yer~pcht . . 

. 0't zO-:yeel~_mogeliJk reg_eJJriàtig p.un é'9rit'i"ip:ti'tié~afdf.acht' · · 
I.:L~ .te ze·nden aan de .. lanQ.eliJke penrlingm,ee··ster. .. L.V.d •. Jagt . 

V?n· Be1,IDingen'st:raat 90-, ~.· 1\Îpsterd.ain-V/est. Ook wordt· aan · 
hetzelfde adres toezending gevraagd van' nog. n:i!ef ve;r-~. 
antwoordë steunlijsten. . · . · •-: 

Slechts als allen rege:Lnlatig P,un steent.1e: bijdragen. 
kan onze .federatie:groeiep tqt e:en:factor in _de ~lasse-
striJd: . . . , .. - · 

Uw (j,aa-d.j Vw geldelijke .b.ijdrage entJw solidar~te;it. 
WiJ rekenen erop I · · 

. Landel.C:ómniissie v.B-eheer •. · 
- - ~ '_._~ ~' - - - . - ;...: ·.- _/:·1- - -

. Cp.pie voo_r:. het volgende ·numme.r :ll).oet !s. J-artîlarf' 'a. s . 
bij de. redactie ontvangen. ziJn,,.., ' . _· .. 

- ., . . 
~ '. '. 

' ,.J. ' 
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VAN DB; ~-D~_ç_]'_:r;~. L""ldien T_' ·spoedig dit orgaan in eeh 

~-~------ ----··- betere en omvangrijker uitvoering 
wenst te ·cntvahgen~ verzoeken wi.j U er krachtig mede te 
werken onder·tJw bedrijfsgenoten en kennissen. Verkoop 
aan niet-leden van Çie Federatie is gew·enst tegen een 
prijs van minstens 3- cent. Ons orgaan verschijnt nu 2 
maal per maand,- zodat U regelmatig op colportagenUIT1Illers 
kunt. rekenen. · · 

Werkt met 11De Vrije Arbeider". 
..;;.. ..... 

S 0 :ti I. D A R ___ I L~.1_1_· Een-van de meest actieve en 
--·---:--··~-------·-."· 7 ----·.,.··· strijdbare arbeiders, die (-
reeds jarenlang· op een zeer moeiliJke post da.pper de f 
strijd volhoudt,· is dezer dagen gebroodroofd, HiJ hoopt 
binnenkort weer een werkkring te hebben gevonden" Nu 
zit hij met een g~oot gezin in grote .zorgen. Hier is 
solidar i te i t nodig. Wie· on;z;e federatie in staat wil · 
stellen onze kame_raad doàr dèze zorgen heen te helpen, 
storte zijn bij drag~ op. postrekening 205330 van Harsman 
te Amsterdam, oD:der· motto 11 Solidarite i-:."" . 
-- ~·· .... ...-.. .... : ·- -· -· ,._ .... -- h. - - ~- - - - ~ - .... - .... - - - - -· 
WAT WIL 

In hét historisch neeld, tot în de grijze oudheid 
toè, ·is het in onze samenleving steeds een ongeschreven 
.wet. geweest dat de zwakke door de sterke werd gebruikt-, 
misbruikt en uitgebuit. Tot op- deze dag is dit in feite 
niet anders. Vanaf het· -moment· in 'de geschiedenis dat 
een of andere- stamhóo'fd aan een boom in het oerwoud een c·· 
bewij·s hing dat d:i,e boom zijn eigendom was, ging er · ) . 
iets scheef in de b.ézi tsverho_udingen· •. Hij ontnam. iets 
aan de gemeenschap.: 

. Dit ontnemen aan. de· gemeensçhap -;heeft 'in het maat
scha_ppelijk -stelsel waarin· wij :.leven· zijn uiterst· en 

· daaram·nieestfunest'e··.vorm gevendBn. Diefstal van de ge
meensc_liap is' in ohze samenJ..eving"; aan de orde van de dag:i 
juister gezegd, kapitalisme en moderne democratie is, 
_alle liefdadigheid tën spiJt, op deze _diefstal geba-
seerd. · -
··_'.Twee voorbeelden moe:t,en>U"yöldoende ·ziJn:- J:üer ver
dvvijnt de groen te op· d-e~ rrtèsthoóp 1 in FrankriJk en Duits

: i/"'/\ land hebpen de mensen honger. Een onderneming betaalt 

i \ 

~ 

I 



per jaar aan 40 arbeiders 50 ~000 gulden Joon, de patroon 
11verdient11 18.000 gulden· (ongeacht zijn vervalste on· ... 
kost~n·reke-riing, vanwege de fiscus, weet'U). , 

He~ he~ft geen·zin dezo. diefstal van dç;i gemeenschap .in. 
oris maatschappeliJk stelsel vast te. stellen, zonde:r hier-· 
mede ock in-de geest. af te rekenen. Afrekenen in ~die zin~ 
dat men ni~t meer den~t in kapitalistiSche zin, maa~ in 
anti:...:kapitalistioche. Dat men zi?h een stelsel denkt waar
biJ- deze diefstal is opgeheven;, Dat men in· plaats van- ka. 
pi talistisch-individueel_, socüüistJ..sch:--solidaL:: gaat den
ken. ·rn pJ.aats van ·nationa.al? maatsch:::tppeliJk en dus inter-~ 
Qf. b:.::ti ten-nl'ltionaal. 

. -Want dat_ giJ, lezer, a.:.s arbeider door de kapi taii.st · -
Oordt uitgebuit is niet in de eerste plaats de scl;mlè. van 

die kapitalist~ maar van de veelheid der ai.'beiders zAlf 
die eqénzeer als deze ka~it~1.ist kapltá:istisch·innividueel 
nä_tioné3al denken en met deze. denkwiJ ze het uiT,bu:i 1·.ings
proces en de diefstal van de gemeenschap niet kunnen ophef.. 
fen. U denkt ongetwiJ·feld kapitalistisch warmeer ge welke 
oorlog ook mogeliJk maakt door voor het militaire ··apparaat 
te werken. Ge denkt kapi ta+istisch wanneer ge 1 ( teg8n haar
zin) verlangt dat Uw vrouw uw·schoenen poetst of haar m~-:.:r..- · 
der vr~Jheid gunt dan ge zelf verlangtQ 

Slechts indien ge in de geest hebt afgerekend met het 
funeste kapitalistische of democratische stelsel waarin 
WiJ leven kunt U zich de weg cJ;uideliJk VOOr ogen stellen 
die· de Federatie van BedriJfskernen wfl gaan u 

De Federatie van BedriJfskernen· is Çlus de Organisatie 
die met alle socialistische midde:len het ka_pi talisme be·· 
striJdt en met de_ invoering van een maatschappeliJk soli
dair stelsel de uitbuitingwil opheffen. Deze uitbuiting 

(·13 de baais van al het kwaad in onze samenleving. 
J' Daaro-m moet heel ons streven erop gericht zijn dat de 
uitbuiting in o_nze samenleving VOLLEDIG wordt opgeheven. 
Deze~· striJd kan alléén met succes gevoerd .. worden door ka-
meraden- die volled·ig anti-kapitalistisch denken·. , 

De intrigerende striJd van de politieke partiJen in en 
buiten.het parlement heeft totaal niets met de opheffing 
van de-ze· uitbuiting te makenc.· Pas de-- erkenning dat·· ieder 

, mens in de samenleving.recht heeft op de~elfde middelen 
en bronnen .van. bestaan, ontkent de noodzaak van de uitbui
ting. De vakorganisaties die iJvéren voor het totstE}ndko
men van Collectieve Arbeidsovereenkomsten aanvaarden daar
door principieel de uitbuiting, omdàt ·ziJ het· recht v-an 
hoge en lage inkomsten erkennen. 

-.. , 



Ook de oorlog, in welkQ t1J-dt, van :onze gesèhied.enis 
ook gevoeru 5 is gebaseend <'i~, ti.&. l~apitalistischE? denk-· 
wij ze dat de rr1ens het r~eht.·M~ft c)v'e.r" .. dGlc ander te 
heersen en te b~schikkeno :Het -~.'i> da_a~Oltl een gr~nz·eloze 
dwaasheid te menen dat O,,e oor:tog uit ql!lze .samenl~ving 
uitgebanne;n kan worden zonde:r het maatsc;:happelijk st'el-

.. sel dusdanlg om te vormen dat de u:i.t."Puit:i.ng in iedere 
vorm vollfi!dig is opgeheven. · 

Mè 1t d,e strijd voor.-een bete"re menswaardige positie 
dus de strijd tegen cîe-oorlog.,.~~ien 9trijd di.e :qaar on-
ze mening wanrd is om ;gestnedenr: te worden. .. · .· 

- Hèt is echter duid'eJJ:i;Ji.; .clat bij d~~a eTkenning en· ~ 
· b i.j de aanvaarding véin 'Cti'e ;!,~'(rd.J d rtieuwe vormen van or-c( 

ganisa tie nodig zijn. Een <arganisa tie die gericht is op
het zelfdoen 5 de zelfbevrüstheid, de organisatie-:kracht 
en soli dar i te i t vail de arhe_iders zelf. E-en organisatie 
die zi.jn zwaartepunt vindt \in het bedriJf waar U werkt 1 
die alle arbeiders omvat ~rr(~ ~os styat van politieke _tJar
ti,jen en vakorganisatLes di~ altiJd :i;deologisch me:t deze 
partijen verbonden ziJD ?'~leriS:.·nirrmer de volledige ophef
fcing . van .. de : ui tb uit i'ng )J e.o dgd J~e b ben • 

Godsdienst en polit:i:.ê'k ::en kap i tàlis ti~e):l ~ii::E!'n·ken ziJn 
in de historie der arbeidersbeweging de ·,f:;;,tc.d:;;.or,en gew~est 
die de st,rijQ. der arbeiders zelf hebben g~,'f);~Bft~n .• Gun
nen wi.J ieder zijn godsdienst en zijn poli.t;,j:~.;).{:e ()vertui
ging maar verklaar, iede·r tot tegens tandeJJ 'di:~: :'de,;z.e fac
toren gebruikt om. tweedràch.f .te' zaaien ond;e,r-: alle ar,bei
ders die sle'chts 'één doel kuiliien. hebben: een bete'r le
venslot door opneffing de·r uitbuiting'. Géén politiek en 
godsdienst .. m9g. deze s.t'r.iJd 'breken~. r r 
, Dê kràcht ~an ~dB ·arbé*-fiar ~:igt:. i~ ·ziJn :a:&béfd. en h('' 
oeheersen van de plaats w~.-r>hJ.J ZJ.Jn arbe1d verr1cht. -· 
:baaróm moeten de 1i'edrijv-ert:L i.'l'e_ gronds:ll.Eig vormen- voor ··de 
strij dorga,nis13tie, ·in d~- v6:rg van 'be·drijfskèrnen die· -
federati,ef landel:i;jk en ;;·internationaal verbonden zijn. 
ZiJ zijn volledig .snli:däir in die vorm dat ·ie:O.ere be
drijfskern zich moréel Am. firïanc~têel scha'a.r·t a·cnter iede
re 'StriJd .door a:rb.e·ider..s gevö~rd. 

Stèncildruk HAil~Rèàdyl' 
~~!}!5~!:§:t!.'êê~-H?1~~!:~~w"" 
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POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Nr. I.O. 8-30/48. 
Uw brief: 

Onderwerp: 

I.F.B. 

Bijlagen : 1 • 
GEHEIM. 

Aan 

1~-10-47 

Amsterdam, 

Dat de Federatie van Bedrijfslçernen zich nog in het be
ginstadium van haar kleutertijd bevindt, wordt weerspie
geld in zowel uitvoering als omvang van haar orga~n DE 
VRIJE ARBEIDER, waarvan no. 2 dd. 27 December jl., U 
hierbij, om te behouden, wordt toegezonden. 

Aan het inhanden krijgen van het eerste nummer wordt 
nog gewerkt; dit nummer zal u, evenals nog te verschij
nen exemplaren, eventueel te gelegener tijd worden toe
gezonden. 

\\V~~- Het hierin genoe .. mde redactie-adres berust bij Johannes . 
Mattheus de la FOSSE (niet F~sse), geboren te Amsterdam, 
2 October 1892, van berO!!P melkbezorger, w0nende op de , 
derde verdieping van het opgegeven adres. 

Deze is lid van de Communistenbond Spartacus en was in
dertijd een.vuPig ijveraar voor de tot standkoming van 
de Bond van Revolutionnaire Propagandakernen in de Be
drijven-Arbeiderseenheid, thans genaamd Internationale 
Federatie van Bedrijfskernen, waarin hij op 24 Augustus 
1947, bij de oprichting, gekozen werd als lid van de 
Solidariteitscommissïe. · 

· ua..J De op pagina 5' genoemde L. v .d .Jagt = Leendert Adriaan . 
Kr van der JAGT,·geboren te Amsterdam, 2 Mei 1902,· marmer-

.. zager, wonende op vermeld adres, over wie al. we.rd bericht 
~ij dezerzijds rapport ID.5'872d ... 30/47 dd. 26 Augustus 

1947 (pagina 2 oprichting I.F.B.). 

De inhoud van dit blaadje geeft geen reden tot het maken 
van opmerkingen (de tendenzen ·zijn bekend), behoudens, 
dat een gedeelte van de doopnaam, nl. het woord: Inter
nationale, in de kop wordt gemist. 

VERZONDEN AAN:· Hfd. CVD. , Haag. F.2. 
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IIMEBA.DEN. 

Uit versohille.nda '!?ed.rijvan bijeeXJ. geltomen ~beidex-s in. !a.:r·ga.d.9·~[ 
hel•ben besloten over te gae.n tot het aanslUl;ten. 1"-·ij n.ne .tnter.:na~i(J
nale Fed.a::r.atie van Bed.r:i..jfskar.ne.n" <)e.o. zoo m:o_g_,eJ.ijk over te gaan..i'to;t 
het laten varsch.ijnan ve..n een arbeida:r.sopv-'"oe~lngsblaö. heeft di• '&.it. 
doel en ook zijn oorZJ~ko · . ~ 
De Kapo industrieale ontwikkeling bracht in het denken der arb~id&.re 
een eYolutj.e teweeg.- individueel stonden zij machteloos ·tegenover. 
hun elJ.ende eu de winzucht van het P.a.tron~at" · 
urgan:i.s 1tie was het eenige ::;.:Lldel or:-~ net k. j.ns v ..• n slagen hun eJ,.leüe 
te verzachten,- daaruit ontstc~:..:.d. de soois.lis't:isch@ beweging en vak-· 
o rg,J.ni.;Ja;t ie ;I Katholiek~üsme en liber$l.isme WI:\,S de re act io:una.:L;c.~, .. · .:• .... 

_ econonische e.n polid:Jieke m)cht wa.a-rtëgeia de ontstane aroeidersbewe-
~-, ging te veoh":,en had" De best.lan.de m~la.tschappeli;jk.e ve~choudi:ngen · 

wa.rsu voor hen lüasseverhoudingeno 
Het is ous onmogelijk in het kader van d.it manit.est de oorzaken t,~ 
on-tleden va.n het ,.,e rrot ti.ngsproces der vakorganisatie 1 maar Wil,.~~t;.. n ,t 
ons enkel verder laten leiden do•)r de reeale nuchtere fe·iteno ( 
Waar eens de arbeiders geen vad.erland he.d.den daar kregen z:i,j .,r •••• . 
Wereld-oorlog NO_ I wa.<.3 een rechtvaardige .verdedigingsoorlog z~ow. · ) 
in de Entente als in de Ge allieerde l.a1.1de·n o 8ooialist.ische pe.rt~l 11 

en vakbewegiiîg stonden a.an cl.e .:i,iJd~ va.n hun respeotieve.li~l:t.EL.Xç, î 
~n waren mede-verantwoordelijk voor de eerste massa-moord.· . ' 
l!ae..r nu zou het socialisme verwe,;enlij~t worden, opbouwen wa.t! ai.J · 
hadden laten vernietigen was het pa.r,.)ol Q Huu· belooning \ ... lil h~t .K-J~· J1 
waren ~!.inister baantjes, z.eteleu in paritaire koramissiesh kont~ll.(.~n .1 

tussen de klasse werdeli afgesloten itegeerings-personali teitelil. s,pe.e1- ; 
dEUl bemiddelaar eu de ~triji v 1n de straat werd verplaatst naar de .. 
giooene tafel!> · . 
Elke uiting V..ln strijd werd .. üs Wild gestempeld, nooit zijn de az-.,.. 
beiderseisellen die vechten voor lotsverbetering rechtvaardig (in· \.. 
massale moordp 1rtijen zijn het helden) en wa.iineer Zij raaskallen · 
·over v.akorga.niaatie eenheid ) bedoelen zij eenheid waar cte· arbeide 
leià.~a.attl. d.e doordrijvende klassestrijd. V.lll d,e patroon.sorganisaties 
aanve.ard.en.. · · 
llet woo rel je socialisme werd voor de politieke machtjheiJ'ber.s de slo. 
waarmed.e zij d.e geesten d.er arbeiders' 'benevelde o Het .t'erde Rj.jk : I r-'y--

voed.d.e z:Lj.n jeugd. in d.e schoolbinken OP. in den geest van h~t natir~· .· 
ne.a.l~"sooia.lisme!' nationa.liseerd.e bedrLjven~ loste de werk.elooshei · . 

zeulijl\.t met circa dert:i.~ milioeu d.ooden~ . . . .. 

op m~t ee1~ yero.lgemee.ni:t:_lg. van ell~nde en zijn oo rlogsin~.u.s trie 1 li'JH 
geho.l.:pell J..ll de VOOrbere~d~ng VO..U net tweede v1ereld.cor.LfllOt door a.).).! ( 
burgerlij;<-à.enocratische kapitalisten, het sooial.is;né- Wetd: Veri'IS~' 

~e1_?.--~.D.: .... ê!:~1:._?.~f~~-~s_~~. w .. ~.it;S_. ~ .!~~-td~r_.;_ ~ g_ell?.h~~c!~--~~-~ ... ~~t:~o .•. _· .. 
·-~t..~~-~~~~ou~ =:9-~E:~~~p - J?r~Jze~~~ ;~.s de we .. troep d~r lJO.l.llll6A.e . . 
tJacat.n.e'6bers (eeJ:J. van de eerste omonnance van de Dul. tscht:l bezett · · 
Nationalisatie van so:;,n.;:üge niet meer rendeerende bedrijven; struo... · 
tuur herv·ormiug, ondernetJ.il.l.gsraden, word ons voorgeschoteld. als 
socialistisch bela.nga 

...... 
zie keerzijcis .... 
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De •~beweging is niet enkel een aanh.all8se~ van een politieke 
J•l'ti.~ &aar ia verworden tot een Vierde l4acht in de Staat · •••• 
·~•a.e.n de arbeiders. ~lke ~oonstrijd der a.roeiders is een politieke 
a'~il4 geworden reohtstr~eks gerid,ht tegen de besluitwetten der 
B.eaeerin&• · ! . . . 
Wereld•oorlog N• 2 is n~U.welijks áeeind.igd o-f' de 'o ma.ssa•al.aohti~ _ __.. 
staat voor d~ deur. , 
Marohal:pl.a.n s Investeerj.ng van dol;.Lars in We~t-.bluropa., daardoo-r 
onde~gescuiktheid aan de ~erikaan~cue rmperialietia ecouomise 
p-olitiek• · 

1 
. · · 

• Jt_. omint_ om t Vel"atev_ iging fan de R~~sisch.e Staa.tskapitali·atifUt poli• 
tiélt ~n Oost-Europa. en wijziging v.a.n taktie-k-der Komm. _p.lrtijen in 
West-_Europ~· Elke staking Word doqr hen voor politieke doeleinden. 
liltabruikt • {Tijdens hun deelname i.t}. de Regee_ring Huysmans-LàllZaa».<l · 

~-, l:iî::S:io~0~::it;1~ö~'"~~~-Q~f:t~~g!~~~f~art _ ·, "Wij -moeten 
be~eid Sijn tot opoffer~.ûgen v_oor ~een organisatie die on$ zelf . 

·tn.cle wereld kan redden, lt. geloo~ niet meer aan neutraliteit in , ••za.· tt:Yentueele oorlog" \Zie volkg~zet 26/I/ 48) o · 

\;i J_.re.4au ~et is noodze.~elijk dat .'een Derde Front zich opl"ioht. 
: · V-oorn ~en sooialistle vr~j van elke ui tbu·iting. 
; l)oi>r· de teleurstellingeÁ bleven w:ihj zoeken naar nieuwe von:D.Eul· v~ .: 

oztaaniaatie, want de ov:rrtuiging 4at de bevrijding van de arb~ideir ..... &1••• te~en het kap i t_üis~~ 1 • 
11Al~_ereeEst een Econo'plise Stri~d iS" 

·'·i.•'·iQUTt:n~U~&~~,.Aa·~ r.J J dl:tÎg ·~~.x...~~~.~iil:a~i~<,jiiilt-·ii=~::c_·· 
•rbéide.~s ~·elf l.S, leefä.e :t~oo ste~k J.n ons 1 dat WiJ allereerst J.n ._ 

.. p~·e rtohting een oplosaing P;ocht~n. Uitgaande van deze opvatting,· 
ftO.•.csteu wij vanzelf' wel ~ot de o-ouclUsie komen, dat de oellen.van 

-~te strijd d.an ook alleréarst in da bedrijv~n ge·.JolUI.d moeten wordEU11 
\ 4-at ·er kel:'nen moeten lcom~n in ied~r bedrijf 1 dat allereerat op ~e.z:e 
": ~·rne.n d:e plicht zal rus~en prop/a.eanda te maken O'nde.r de med.e-arb$1.:"" 
· ders voor de opvatting, d.at het dê arbeiders z.elf' zu.l.lan moeten zi,jn 
-,4i;.e de l$trijd ztü.len ll.ebqen te vo~ren en ·dát deze strijd. niet b·eter 
/ e~ D.1et -doelmatiger gevo~r.çl Zal kHunen worden dan juist daQ.r 1 waar 

-'\ te hartader Zit van he·t lte.pite,J.isiiae produotie systeem., da~ da~r. · . '--..-~ 
; \ Yàn Waaru_i t het kapitali$me o.ntst at ~n word Ol?gebouwd, dan. daa~ 
\ ••ar de ondernemers de grondsla~ eggen voor de bevo orreohte. posi
·. tie van zioh zelf en van het bank~apitaal, dat is in-de bedrijven, 
wer~pla.atsen, in. de LJ.ijnen en in qe havens. · 

r""''-\.~~eraden stort ous Uw ~enning. B~dell!l:. dat het ook Uw blad is 
t ~ort op ,Postcheque NO 47a_42o. Vadr .d .. le verdere inliolltiugen in 
r llet voorloopig secretariaat ·bij L.~VICTO.R, Spaarstraat 22, te. 

: ~twerpan, iedere Dinsdag en ~oen&dag va.n 18 uur tot 20 uur. 

~.· 
i 

. . 

Verantw. ui tg. an drukker : VICTOR L. 
Spaarstraat a~, 

A.tLtwerpen. . . 



Notitie van B lV OP6CUGp I. Volgno.. 1 

. su~~t~l-}~~~ 
Door Th. Harsman werd het volgende rJ.edegedeeld: 

De Vrije Arbeider, orgaan van de I.F.B.K,bestaat uit 

12 gestencilde blaadjes en wordt gedrukt bij zekere 

Holbein, vermoedelijV wonende te Amsterdam. 

Oplage is 350 exer11plaren. 

18-12-47. 



Redactiè-adres:J .. de la Fosse 8r. 
Van Beuningenstraat !57 Amsterd~m 

verschijnt 2 X per maand. 
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STAKING.I~ELFABRIEKEN. 

In aansluiting op het bijvoegsel biJ dit; nummer over 
".-~·"De staking bij de "Holland", meld de plaatseliJke Fe de

( Tatie Amsterdam ohs nog het volgende: 
. "De staking aan de meelfabriek "Holland" en "Ceres 11 

is in een impasse geraakt. De onderhandelingen 1 die de 
laatste tijd veelvuldig gevoerd-zijn en waar verschil• 

-lende dagbladen aan hebben medegewerkt om tot een oplos
sing te'komen 7 hebben allen gefaald. Al deze goed of 
niet goed oedoelde hulp heeft het conflict niet kurmen 
Q.oen beëindigen. 

Zelfs een' onderdanig schr:i.Jven1
7 van de stakingslei

ding,. aan Sal Tas, medewerker aan Het Parool, heeft -geen 
resuLta'at gehad .. Het is zelfs zo, dat elke bemiddelings-
poging, van rechts o:f links, te pletter loopt tegen het 
iJ zerè.n gordijn, dat dè regering rondom de fabriek heeft 

' opgetrokken 1 i -
Langzaam maar zeker komen de hulptroepen der Neder

landsche regering, waaronder zelfs buitenlandse krach
! ten, de plaatsen van de stakende arbeiders bezetten 7en 

draait de :fabriek biJna op vol~e capaciteit • 
. ( _ .Dit ~s de harde· werkelijkheid en waarom het te ver-
. zvnJgen ?. _ _ _ 

\ - - - - - ~ -
De ~takers zijn dappere kerels, die moedig ~olhouden 

maar die met· de moed. der wanhoop vechten tegen een ge
concentreerde macht 7 die onve.rzettelijk vasthoudt aan 
haar ~achtspolitiek~ -

250 arbeiders worden het slachtoffer van hun il].usi·e 
te menen dat ze_ een beperkte actie 7 e,n naaJ;' hun mening_ 
met nieuwe-middelen, vechtend onder eigen le(ling, maar 
in nauwe samenwerking met_ de. E- .. v.c. met financi~l-e 
steun kunnen w~nnen.-Die samenwer.king beper-kt in_ wezen 
de strijd, terwijl juist de· kracht gezocht· moet worden 
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in de uitbreiding van het conflict, willen wij iets 
aan betekenis uitrichten tegen het trlok van rijksbe
middelaars-, Unie. bo~den en de regering? die als een 
eenheid qptreden tegen iedere poging tot lotsverbete
ring. 

~lij zullen nog vele teleurstellingen ondervinden, 
zolang wij niet begrijpen, dat het oude wapen van de 
vakstrijd uitgediend heeft~ 

De ontevred-enheid groe.it met de dag~ maar _de wil 
om strijd-te voeren wordt geremd door het falen der 
vakbeweging en doordat het vertrouwàn in eigen- kracht 
niet aanwezig is. 

Ook dit conflict dreigt te verstikken in de maan-
. denlange besprekingen met· ambtenaren 1 . patroons, colle- ( ) 
·ge's en regeringsinstanties .. Al deze besprekingen heb-~ 
ben maar één doel: de strijdgeest te remmenenhet 
conflict te. localise-ren. 

Elke partiêle act.ie wordt op deze WiJze de nek 
omgedraaid .. 11 

o-o-o-o-o-o-o-o-b-o-o 

.STERFT GIJ OUDE VORMEN EN GEDACHTEN 

De I.F.B.K. verwerpt de·pàrlementaire polit~ek, 
maar wil nièt zeggen :dat wij ons er niet me zullen be
moeien. ·viaarom ? De politiek der grote 9rbeidersparty
en is een .rfoli tiek op parlementaire grondslag_ en daar
om hebben wij iedere dag met deze poli ti·ek te maken en· 
kunnen er niet, zonder meer, ovar heen kijken. . 

De-parlementaire poiit.J..ek zoals die in Nederland 
gevoerd wordt, is er een van het VIesters kapitalistisc~ 
hlok. Het zijn -in hoofdzaak de Amerikaanse Iljlillioenairs,. ., 
die de richting van deze politiek bepalen. En in welke\./ 
richting deze politiek zich beweegt kunnen we zien aan 
het optreden tegen onze bruine makkers in Indoriesie. 
Na de Japanse bezetting heeft de revolutionaire groep 
d·er Indonesische· bevolking getracht het juk der kapi ta
listische uitbuiting van zich af te schudden, maar het 
is hun helaas misluktl' De Indonesische bezitterq hebben 
daartegenover HUN belangen gesteld~ en willen, middeis 
de Republiek 7 -de grote massa van· arbei-ders daar onderge
schikt maken aan de_ kapital~stische uïtbui ting door ei- -
gen bourgeoisie. Dit is .tegen de belangen van het kapi
talistische blok, onder Amerikaanse leiding. 
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Geyolg 1 d.e politionele act:i~ tegen de republiek 

door de NeQ.erlandsche militaire.kliek~ uitgerust met 
Amerikaanse wapens. Tot welke exessen dit gele'id heeft 
leert ·ons het optreden in ·zuid-Celebes met zijn 40060-
s lac;htoffers. Op Java werden De ss a's uitgebrand. J~;iaar 
ook duizenden Hollanders hebben hun leven moeten laten 
voor de brandkast en dit sterven, voor de kapitalJ:sti
sche belangen wordt als, iets rrgroots 11 voorgesteld. 

Volgens de Nederlandsche regering wordt aari het 
culturele werk in Irîdonesie veel zorg besteed. Haaruit 
dit culturele werk bestaat wordt niet vermeld. Verder 
wordt er gesproken over barmhartigheid. '.ie :kennen .het-
~ied1 en. weten dat 1 als de kap i tal:i:sten over- barilli'lartig-
heia spreken,-ziJ op_winsten azen; _. _ _ 

KAlviERADEN, .h9e staan WiJ er in Nederland zelf voor? 
Vele artikelen zijn weèr in distributie gebracht?

de prijzen stiJgen steeds en wel voor de belangriJ-kste 
levensmiddelen als, boter, kaas, melk en vlees. Maar 
er zijn ook lichtpunten, de schoensmeer is verl9agd · 
met 1 'cent pèr doosje. Ja de au de cologne is ook goed-
koper geworden. - ·- · · ·_ · / . __ · 

· Vérder staat er e·en loonsverlaging voor de_ bouw
vaka~beiders op het program en 'zijn de lonen v~n de 
textielarbeiders reeds verlaagd.- · - · - -

.Ma:hsholt verklaart dat wè nog meer versobererf moe
- ten, dat we· boven, onze stand leven. 'die moeten er ver-
-soberen ? D:e heren die . duizenden verdienen ? Het vor--
stelijk huis- met een inkomen van 1.200.000,-- per jaar? 
Of zijn vd,j het die boven ~ze starid leven ? Het is ge

- - makkelijk te spreken over llons -volkil dat soberder moe_t 
("leven, als·men niet aangeeft wie_he_t ziJn die het best 

iets kunnen missen van hun,overdaad. Maar het is ook 
hier .. weer liet oude lie-dje. De parlementariers.spreken
over ffhe-t vo·lk" en bedoelen de grote massa van ui tge
buitenen. WIJ moeten Çle catastrofe afwenden? die ver..; 
óorzaakt wo_rp.t:doór de kapitalist_isc·h wanbe))eef; 

- De dividenten slikkers WO"l''dem bui ten schot gelaten 
Jii~r- klopt i..ets n~et kameraden-! ! 

Verder sprak dezelfde mi-niste.r over-het bedriJfs
leven ... nHet staat er gunstig vpor in het bed:r;-ij:fsleven, 
verklaarde hij o Dat is 1 ··-dank zij de innige' samenwer- , 
king tussen vakbonden en regering.. Ziet ge wel kamera
den, dat hi~r iets niet klopt ? 

- ----. --.-.. 

' ! 
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De arbeid~rs geven zich niet genoeg·rekenschap wel

ke- gevaren. er b.estaan in de heil-ige drie-eenheid, kapi
talist~ regering, vakbondo 

Ziet gij dat het niet mogelijk is ons- bui ten de 
par.lementaire politiek te houden ? h.aar dat wij van ·de
ze po.li tiek ·moeten uitgaan orn aan te tonen dat wij_ an
d-ere middelen moeten aanwe.nden om een einde te maken 
aan de kapi t~distische uitbuiting. Dat wij een bewuste 
klassepolitiek móeten voeren. om het kapitalisme te bre
ken en daartegenover stellen een maatschappijvorm waar· 
niet voor de winst maar voor het product gewerkt wordt. 
Dit kunnen wij· alleen bereiken_door ons in het bedrijf, 
(de hartader van het kapitalisme) a§lnéén'te $luiten; 
BAAR moeten wij een eenheid vormen. Kies uit Uw midden 0 
striJdvaardige· kameraden om 'te komen tot een bedrijfs
kern, welke dan weer het coptact legt met andere bè
drijfskameraden~ zowel nationaal als internationaal. 
Vïant .makkers, bedenk wel dat de kracht van de arbeiders 
ligt in hun eenheid en die eenhéid is_alleen-te verwer
kelijken vanuit het· bedrijf. Hebben wiJ de bedrijven
be.zet dan is de hartader van het kapitalisme afgesne-
den .. l:fij willen niet beweren dat dan·ons ideaal verwer
keliJkt is, verre van dat.-De-grote opgaaf begint dan 
pas, de ópgaaf om het economische lev-en :te laten func..;. 
tioneren op socialistische grondslag.· Hij zijp ·ons be..; 
wust van het feit dat onzeo-pgaaf een m:oéili,Jke is~ _ 
Dit zal ons niet.weevhouden al o:t;lze'kracht in te zetten 
voor. nieuwe organisatie en -strijdvormen. Wij· streven· 
naar. de .eenheid .ü1, he·t- bedriJf middels bedrijfsG>~g~rii-
satie. Nu kunnen wij .reeds de· kernen vormen ~;ie deze . 
vormvari.organisatie. uitdraagt. \J"erkt allen mee dit te 
bereikeno Dan kunnen:wij ·met trots. zèggen: ·· ~) 

STER,FT GIJ OUDE -. VOHMEN EN . GEDACHTEN ! 
------~~~~------------~---------~---·-----

Fe 
--- - ~- -.- - - - -- ~ - -·- - ~ - - - - - - - -

GEEF DIT·' BLAD,- NA GELEZEN· TE ~BBEN, AAN 

UV{ KAMERAAD _DÓOR l TRACHT TEVENS ENIG:E VAN 

DEZE BLADEN IN UW BEDRIJF; FABRIEK,.~TOOR, 

TÉ PLAAT SEN OF TE VERKOPEN 1 1 ! . ~ - - - - -- - - ~ ~ - - ~ - - - - - - - - -
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BRIE_F UIT -DUiTS LAND . 
. Ivlûlhe im · I Ruhr , Dec .194 7 o 

Met v.eel moeite en onder zeer moeiliJke omstandig
heden proberen wij hier met ze.er weinig kameraden,. na 
de ontzettende periode van nationaal-socialistische c 

bloedwaanzin, opnieuw de weg te vinden naar een betere 
levenserkenning en menselijkheid •. 

. . In het denken der mensen heerst hier, erger dan . 
elders, een chaotische. toestand. Uit een _waanzinilige 
overwinningsroes· ismen ontwqakt in de_real;ite;it van 
éen ka tastrofale economische crisis. Tijdens het heer.
sen· van de nazi-pest d.l:'oomde men, .dat de rest van de 
wereld de slaaf van _Duitsl.and zou worden; .. inplaats 
daarvan voert men hier nu een strijdvan allen tegen 
allen om het naakte best?an. . 
, In het politieke leven ri(!hten alle richtingen 

zic-h naar de bezetter 7 om voora_l daar geen invloed te 
verliez-en. Ieder sQreekt v:ari. een dui ts·e eenhe_id, 
.waarqij de soc;ialistiscbe p_artij zich naar het westen 
orienteert, t~,rwij_l de COIIWlunistische partij oos-telyk 
koerst •. In de arbeiders-organisaties is· ieder liber
tair-:so.cialistiscne en anti-nátionale propaganda .on
mogelijk. Ondanks alle onderlinge striJd om d~. heer
schappij ~n de daaraan verbonden voordelen zijn .alle 
priesters, domine 's en vakverenigingsleiders het er · 
over een.s, dat_ het principe van p:et kápi talisme ver:
dedigd moet worQ.en, zij he_t in private of in collec":' 
tief:·~kapi talistisçhe zin, waa:cbij men -aan het· laatste 
de naam "socialisme 11 toedicht. 

Zo goed als elders zijn dus ook.nier de reactio
naire krachten werkzaam en liggen in aanbidding voor 
een of ander kapitalistisch systeem. · 

Hij echter moeten onverbiddeliJk èn duideliJ·k de 
oorzaken èn de werking van de. moderp.e waanzin in al 
zijn vormen blootleggen en de enig mogel]:jke w~g naar 
de bevriJdihg van heerschappij en lmechtschap 7· -van 
ieder vorm van uitbuiting ert oorlogswaa~zin aanwijzen. 

De idee dat de vrijheid van ü~dèr individu én de 
economische geliJkheid voor ieder. hetzelfde moet zyn~ 
moet gemeéngoed w·orden. De kap i taiistipche .. denkwij ze, 
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die·overheersing en uitbuiting rechtvaardigt, moet 
overwonnen worden door de veelheid der mensen die de 
solidariteit on9-er de mensen willen en het pricipe 
doorvoeren, dat alle- mensen voll~dig deze~fde rechten 
hebben en dat, slechts de welstand van iede:r. op zich
zelf een P.àrmonische -samenleving-mogelijk maakt. · 

Volksmisleide-rs en horige slaven mogen d.é econo"" 
mische gelijkheid -en dè· persoonlijke vrijheid voor 
allen · voq-r o:omogeli_jk .Yerkla:ren, wij weten dàt er 

ggen andere· weg en geen andere grondslag is om tot een 
menswaardig-e samenleving te geraken. _ _ 
' Juist onze eeuw heeft overduidelijk getoant dat . 

van bovenaf.geen maatschappelijke ordening tot welzyn 
van de~ gemeeriscl:lap te verwachten. is. Duidelijk moet. 
men zien dat wanneer wij volgens het leiders-princJpe 
verdergaan, de menshe~id nog ontzet tender katastrofèn 
teg_emoet gaat dan reeds .. achter ons liggeno Daarom al
leen ~eeds is onze strijd nuttig en noodzakeliJk, on
ze strijd tegen heersz1;1cht en roofdiermoraa·l,-. tegen · · 
leidersprincipe en tegen slaafse gewoonten om van bo
ven af' gedresseert en geschoven al-s-onderdanen doo-r 
het leVen te gaan of als soldaat voor-het kapitalisme 
in een volgende oorlog te-verrekken. . 

De lèiders van de wereidpolftiek. hebben hun monden· 
vol over· verantwoordelijkheid: w·anneer arbeiders staken 
om zich onthouden recht'e"n te verwerven~ en da'árdoor soms 
een partiële economische crisis v-eroorzaken. rv;áar de-ze' . 
leiders· hebben de mensheid· aan· dè rand van de vertwij
feling en de afgrond gebrachto·Onder:hun l~iding is een 
alles_omvattende nationale waanzin ontstaan die al-le 

... - ....... l 

. krachten in zich draagt om de méris'heid defihi tief in 
de afgrond te stovten. De chaotische ~-tóestand· in· dè ge- @ · . 
hele wereld is een niet te ontkennen feit, ontsta-an · 
. door het principe dat_·dé wereld-van-boven-af geregeert 
moet worden. . _ · . ' ·_ 

'ARBEIDERS I hetwoord van Ka~l Marx "Arbeid-ers-al
ler landen veren:i,gt un: is _,door U:w leidèrs. verlochend 
en tot ~en aanf-luiting geworden onder allen d;i.e de na-; 
tion~le staat verheerlijken, daardoor dè- concurrentie 
onder de volkeren mogelijk make.n en aanw-akke-ren en de 
oorlogen b-estendig.en. · · 

ARBEIDER$ (-ge hebt het reeht en .de plïcbt u allen 
te verenigen, ook dan· wanneer bij de daarbij noodzake-
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liJke ineenstorting van het kapitalisme een choas 

ontstaat, want het. zal de chaos zijn die de baring 
van nieuw menselijk leven mogeliJk maakt. 

ORGANISEERT U opnieuw en voegt U tot de striJ ti 
·uw oude organisaties van boven af, h~bben U geleerd 
·dat de moeizame striJd voor een.hoger levensideaal al
leen door Uzelf gestreden·kan worden en niet door Uw 
leiders. · 

Schept daarom ni·euwe ·organisaties van-onder-op 
die ·door haar striJdbaarheid, solidariteit en inzicht 

. reeds de doeistelling .in zich dragem. 

("-) 
• / i! IJ il IJ iJ 11 fl 11 ii il il il 11 lt 11 11 11 it ll I! !l fl 

VERANT,iOORDThfG .3TEUNFOND.:3 
-------~---------------------

Ontvangen: 

H.L. te A f. 12,50 Me,,J • S. K. te A.• f .. 2. 50 
Aurora f. 5.-- E.J.B. te B. f.lO.- C.P .. te Ho folO.
J.H.L .. te V. f. 3o- D~R. te L. f.lo.~ F.de Ho te.R. 
f.5.- Spart.te 's-Gr. f.3.50 Federatie te 1 s-Gr. 
f. 3.- F.C.;v.d.V. te.~-~.. ·f.2.50 R.H.S. f.l5.-·H.te A. 
f. 5.-

Totaal f .- 87 .'--
Er is meer aan steun betaald en nog te betalen 1 

.:>tuur Uw biJdrage aan Harsman .~-~.msterdam Postgiro: 
205330 .. 

ZE G T HET VOORT !11 
------------------------~-----------
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CONTRIBUTIE ÈN. ABONNEMENT 1_ ! . ! -·- --------------~-

H~t geld komt zèer traag .J)innel?- •· Hieráan moet 
cirj;ngep:d een einde komen. De -Federatie kan_ nu een
maal· niet draaierf zonder geld: en ook dit· blad moet 
bekostigd worden. · 

P.l,aatáeliJke Federaties worden daarom qringend. 
verzocht omgaand hun contributie-bijdrage te dqen 
aan L. van der Jagt, Van Beuningenstraat· 90 ' te 
Amsterdam •. W. D 0 E H E T N U 1 I 

voor de krant moet ·in he~ algemeen 3 cent per 
nUIIllTter gevraagd worden. pit is de mini~umprijs. 

Colporteurs kunnen ook in postzegels betalen en 
rechtstre.eks toezepden aan het adres van de redaè:
tie. 

'Jij rekenen' steilig op Uv~ m~dewerking. 
' . . . 

':lilt U dit blad regelmatig zien verschijnen ? î 

Dan moet er ook 'J:•egelmatig geld,binnerikÓmen' I t 

~ ~ - - ~ - - ~ - - - - - - - - _ ... ~ 
VELËN EERSTEN ZULLEN DE LAATSTEN ZIJN . I t 
-----~------------------~----------------' ' ' 

i r }\ I 

Bij het aanzetten van de radio ho..órden vvij de 
naam van Rosa Luxemburg, en mèteen ~as onze ~andacht 
·gespannen •. 
. .Brieven w~rden voorgelezen?brieven,d.ie Rosa wissel~ 
de vanui-t -de gèvangenis met Kautsky en zijn vrouw.Hoè · 
t::effend werde:r; zij· voorgedragen. ~~ven gaat een tril- ,, ~-, 
llng door Je ll.chaam.Hoe -durven ZlJ Karl en Rosa te \\..· 
herdenken als je weèt, op welke Wijze en onder welk 
regiem zij vermoord werden. 

·.Hoe vooruitziend is haar· blik, als zij schriJft, 
dat in de revoluti·e de strijdorganen geboren worden, 
om tegen de krachten, die in zo ,.'n pèriode ontstaan 7 
weerstand te kunnen bieden. · 

"Dé laatsten zullen de eersten ziJnH zegt .Ros-a te-. 
gen Kautsky~ 11 en, vele èersten z_ullen de lac;tsten' zijnn • · 
· Zou de VARA 1 de arbeidersomroep 3 deze uitlating· · 

van Rosa Ltixem}:niTg begrepeiJ:· hebben ? 
. . Vlij oe twi~i fe len het 
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De staking bij de ,,HOLLAND"' 
s · durende staking aan de meelfabriek ]D

e nu al lang~r dan vier maanden 

. . "Holland",. "is' voàr. ,,Het Parool" 
. aanleiding geweest in enige artike .. 

len oorzaak, verloop en het vastlopen van 
dit conflict te behandelen. Uitgangspunt 
voor de redaçtie. was. hierbij, dat nu toch 
eindelijk. getracht moest worden• dit. con" 
fÜct tot. een· oplossing te brengen, omdat 
ge~n der bij deze staking betrokken groe .. 

. pen gebaat is . bij een nog langer voort .. 
duren. 

. De beschouwingen van "Het Parool" 
waren· voor de heer J, G. ·suurhof, hoofd., 
bestuurder van het N.V.V. aa~leiding in 
twee uitvoerige artikelen in "Het Parool" 
op· de. gehele kwestie. van de stakfng in 
te' gaan. , . . 
· Het eersfe · àrtikel voorziet de · heer 
S111url::tof van een titel: "Conflict bij "Hol" 
land" ee9 les voor de arbeiders". Het 
doet. ons genoegen het voor één keer toch 
ook eens volkomen. eens te zijn met een 
N.V.V ... bestuurder. Want inderdaad: in" 
dien de arl;>eiders ooit lessen uit de ge .. 
scàiedenis van een eenvoudig 'conflic.t 
hebben kunnen . trekken, dan is het wel 
uit dit conflict. En óók uit. de · beschou• 

. wingen van :de heer Suurhof .. Want uit 
zijn visie- blijkt o.verduidelijk, dat het in 
git conflict niet alleen ging om het zake" 
lij~e. meningsv.erschil ttt~sen directie van 
de "Holland,-' en de arbeiders, maar waa·r"· 
sahijnlijk meer nog om het verschil van ' 
inzicht inzake de .rechten van de arbeiders • 
in de ondernemingen en bedrijven ; om 
het v~rschil van inzicht omtrent de door 
de arbeidersklasse te voeren tactiek, èn 
- tenslOtte - om de vraag of de arbei .. 

\ 

dersklasse mede de verantwoordelijkheid 
heeft te aanv~arden voor het herstel en 
de opbouw van de - kapitalistische -
weréld. 

Dat zijn drie belangrijke punten, ·die 
overigens niet van 'elkander te scheiden 

·zijn omdat zij, met elkánder h.et. complex 
vori)Jen, dat duidelijk het verschil denton .. 
streert tussen bet nog dikwijls onbewust 
i:t;J. de arbeiders ·aanwezige· · klasseainzicht, 
en het•burgelijke van ~1 diegenen· mêt wie 
zij in bun strijd iri conflict komen. 

Het is niet zo merkwaardig tlat -de heer 
Suurhof er reeds bij de 'aanvang van zijri 
eerste arti]iel_aan hednnert hoe het N.V.V. · 
van meet àt aan ~trijd heeft moeten voe .. 
ren tegen anarchisten ·en vrije socialisten, 
en later tegen het N.A.S. Want het ver .. 
schil van inzicht, dat thans zo duidelijk 
aan· ·de dag treedt, is er altijd geweest. 
Het is feitelijk het verschil van in;z;icht 
tegenover wat en wie de arbeidersklasse 
zich veraniwoordelijk moet g~voelen. Ee.n 
verschil v.an inzicht dat natuurlijk niet , 
alleen naar voren komt in de economisch~ 
klassestrijq, moaar ook in de politieke strijd. · · 

Het N.v.v: stonde <iaat op het stand .. 
punt, ·de heer- Suurhórzegt- .·het; ·dat de· 
ta.etiek er Op gericht W~S en ÎS; "i~ het 
sociale leven geordende recliltstoesta-nàen · 
te sche{'pen ,. in de plaats. van de _käpita• 
listische chaos; die er .vroeger op. het ge. 
bied van arbeidsvoorwaarden bestond"; 

Nu meent het N.V.V. dat er overeen"· 
komsten moeten worden aangega:an: en: 
dat men zich daaraan moet houden. Dat · 
men regels moét stellen en orde scheppen. 
Dat klinkt allemàal 'erg verstandig. Maar· 
het· is helem11iil niet· verstandig, en het 

getuigt allerminst v-an. een juist iitz.iuht« in 
de niaafschappij waarin; wij-: leven; dit?, 
heer Suurhof, kapitalistis.ch' en eha(l)tisdl·· 

· is. En in, deze kap i talistti_sche · w.eBeld. wel:. 
ken: krachten en heer.sen wetten;. die, zixzru 
niet laten regelen, ·die· hun:. wèrr doeu~. 
hun noodlot1ig werk, ·die de mel1Sbeidr 
voor s-teeds gr0ter· cnaotischer.-1bestanden 
plaatst. bie ons. van de ene hui'V'eti' in oteo. 
andere. stortén; wamuit wij nietJ V.(llrlostt _ 
kunnen worden llQet .d:e toepassing> van de• 
door U voorgestane sp;elregels .. 

Het enige wat ~e met Uw 0Vel!een .. ; 
komsten bereikt, is, d~t er;. v.oor eeD! Oe• 
paald tijlivak, in de . bednijlven ruSt beenstr,. 
er een wapenstils~and We>:rot gesl0ten. tus
sen onderrieJllers· e.n arbeiders, lEenrw.apen•· 
stilstand; die in; het voovdeel -is van; d~ 
ondernemers~ omdat zj,ji rustig hun, onder;., 
nemerswinsten, v.oortgebracht cftllo-r·de·w~ 
kers, kunnep ·toucherenï.. ' , 

Het pnincipit:-Ie bezwaar i& ecbteJJ; d:aU 
d·óor . deze· overeenk<Qmsten cil-e rust: ÎUl de 
~apitalistische voortbr.e.Dgingswijze! W.otldi: 
veMekerd. of, met andere woorden, datt 
men het kapitalisme. als eccon@inischr stel" · 
sellaat vaortbestaan. 

'Ên· dat nu juist wil1en wij,. omdat • 
socialistisch zijn, uiet. Wij willen, het. ka
pitaiisme vernietigem,, ene daarom: nroeti heft 
voortdurend: bestred:en wordé!J"_ Die> 9trijd! 
nU- teg'eJl. dat kapÏtàlisme- rDOet' juist jm de:! I 

bedrijven uitgevochten• wonden, (!11tldatJ 
van daar pit het kaJM.talisme' ·gevoed! ew 
instandg~houden wordt.. In· en .®.ar: d9t. 

. bedrijven ziin <ile grote' winstero &emae-let; 
zijn de grote kapitalen g-e-vormd•, en dBaDn 
door weer zijn de nieuwe mogeliYkheàew 
gegroeid Vilor fte kapitalistisehe klau8' 

~ 

.. , 



haar positie te versterken. · Heeft zij de <t te verzekeren. En dus verpreken zij de 
kartels en de. conéerns kunnen vormen, _ ,"overeenkomst. Qnbehoor)ijk? Immàred 7 
die niet alleen. meer hef economische, Met•een variatie op Multatuli zouden~wij . 
maar ook het politieke leven beheersen willen zeggen~ "daar is een recht uit hoger 
gingen in samenwerking met het· bank= reèbt ontsproten". Een recht, ontleend aan 
kapitaal. de verantwoordelijkheid tegenover het ge• 

De door het N.V.'V. voorgestane tactiek' zin, dat men niet wil, niet mag. laten 
voert en voerdè niet tot de vernietiging ondergaan tengevolge van economische 
van het kapitalisme, maar tót de rust in wetten, waarop dit gezin niet de minste 
het kapitalisme, en tot een aanvaarden invloed kan uitoefenen. 
van de verantwoordelijkheid voor de "rus• 
tige" gang van zaten in hèt kapitalistisch 
bestel. . , . 

Dat feit hèbben de arbeiderslangzamere -
hànd begrepen, en zij zijn gaan inzien, 
dat wat . hun. vakbondbestuurders hun 
leerden de goede tactiek te zijn, voor hen 
alleen maar nadelige en rampzalige ge .. 
volgen . had: • . 

Waarom houdt de beer Suurhóf zich 

Willen wij met bovens.taande nu beto" 
gen, dat wij dus voorstande11.5 zouderi zijn • 
van de z.g. "staak rilaar raak'' tactiek? ' 

Zeer zeker. niet! In verschillende arti• 
kelen in dit blad hebben wij uiteengezet, 
dat de atbeidersklass'e zich ook b'ewust 
.moet zijn van baar verantwoordelijkheden.' 
Wif leven nu eenmaal in een. gemeen• 
schap, en tegenover deze gemeenschap 
'dráagt ieder van ons_.zijn verantwoorde .. 
lijkbeid. Juist daarom opk zijri wij socia" 
list.- Maar dat is een andere verantwoor• · 

· niet bezig met . de' \1raag, boe· het toch 
komt, dat,~ áls de- tactlek van. dè vakbe .. 
weging~n ~0 vruchtbaar ·;wu zijn 'geweest, 
·er nu overal in de bedrijven· kernen ge .. 
. vormd werden·, --die de in de bedrijven 
voorkO"mende moeiHikheden dikwijls niet 
mee.r aan bun vakorganisatie voorleggen, 

-do-eb direct met dè bedrijfspersonèlen be•' 

-delijkheid dan de beer Suurliof bèdoelt. 
Tegenover bet kapitalisme, en tegénover 

. de -gang van zaken in het kapitalistische 
· · stelse) wijzen \"V ij iedere verantwoord~lijka 

spreken, en overgaan t0t een actie, zonder 
zelfs maar de vakorganisaties erin te ken•.• 
nèn? · 

In .liet zoeken naar een antwoord op · 
deze vraag zou hij misschien tot de ont• 
dek-king komen, dat deze bedrijfS'kern'en 
feitelijk bun oorzaEJk vinden in bet bij de 
arbeiders gegroeide wantrouwen tegenover 
de tactiek van de leidingen der vakbewe .. · 
gingen. De arbeiders z'ien dat bij de ru~" "" 
tige rust in de bedrijven hun bestaan in 
de·knel komt. .Zij v,oelen er nie~ voor bij 
het stijgen .der·. prijzen nog maandenlang, 
soms nog enige 'jaren, gel!>onden te zijn / . 
aan een:overeenkmnst, die weliswaar hun 
lon·èn vtlstlegt, maar uiteraard niets kan 
doen om de, r..eële waard~ va:Q het loon 

\ 

beid af. · . . . 
Maar des te meer moeten wij ·çns van 

onze verantwoordelijkheden- in -ander op• . 
zicht bewust te zijn: 

Als· arbeiders ·in een bepaald .bedrijf in 
actie komen om z~ · te verweren tegen 
de voor ·ben slechter wordende levensoma 

· standfgheden, · dan hebben zij onze on• 
voorwaardelijke steun .en medewerking. 
· Maar wij zul1en tevens~nief nálaten hun 
erop te .wijzen, dat bij, een succesv~l einde 
van hun. strijd in wezen nog niets bereikt 
is, omdat over . enigè weken c;>f ma;mden 
de omstandigbeden wèer zo kuntien zijn 
dat strijd noodzakelijk- is. 

1
· · 

Bovendien zullen . zij zich de vraag 
moeten stellen, of door .lfu1;1 strijd niet de 
inoeilijkh~den voor andere arbeidersgroe• · 

pen groter worden. Zij ~uilen er b. v; voor 
moeten zorgen, dat door .bun eventuële 
loonsverhoging .de prijzett van de goederen 
die zij voortbrengen, njet omhoog _gaan. 
Want- dan wprdt bet een strijd van Pl'O• 

, ducenl. tegen COJ.lSUment, dan wordt het 
een 'strijd uiteindelijk tegen Zichzelf. -

Met andere woo:t:den: zij moeten zich 
bewust maken dat alleen strijd tegen de 
winsten van de Óndernemers verantwoord · 
is. Dan wordt de· strijd. voor eigen lots• 
verbetering '~eteen en. tevens een strijd 
tegen het kapitalisme zelf. · , 

Dat is aen tactiek,_ heer Scuurhof, die 
socialistische en die verantwoord is. 

Dat de arbeidersklasse helaas nog niet 
zover is, is niet onze schuld. . ' · · .. 

Dat 'is de schuld· van de opvoeding die 1 
zij H'eeft gehad in de_ vakor.ganisat~es, die 
baar hebben geleerd .dat binnen hetraam 
van het k:apitalisme dooreen economische 
godsvrede · beide partijen, arbeiders eri 
onderqèmers, bevredigd · zouden kunnen 
worden. . · . . 

"Dê staking' aan de "HoÎland~' is, om 
·nu nog eens de titel: aan te halen van bet 
artikel ·.van de heer Suurhof, "een· ·I es 
voor de arbeiders", om de eenhE:iid v.an 
strijd, die zij nimmer .hebben kunnen, vin• 
den iQ. de elkaar beconcurrerende vakora 
ganisaties, eindeHjk te gaan vindèn in de 
fabrieketï en werkplaatsen. Zo wordt de 
economis_cbe strijdorganisatie van de ar• 
beidersklàsse opgebouwd op de·basis van 
het kapitalistiscb .. economiscbe leven, en 
zal de verdeeldbeid ee.n einde nemen.· · 
· En door deze éenbeid, deze strijdende . 

eenheid, zal het · kapitalisme vernjetigd 
. worden. 

·Bot . .. 

OverdrQk uit "Socialisme>van onlier op" 



! n l 1 E R N .A· T I 0. U ;A I. E F E D E R A ~ I X 
VAN BEDR!Zl'SKEILliEN 

A!d. D J;l: N H .4 A G 
' .... ,(·~ 

N.de. Bruin J'ae"Qatsstraat 107 Den Haag tel .. 320014 

Waàrde vrienden; 

H&;t Ne.derlandse Kapital.ieroo mat zijn l.ocnstc:9 on. 
geleide economie gaat steeds verder het' leven van de arbeideruklaae~ 
ondraaglijk te maken. Hiertegen werd door de arbeiders tot op 
heden niet de juiste strijd gevonden" De stakingen tot duaver:ee 
ge-voerd (al of riiet·srkend door de vakbonden) hébben niet.dat 
resultaat bereikt, wai:L de arbeiders verwacht hadden. 
Schuldig daaraan-zijn de vakbonden, omdat zij instituten van het 
kapitàliBme • Ook de E.v.o .. is bezig he.t te worden. Zij tracht 
in verschillende regeringscolleges te lcome.n.,Als ze- er eenmaal inzit 
on.derwe~pt zij zich aan de spelregels. 
Zo nu en dan. lezen wij in de dagbladen, dat de E.v.c •. bij de een 
of andere Minister geprotesteerd heeft. Een soort van :propaganda 
om te laten zien, dat de Bonzen niet stil zitten en het goed menen 
met de arbeiders. 
Vrienden zo kan het niet verder gaan. Indien de arbeiders op een 
bahoorlijk levenspeil willen komen, dan moet zij de strijd zelf aan
binden .. Dè bevrijding "(Tan de arbeiders moet het wcrk·van de arbeiders 
zelf zijne · 
Daarom vrienden neemt kennis van netgeen de I oF ~B .I(., YJ iL. 
I oF .B.K., = Int-erna.tionale Federatie V'an Bedrijfskérnen, 
In elk bedrij,f een kern, dat is ons paroolo 

Indien gij een klasse bewuste arbeider bent, 
dan is U plaats in onze rijenG 

Indien gij een vriend bent van de arbeidersklasse 
steunt ons d~ doór. 

• begunstiger te worden 
• en in ieder geval a-bonne op .ons bladnde Vrije l.:Lboia.er., '' 

Aarze 1 niet langer en vul onderstaana 

Het Bestuur 

opzenden s .v .:p. aan N .de Bruin Ja.c .,Catsstro.at ±fd&t J.O?, Den Haag 

Ondergetekende wenst 

lid ----- abonne - begunstiger - bedrijfscorraspondent 

( doorl"..alen wat niet ,::::~:w~n.s:: :'Tcrdt ) 

van do I.F.B.K. té worden. 
Handtekening 

Contributie : 50 cent :per weerk 
Abon.ruunent Vrije Arbeider : lO oent _per n\llllm.er 

· · · per:"-ltt;a;rtáal lO% lcort:L1g 
per~ J~ar · 20% korting 

,. 

Ht!!II 
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het 

_ r , ~ r ' r ,- ' 

f)~)j ~ 1 2. FEB.t94~ 
&~ !d o~J.!fä ÀC'u/ _ _:__ VIs-; ,.,,J,.~J' ~ I 

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd 
volgende te berichten. 

In mijn sch~ijven No.I89/-48-Geh~, d.d. 3 Dec.'47, 
met als onderwerp "Spartacus", gaf ik enige namen door van 
het anomieme iestuur te Hengelo(O) van de Int.:Fed. van Be
drijfskernen.' Onder deze namen bevond zich de naam Damveld. 

Thans kan ik U.H.E.G. berichten dat bedoelde Dam
veld tot October 1947 bij de Ned.Spoorwegen te Hengelo(O) 
werkzaam was en thans in een overeenkomstige functie bij de 
N.s. te Enschede. Zijn volèedige personalia luiden: 

x\ D AM V E L D , Gerhard, geboren te Lonneker, 8-6-'19, 
;;;k;;;;-bij-de N;d:-s~oorwegen te Enschede, gehuwd, geen 

. i 1 
' Godsdienst, wonende Oasterstraat 99 te Enschede. , 

Aan J. 

de Heer HOOFD van de 
er:v:-n. 

•s-GRAVENHAGE. 



INLICHTINGENDIENST. 
A M S T E R D A M. 1--f!EB.1948 ________ .... 

! ACD/lib&~ 
No. 919-30-48. Amsterdam 30 Januari 1948of3UREA B 

Geheim, 
t.G~z-rr 

Verslag van een op 29 Janûari l948 gehouden huishou-
1 delijke vergadering van de Afdelin~ Amstsiàii van 

de "Internationale Fedèratie ~ lJ ~~!jrs êrnenn, 
(I.F,B,K,) in gebouw "De Arend" te Amsterdam, 

De vergadering werd bezocht door 11 leden. 

De voorzitter, Casper Joseph PRIEM, geboren ? Augustus 1885 te 1 

Amsterdam, meteropnemer G,E.B., wonende le v/d Helststraat 48- 1· 

III te Amsterdam, opende te 20 uur de vergadering en las de in-
gekomen stukken voor. I 
Hierbij bevonden zich, een betuiging vam instemming met de in-

1 houd van het blad, ttDe Vrije Arbeider", afkomstig van een kame- !. 

raad uit Antwerpen en een aanvraag uit Enschede om toezending 'tfB 
van couranten voor propaganda. : 
Van de secretaris van de N,B,V,S, was een schrijven ingekomen, 
waarin deze de Afdeling Amsterdam van de I.F.B.K, verzocht, de 
gehele leiding van de a.s. 1 Meidag op zich' te willen nemen, 
waarbij de N.B.V,S, dan steun zou verlenen. De hiervoor beno
digde zaal was door de N,B,'U.S, reeds gehuurd en wel in "Frascat 
Na gehouden bespreking werd voor dit doel een comit~ gekozen, 

(J,i} "I bestaande uit <1 .. -i.&t~&f Priem, de.ac'!c:;~!l:!,, Johannes 
1Vf\ . Mattheus de la ,_ · , ge oren 2 Oct~er ?~Amsterdam, 

'''\ melkbezorger, wonende Van Beuningenstraat 57-II te Amsterdam 
f rJ K l) Jen <à_e .sme_e.siil, Leendart Adriaan van der JAGT, geboren 
\ \\ 2 Mê! !e llhs erdam, marmerzager, wonende Van Beuningen-

\ 

\ 

. straat 90-I te Amsterdam. 
Dit. comit~ zal aan Spartacus, v.s.v, en N,B,V,S, een verzoek 
richten om in hun couranten en vergaderingen de leden te ver
zoeken propaganda te maken voor het slagen van een waardige 
1 Mei viering. 
Het zangkoor, "Steeds Voorwaarts" zal zijn medewerking ver
lenen. 
Uit het voorlezen van de notulen van een vergadering van het 
landelijk bestuur, welke gehouden werd op 19 Januari 1948, 
bleek, dat door dit bestuur een poging is gedaan om een ver
gadering te beleggen van stakers uit het Meelbedrijf en de 
Bouwvakken, in de Diamantbeurs te Amsterdam en daar een ande
re stem te laten horen, dan die van Blokzijl. 
Deze vergadering heeft geen doorgang kunnen vinden. De stakings
leiding heeft n.l. eerst een onderhoud gehad met de E-V.C, en 
nam deze geen genoegen met het voorstel, 

'

Als nieuw lid van de I,F,B.K, gaf zich op, A,E,ROOT, wonende 
Hoogte Kadijk? (jeugdig persoon). 

Te 22,15 uur werd de vergadering gesloten, 
---------------------------------------------------------------

1 
Verzonden aan: Hfd. c.v.D. Den Haag en H.c. A-dam. D-3. 



t De 

\arbeiders-Meidág 

Int~ Fed.· van Be~rijfskernep_. ~n dè 

De plaatselijke groep ~sterdam van de I.J:l.B.K. 
en naat~ wij vernamen in navolging daarvan ook . 
de Haagse groep, heeft besloten de organisatie ter 
band te nemen van de viering van de arbeiders
meid.a,g. In ver-band daarmede hebben de' organi
saties van die plaatsen van de Nederlandse Bond 
van Vrij SociaUsten en van de Communistenbond 
Spartacus in die piaatsén afgezien. van het orga-
niseren VJan eigen bijeenkomsten OJ' die dag. 
1. Dit besluit juichen wij van harte toe. Er blijkt 
uit, dat bij deze organisaties. de w.iJ ~aanwezig is, 
te'pogen de Meidag te plaatsen in het teken waar
in -Zij behoort te· staan. In de loop van de jaren is 
door sociaal-democratie en stalinisme deze dag VJa!ll 
iOJtemationale· ldassenstrijd ·steeds meer gemaakt tot 
een traditionele dag : waarop • deze socia:listische 
groepe~gen e~gen gelid verzamelden om een of 

gaan, een stap in die goede richtiv,g is. pat de 
Nederlandse Bond en Spartacus in verband daar
mede. terug. traden om het nieuwe alle kansen te i 
geven, w<;~s zeer goed gezi.en .. 

Het komt nu . pp eeri paar dingen aan. ·in de 
eerste plaats zoucfen wij de' Amsterdamse en Haagsé 
groep van de I.F.B.K. met klen:t willen aanraden, 
deze nieuwe weg ~wust en konsekwent op 'te gaan. 
Plaats de komende Meidag in he.t teken van de 
k;tassenstrijd, niet in woorden, maar ook in de 
daad, Op de te /houden vergaderingen zal de be
drijf.sarbeider moeten verschijnen, zal de bedrijfs
arbeid:er in de eerste plaats moeten spreken over 
zijn nood, zijn positie en zijn strijd. De I.F.B.K. zal 
zkh tot de bedrijven moeten rich·ten. Wat zij, de 
bedrijfsarbeiders, ondergaan en willen, moet door 
hun sprekers op de Meivergaderingen worden ver-

m~r redevoeringen aan te horen-· over eigen d<iel tolikt, opdaf die dag de eigen strijdeenheid wordt 
en organisatie. Dat werd. ook in onze eigen orga- bev9rderd. Tijdig uitgezette en goed gestelde 
njsatie aangevoeld en zo gingen er op den duur manifesten moeten duidelijk de opzet van deze bij-
zelfs stemmeu op, om met deze ,.traditie·" te breken, eenkomSten verklaren. 
en· geen Meidag te organiseren. · Aan de andere kant moeten de leden van de 

Zo op zkhzeif zouden Wij daarin verlies hebben Nederlandse Bond van Vriie Socialisten. en van 
gezien, Het ·komt ons voor, dat een vernieuwing _,_ 
vän de arbeidèrsstrijd oo'k op de Meida,g zijn i.n- .Spartacus nu ·aHetminst denken, ·dat zij ue: organi-

loed d Id M d satie VJan die dag maar aan -de I.F.B.K. ,zullen 
v zou moet~n oen ge en. et an ere woor- overlaten. Ook zij staan, of behoren althans ,te 
den, dat in de toekomst pogingen zouden moeten staan temidden van de strijdençle arbeiders. Het 
worden geconsta-teerd en. ondernomen om ook op· h 1 
de eerste Mei het zelfstandig in beweging komen spreekt dus vanzelf. dat de I.F.~.K. op en re {ent, 
van <re massa's rot uitdrukking re brengen. [ zpals zij reken~ op de medewerkin_g van ai!e klasse-

Wij moeten bet genomen beslui·t niet ove~schat- I 'bewuste at;beiders. die de zelfbeweging en zelf:
tèn. .maar wij kunnen toch nief andets zien, dan I organisatie VI&\ de klasse voorstaan. 
dat de weg çlie Amsterdam en Den Haag nu op- f:. Wij h;open dat oOk de V erenl.ging van Vrij

A 
·'" Socialisten hesluit af ·te zien van een eigen bijeen-

kOmst en de I.F.B.K. in haar pogen. zal bijstaan. 
En tenslotte, is dit initüitief niet navolgenswaard 

in allerlei andere plaatsen? Men overwege dat 
eens. 

13. 
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C. V. D. - - -======= 

Ho: 29/-48-Geheim. 

Onderwer;e: "Nederlandse Federatie 
~ Bedrijfskernen". 

Bijlagen : twee. 

- -
, vrutl 

Breda, 16 Februari 194~8~·~----~ 

\•Vo':~~--, ~l~~· 

,..."...--~_,.".._. ....... --------·· 

. BUi~~AU 8 
IJ, J ~ '/! 

Hierbijgaand heb ik de eer U.H.E.G.te doen 
toekomen, een afscbrift in duplo, van de mij van bevriende 
zijde toegezonden statuten, betreffende de nNederlandse 
Federatie van Bedrijfskernen", naar de inhoud waarvan ik 
moge verwijzen, en op welke Federatie in het maand-overzicht 
No:l2 van 1947~, onze aandacht wordt gevestigd. 

Aan 
De Heer Hoofd van de c.y.D. 
J a v a s t r a a t, 68. 
's-G RA V E N H A G E. ======================= 

w. 

< 

i' 
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A F S C H R I F T. 

NEDERLANDSE FEDERATIE VAN BEDRIJFSKERNEN. 
========================================= 

BE G I N S E L: 
De bedrijfskernen voeren de propaganda voor de klassenstrijd 

om tot opheffing van de uitbuiting van de bevolking van stad en land 
te geraken. 

Zij stellen zich daarbij op het standpunt, dat de opheffing 
der uitbuiting en het vestigen van een socialistische levensgemeen
schap het belang van individu en gemeenschap is. 

Uitgaande van de gedachte, dat het begrip "Staat" niet alleen 
onverbrekelijk verbonden is aan nationalisme en dus een tegenstelling 
vormt met het begrip "Socialisme", maar vooral in haar moderne beteke
nis, identiek is met dictatuur, onderdrukking, onrecht en uitbuiting, 
vorderen zij de volledige opheffing van de staat, om voor haar in de 
plaats te stellen : Bedrijfsorganisatie, CoÖperatie, Consumptiegemeen
schappen en al die instellingen, die het vrije functionneren van een 
socialistische (wereld) gemeenschap nodig heeft en bevorderd. 

Omdat het socialisme de economische en politieke gelijkheid 
der individuën en een verantwoorde productie veronderstelt, streven 
zij naar economische gelijkheid van alle werkers en propageren de 
strijd tegen,weigeren of/en saboteren maatschappelijk niet-verantwoor
de productie. 

0 R GA N IS AT IE V 0 R M.: 

' 
Plaatselijk : 

a.- Bedrijfskern. Een bedrijfskern 
van twee of meer personen, die 
zijn. 

is een zelfstandige organisatie i 
in hetzelfde bedrijf werkzaam 

'· 
b.- Bedrijfstakskern. Indien in gelijksoortige bedrijven in elk 

bedrijf maar één persoon tot de federatie behoort, kunnen deze; 
gezamenlijk een bedrijfstakskern vormen. 
Onder een bedrijf wordt verstaan elke productiegemeenschap 

· waarin werknemers werken. 
c.- Plaatseli~ke Comité's. Deze bestaan uit 5 leden, waarvan min

stens 3 l1d moeten zijn van een bedrijfskern. Zij worden geko
zen op een algemene vergadering van bedrijfskernen. Elk jaar 
treedt het comité in zijn geheel af, doch is verkiesbaar. Op 
deze vergaderingen wordt hoofdelijk gestemd. 

Landelijk : 
a.- Landelijk Comité. Het L.C. bestaat uit 7 leden. Zij worden ge- • 

kozen door het Congres, treden ieder jaar af, doch zijn her- · 
kiesbaar. 

b.- Raad van Toezicht. De R.v.T. bestaat uit 7 leden, welke zoveel 
mogelijk leden van bedrijfskernen moeten zijn, tenminste 5· 
Zij worden gekozen op het Congres. Ieder jaar treden periodiek 
tenminste 2 leden af, die gedurende twee jaren niet herkies-
baar zijn. · 

c.- Redactie-Commissie. De RoC.bestaat uit 3 redacteuren. Zij wor
den gekozen door het Congres. Ieder jaar tredeb periodiek ten
minste 2 leden af, doch zijn herkiesbaar. 

d.- Verbindings-Commissie. De v.c. bestaat uit 5 personen, te wetet 
2 gedelegeerden van het Landelijk Comité. 
1 gedelegeerde van de Raad van Toe~icht, 
1 gadegegeerde van de Redactie-Commissie. 
1 gedelegeerde van de Solidariteits-commissie. 

e.-
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e.- Solidariteits-Commissie. De s.c. wordt door het Congres ge
kozen. H~er~n moeten de belangrijkste bedrijfstakken in Neder
land in vertegenwoordigd zijn en van de grote plaatsen moet 
minstens 1 lid hierin zitting hebben. Leden van het Landelijk
Comité en van de Verbindinga-Commissie hebben ten alle tijden 
toegang tot de vergaderingen van deze Commissie.· 
Zij hebben echter geen stemrecht,. uit~ezonderd de Landelijke 
Penningmeester in verband met financiele problemen. 

F I N A N C I Ë N : 
Leden van de Bedrijfskernen betalen 1% van hun bruto-inkomen 
aan de Penningmeester van de Bedrijfskern. De helft van de 
Contributie-inkomsten van de Bedrijfskern dient afgedragen te 
worden aan den Penningmeester van het Plaatselijke-Comité. 
Het Plaatselijk•Comité draagt weer de helft af aan den Penning 
meester van het Landelijk-Comité. 
De helft van de ontvangsten der Landelijke Kas wordt gestort' 
in het Solidariteits-fonds, alsmede 2/5 deel van het batig sal 
do aan het eind van een boekjaar. 

INDIVIDUELE LEDEN: 
Niet-werknemers kunnen als individuele leden tot de federatie 
toetreden. Zij betalen 1% van hun bruto-inkomen aan de Penning, 
meester van het Plaatselijk-Comité. Zij kunnen tot functionna- ·• 
ris gekozen worden in een Plaatselijk-Comité of Landelijk Or- · 
gaan. In elk orgaan van de federatie mogen echter ten hoogste 
2 niet-werknemers als functionnaris optreden. 

TAKEN VAN DE ORGANEN: 

P 1 a a t s e 1 i j k! 

a.- Bedrijfskern. 
le.-Zij hebben tot taak de bij het bedrijf werkzaam zijnde arbei

ders (ook de z.g.intellectuelen worden hieronder verstaan) op 
basis van het beginselprogramma te activeren, alsmede deze 
activiteit in soortgelijke of aanverwante bedrijven te bevor
deren of te helpen bevorderen. 

2e.-Zij stellen zich op het standpunt, dat de door de arbeiders 
zelf gewilde acties in het algemeen ondersteund ·moeten worden, : 
doch zo mogelijk van bedrijfsconflict tot klasseaconflict moe-· 
ten worden opgevoerd, terwijl daarbij de strijd en de macht · 
van de arbeiders als de hoogste fase in de klasse-strijd geldt~ 

3e.-Stakingen met een beperkte doelstelling kunnen slechts gewon
nen worden indien zij worden vervangen door gezamenlijkR gevoel 
de acties over meerdere soortgelijke bedrijven. Partieel blij
vende acties moeten gevoerd worden met middelen zoals : slow
down, sit-down, enz. 

4e.-Zo mogelijk geeft een bedrijfskern een bedrijfskrant uit, waar
in zij niet alleen gegevens verwerkt uit eigen bedrijf, doch 
ook gegevens van andere bedrijven, hun verschaft door de ver
bindinga-commissies van de Federatie. 

5e.-Elke Bedrijfskern dient een correspondent aan te w~Jzen, die 
het contact onderhoudt met gelijksoortige bedrijfskernen, zo
wel plaatselijk als landelijk, alsmede eventuele corresponden
tie met andere organen van de Federatie dient te voeren. 
Elke bedrijfa-correspondent behoort X. regelmatig(minstens 

eens 
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eens per maand ) gegevens over zijn bedrijf: stemming, con
flict-stof, acties enz. aan de Secretaris van de Verbindinga-
Commissie te zenden. · 

6e.-Om de zelf-àctiviteit der arbeiders te bevorderen behoren de 
kernen bij voorkeur zelf een bedrijfskrant uit te geven. 
(Een gestencild blad kan als begin dienen). 

7e.-Het aantal leden van een bedrijfskern wordt nimmer bekend ge
maakt. Slechts de penningmeester en de secretaris van het 
Plaatselijk-Comité draagt hier kennis van. 

b.- Bedrijfstakskern. 
Deze hebben een gelijke taak als onder a.- voor bedrijfskern 
genoemd. In streken waar b.v.het agrarisch bedrijf wordt uit
geoefend, is deze vorm de beste. 

c.- Plaatselijke Comité•s. 
Deze hebben tot taak in hun plaats of gewest de oprichting van 
bedrijfskernen te bevorderen, zoveel mogelijk in nauwe samen
werking met de bestaande bedrijfskernen. 
Voorts moeten zij de verbindingen tussen de bedrijfskernen van 
gelijksoortige bedrijven tot stand brengen. 
Verder hebben zij tot taak het zich op de hoogte houden van 
hetgeen er in de bedrijven gebeurt.Zij moeten er voor zorgen, 
dat ze een nauw verband onderhouden met de bedrijfs-correspon
denten. 
De plaatselijke secretaris behoort het Landelijk-Comité voort
durend van de plaatselijke ontwikkeling van de beweging, als i 
van de stand van zaken in de bedrijven, op de hoogte te houden1 

LANDELIJK: 

a.- Landelijk-Comité. 

le.-Het medehelpen bij het vormen van plaatselijke bedrijfskernen 
en plaatselijke comité•s. 

2e.-Het tot stand brengen van de verbindingen tussen de bedrijfs
kernen onderling. 

3e.-Het onder~ouden van contact met de plaatselijke comité's en zo 
nodig met de bedrijfskernen. 

I! 

4e.-Het verrichten van handelingen, die overeenkomstig z.ijn met . 
het beginsel of bevorderlijk voor het bereiken van de gestelde. 
doelen. 

b.- Raad van Toezicht. 

le.-De Raad van Toezicht beslist over het al of niet doen van uit
keringen van het solidariteitsfonds indien er geen eenstemmig-
heid heerst in de solidariteits-commissie. · 

2e.-De Raad beslist uiteindelijk of een bedrijfskern al of niet 
tot de Federatie wordt toegelaten. Op haar beslissing is be
roep mogelijk bij het Congres. 

3e.-De Raad kan leden in bedrijfskernen, aangesloten bij de Fede
ratie, schorsen. Het al of niet royeren wordt beslist op het 
e.v.Congres. 
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4e.-De Raad kan functionarissen van alle organen van de Federatie 
schorsen.Over eventueel royement beslist het e.v.Congres. 

5e.-De R.v.T.treedt bij gevallen genoemd onder 1 t/m 4, in wer
~ing op verzoek van 2 functionarissen of 2 bedrijfskernen van 
de Federatie. 

c.- Redactie-Commissie. 

le.-Het verzorgen en uitgeven van een landelijk orgaan. 
2e.-Het opstellen van eventuele door het Landelijk-Comité of ande

re organen uit te geven manifesten, brochures en andere propa
ganda-middel en. 

3e.-Het uitgeven van bedrijfskranten en manifesten betreffende 
stakingen, dienen in principe door de betrokken bedrijfskernen 
zelf te worden samengesteld en uitgegeven. 

d.- Verbindings-Commssie. 

le.-Het verzamelen en ordenen van berichtgevingen, in het bijzon
der over bedrijfstoestanden, stemming en positie van de be
drij fsarbeiders. 

2e.-Het doorgeven van deze berichten aan bedrijfskernen, die deze 
behoeven. 

3e.-In het algemeen het verzamelde dienstbaar maken aan pers en 
propaganda. 

S 0 L I D A R I T E I T S F 0 N D S. 

a.- Beheer: 
Voor hulp aan slachtoffers van klasse-activiteit wordt door de 
Federatie een S.F.gesticht. 
Het beheer berust bij de Solidariteita-Commissie met hieraan 
toegevoegd de le en 2e penningmeester van het Landelijk-Comité 
De administratie berust bij een, door de Solidariteita-Commis
sie aan te wijzen administrateur. 
Uitkeringen vinden plaats op beslissing van de Solidariteits
Commissie. In noodgevallen kan de administrateur onder nadere 
goedkeuring van de Commissie een voorlopige uitkering doen. 
Over de tijdsduur van de te verlenen steun beslist de Solida
riteits-Commissie. Een beslissing van deze Commissie is slechte 
van kracht, wanneer volledige eenstemmingheid heerst. 
Beslissingen waarbij geen eenstemmigheid wordt bereikt, worden 
verwezen naar de Raad van Toezicht, wiens beslissing bindend 
is. 

b.- Hulp bij Steun-acties. 
Financiële hulp aan in actie zijnde arbeiders geschiedt bij 
voorkeur door het werken met steunlijsten van de stakings
comité•s zelf. 
De leden van de kernen uit de in actie zijnde arbeiders-bedrij
ven, treden daartoe in overleg met de stakingsleiding. Zij 
zijn daarbij niet verplicht te spreken over de Federatie. 
In het algemeen geschiedt het werken met lijsten van de Fede
ratie alleen, wanneer de strijdende arbeiders daarom verzoeken 
of zich er om bijzondere redenen mede accoord verklaren. 
Zodanige lijsten worden uitgegeven door de Solidariteits-Com
missie, die ook voor de organisatorische uitvoering zorg draag~ 

.tiet Congres 
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H E T C 0 N G R E S: 
====:================ 

aet Congres is de hoogste instantie van de Federatie. Zij 
áient tenminste eenmaal per jaar bijeen te komen. 
Wanneer 10 bedrijfskernen daartoe de wens te kennen geven 
( uit verschillende plaatsen ) roept het Landelijk-Gomité 
een buitengewoon Congres bijeen. 
Het Landelijk-Comité kan op eigen initiatief een bijzonder 
Congres bijeen roepen. 
Het Congres kiest: 

a.- Het Landelijk-Comité, 
b.- De eerste maal de volledige Raad van Toezicht, de volgende 

malen ieder jaar 2 leden; 
c.- De Redactie-Commissie; 
d.- De Solidariteits-Commissie. 

Het Congres beslist: 

a.- In beroepszaken; 
b.- Over voorstellen tot wijziging van het statuut; 
c.- In alle principiële aangelegenheden. 

De landelijke organen zijn verplicht op elk jaarlijks Congres 
verslag uit te brengen van hun werkzaamheden. · 
Op het Congres heeft elke bedrijfskern, ongeacht het ledental,: 
1 stem. · 
De Bedrijfstakskernen worden geacht bedrijfskernen te zijn. 
De vertegenwoordiging op het Congres van één plaats kan zo 
groot zijn, als het aantal bedrijfskernen, dat de betreffende 
plaats telt. '' 
Bedrijfskernen dienen 2 weken voor elk Congres de afgevaardig-• 
de naar het Congres te kiezen. 

Voor eensluidend a~schrift. 

w. 



A F S C H R I F T· 

BE.DE.RLAIDSE FEDERATIE VAN BEDRIJFSKE.RN.EN. 

B E G I H S E L: 

De bedrijfskernen voeren de propaganda voor de klassenstrijd 
om tot opheffing van de uitbuiting vaa de bevolking van stad en land 
te geraken. 

Zij stellen zich daarbij op het standpunt, dat de opheffing 
der uitbuiting en het vestigen van een socialistische levensgemeen- . 
schap het belang van individu en gemeenschap is. 

Ui tgaaJlde van de gedachte, dat bet begrip "Staat" niet alleen 
onverbrekelijk verbonden is aan nationalisme en dus een tegenstelling 
vormt met het begrip "Socialisme", maar vooral in haar moderne beteke
nis, identiek is met dictatuur, onderdrukking, onrecht en uitbuiting, 
vorderen zij de volledige opheffing van de staat, om voor haar in de 
plaats te stellen z Bedrijfsorganisatie, CoÖperatie, Consumptiegemeen
schappen en al die instellingen, die het vrije tunetionneren van een 
socialistische {wereld) gemeenschap nodig heeft en bevorderd. . 

Omdat het socialisme de economische en politieke gelijkheid 
der individuën en een verantwoorde productie veronderstelt, streven 
zij naar economische gelijkheid van alle werkers en propageren de 
striJd tegea,weigeren of/en saboteren maatschappelijk niet-verantwoor
de productie. 

0 R GAB IS AT IE V 0 B M.: 
Plaatseli~k : 

a.- Bedrijfskern. Een bedrijfskern is eea zelfstandige organisatie • 
van twee of meer personen, die in hetzelfde bedrijf werkzaam 
zijn. 

b.- Bedri3fstakskern. Indien in gelijksoortige bedrijven in elk 
'6êdri :t maar éen persoon tot de federatie behoort, kunnen deze · 
gezamenlijk een bedrijfstakskern vormen. 
Onder een bedrijf wordt verstaan elke productiegemeenschap 
waarin werknemers werken. 

e.- Plaatselifke Comité's. Deze bestaan uit 5 leden, waarvan min
stens J 1 d moeten zijn van een bedrijfskern. Zij worden geko
zen op een algemene vergadering van bedrijfskernen. Elk jaar 
treedt het comité in zijn geheel af, doch is verkiesbaar. Op 
àeze vergaderingen wordt hoofdelijk gestemd. 

Landelijk : 
a.- Landelijk Oomité. Het L.C. bestaat uit ? leden. Zij worden ge

kozen door het êongres, treden ieder jaar af, doch zijn her
kiesbaar. 

b.- Raad van Toezicht. De R.v.T. bestaat uit 7 leden, welke zoveel 
mogelijk leden van bedrijfskernen moeten zijn, tenminste 5· 
Zij worden gekozen op het Congres. Ieder jaar treden periodiek 
teii.Dlinste 2 leden af, die gedurende twee jaren niet herkies
baar zijn. 

c.- Bedactie-Comaissie. De R.C.bestaat uit ; redacteuren. Zij wor
aea gekozen door het Congres. Ieder jaar treden periodiek ten
minste 2 leden af, doch zijn herkiesbaar. 

d.- Verbindip.e;s-Oommissie. De v.o. bestaat uit 5 personen, te wete1 
2 gedelegeerden van het Landelijk Comité. 
1 gedelegeerde van de Raad van Toezicht, 
1 gedegegeerde van de Redactie-commissie. 
1 gedelegeerde van de Solidariteits-Commissie. ··-
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•·- Solidariteits-Oommissie. De s.c. wordt door het Congres ge- : 
kozen. Hierin moeten. de belang.rijkste bedrijfstakken in leder- :

1 land in vertegenwoordigd zijn en van de grote plaatsen. moet , 
aiostens 1 lid hierin zitting hebben. Leden van het Landelijk
Oomit6 en van de Verbindinga-Commissie hebben. ten alle tijden 
toegang tot de vergaderingen van deze Commissie •. 
Zij hebben echter gee.n stemrecht • uitsezonderd de Landelijke 
Pe.nnin.gaeester in verbaud met financiele problemen. 

fiJ!AIQI:IB: 
Leden van de Bedrijfskernen betalen 1~ van hun bruto-iokomen 
aan de Penningmeester van. de Bedrijfskern. De helft van de 
Contributie-inkomsten van de Bedrijfskern dient afgedragen te 
worden aan den Penningaeester van het Plaatselijke-Oomitê. 
Het PlaatselijkeCoait6 draast weer de helft af aan den Penning 
meester van het Landelijk-Oomitê. 
De helft van de ontvangsten der Landelijke Xas wordt gestort 
in het Solidariteits-fonds, alsmede 2/5 deel van het batig sal 
do aan het eind van een boekjaar. 

I.NDIVIDOELE LEDEI: 
Biet-werknemers kunnen als individuele leden tot de federatie 

1 toetreden. Zij betalen 11 van hun bruto-inkomen aan de Penning, 
meester van het PlaatseliJk-Comit6. Zij kunnen tot tunetionna
ris gekozen worden ia een Plaatselijk-Ooait6 of Landelijk Or
gaan. In elk orgaan van de federatie mogen echter ten hoogste 
2 niet-werkneaers als functionnaris optreden. 

TA.lEB VAll DB ORGANEB: 

P 1 a a t s e l i J kl 

a.- Bedrijfskern. 
le.-Zij hebben tot taak de bij het bedrijf werkzaam zijnde arbei

ders (ook de z.g.intellectuelen worden hieronder verstaan) op 
basis van het beginselprogramma te activeren, alsmede deze 
activiteit in soortgelijke of aanverwante bedrijven te bevor-
deren of te helpen bevorderen. · 

2e.-Zij stellen zich op bet standpunt, dat de door de arbeiders 
zelf gewilde acties in het algemeen ondersteund moeten worden, 
doch zo mogeliJk van bedrijfaconflict.tot klasseaconfliot moe
ten worden opgevoerd, terwijl daarbij de strijd en de macht 
van de arbeiders als de hoogste fase in de klasse-strijd geldt4 

;e.-Stakingen aet een beperkte doelstelling kunnen slechts gewon
nen worden indien zij worden vervangen door gezamenlijkll gevoel; 
de acties over meerdere soortgelijke bedrijven. Partieel blij
vende acties moeten gevoerd worden met middelen zoals : slow
down, sit-down, enz. 

4e.-Zo mogelijk geeft een bedrijfskern een bedrijtskrant uit, waar
in zij niet alleen gegevens verwerkt uit eigen bedrijf, doch 
ook gegevens van andere bedrijven, hun verschaft door de ver
bindinga-co~iaaies van de federatie. 

5e.-Elke Bedrijfskern dient een correspondent aan te wijzen, die 
het contact onderhoudt met gelijksoortige bedriJfSkernen, zo
wel plaatselijk als landelijk, alsmede eveAtuele corresponden
tie met andere organen van de Federatie dient te voeren. 
Elke bedrijfa-correspondent behoort ~ regelmatig(minstens 

tens 
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eens per maaad ) gegevens over zijn bedrijf: stemming, con
flict-stof, acties enz. aan de Secretaris van de Verbindinga
Commissie te zenden. 

6e.-Om de zelf-activiteit der arbeiders te bevorderen behoren de 
kernen bij voorkeur zelf een bedrijfskrant uit te geven. 
(Een gestencild blad kan als begin dienen). . 

7e.-Het aantal leden van een bedrijfskern wordt nimmer bekend ge
maakt. Slechts de penningmeester en de secretaris van het 
Plaatselijk-Comité draagt hier kennis van. 

b.- Bedrijfstakskern. 
Deze hebben een gelijke taak als onder a.- voor bedrijfskern 
genoemd. In streken waar b.v.het agrarisch bedrijf wordt uit
geoefend, is deze vorm de beste. 

c.- Plaatselijke Comité's. 
Deze hebben tot taak in hun plaats of gewest de oprichting van 
bedrijfskernen te bevorderen, zoveel mogelijk in nauwe samen-
werking aet de be·staande bedrijfskernen. · 
Voorts moeten zij de verbindingen tussen de bedrijfskernen van 
gelijksoortige bedrijven tot stand brengen. 
Verder hebben zij tot taak het zich op de hoogte houden van 
hetgeen er ia de bedrijven gebeurt.Zij moeten er voor zorgen, 
dat ze een nauw verband onderhouden met de bedrijfs-correspon
denten. 
De plaatselijke secretaris behoort het Landelijk-Comité voort
durend van de plaatselijke ontwikkeling van de beweging, als 
van de stand van zaken in de bedrijven, op de hoogte· te houden~ 

LA.BDELIJX: 

a.- Landelijk-Comité. 

le.-Het medehelpen bij het vormen van plaatselijke bedrijfskernen 
en plaatselijke eomité•s. 

2e.-Het tot stand brengen van de verbindingen tussen de bedrijfs
kernen onderling. 

}e.-Het onderhouden van contact met de plaatselijke comité's en zo 
nodig met de bedrijfskernen. 

4e.-Het verrichten van handelingen, die overeenkomstig zijn met 
het beginsel of bevorderlijk voor het bereiken van de gestelde 
doelen. 

b.- Raad van Toezicht. 

le.-De .Raad van Toezicht beslist over het al of niet doen van uit
keringen van het solidariteitsfonds indien er geen eenstemmig
heid heerst in de solidariteits-commissie. 

2e.-De Baad beslist uiteindelijk of een bedrijfskern al of niet 
tot de lederatie wo+dt toegelaten. Op haar beslissing is be
roep mogelijk bij het Congres. 

}e.-De Raad kan leden in bedrijfskernen, aangesloten bij de Fede
ratie, schorsen. Het al of niet royeren wordt beslist op het 
e.v.Congres. 
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4e .-De Raad kan functionarissen van alle organen van de .Federatie 
schoraen.Over eventueel royemeAt beslist het e.v.Oongres. 

5e.-De R.v.T.treedt bij gevallen genoemd onder 1 t/m 4, in wer
king op verzoek van 2 functionarissen of 2 bedrijfskernen van 
de J'ederatie. 

c.- Redactie-commissie. 

le.-Het verzorgen en uitgeven van een landelijk orgaan. 
2e.-Het opatellen van eventuele door het Landelijk-Comit6 of ande

re organen uit te geven manifesten, brochures en andere propa
ganda-middel en. 

3e.-Ret uitgeven van bedrijfsk.ranten en manifesten betreffende 
stakingen, dienen in principe door de betrokken bedrijfskernen 
zelf te worden samengesteld en uitgegeven. 

d.- Verbindinas-oommssie. 

le.-Het verzoelen en ordenen van berichtgevingen, in het bijzon
der over bedrijfstoeatanden, stemming en positie van de be
drijfaarbeiders. 

2e.-Bet doorgeven van deze berichten aan bedrijfskernen, die deze 1 

behoeven. 
3e.-In het algemeen het verzamelde dienstbaar maken aan pers en 

propagaada. 

S 0 L I D A R I T E I T 8 J 0 J D S. 

a.~ Beheer: 
Voor hulp aan slachtoffers van klasse-activiteit wordt door de 
Federatie een S.J.geaticht. 
Het beheer berust bij de Solidariteita-Commissie met hieraan 
toegevoeld de le en 2e penningmeester van het Landelijk-Oomit6 
De administratie berust bij een, door de Solidariteita-Commis
sie aan te wijze~ administrateur. 
Uitkeringen vinden plaats op beslissing van de Solidariteits
Oommissie. In noodgevallen kan de administrateur onder nadere 
goedkeuring van de_ Oommissie een voorlopige uitkering doen. 
Over de tijdsduur van de te verlenen steun beslist de Solida
riteits-ColDllissie. Een beslissing van deze Comaissie is slechts 
van kracht, wanneer volledige eenstemmingheld heerst. 
Beslissingen waarbij geen eenstemmigheid wordt bereikt, worden 
verwezen naar de Baad van Toezicht, wiens beslissing bindend 
is. 

b.- Hulp b{j Steun-acties. 
Financiele hulp aan in actie zijnde arbeiders geschiedt bij 
voorkeur door het werken met steunlijsten van de stakings
comité's zelf. 
De leden van de kernen uit de in actie zijnde arbeiders-bedrij
ven, treden daartoe in overleg met de stakingsleiding. Zij 
zijn daarbij niet verplicht te spreken over de Jederatie. 
In het algemeen geschiedt bet werken met lijsten van de Fede
ratie alleen, wanneer de strijdende arbeiders daarom verzoeken 
of zich er om bijzondere redenen mede accoord verklaren. 
Zodanige lijsten worden uitgegeven door de Solidariteits-Ooa
missie, die ook voor de orga,.isatorische uitvoering zorg draagt 

liet Cong:ces 
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H E T C 0 I G R E S: 
·····~------···=·==·· 

Het Congres is de hoogste instantie van de Federatie. Zij 
dient tenminste eenmaal per jaar bijeen te komen. 
Wanneer 10 bedrijfskernen daartoe de wens te kennen geven 
( uit verschillende plaata•n ) roept het Landelijk-Comité 
een bui tengewoon Co~res biJ een. 
Het Landelijk-comitê kan op eigen initiatief een bijzonder 
Congres biJeen roepen. 
Het ConlEes kieaja; 

a.- Het Landelijk-Ooait6, 
b.- De eerste maal de volledige Raad van Toezicht, de volgende 

malen ieder jaar 2 leden; 
c.- De Redactie-Commissie; 
d.- De Solidariteits-Commissie. 

Het Ooggres beslist: 

a.- In beroepszaken; 
b.- Over voorstellen tot wijziging van het statuut; 
c.- In alle principiële aangelegenheden. 

De landelijke organen zijn verplicht op elk jaarlijks Congres 
verslag uit te brengen van hun werkzaamheden. 
Op het Oongrea heeft elke bedrijfskern, ongeacht het ledental, 
1 stea. 
De Bedrijtstakskernen worden geacht bedrijfskernen te zijn. 
De vertegenwoordiging op het Congres van ''• plaats kan zo 
groot zijn, als het aantal bedriJfskernen, dat de betreffende 
plaats telt. 
Bedrijfskernen dienen 2 weken voor elk Congres de afgevaardig
de naar het Congres te kiezen. 

Voor eensluidend afschrift. 

w. 
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leû!lR!DE:N. 

Uit ver~oh.illentte bedrijven pijeen gekomen ~.rbeiders in verg&d.e~; 
he'bben besloten over te aa~.n tot het aanslUiten bij RJ)e Intei'•~~ 
nale Federatie van Bedrijfskernen." .an !_OO mogelijk over te gaaa .tot 
het laten versobijnen van een arbeide::rs opvoe4inas'bläd heeft <lit •1n 
doel e.u ook zijn oorz .. uk. · .__ · . . . 
De Kap~ industrieale ontwikkeling bracht in ]let denken der arbeiders 
een evolutie teweeg". individueel stonden zij maoht.eloos tegenover 
hun ellende en de winzucht van het p~tronaat. . 
tJ.rga-nia 1tie, was- he-t -eenige middel om p1et k:tn.s- v .tn sl.-agen-~ ~e 
te verzaoht~Jl., daaruit ontstond de soeis+i~tisohe beweging.~n-v.ak-., 
org.:misatie. Katholieksisme eJ.l liberalisme was de reaotionnai;ro~ · 

-economische en politieke m 1cht waa-rtegen d.e ontstane arbeide:rabewe• 
ging te vechten had.., De best.landH m.tatechappelijke· verhouding"n · 
wareu voor hen lüasseverhoudingen., · -. . . ' 
Het is ons onmogelijk in het kader van dit manifest de oorzaken t• 
ontleden van het, verrottiugsproees der va.Äor~-anis.atie, .. Zlta&J:' Wille~ 
ons enkel verder laten leiden dool,' d.e reeale .nuchter$ ·tetten .. 
Wàsr ~~"ns de az:heiders geen vader ;tand· ha.<lden da~ ltr,aen ;ij e-r_,,,._.a, 
WsreJ.-~-oorl.og- }{O l was eer.n rech~:v-&~rd~ige; vercte·d.i,&~~9·9~!~'0. 1> 
in de ·illntent-e ~a in de .Gea'll.ia:e;r.·d'e' i.a.ndel!:~· :.$txö~kiw .. ·. . . , · c·"" 
en vako;êw$g:Lng ~ston<leli --a.e;u ~d.ec·>:z-;1.-:Jëlê·-·vá.ll -liu~i riape'öll:êv''"êlt"5lf ..-;'11_ •: .~ 
en waren mede-verantwoordelijk voor d.e eersta .massa-moord. · , · , . , 
l&aa,r n\_1 z-ou het sooialiSllle vec:r-we:z:-el:Uijkt worden 1 opbouwen wat Si.~ . 
hadden laten vernietigen was bet p&ro.olo liuu: b-elooning v .lil h-et ;E•P•: 
waren Ji.iuïster 'baant jee 1 zete~eu i:u parita:lre kolWllissies, ·k.ontrak-.en 
tusseu de klas~ae werd.e.u atgesJo<>t.en .Regee.ri.ugs-personali teiteu. ~p.,e;L
deu betlid-delaar eu de .strijd v lli de straat werd· ver;Qlaatst na•~ \te 

-sro.ane tafel. · · 
_ .. _.fUke Uiting V..lll strij<f. Werd ..1ls Wild gestem_peld 1 · ll.Ooit ~ijll 4• áa<-· 
- beiderseisohen die veohten voor lótsverbeterip,g rechtvaardiS (bi 

massale moordpartijen- zijn het helden) en waûneer zij ;-aask1;1ll•n . 
over vakorganisatie eenheid , bedoelen .zij eenlieid ~aar lie_ár'beii:-4'-H 
leid.!ta.a.m d.e doordrijvende klassestrijd v .. an de p-a.troonso.rgan±s-.t1el 
aanv.a.ard.en. . . 
ilèt ·"voordje socialisme werd voor de politièke machthebbers <la -iil'osan 
wa.alUeÇJ.e- zij de ·geesten der arbeiders benevelde o Het Derde-. Ri3k;. :.-. • 
V06éld.e Zijn jeugd ill de.sahoolb.:lnk.6ll Op i.n'den geest Van hlat'. lla'tiO"" 
naA.l--sooialiame nationaliseerde bed.rijve~, los.te de we:rke~o.oah•Wi 
op mst een: veraigemaeni.ug van el·lende en- zijn o.orlogsindustri&1 werd· 
geho.l.:gen in de voorbereiding van ~1et tweede ï'/eTf3ldconf;J.iot d.oor .alle 
bur.gerlijk-denocratisohe kapite.listen, het socialisme werd verwe .. • 
ze:D.lijkt met circa dertig milioeu Q.ooden~ . 
li~l~-~~._q;_et._VerZ~f!bewegin"' r irbei'd~~ ·! HeJ.;et m:ède aan de ,natioaala 
Weier&Ebouwlrlûooustop - ~rijzens~r,~s de wekroëp der pol1t~ëke 
niï-ë~ïfaeooers ('ëërr-Vin de eerste-ordonnanee va-n de DUitscha bezetting). 
Nationalisatie van sorttèüge niet ll'le.er rendeerende bedrijven} struo
tuur hervormi.ug 1 ~ndernemiHgsraden, word ons voorgeschoteld als 
socialistisch bela~& 

$ie keerzijde ••• 



' \ 
.... ' \ / 

........... :" . 

••• 
. · tle valtbewegins is niet enkel een ae.nhang&u~l van een l)ol1 tieké 

partij •••r ia vèrword.en tot een Vierde ld.acht in de ·.staat· •••• 
!..•aen de axo'Qel!lers. J!Lllte loonstrijd der arbeidera ie een p(l'lit,ieke 
ä(r1'3'd geworden rechtatr~elts ge.richt tegen de besluitwettèll. der 
Aegeering. . . . 

· 1erel4•oorlog N• 2 i.s n~u.welijlcs gèei.ncJ.igd of de. :50 maasa-=al.aoht1!ia 
staat vool.' da deur. · ;· · 
Marcbalplan t Iuvesteeri~ 'Ve..u dol.Lars in We&t-.hfuro.}}a, d.ae.rdoo~ 
onde~gesoll.iktll.eid aan d.e &nerikaan.sc.ue lmperialietia economiae 
po41~1•k• · . . . . . 
·xominto~ I V&ratevising rau de Ru~~ische ataatskapita~~atise poli• 
'~•k ;\.n. Oo-et ... Jiuropa en wi~ziging van t$lüie-k der Komm. p.lrtiJen 1n 
Weat-JtuNP&• El.ke staking llord do.or hen voor politieke cl.oeleill4•n · 
a1abl'u.1kt • (Tijdens hun de.eln8ü!e in de Reaeeri%18 Huyama·ns-La:LlmPA 
"l"clel:l de troepen e.ls sta~ingsbrekers ingezet). ' · . · . 
leete~lokl apaak, SOOi$listi& Uiuister verklaart I "Wij·moeten 
b•~>eicl Zijn tot opotter11ige.n voor een organieatie d.ie ons zelt . 

·!hl. 4e wareld k&Jl redden,· llt geloof niet 'eer $all neutri.\Ü1te1t in ••D.· nantueele oorlog" (zie volkJ.?:;azet 26 I/48). · 
l_..reclen ~t is noodz~elijk. dat. een ·narà.e Front zich opr1o-ht. 
'loom ~·n socialisme vr~j van ~ uitbuiting. 
loor:dt teleursteliinge.á bleven.w1j.zoeken naar nieuwe vozmen van 
OJ.I&aRiaatie; want de ov(?rtuigi:ug· ·; ·at de bevrij~ing van de arb~i4e_ra
~ .. •• tegen het kap1t.1l. isme l '~Al ereerat ee.n t::;ouo~iS$ Btri.j~ ·i!" 
4t .OYert~iging dat de bèvrijcLing· er $r e (ierSltlasse de taa.it er 
•rb.i4ers zelf is, leefde ~oo sterk in o~s, dat wij allereerst in 
t•se ricllt'ing een op~osaing zochtèn. Ui te.aande van deze opvatting,· 
J;SOeeteu wij vanzelf wel tot de conclUsie komen, dat de cellen.van 

• 

· 4e stri~4 dan ook allaré$"rat in de badrijven gevomd moeten. worden, 
· lat· ex- ltë:rnen moeten kom~n in iecler b~çlrijf 1 . dat allereerst .. op ~te ze 

ke-rnen d& plicht ,zal rua~e~ _propa&anda te ma.k~n cynder de mede-arbe1 ... 
t,are voor de opvatting, d.at het de arbeiders zelf zu.J.lan. moaten. Zi.jn 
4~8 4~ strijd ztll.leu heb'f1en te voeren en ·dat de:.:.e strijd niet bete~~, . 
•ai. là.~$ltr- doelmatiger gevo~rd Zal kw..~.uen worden dan juis.t da$r, waar -
4•~~rt,~er zit van hErt !tapit~if:ltiae produotie systeem, d.&n dae.r 

· v~·~1raa.ru.~t het ~pitali~e Qntstaat ~n word o}.lgebou.wd, dan daar 
waar de ondernemers de grondsl.a~ l.egaeu voor d.e bevoorreohte.posi
ti• van zioh zelf en •an het bankkapitaal 1 dat is in-de bedrijven, 

.·."~"~Plaatsen, in· d.e. taijnen en in de haveuiit• · 
ft: Kàmer.a,en stort ona Uw- ;,>enn"in,g. Badelll.t dat het ook Uw blad is 
·ato_~~ op gostoheque 14° 47a42o. Voor .tlle verdere inl.:i.ehtiugen in 
bë't':·-•oorl.oopig seoretari~at ·Dij ~.VlO TOR, Spaarstraat 22, te. . , 
.• ,_.~pan, iedere Dinsdag en lloen$d&S van 18 uur tot ao uur~ 

Verantw. ui tg. eri druk.ke:r-- ' VlOTOR L. 
spa.~straat aj, 

.P.,t1ferpen. . .. 



C. V. D. 

~o: 86/-48-Geheim. 

o?ut.\.t.u~V 

Breda, 21 Februari 1948. 

j Vol~n~. .. i 

Onderwerp:"Internationale Bedrijfskernen". ~~~;:~\ 
Bijlagen : één. 

BUR~U B 
16ft. i.IJ 

Hierbijgaand heb ik de eer U.H.E.G.te doen 
toekomen, het te Antwerpen verschenen eerste QJ.lwmer van 
_:ne Vrije A$bèide~:~, orgaan voor "Internationale Bedrijfs
Kernen". 

Dit nummer, netwelk mij door "Labile" werd ver
strekt, is uitgegeven op Zaterdag, 7 Feberuari 1948 en werd 
op Maandag, 9 Februari, op betrekkelijk bescheiden schaal 
verspreid onder de Antwerpse havenarbeiders. 

Voor zover te Antwerpen nagegaan is kunnen worden, 
is dit orgaan niet bij de boekhandel of in couranten-kios
ken verkrijgbaar gesteld, zodat aangenomen wordt, dat het 
uitsluitend bestemd is om onder de arbeiders van de diverse 
bedrijven te worden verspreid. 

Als verantwoordelijk uitgever en drukker is aan het 
slot van de inhoud van dit orgaan vermeld: 

ol:r~~. Kl VICTOR, L.' Spaarstraat 22, Antwerpen. 
/~ Deze persoon behoort tot de groep "Spartacijs-Commu-

nisten"- en omtrent hem rapporteerde ik U "reeds bij d. __ z. 
· schrijven,No:229/-47-Geheim,d.d.5 Juni 1947, en No:~1'4/-47-

~ Q~ Geheim,d.d.25 Augustus 1947. ~~~ 
\1° Nu blijkt, dat zich ook te Antwerpen een groep per-

A a n 

sonen bevindt, die actief werkzaam zijn ten behoeve van de 
stichting van de z.g. n. "Bedrijfskernen", welke groep - naar , 
reeds is gebleken - met de Nederlandse geestverwanten te Am- • 
sterdam in verbinding staat, verzocht "Labilen mij, pogingen 
in het werk te stellen, om hem de in Nederland verschijnende 
nummers van "De Vrije Arbeider" te doen geworden. 

Door "Labile" zal dan worden zorg~edragen dat, tel
kens wanneer te Antwerpen een nunnuer van 'De Vrije Arbeider" 
verschijnt, daarvan een exemplaar voor ons wordt gereser
veerd. 

Indien daartoe de mogelijkheid bestaat, moge ik U, 
in verband hiermede, verzoeken, wel te willen bevorderen, 
dat mij van de tot op heden te Amsterdam verschenen nummers 
van "De Vrije Arbeider", een exemplaar worde toegezonden, 
ter doorgaving aan "Labile". 

Ook voor den vervolge, zal een dergelijke toezending 
gaarne worden tegemoet gezien, terwijl mijnerzijds zal wor
den gezorgd « voor doorzending aan U, van de te Antwerpen 
uit te geven nummers, die ik door tussenkomst van nLabilen 
zal ontvangen. 

De Heer Hoofd van de C.V.D. w. 
---

J a v a s t r a a t, 68. 

's-G RA V E N HA GE. ====================7== 
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!!2,: ~~Geheim. 
f ACD/ j 0 '18 I I 

Onderwerp:"Uitgifte !!!!. "DE VRIJE 

ARBEIDER" ~ Antwerpen". 
BUREAU B 

ij# j. t(l 

Bijlagen : één. 

A á n 

Hierbijgaaod heb ik de eer u.H.E.G.te doen 
toekomen, een gisteren, 26 dezer, van uSpiltt ontvangen schrij 
ven,B.D.A,/l-067/W.27, d.d.lO Februari 1948, betrefrende bo
venvermeld onderwerp, naar de inhoud waarvan ik overigens 
moge verwijzen. 

Ik moge U verzoeken - voor zoveel mogelijk - de ver
strekking van de daarin gevraagde inlichtingen, wel te willen 
bevorderen en mij deze te doen geworden, ter doorgeving aan 
"lpil". 

w. 
De Heer Hoofd van de C.V.D. ---
J a v a s t r a a t, 68. 

' s-G R A V E N H A G E. 
-~=&•==========·=------



B. 
D.A./I-067/W. 27 10 Februari 1948o 

Uit ingewonnen inlichtingen is gebleken . 
dat de "Spartacus-beweging" te Antwerpen zijn J.· 
eigen blad kortelings ho0pt te lanceren, onder1 
de benaming van : "De Vrije Arbeider" orgaan ~ 
voor internationale bedrijfskernen. Men onder..t 

,handelt thans met de drukker, teneinde de kost~ 
prijs te bespreken. Getracht zou. worden het ;t 
blad ~ 300 exemplaren te laten verschijnen I 
op fo~aat van ongeveer 25 x 25 cm. en een 
achttal bladzijden groot. Men zou ook zinnens 
zijn genoemd blad niet te verkopen, maar te 
verspreiden en tegelijkertijd een kleine stean 
te vragen. 

· In het eerste nummer zou een hoofdarti
kel verschijnen vermeldende de reden waarom 
het blad wordt uitgegeven, het overige zou s· 
bestaan uit een reeks kleine berichten bedoeld 
als kritiek en antwoord op artikelen u.i t ander ·j 
bladen. · l 

Ook zou te Antwerpen getracht worden in- I 
tensieveli te werken op de bedrijven. Typisch 
is het fe~t dat het Nederlandse blad "Sparta
cu.s" van 30 Augustus 194'1 een artikel wijdt 
aan "Internationale Federatie van Bedrijfs
kernen", waaruit blijkt dat te Amsterdam een 
vergadering werd gehouden waarop de organisatie 
had aangenomen "de organisatie van revolution
naire propaganda-kernen" op te richten. Hier
uit blijkt tevens dat in Belgi! in dezelfde 
richting wordt gewerkt. . 

In dit verband ware het mij aangenaam 
de inlichtingen te kennen die U zoudt bezitten 
betreffende deze zaak. 



3 Maart 8 • 

.b. 30128. î'i\ïfu~Ö~\ 
l •·•·· --~~· ... -

2. GE HE I M. 
IV. 

86/-48. 
~1-2-'48. 

Internationale Federatie van bedrijfskernen. 

Naar aanleiding van het gestelde in Uw bovenvermeld schrijven, 
doe ik U hierhij tookomén de exemplaren 2 en 3 van "De Vrije Arbeider" 
ter doorzending aan "l.abile". voor zover thans bekend is exemplaar no. 
4 nor niet verschenen. 

Van het eerste nUIIJIQer van "De Vrije Arbeider" is geen exemplaar 
voorhanden. 

Soveel mogelijk zal mijnerzijds gezored "':'vorden voor toezending 
der noe: te verschijnen exem_1:-la.ren, waarhij ik zeer erkentelijk zal 
zijn voor toezendinr der in Belgie verschijnende nur:.rrners. 

HET HOOFD VAN DE CE!ITF<A..LE 
i VEILIGHEIDSDIENST 1~ 

Aan de Heer B.Wijlhuizen, 
P.Avontuurstraat 24, 

4,. Namens de ze: IJ .... 
... 

t" 
.1.. '· E D A. L.L.van Laere. 
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Aan de. Heer .B.W1J;Lhuizen. 
P.ATontuurstraat 84, te . . 
.iJl RA• 

I 

L.L.van ;.ere• 

~: '"':·~· .··-. 
~ .· .. 
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3 1. MRZ.1948 I _.. .. . . ' . 

I ACD/Jl't W1 
•· Ora· zaten : , 

tia. :o.c:.:-. V'•4.J'qt lNIDl.·. een O'Yerzioht s:eaeven van u tiD..nuail 
T•Jllic«at• D.flU' _Mál•141q van ae "f'ft8& van Hanman er· 4e 
80\lhJ1t noc_.,llita.....-•n kon wora-. 
ONoutat.eért wel.'4 ' ut wij noc -- ~1 iJAJ courant lr.u..,. utt...,.en. De t1aane~le !!PNd .. u .aé~D!• 

redactie : M~a. 4eel4e JH4e. 4at b.1J weaene tij4qebftk··· ~4aotie 
· ..... t O"t'erlra&ea• Toorlopi& 30\l hij t.t •• 1 1· .noa op 

üch ntflf&ll»., 1R1ta .-.deJ'e Mdnerld.JI& aaJl n._ ..,. 'Y~leeJld 
.• t lM•.-~t be,. proau.oenn 'ft1l ar-U.kelea. ~ wud 
_.._.. · lfe7, Jbt en aJMkren tooae-zes•• ·- · 
•• j·· .~. 

stakiue Meel-u.. Me4e4e11D& wP4 aet••n-. dat Ae B.V .Q.lei4tJlc het 
· a~. t.WRle.-tte tersijtle heeft a-eho'fta •• 4e ~ie 
-.__. reobtat:Nttka •D&er heer vleuJJe).ea u.n. 

. JD<Jtt. ~- waJVTOri&e ••1 ...... •oren ce'braeht 4e ge4aohte .,.t ~ wij ~•••-*» ... Tan bet 31-.Bedrij~ Ja.'Ume1l 1.-hrt~en 
W13 !denoe àoetu cwaaaan. . -·• 
a.. Jet 1rQ'4 41 t beklemtooBil en de aeodsakel1~14 Daar 
vorta -8ebraoht , t11cx. om te kaileA tot een »e.uaohU..J'&&lÜaat1e 

lilooT u • ..;.., »op,...., ... MMIMMbA·· in .. n ~ v_ergacterin& 
vu. •• ut de I .F .a.K. elechta 1a een bin.ti.Di V~>.n 
:Pzo.p&plldakenta in 4e bMri.Jven en dat wij ou ai•' moeten 
toeleggèn op ...-..oraantaatte. 

B.Nau1Dk 'bekl•toonde 41 t DOfJM-&18 en TOnd t at 4e I.J'.B&. 
-.at at ja een b1nil1ll8 Tan knooppunt•• uit 4e ~ jYa.• 
Een heel Hlrijt tot ...... eraaniatle ...... !raD all.eea 
ten tijde ftll actie. 1ia 4e actie as het alleea de ken aij:l 

die zich orsanlaatertaoh bindt. 
Vooria ~· Nansink "zwaar .tea en het atx fel -t, Wit u Centrale 
reehutreeks leden inschrijft. De mensen meg.en zieh ni-et 1118lden 

bij een oentn.l.e, tloeh 4e arbeiflen uit de b4tcb-1,1Vd moetea · 
eoat&c1i• •1i an4ere beclr1 jvan leaaD.. !Uet vu b<rfen at, cloc.b 
van oadft"tlll op moest cle I .F • .a .x. çoeien. 

Sot Tolld dat wij -z moesten strn-en Daar het . voJ:'!'!Um 'ftJl ••• 
aa ..... orse.J11sti1e,. loch niet met ntniÛu'M•-•• 'bo-... en· 
?OOr Ie centnUeetie het federatieve verba.D4~" ru...s;erter'ala 

'9' ... beel4:.4e Ol'II\Ai&t1e t zoals 41$ PD f.B sPanJe 1$ gèft .. te 

~- ~ 
<- ... ,. 

> :t 
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C. V. D. - - - Breda, 31 Maart 1948. . _ ======= 

No:86/-48-Geheim. '
--<-.. ,." ~. ·_ .... 
't./,~ .. ~ 

Onderwerp:"Internationale Federatie 
~Bedrijfskernen". 

Bijlagen : vier. "h'- """"" ut. . · eu R::: 6 U ~ - , ~ .I 
11 ~", .. ltS ~:- v ü~t".~r 

V'f' t r 

In verband met Uw scbrijven,Noi30l28~Geheim, 
d.d.3 Maart 1948, naar aanleiding van mijn brief,No:86/-48-
Geheim,d.d.21 Februari 1948, betreft·ende bovenvermeld onder
werp, waarbij U mij toezond de exemplaren No:2 en No:3 van 
"De Vrije Arbeider", moge ik U.H.E.G.het volgende berichten: 

"Naar mij gebleken is, houden de Belgische ins~anties 
"Spil", "Labile" en "Rival" zich alle drie bezig met deze 1 

aangelegenheid. 
Zowel "Labile" als "Rival" bleken in het bezit te 

zijn van een exemplaar van de Amsterdamse uitgave van No:2 
van "De Vrije Arbeider". "Labile" liet van dat exemplaar 
een afschrift maken en zond dit naar "Spil". 

Geen hunner was evenwel in het bezit van No:3 van 
genoemde Amsterdamse uitgave, waarom zij - onafhankelijk van 
elkaar - mij verzochten, zo mogelijk, de verstrekking aan hen 
van een dergelijk exemplaar te bevorderen. 

Ter tegemoetkoming aan hun desbetreffend verzoek, 
heb ik toen het door U mij toegezonden No:3 van "De Vrije 
Arbeider", door •• onze verbinding te Eindhoven, in achtvoud 
doen foto-copieeren. 

Aan elk der drie genoemde Belgische instanties is 
vervolgens een exemplaar foto-copie van gemeld blad, ter 
hand gesteld, terwijl één exemplaar door mij is ~behouden. 

De overige vier exemplaren foto-copieën gelieve U 
hierbijgaand aan te treffen, ter eventuele nadere benutting, 
of wel ter oplegging in het desbetref:rend dossier bij de "do
cumentatie-afdeling" van Uw dienst. 

(I 
Bij het verschijnen van .No:4 van "De Vrije Arbeider" 

· zal ik derhalve ten gerieve van de Belgische instanties, 
gaarne drie exemplaren ontvangen. 

Indien het verzamelen tot dit doel van een zo groot 
aantal exemplaren bezwaren oplevert, kan natuurlijk ook wor
den volstaan met toezending van één exemplaar., na ontvangst 
waa~an ik dit dan weer zal laten foto-copieeren." 

Aan R;11 ~ /V·~~-~ 
t1.J.u-... ~t-... . 

w. 
De Heer Hoofd van de C.V.D. 

J a v a s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN H A GE. 
==================~==== 
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tenaren. doe 

_. kosnen~ 

I ' • ~- • -

ik u biJgaand 3 exemplaren van •ne VriJe ;Arbeider" ~ 
. I . 

. 1 • 

· uvm ttiVl~ V"» DE nm'l!iliiPD "~•• 

I
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V»ILIG11Bl;DSDIE.JS1' · , 
Nameaa a.eze s 
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.A bonnement 01) nDe Vrije .hrbelhder:', 
werd gevrac.1.gd door: 

J!1 .C.van der Vliet, .Aark.sd.e 70rood en 

' 

ort)3ac cler I.?. 

J .P .Doo, aard, Doersestreet 23 te Dordrecht. 
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LA'SSÊ . EN VOORHOEDE I 

SpartaeUs. cie I.F.B.K., de O.V.B. ea de klalae. de grote betekenis. die Zij in de ~ h . M~ 
ZOU bereid Zijn het blijvende waardeva dat een 

Het kwam ons eigenliJk wenselltker voor de voorhoede-organisatie in de klasse v het 
volgorde van de titel van dit artikel om te keren. vorderen van de inzichten van de zei • pri 
Toch· doen we dat nu eens, bewust, niet. Helaas te geven, voor een ogenblikkelijke · tie, v· 1 
is het denken van velen, zelfs ook nog in onze · belovend schijnt. Het is nodig deze dingen ei · 
eigen kring, ·Zeer sterk ingesteld op h~t primair te stellen, omdat juist in zulke tij en het 
stellim van de eigen organisatie. Loopt · daarmedè bestaat, dat verliezen worden gel den d r ver~ 
alles naar wens in de ogen van degenen, die %0 keerd enthousiasme, waar winst m gelijk · . 1 

9ordelen, dan rijzen er voor hen geen problemen. Hetgeen wij hier als een gevaar stipp · , deed 
Maar in een tijd als deze, van geringe· klassebe- zich vóór in de eerste dagen na· het einde an de 
wustheid van de massa, zeer goed te verklaren uit bezetting. De arbeidersklasse kwam in ersc illende 
de omstandigheid, dat de klasse zich in haar op- streken en bedr.ijven tot actie, als gev · an de 
treden en denken zo radicaal moet omstellen, bre- ontberingen, waaronder zij gebukt ging. - n wûde 
ken moet met zoveel dat haar in een strijd van niet terug naar de voor-oorlogse. verhoudingen 
tientallen jaren vertrouwd is geworden, komen de evenmin naar de voor-oorlogse ·vormen v rijd-
problemen voor de dag. organisatie". Het Vet'langen zich?:_gl~. êoen gel-

De massa begrijpt dan nog niet, wat een voor- den, voor eigen belangen op tè komen, naar een~ 
waarde voor de verdere strijd is geworden en ze beid van de klasse, waren belangrijke aanleidingen 
gaat niet, of maar heel schoorvoetend, over tot voor het ontstaan van de eenheidsvakbeweging. 
het nieuwe, dat zoveel konsekwentles eist. Stukje Toen waren er arbeiders, ja gehele arbeidersgroe
voor stukje breekt in haar gedachten het oude en pen; die alles op de kaart wilden zetten van die 
groeit het nieuwe. En. dat alles gaat ·in wisselend beweging, zich niet afvragende, h9è de perspectie~ 
verband. van doen en denken. De strijd en de .or·- ven van zulke strijdorganisaties vim de klasse wa-
ganisatie van de strijd heeft veel van het oude, ren, welke verschillende mogelijkheden in haar ont-
·nog weinig van het zo nodige nieuwe. Wanneer wikkeling schuilden. En zij tagen niet het ver-
een glimp van he~ nieuwe _zijn uitdrukking gaat schû tussen voorhoede~rganisatie als stuwings~ ea\ 
vinden, dan groeit in die massa de gedachte, dat propaganda-instituut en de door _de arbeiders ge-\ 
zij het nu gevonden hebben, dat het er alleen vormde strijdorganisatie. . 
maar op aan komt door te zetten. Een oge):lblik . Nadat de E.V.C. volkomen in handen was ge-\ 
van enthousiasme maakt zich van haar mees"ter raakt ván de C.P.N. en bij het lange duren. va.n \ 
totdat blijkt, dat · ook hier weer teleurstellingen het conflict van de Amsterdamsse maalarbf,\ders, 
,wachten. Dan stort vaak veel vau. hèt bereikte bedrijfskernen bijeen kwamen ter bespreking ván 
ineen, evenwel zonder· geheel verloren ~e gaan. ·de vraag, hoe de àrbeiders van de verschillende 1 

In zulk een tijdperk van enthousiasme_ is' bet bedrijven tot 'actief-solidariteitsbetoon konden ko
vaak heel moeilijk voor degenen, die wif tot dt> men, deed zich opnieuw hetzelfde verschijnsel voor. 
voorhoede mogen rekenen, om daarin niet vol- Voor het voorhoede-werk in de bedrijven door de 
komen op te gaan. Men versta· ons wel, ,.niet I.F.B.K. en voor hetzelfde/soort werk .op algemeen 
volkomen". -... ,_, .. '\- .;.., t- politiek terrein door Spartacus, verloren ·sommig'e 

Kunnen zij daaraan geen weer~nd b1eden. l!an '--'·kameraden een deel van hun belangstelling. Hun 
wordt hun een ogenblik de druk ~n de moeilijk-~ enthousiasme. richtte zich zeer sterk op het plaat- I 
heden, als georganiseerde voorhoede, hetzij in Spar- selijk actie-comité. · . ' 
tacus, hetzij in de I.F.B.K. wel bijzonder ":Zw~"':'lr.,.~~~zou niet onmogelijk zijn, wartneer wij n'u 
En dan rijst bij hen de vraag: Is het maar niet -!ntt li~eltk·ing tot de O.V.B., weer iets van het~ 
beter, <lat kleine werk van elke dag prijs te geven, zelfde gingen bespeuren. 
om zich volkomen te storten· in datgene, wat zich Wij menen daarom goed te doen, de kameraden 
als nieuwe beweging van de klasse manifesteert?" van Spartacus en I.F.B.K. op deze dingen te wtj~ 

Wij weten dat en wij weten ook, dat zich dit zen. Laten zij nog eens nagaan,· wat er jn 'zo 
telkens dreigt te herhàlert, zolang niet die georga- korte spanne .tijds van E.V.C. en plaatselijk actie~ 
niseerde voorhoede werk~lijk diep overtuigd is van comité geworden is. Ongetwijfeld zullen zij dar( 

'~ . 
• 
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tOt de erk~ning komen. dat de ontwikketmv van !l:laeht&Yonnuag. ·tot tigeD w~enk\9 vu JDadlt"1 
de nieuwe strijdorganisatie en sttljdvotu$: vu ltórflti Tegen die pl'Opaganda.•mag't!Cèit bezwaäi" 
de massa slechts van stap tot stap gaat en bovea• word~ gemaakt. omdat wiè zich daart~en ver~ 
dien aan allerlei voorwaarden gebonden ia. · :Rt de bëerscitepplj ~t de arbëlders VQOt&taet 

Een van die voorWaarden Is, dat de voorhoede of althàne bevotèert. 
haar denken en haar optreden tot ontwikkeling 

'-brengt, opdat in de bedrijven en de strljdorganl~ Geea ondetscbatting van bet zoekea vaa dt kJ.aeae, 
1 

sa~es .. de ~ed~n van I.J;I.B.K. en S~artacus hun Uit dit artikel mag niet worden afgeleid, dat 
dwdehJ~er mzichten omtrent de situatie :van maat- Wij het worstelen van de klasse om -tot nieuwe , 
schappiJ en klasse, bewust en krachtig -kunnen strijd~ en organls _ el)"#·.k~p;~~ 
propageren. . . toekennen. anneer een deel, vat! de ar f ër'll · 

En zo gezten, komt ~en tot het inztcht, dat 'rèélits&ee s van uit de bedrijven, of, zoals in he 
men sterk mo_et onderscheiden, de .~lassebt;w~ingen ~eval met de O.V.B., via een breuk met een een
en de daarwt v:oor_tkome?.de .. striJ?orgamsatles en tràlistisch bestuurs- en dus beheer~apparaat, poogt• 
voorhoede~rga~satles. Z11 ZIJn met elkaars con~ !eh een duidelijker beeld' van haar klassepositie •

1 , currente;11. Zij vo~en tez~men het . geheel van e vormen en tracht overeenkomstig haar gevorderd -' 
i· de. arbe1dersbewegmg. Het eén mag met voor het . 1 ht tot nieuwe· betere meer door haarzelf he~ ~I 
, titere t w~d~en verwdarlhlsd. DJ. voorhoedlf mkt h~~~ste organlsati~ te ko~en; dan staan wij niet i: 

s _ ap ~m1 _ en van ~ . asse, 1e naar ~e wer - alleen in <)nze sympathie volkomen achter hen, f· 
zaamhetd en zelforgantSatle zoe~t. Anderztjds moet . maar dan kennen wij slechts het grote verlang én, · : 

1 

de voor.hoede, eveneens g~?rgantseerd,. steeds eig~n , . ons aandeel er toe bij te dragen, dat de nieuwe- _.· , 

I hu;icht 10 de maatsch~ppeh1ke_ verhoudmgen verdte- krachten_ zo sterk en positief mogelijk voor de dag~--_I 

I 
pen om het . geesteliJk veroverde aan de klasse zullen treden . 

. te kunne~ meedelen. Ten aanzien van de O.V.B. kunnen wij dus~ 
Om met te _worde_n misverstaan moeten wij nu geen betere raad geven aan alle bewuste arbeiders, 111 

nog op twee dmgen mgaan. aan alle leden van de I.F.B.K .. aan alle leden van~l 
Spartacus, het hunne te doen, dat de O.V.B.~ a- 1 

Cellenbouw7 zijdig tot ontwikkeling komt. Dat zij groeit, maa ! 
· ·De vraag zal ongetwijfeld opkomen, of op deze vooral dat zij groeit aan innerlijke klassekracht · ! 
wijze de voorhoede cellenbouw gaat plegen in de Geen illusies, alsjeblieft, . dat met de O.V.B. . 
strijdorganisaties van de klasse. Dat woord cellen- . strijdorganisatie van de Nederlandse arbeiders i _

1 

DoUW heeft een "buitengewoon onaangename klank. gevonden. Ongetwijfeld is zij reeds strijdorgani- .. 1 

voor veel arbeiders, die daarbij direct denken aan satie en wij hopen, dat zij in dit opzicht moge~. 
de methodes van de derde Internationàle, om in groeien. Maar wij, noch haar leden, moeten den
de diverse arbeidersorganisaties een georganiseerde· ken dat zij de strijdende klasse vertegenwoordigt. 
oppositie te vormen, met het doel die.,rganisaties De klasse wordt in het bijzonder gevormd door · 
kapot te wroeten, of onderworpen te maken aan de bedrijfspersonelen, die naar ons· oor<;leel~ 
een politieke partij, in dit geval de stalinistische. ', een4eid de -~rij_d _z~lile_n mo~~!:~~!~ai,la~l'geztefi · 

1 

--Gelükt dat laatste, dan is zulk een stuk arbeiders- ' -~~··-~1:T.'w:- nog veel 
.organisme tevens ingeschakeld in het Russische meer zóuden kunnen zeggen, zou die organisatie 
·'imperialistische front. Zij, die deze vraag voelen aan betekenis sterk winnen, wanneer zij de hier 
,()p'komen, zien het o_nderscheid niet tussen dit ·Iaat- ontwikkelde gedachten, als voor haar leidend, zou 
.ste. en de plicht van iedere klassebewuste ·arbeider aanvaarden. 
· èr toe mèe le werken, dat de arbeidersklasse ·zo Reeds voor de tweede wereldoorlog was het 
i$Uel mogelijk tot het inzicht komt, dat . zij een aan Sneevliet duidelijk geworden, dat er voor het 
~gen maatschappelijke taak, een klassetaak heeft, -toenmalige N.A.S. maar één mogelijkheid bestond: . 
die zij alleen' zelf kan verwezenlijken. Bij de voor- een revolutionnairé factor· te blijven, of opnieuw : 

-hoede, die de zelfbeweging en de zelforganisatie te word_en. Hij :z;ag die mogelijkheid daariri, dat \• 
van de klasse voorstaat, is wel de wil aanwezig dit N.A.S. haar positie! als .. vakbeweging" op- ' 
om in die klasse zuurdesem te zijn. Maar nimmer gevende, zich volkomen zou instellen op de pro
ïs bij. haar aanwezig de wil om· de klasse te he- paganda voor arbeiderscomité' s voor Strijd en Soli
beersel!. Integendeel _haar arbeid in de klasse is dariteit, geboren uit de bedrijven. Die gedachte. 

·er juist op gericht, dat deze zich nlnimer ónder- hoe onklaar zij toen ook nog bij O!l.lt leefde, hield 
.werpt, maar voortdurend positiever tót e~gen in een verlangen naar wer~elijke ·vernieuwing van 

de · ~!ng · t;let klasse. · De meèrdetbeid cler' 
N.A.S.-bestuUriïer8 beeh · dit toen oDIDOge'lljk ge~ 
maakt. · 

ViflllJ)eer de O.V.B. deze richting kp~ .yinden,[ 
dan zouden wij biet jn dit. land enkele stappeil · 
vO(>ruit kunnen maken. . i 

Wij hopen, ·dat allen die naast hun voor~ : 
wet,Jt, neen in hun voorhoede-werk tot het inzlcbt ! 
komen. dat de O.V.B. hun steun nodig beeft, de i 

~
er ontwikkelde gedachten tot richtsnoer van hun ' 
erken kumien nemen. Daarmede zoude:n Sw~ ' 

. cus, de I.F.B.K._- en de O.V.B. werkelijk. ieder,· 
~ p zijn plaats, diene11de organen kunnen zijn voor 1 

e :Jt]asee ó • • , 
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v· 

Verslag van een op 11 Maart 1948, in 't gebouw 
"De Arend" te Amsterd~m, ~ehouden bestuursvergade
ring van de I .F ·~·K· (1J t1 t(~~) 

w I De vergadering stond onder leiding van de voorzitter, Casper 
Y' .. Toseph PRIEM,. geboren 5 Augustus 1885 te Amsterdam, meterop

nemer G.E.B. wonende le v/d Helststraat 48-III te Amsterdam. 

A. 

-
Ji 

• 
• 
• 

Besloten weid op de a.s. 1 Mei bijeenkomst in "Frascati" te 
Amsterd*m, de volgende sprekers op te laten treden: 

le 

2e 

3e 

Lambertus Johannes BOt, geboren 28 Mei 1897, wonende 
Laan van Meerde~voort ~8 .te 's-Gravenhage • 

. ~~[~) ' 

Een zekere ,llilli, 'lid der V .s.V., wonende te 1 s-Gravenhage.' 

Johannes Mattheus de la FOSSE, geboren 2 October 1892 
te Amsterdam, melkbezorger, wonende Van-Beuningenstraat 
57-III te Amsterdam en 

I 4e Petrus Engbert Jacobus NANSINK, geboren 30 Augustus 1907 
te Amsterdam, varensgezel, wonende Houtmankade 27-IV te 
Amsterdam. · 

Het zangkoor "Steeds Voorwaarts" zal medewerking verlenen. 
I 

Over de medewerking van een muziekgezelschap en een declamato1 
wordt nog onderhandeld. I 

i 

Onder de aanwezigen bestond weinig belangstelling voor de 

t stakingen in Amsterdam. De steungelden, welke voorheen werden 
afgedragen aan de kern der Meelfabrieken, verdwijnen thans in 
de kas van het solidariteitsfonds van de E.v.c. · 

Besloten werd, binnenkort pamfletten te verspreiden, waarin 
het bezoek aan de 1 Mei dag van de I.F.B.K. zal worden aan~ 
gemoedigd. 

-------------~~--------------------------~------------~-----
Verzonden aan: Hfd. C.V.~. Den Haag en H.C. Amsterdam. 

D-3. 
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VeraJ:.ag van de 1 Mei vergadering van de Internationale Fedcr.a
tie yan Bedrijfskernen,afdeling Amsterdam,gehouden op 1 Mei 
1948 te 19,45 1n gé Douw "]1rascati" Oude Zijds ·vroorburgwal 304 
te Amsterdam. 

Deze vergade~ing was toegankelijk op vertoon van een toegangs
bewijs,hetwelk tegen betaling van f.0,50 verkrijgbaar was.Bij 
de ingang van de zaal~en ook in de zaal werd gècolporteerd met 
diverse bladen en brochures,zoals:"De Vlam","Spartacus","Socia
lisme van onder op","De-Vrije Socialist 11 ,u.De wapens neer","Door 
braak",enz •• Tevens werden in de zaal steunbonnen á 10 cent,ver
kocht ten bate van het Fonds voor slachtoffers van principieel 
en daadwerkelijk anti-militairisme. 

In de zaal,welke een capaciteit had van ongeveer 600 personen, 
waren geen versieringen aangebracht.Een geluidsversterkerinstal 
latie was aanwezig doch werd óoor de meeste sprekers niet ge
bruikt. 

\Aanwezig waren ongeveer 300 personen,waarvan ds.helft vrouwen 
terwijl de meerderheid werd gevormd door jeugdige personen~ 

Te 20,15 uur opende de voorzitter van de afdeling Amsterdam 
van de Internationale Federatie van Bedrijfs Kernen (I.F.B.K.) "'-1 asper Joseph PRIElil,geboren te .Amsterdam 5 Augustus 1885,van 

,- eroep:meteropnemer,wanende:le Van der Helststraat 48/III te 
~mst erdam, deze vergadering rre t een woo-rd van welkom voor de 
aanwezigen.Hij sprak zijn spijt er over uit dat niet meerderen 
aren gekomen op deze bijeenkomst welke in opdracht van de 

Vrije Socialisten Yereniging,de Nederlandse Bond van Vrije So
cialisten en de Communistenbond Spartacus was georganiseerd 
door.de I.F.].K •• Wij ü;oeten niet versagen,alàus spreker,want 
de strijd begint pas.Hij memoreert de veroordeling van Ratio 
oster,een jongeman welke van communistische inslag was doch 

ook de steun van de politiek anders gezinden verdiende, en stel-
de de vergadering voor een telegram te zenden aan de lllinist er 
van Justitie van ongeveer àe volgende inhoud: 
''De I.:E~.B.K.in vergadering op 1 Mei bijeen is van mening dat 
in deze onrecht geschiedt en dring aan op spoedige invrijheid
stelling van Ratio Koster".~it voorstel werd met applaus aange
nomen. 

~~ Het accordeon ensemble ~~-~~E!.~ .. I~'?~~~~~i~jf?eD;", bracht vervolgens e
nige nummers ten gehore waarna·net woord gevoerd werd door 

l "een bedrijfsarbeider 11 .In dit geval sprak:Herman Wilhelmus 
X lóliannes den HARTOG,geboren te Amsterdam 14 December 1923 en 

wonende;Van-liogendorpstraat 163 te Amsterdam.spreker had als 
•••o 2•••• 
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ondervverp "l li~ei, liag van bezinning, bevrijding en samenwerking" .Hij 
betoogde dat deze dag niet meer was als vroeger toen de arbeiders 
strijdbaarder waren.ilij wijst op de Lente,op de bloei in de na
tuur.Zo moet ook de arbeidersstrijd zijn,niet statisch maar dyna
misch,opdat we komen tot een staat van vrije mensen,ontdaan van 
alle dogmatiek en vooroordeel. 

Nadat de Socialistischezangeereniging 11 Steeds Vooruit 11 enige liedere 
had gezongen,werd het woord gegeven aan de tweede 11bedrijfsarbei-

X 1 der 11 , te weten: Bertus Engbert Jacobus NAlil"SIN.K, geboren te Amsterdam, 
30 .Augustus 1907 ,wonende:Uoutmankade 27/IV te Amsterdam.Deze spre
ker betoogde dat de Partij van de Arbeid en de Communisten deze 
dag wel vieren,maar haar eigenlijk tot een aanfluiting maken.Zij 
zijn immers niet·meer de vertegenwoordigers van de strijdende ar
beiders.De J?.v.d.A.vier't :feest o:;;; hetgeen bereikt is,voornamelijk 
er over dat zij regeringspartij is en de C.P.N.noemt zich de ver
tegenwoordiger van de strijdende massa,maar zij zet de strijd niet 
door.Zij is voor de strijd,maar voert hem niet.Zij wacht op het 
ogenblik dat voor haar en niet voor de arbeiders winst te behalen 
is.Beide partijen binden de leden aan haar leiders en vormen dus 
weer een dwangstelsel.Dit is verkeerd.De arbeider moet zelf wer
ken.Het moet van onder op komen.Wij moeten geen organisatie maar 
een strijd van vrije mensen die nhet zelf doen 11 ,zelf werken voor 
het ideaal • 

....----1 :De declamator Jo Pri~m droeg vervolgens enige gedichten,o.a.van 
Adama van ScheÎtemà,Vöor,waarna 15 minuten pauze werd gehouden. 

Het tweede gedeelte van de vargadering werd geopend door enige 

\
nummers van het accordeon gezelschap,waarna als spreker optrad 

~tA,v.d.BOM uit 's Gravenhage.Deze spreker betoogde dat de wereld 
· verdeeld was in twee kampen,he t Amerikaanse en het Bolsjewistische 

ieder met zijn eigen opvatting over democratie en ieder omgeven 
door een sterke groep arbeiders.Amerika,namens wie mevrouw Roose~
velSt in Europa kwam sprelr.en over het "Merschel plen", poogt ons te 
wmnnen voor haar democratie,bouwt echter zelf atoomwapens en doet 
haar arbeiders hongeren.Daarnaast staan Engeland,waar men de mond 
vol heeft over de jodenvergassing door de Duitsers,dooh waar men 
zelf de joden over de straten sleurt en mishandelt,waar men de 
oorlog in Palestina ontketent en de Arabieren steunt,Frankrijk, 
waar men de ware socialisten de schuld geeft van de slechte toe
stand heaen en waar men vergeet dat dit lanà arm uit de oorlog 
is gekomen,Belgie,het land w~ar het zo goed is,ja,voor de kapita
listen (men spreekt immpiers vvel over" luxe benen" voor "Benelux"), 
Spanje, vvaar onder ]'ranco de vri jheidslievende arbeiders word en 
vervolgd en West-Duitsland,waar een nieuwe oorlog wordt voorbe
reid door de westerse staten.Waar de bevolki:bg hongert ondanks 
het feit dat er voedsel voldoende is,getuige de steuncomite's. 
Het kapitalisme is echter geen filantropische instelling en er 
moet eerst geld zijn wil de hongerende jeugd voor deundergang be
hoed worden.En steeds wordt daar maar oorlogsmateriaal opgehoopt. 
Aan de andere zijde staat Rusland.Wij hebben nog wel geen verslag 
van de 1 l:lei viering aldaar maar we kunnen er op rekenen dat weer 
de zware machines van het oorlogsapparaat over het paradeplein 
dreunen.Voor het heil van de arbeiders zegt men,maar in werkelijk
heid voor de vernietiging.Nog steeds strekt dit land zijn klauwen 
uit naar de buurstaten om ook deze te brengen onder ~i~ staats
kapitalisme.Beide groepen zijn kennelijk woor het militairisme 
en willen de volgende oorlog waar weer de arbeider vernietigd 
wordt.~e P.v.d.A. onder Varrink en ook de bolsjewisten zijn allen .... )... ... 
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knechten,neen dweilen van het kapita~m.ook de kerk moet worden uit
gebannen,aangezien haar acties verderflijk zijn.Zie slechts de 
Katholièke brievenactie in verband met de verkiezing in Italie.Wij 
moeten ons hoeden voor elke vorm van organisatie van de arbeiders, 
want dat betekent onderdrukking en onderbrenging onder de macht 
van het kapitalisme.Wat de E.V.O.in Rotterdam heeft gedaan moge 
heel mooi lijken.maar het is niets,want zij zullen weer dezelfde 
fout maken en weer ondergeschikt worden aan haar bonzen.Zij hebben 
de fout misschien al gemaakt.Neen het moet gaan zoa~ bij de sta
king in de meelfabrieken,dat de arbeiders,genoodzaakt door het ge
talm van de directies,niet wachttin of de bonzen wat zo11den doen, 
maar zelf, ondanks 1:e t trekken van de E.V. C. de staking ingezet heb-è
ben.De E.Y.C. stond van het begin reeds niet de belangen van haar 
arbeiders voor maar deuErkenning" ,het belang Val de bonzen. ... 

Hierna werd door het zangkoor nog gezongen,welk gezang besloten 
werd met het gezamelijk zingen van 2 coupletten van de Internatio
nale.Aangezien het reeds laat geworden was,verlieten velen de zaal. 

IAangekondigd werd dan ook dat de volgende spreker L.J.:BOT uit 's 
X Gravenhage,voorzitter landelijk bestuur van de I.F.Ë.K.zijn rede 

sterk zou bekorten. 

Na nog enige declamatie door J .:Priem, ving de spreker zijn rede 
aan met de mededeling dat hij de gehele dag slechts een rode vlag 
had gezien.Echter deze vlag,hoe schoon ook is niet meer de vlag van de eeuwige strijd.Zij is besmeurd door gemakzucht en eigenbe
lang en wordt door velen misbruikt.Ook de arbeiders in de eigen 
kring treft een blaam,want zij blijven liever thuis met de krant 
dan dat zij een behoorlijke actie voeren.Heftig en fel bestrijdt 
hij de naar voren gebrachte stelling dat het organiseren verkeerd 
was.Hij noemde deze woorden op een vergadering op zijn winst mis
dadig.De tegenstander is zo perfect georganiseerd dat ook voor 
ons organisatie nodig is.Alleen verschil van mening kan bestaan 
over het hoe.De organisatie moet hecht zijn en vsnonder op.De af
gescheidenen in Rotterdam zjjn broeders,die wij niet zonder meer 
mogen veroordelen en afstoten.Zij verdienen steun en sympathie.Zij 
zijn teruggekeerd van dwaalwege.m.Felle strijd staat ons te wachten 
want,al is het 100 jaar geleden dat Marx en Engels het communis
tisch manifest publiceerden,er is in die 100 jaren nog niets be
reikt.Zeker men kan aanvoeren dat de arbeidstijden verkort zijn, 
de +enen verbeterd,de sociale omstandigheden en verzorging vooruit 
gegaan,maar in principe is niets bereikt.In feite is het nog zo 
dat de menselijke arbeid handelswaar is en de ene mens de ander 
kan uitbuiten.Vooral op de jongere mensen rust in deze een taak. 

Te 23,30 sluit de voorzitter van de afdeling Amsterdam met een 
woord van dank aan de medewerkers de vergadering waarna deze rus
tig uiteen ging. 

Naar nader nog gebleken is moet deze vergadering als financieel 
mislukt worden beschouwd.In het geheel waren slechts ongeveer 250 
kaarten verkocht,terwijl de overige personen medewerkers waren.De 
opbrengst_ :van. deze kaarten.verko.op was. minder. dan de zaalhuur. 

-----------------------~---------------------------------------~ Verzonden aan:Hfd.C.V.D. Haag 
P.G.,B.M. en H.C. Amsterdam. G-6. 
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· KORT VERSLAG van een op 1 Mei 1948 te Amsterdam gehou-

lden bijeenkomst van het Landelijk Comité van de Internatio
nale Federatie van Bedrijfskernen. 

I IJ Aanw~zig waren: ~ 
I I I ~Stam PO:PPE, Bertu."NANSINK~.VAN d. JAGT\,(RIEM,\.HE15, 
IIII\P.H.AR~MAN;Jt;jj?QT eU:. ~NIK. ' • ~-

'-' De financl6le "'\öestanavan de I.F.B.K. werd allereerst 
behandeld. Medegedeeld werd, dat de~Mei var~ageri[f de 
I.F.B.K. op een tekort VI~ f.9Q.-- àm te staan. D t te
kort kan n"!"et u.rt de aanwezi ·. as e en bi· e st wor4,.m. 
Door die sc u.ld wordt het voortbestaan van de I.F ••• "'oe-.. . . .........,. .....,.__ 
dreigd. 
"*'· De besprekingen leidden niet tot een oplossing. 

Vervolgens kwam aan de orde: de verhouding van de 
I.F.B.K. tot de Onafhankelijke Vakbeweging (O.V.B.). 

Ney was van oordeel, dat de I.F.B.K~ moet blijven be
staan. Zij is een knooppunt van propaganda-kernen. De I.F.B. 
K. moet niet opgaan in de o.v.B. 

L.v.d.Jagt juichte de oprichting van de o.V.B. toe. Hij 
had met propaganda in zijn bedrijf' ten behoeve van de 
I.F.B.K. nooit een voet aan de grond.gekregen, terwijl hij 
thans met de verspreiding van het weekblad van de o.V.B. 
veel succes hee:ft •. 

B.Nansink vond, dat de I.F.B.K. moet opgaan in de 
o.v.B. en moet trachten de leden van de OlV.B. op te trek
ken tot het peil van de leden van de I.F~B.K. 

stan poppe vocht voor de instandhouding van de I.F.B.K. 
Meer dan ooit is zij nu de instantie van de voorhoede van 
het proletariaat. Aan de-n.v.B. moet worden medegedeeld, 
dat de I.F.B.~. als propaganda-organisatie van de arbeiders
klasse het ontstaan van de o.V.B. toejuicht. De I.F.B.K. 
wil geen concurrent zijn van de o.V.B., doch een inétituut, 
dat de zelfwerkzaamheid van de arveiders propageert. Foppe 
vond, dat de I.F.B.K. te Amsterdam het initiatief' moet ne
men om"''aldaar tot oprichting van een O.V.B. te komen. 

In dit verband moge worden gewezen op het artikel "Spar
tacus, de I.F.B.K. èa o.v.B. en de klasse", van de hand van 
Stan Poppe, voorkomende in het weekblad "Spartacus" No.l9 
van 8 Mei 1948. 

Fr~~ ze i de, dat hij. ~ad bedankt als .J-~d, van dil 
I.F.E.!'..:... liJ, -i.~""'t1iiifiig,iii&:.têil. de O.'V .B. Hij 
vond doorgaan met werken voor de I.F.B.ît:" ceï!èfi1515mf. De 
o.v.B. heeft een steen geworpen door de ruiten van de 
I.F.B.K •• De I.F.B.K. is overbodig geworden. 

L.Bot betoogde, dat 9ebleken is, dat er in de I.F.B.K. 
twee stromingen zijn. De ene stroming wil van de I.F.B.K. 
een propaganda-instituut maken en de andere stroJij1ng wil het 
vormen tot een economische machtsorganisatie. Volgens spre
ker is opgaan in de o.v.B. het beste, omdat zij is ontstaan 
als reactie van de vakbewegingen. 

Ook in het verdere verloop der besprekingen konden de 
aanwezigen gaan gemeenschappalijk basis vinden, waarop zij 
hun houding in de~_e--k-we-atie konden bepalen. 

Bmnnenkort zal een nieuwe bespreking over hetzel:fde on
derwerp plaatsvinden. 

verzonden op 13 Mei 1948 
aan c.v.D. 
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INTERNATIONALE li'EDERATIE VAN BEDRIJFSKERNEN (I.I,i'.lt,Ku ~u 

Door de oprichting van de Onafhankelijke Vakbeweging 
te Rotterdam, is enige verwarring ontstaan in de rijen van 
leden van de Internationale Federatie van Bedrijfskernen 

(I.F.B.K.). 
over de geschilpunten wordt door leden van de I.F.B.K. 

onderling gecorrespondeerd. 
\V Een afschrift van een brief, verzonden door P.VAN DER 

1\ IHORST uit Rotterdam, waarin een overzicht wordt gegeven 
van de diverse stromingen in de I.F.B.K. gaat hierbij. 

C. .. verzonden op 31 Mei 1948 

aan: c.v.n. 

( 
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A f s c h r i f t. 

Rotterdam, 13 Mei 1948. 

we zullen maar ineens met de deilr· in huis vallen en beginnen met 
Den Haag. 
Geloof, dat de kadervergadering, waarover jij het hebt dezelfde is als 
waarover· ik nogal gunstige berichten heb.o~tvangen. De vergadering, die 

Y 
ik bedoel heeft j.l. zaterdag plaats ~avonden en hebben daar o.a. 

I RIJPKEMA. en nog een ander' wien.S naam ik vergeten ben' daar duchtig 
én geargumenteerd het woord gevoerd. Zelfs zodanig, dat deze vergade
ring oihstreeks.l2 uur verdaagd is tot a.s. Zaterdagavond. Inderdaad 
geloof ik wel~ dat we ook daar wel tot een behoorlijke kern van 'de 
o.v.B. zullen kunnen komen. Ik houd ook persoonlijk zo.veel en zo 
nauw mogelijk contact met Den Haag en l-ijkt he~ I!le toch niet kwaad 
binnen. afzienbare tijd daar nog eens met een aantal.mensen bijeen te 
komen. Bedoeld dan, buiten het eigenlijke O,V,B.-yerband om. 
AMSTERDAM . 
Loopt nog niet erg, voor zover ik dit hier beoordelen kan. De mogelijk
heid bestaat, dat we fuiddel~ overheid daar nu vaste voet.aan de grond 
krijgen en lukt dat, dan zijn we tenminste al een stap verder. Als er 
maar eenmaal een gat in de ~urcht geslagen is, dan volgt er wel meer. 
I.F.B.K. . . . 
Heb zJ.tten wachten op een uitnodiging om naar Amsterdam te komen. Zou 
een vergadering plaats vinden, "!at:!-rl?ij mijn tegenwoordigheid ook nodig 
was. vermoed·dus de vergadering, waarover jij sp~e~kt •. Hoorde echter 
niets naders en nu van jou, dat deze vergadering inmiddels h~eft plaats 
gevonden. En naar ik nu uit jouw schrijven concludeer, was alles niet 
c6n amore~:±je, wat iullen we daa~ nu eigenlijk van zeggen. Je kent 
mijn standpluit, dat we te zijner tijd toch in bo:llsing zouden komen. 
nat blijvènde samenwerking met deze kameraden op den duur toch niet 
mogelijk zou zijn. Alleeri léome·n de verschilpunten iets vroeger naar 
voren, dan ik verwachtte. Niettemin .. -~ dit dus .in tegensteJ.li.ng met 
jou en de anderen, zie .. ik toch in een vqortbestaan van de I .F.B.K. 
wel nut. En dit ·verschil in mening spruit weer voort ui~ het feit, 
dat dez~ J.F.B.K. door beide partijen geheel _anders wordt bekeken. De 
anderen en daar behoor jij eigenlijk gedeeltelijk in dit geval ook bij,. 
hebben van de I.F.B.K. geheel andere verwachtingen gekQesterd. Terwijl 
ik b~v. deze instantie louter als een propaganda-inst.rument zag, als 
·een plàtvorm, waarop we en als Spartacus en als Ir .B.V. S. min of meer 
vriendschappelijk en min of meer gelijkafgestemd samen zo~den kunnen 
werken, koesterden jij en de andären meer de v_erwacht ing, dat het uit
zou kunnen groeien tot. een revolutionnaire bedrijfsorganisatie. Nu komt 
inmiddels de O.V.B. entziet daar de geboorte van iets, wat je eigen
lijk gedacht had, dat de I.F.B.K. ~OU·WO!den, Vandaar ook, dat bij jul
lie nu de idee groeit, nu is die I.F.B.K. overbodig. En zo is het toch 
niet. wanneer je mijn artikelenreeks in Nieuwe Strijd vnlgt, zul je 
zien, dat ik van di·e 0. V.B. he u~ geen overdreven verwachtingen koester. 
Ik tracht aan te tonen, dat de nieuwe vormen van strijd niet alleen in 
de vormen tot uitdrukking komen..l Çioch çla:t het vooral een kwestie is 
van verandering en omvorming van de geest •. Van het denken dus, het met 
andäre ogen bezien van de huidige maatschappelijke ontwikkeling, een 
zich losmaken van elke partij-politieke instelling. Dat zulks een kwes
tie van groei zal zijn en dus naar mijn mening deze O.V.B. eigenlijk 
te beschouwen is als een overgangsvorm naar datgene, wat wij als de 
min of méer ideale vorm van arb.idersorganisatie zien. Onze tegenstan
ders zu~len ons echter heus niet de gelegenheid schenken deze vorm van 
organisatie zo maar zondèr ~e~r op te bouwen, want slaagt dit dan zit
ten we inmiddels reeds in de revolutionnaire periode en je zult het 
waarschijnlijk wel met me eens zijn, daar zitten we momenteel nog wel 
een eindje vandaan. Doch waar het dus zo is, dat het vormen van deze 
nieuwe gedachten in de hoofden der arbeide~s een kwestie van opvoeding 
is door diegenen, die menen iets meer va~ deze nieuwe gedachten af te 
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weten en Spartacus en de N.B.V.S. in weerwil van een verschillend uii
gangspunt toch de enige organisaties zijn, welke het propageren van 
deze nieuwe gedachten in hun vanen hebben staan, is het toch·logisch, 
dat er een vorm van samènwerking gevonden moet/worden, waarop deze 
twee samen in die o.v.B. dezè gedachten propageren? Nou en die vorm 

·van samenwerking is de I.F.B.K~ want heus in· ae· Ç).V.B. botert het op 
dit punt~heus nog niet, zoals ijij misschien denkt en verwacht. Er zijn 
er daar nog·verschillenden, diè leidertja willén speleri. Die een orga
nisatievorm nastreven,·weliswaar radicaal getint, ook wel enigszins 
gaande in de richting van bedrijfsorganisat~e, doch dan sterk gecentra
liseerd. Hetgeen dan betekent, dat zou deze mening de bovenhand krij
gen, ook de o.V.B. weer de zovèelste caricatuur van bedrijfsorganisatie 
zou worden. Er ligt dus zowel voor de mensen uit Spartacus, als voor !· 
hen uit de N.B.v.s. ·nog wel het een en ander te doen in de o.V.B. en 
ik zie het als noodzaak, dat daarom deze twee regelmatig ovsrleg plegen 
met ~lkander teneinde te voorkomen, dat we ieder op zijn eigen wijze in 
die o.v.B. aan het werk gaart èn dan de kans belopen op het stichten van 
de groetst mogelijke verwarring. Dit kunnen we niet hebben, want de 
verwarring is toch al groot genoeg. 
Dit lijkt, zul je zeggen, verdacht veel op cellenbouw en·inderdaad zou 
het ook zo betiteld moeten·worden. Echter toch weer een andere cell{-'1.r 
bouw, dan we van·b.v. de c •. P.N.-zijde gewend zijn. Daarom juist ach\ 
ik de I.F.B.K. als propagandakern zo noodzakelijk, teneinde ook maar1 de . 
schijn van elke partijpolitieke propaganda te vermijden~ Het moet uit
sluitend -propaganda voor ·de doorvoering van een idee blijven. 
Uiteraard is dit mijri persoonlijke opvatting, wee~ ntet hoe Stan en Ber 
tus het gesteld hebben, doch op deze wijze moet het naar mijn mening 
gesteld worden en is dus deze I.F.B.K. meer dan ooit noodzakelijk. Varr
zelfsprekend komen we daardoor op het tweede ·deel van jouw standpunt, 
n~l. dat het Ec.Bureau van Spartacus eigenlijk de taak va:n de I.F.B.K • 
. o."l1er zou moeten nemen. ])at is nu juist hetgene, wat we niet moeten doen. 
Het Ec .Bureau heeft zijn eigen algeme.ne taak van propaganda onder de 
bedrijfsarbeiders, het uitdragen van de ideet!n V'ari Spartacus, het ver
zamelen van de gedachten van arbeiders en arbeidersgroepen uit het bui
tenland. Nu zal het natuurlijk wel eens en mtss·chien Vl{el meerdere malen 
v·oorkomen, dat deze gedachten ook uitgedragen worden in "de· o.v .B., daar 
ontkom ·je- bijna niet aan, doch het mag en kän geen: vooropgezet doel 
zijn. Jij zit geloof ik nog altijd met de idee te zweten van leiding 
van de- voorhoede~ wanne.er je doelt op "Stuwende. factor z'ijn" zonder te 
.pog_en' directe leiding t·e nemen, dan kan ik het met je eens zijn, in( et 
andere geval verwijs ik. je haar mijn 'tllovenst-aand·e ui teenzett.ing betr-ef
fende. de taak van -de I.F.J3.K • .Zi'S 'Zo·, het gaat zo langzamerhand het ka
rakter drag€n van een artikel voor de krap.t of het ontwerp van ee:p. in
leiding. Dat is toch niet de bedoeling hoor. Maar je. brief" dwong me als 
het waren tot deze ontboezeming. Er zal ook in· eigen kring· nog heel wat 
over dit chapiter gezegd moeten worden en daarom vind ik de conferentie, 
die we op 5 & 6 Juni a.s.· hier in Rotterdam gehouden zal worden in een 
der zalen van de Beurs. 5 Juni, puf! Zaterdag, is meer bestemd voor in-

.wendige zending om het zo maar eens te noemen, terwijl de Zondag besteed 
zal worden juist aan dit vraagstuk de O.V.B. en wat daar om heen hangt 
betreffende. Er komen ook kameraden uit Belgi@ en lijkt me dué deze sa
menspraak wel interessant en leerzaam te kunnen worden. Hoop dan ook, 
dat ook jij daar aanwezig zult zijn. Xun jij me helpen aan d~ adressen 
van de verschillende bestuurders van o.V.B.? Toon z'n adres heb ik van
zelfsprekend, doch niet die van b.v. Smid a••· De bedoeling is ook deze 
uit te nodigen, zodat we tot een vruchtbare discussie kunnen komen. 
Heb met Toon nog een discussie lopen over zijn Ver.Soc.Staten van Euro
pa. Heb hem gewezen, dat hij ten eerste in tegenspraak is met zichzelf · 
.do~r en.Rropaganda voor de nieuwe vormen van strijd te voeren en tege
liJkertlJd voor de u.s.S.E. en ten tweede, dat 'hij hier weer de zoveel
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ste utopie najaagt. Je staat of op het standpunt vanonderop of op het 
standpunt, dat de leiders het zullam moeten doen. Een compromis tussen 
deze twee is niet mogelijk. Nu tracht Toon deze twee te combineren 
door iets, wat nog niet in de massa leeft te trachten via leiders .als 
b.v. sam de Wolff tot werkelijkheid te maken. Afgezien nog van het feit 
dat hij hierbij uiteindelijk in het schuitje van Churchill terecht 
komt. nat wil hij natuurlijk wel niet, doch daarheen zal de ontwikke
ling hem toch brengen. He~ nog geen antwoord van hem daarover.ontvan
gen en wacht dus af, of hij dit inderdaad zal doen. 
Ik ga nu werkelijk eindigen. Het is, zoals gezegd, een heel lange ont~ 
boezeming geworden en hoop naar aanleiding daarvan nog eens verder en 
uitvoeriger met je te kunnen bomen. Krijg zeker wel nader bericht van 
je of je op onze conferentie aanwezig kunt zijn. Dit ook met het oog 
op organisatie van onderdak etc. 
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I OVERZICHT 

Cf7~ l 
van een op 30 Mei 1948 in gebouw DE AREND te Am
sterdam gehouden. landelijke conferentie van de 
Internationale Federatie van Bedrijfskernen 
(IFBK). 

~7!J t 

Aanwezig waren: 

HIEMSTRA (=S:tan POPPE) namens Spartacusl 
F.W.J.SCHALEN namens NBVS-
P.E.J. NANSINK namens Spartacusr 
J. KOLTHEK namens NBVS~ 
J.M.de la FOSSE 
P.v.d.HORST namens Spartacus' 
ROOD (?) namens Spartacus1 

N .N. (?) namens Spartacus• 
C.J. PRIEM namens NBVS· 
A. NEIJ namens NBVS-
B.J. ALWIJCHER namens NBVS-
L.A.v.d.JAGT namens Spartacus• 
J.H. VASTENHOUW namens Spartacus, 
F.den HARTOG namens NBVS~ 
Th.W. HARSMAN namens NBVS-
J.G. SCHMALTZ namens NBVS ... 

Het doel van deze bijeenkomst was om de houding te bepalen, 
die de IFBK zou moeten innemen ten opzichte van de Onafhan-
kelijke Vakbeweging (=OVB). 

Stan POPPE en Lambertus BOT zouden beiden een afwijkende 
ening doen horen, waarna de conferentie haar mening moest 

samenvatten over het eventuele lot van de IFBK. 

I I
Voor de zaak begon, kwam er een bericht binnen van BOT, 
waarin hij mededeelde verhinderd te zijn om te komen en 
waarin hij tevens berichtte als lid van de IFBK te bedanken. 

POPPE hield nu een lang betoog tégen de OVB, die hij als 
een nieuwe vakbond met "bonzen" betitelde. Hij was er voor, 
m de IFBK te laten leven, zelfstandig, zo nodig met gron~ 
ige wijzigingen. 

,r---. 
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Hij vond bij de discussie medestanders in NANSINK, KOLTHEK, 
{ ~ en HARSMAN, terwijl als felste opponent optrad Casper 
1 PRIEM, die al als lid had bedankt. PRIEM zag in de OVB de 

vakbond der toekomst, een bond, die zeker een syndicalistische 
inslag zou krijgen. 

((PRIEM heeft op 29 Mei jl, met Antoon van den BERG uit Rot
terdam een onderhoud gehad', waarbij werd besloten in Amster
dam een afdeling van de OVB op te richten, waarvoor op 1 
Jun~ jl. een' bespreking in de hoofdstad zou zijn, waarbij 
o.a. BOT en SCHALEN aanwezig zouden zijn.)) · 

I
Na ampele bespreking.werd het voorstel tot behoud van de 
IFBK in stemming gebracht, met het resultaat, dat 14 vóór
stemmers de levensduur van deze zuigeling in de vakbeweging 
verlengden. 

, Door het aftreden van BOT als landelijk voorzitter, terwijl 
~ HARSMAN en SCHALEN hun functie ook niet langer meer waarnemen, 

werd een voorlopige commissie benoemd, bestaande uit: 
- NANSINK 

KOLTHEK 
HORST,van der 
ROOD, en 

~ ~ NEIJ, die voorlopig de functie van secretaris-penningmeester 
zal waarnemen. 

I De naam van IFBK werd veranderd in: BOND van REVOLUTIONNAIRE 
PROPAGANDA in de BEDRIJVEN. 

Hieronder volgen~ de personalia van de in dit rapport genoem
de personen: 

v jl ALWIJCHER, Sernardus Johannes, geboren te Amsterdam, 17 Juli 
~ 191J, havenarbeider, wonende te Amsterdam, 

~/\J~, Anten van den, geboren te Rotterdam, 23 Maart 1903, 
wonende te Rotterdam, 

v ~~~' Lambertus Johannes, geboren 28 Mei 1897, wonende te 
. ts-Gravenhage, 

Jc4FOSSE, Johannes Mattheus de la, geboren te Amsterdam, 2 Octo
ber 1892, melkbezorger, wonende te Amsterdam, 

v ~ IHARSMAN, Theedoor Willem, geboren te Amsterdam, 15 Januari 
1905, lederwarenfabrikant, wonende te Amster
dam, 

t/ ~lHARTOG, Floris de, geboren te Haarlemmermeer,' 22 October 1887, 
tramconducteur, wonende te Amsterdam, 

V ilHORST, P.v.d. te Rotterdam (bestuurslid EVC, aldaar), 
~1 JAGT, Leendert Adriaan van der, geboren te Amsterdam, 2 Mei 

1902, marmerzager, wonende te Amsterdam, 
liKOLTHEK, Jan, geboren te Watergraafsmeer, 18 Juli 1910, meu-

c:/ belmaker, wonende te Amsterdam, 

NANSINK 
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~NANSINK, Petrus Engbert Jacobus, geboren te AmsterdamÀ 30 Au
gustus 1907, varensgezel, wonende te msterdam, 

~:/J~EIJ, Andries, geboren te Amsterdam, 12 Augustus 1913, kantoor-
~ bediende, wonende te Amsterdam, 

~< POPPE, Constant Johan Hendrik, geboren te Tilburg, 28 Februari 
1899, adjunct commies directe belastingen, wo-

. nende te Amsterdam, 
~1PRIEM, Casper Joseph, geboren te Amsterdam, 5 Augustus 1885, 

, meteropnemer GEB., wonende te Amsterdam, 
..; ()('t SCHALEN, Frans Willam Johan, geboren te 's-Gravenhage, 13 April 

'· 1922, wonende Julianalaan 28 te Zeist, 
---- cxtscHMALTZ, Johannes Gerardus, geboren te Amsterdam, 11 Februari 

~ f 1895, emballeur, wonende te Amsterdam, 
/ , VASTENHOUW, Jan Hendrik, geboren te Amsterdam, 6 Mei 1908, mar

merzager, wonende te Amsterdam, en 

\ 

\ ...... 
....... __ 

OOD uit Scheveningen. 

-====================================~======~============== 

Hfd. CVD., Haag. 
HC., Asd. 

F.3. 
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Bond 'Van Revolutiomaire 
Propaganda in d-e Bedrijven. 

·~-o- , -. "'~ · ; rD \. ·. -· 
~··'· ·~ •'' 

' . 
.. 

Bierbi'j deel 1k U mede1 4a~ op een landelijke 
conferentie vaa de Internat1oaale Federatie van 
Bed.rijfalterne, ••. houden op 3& Mei ~.~., weri be
sloten de DaD ~ I.F.B.K• te wi~aigen 1n tiBond 
van Bevolutiotmaire Propaganda in 4e Bedrijwn". 

. Op dez,_. oonf'et"ent:lé na geen vertegenwoordiger 
uit België aanaesig. / 
' ' Verwacht, ll188 worden, dat aan. deze Bon4 geen 
lang leven bespl\Qran zal zijn, wedé' in verb.end met 
de onder haar_ leden heersende verdeeldheid ten_op-
z ichte van het àl dan niet deelnenl8Il aàn de door 
de scheuring 1n de E.V .c. ontstane Onafhankelijke 
Vak Bewecinl en de hierroede ··samenhangende vraag, ot 
de Bond' al dan niet naast' de o.v.B. dient' te bli·jven 
voortbestaan •. 

Ik verzoek U de Belgiscr...e. relat:tes,met een 81'1 
ander ·1n kenni.s te willen stellen., ë:Snder' !:pevoèging -, 
dat het .Tuni-nU!l'lr'ler ven "De Vrije J..rbf!ider" tot heden 
nog niet is verschenen. •. 

Im HO · F.V VAN DE CEJ!TRALB 
VE!L! IDSD!r~NST, 

deze1 
\ 

I 

I~ 
l!.de Meye • 

De Heer B.Wijlhuisen 
P.ATOntunrstraat 24 

~~·4·· 

I 

/ 
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D E N H A A G. 

G E H E I M. ~ v, ''ï:y~ 
Doss.l28j9. 

IH~ERUATIONALE J!'EDJ~RATIE ViüJ 

. 15· JUNI 1948 
K: 

~·=Ol~~r VERSLAG van een op Zondag~:~o Hei 1948, om 10.00 

\ 

uur gehouden landelijke conferentie ~n de Ini;€);rn~t,l,;.on?Jf!. 
~~t!.~-~Y-~!L.P.~.sl!:;i.~a.:Q±E:Jn in het gebouw "De .Arend"l' tê 
,All!ö ueraam. 

Aanwezig waren 18 personen, waaronder werden opgemerkt: 
t<. I J .KOLTHEK, Amsterdam 
"1 E. H.ANSINK, " 
b(t J .DE LA FOSSE " 
~e..• :S.J .AIIWIJCL..ER, 2e Oesterparkstraat 161 bel, Amsterdam; 

. "t J. STAALIER, ie Helmerstraat 4 7b huis, Amsterdam; 
, .-t•L.VAU DER J.AGT·, Amsterdam; 

p< 1 J. J. SMIEHK, Amsterdam; 
· o( t '?'ffie o HA ES MAN, 11 

.. KI F. DEN F..ARTOG, " 
- ~· J.SCHMÄLTZ, Talmastraat 12 I, Amsterdam; 
. ~• A.NEY, Amsterdam; 
~•constant POPPE, Amsterdam; 

.J<• J. VASTENHOUW, 11 

"'* A. Prum.1, " 
~· P. VAN DER HORST, Rotterdam; 

.. ICt .A. V ALLINGA Zutphen en 
I( f t:I. J. DE RÖOR~E, 's -Gravenhr::ge. 

· ne conferentie werd geopend door Stan POPPE. 
poppe deelde mee, dat er in de I.F.B.K. twee g~oepen 

zijn ontstaan. De ene groep ziet in de I.F.B.K. een propa
gandistische instelling met als voornaamste taak de celvor
ming in de bedrijven, terwijl de andere groep in de I.F.B.K. 
het middel ziet om te komen tot economische machtsvorming 
(vakbeweging). 

I Door L.BOT uit Den Haag, die laatstgenoemd standpunt 
zou verded~gen, was een ~elegram gezonden, waarin ~ij mede
deelde, dat hij onverwachts verhinderd was, doch dat zijn 
zienswijze onveranderd was gebleven. Hij zag geen heil in 
het voortzetten van de werkzaamheden van de I.~.B.K. en ad-

iseerde tot opheffing en opgaan in de O.V.B., Tevens be
ankte hij als lid van de I.F.B.K • 

.Aan de hierop volgende discussies namen o.a. deel: 
P.VAN d-.HORST, die critiek leverde op de o.v.B. te 

Rotterdam, omdat: 
1. aldaar de beslissingen werden genomen door het kader, :D 

zonder ruggespraak van de leden; · 
2. de o.V.B. een te sterk gecentraliseerd apparaat is, ter

wijl, volgens hem, de naam vakbeweging niet moest wor
den gebezigd. 
A.Ney was de mening toegedaan, dat de I.F.E.K. als 

zelfstandige organisatie moet blijven bestaan. Tie arbeiders 
moeten het/zelf doen en niet de val{verenigineen. 

1 Jan KOLTHEK vond, dat de I.F.B.K. niet gefaald had. De 
1 o.V.B. is het product van een anti-Stalinistische rel. Tioor 
de oprichting van de O.V.B. werd de oppositie in de E.V.c. 
de nek omgedraaid. De I.F.B.K. moet teraggebracht worden tot 
dat, wat het oorspronkelijk zou worden, een instituut van 
propaganda-kernen • 

. PRIEM viel l~olthek fel aan. ~{ij betoonde zich een voor
stander van een econnmische machtsorganisatie. 

J.Vastenhouw wilde, dat de I.F.B.K. opgi~g in de O.V.B. 
doch dat daar individueel propaganda wordt gemaakt voor de 
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ideeen van de I.F.B.K •• 
Th.HARSMAN stelde voor, dat als de I.P.B.K. tot de 

O.V.B. toetrad, de I.F.B.K. opgeheven moest worden. 

vervolgens gaf L.v.d.Jagt een financi@el verslag vver de 
toestand van de I.F.B.K •• Er bleek een schuld te zijn van 
:f_.61,8Q. 

Naoat nog een organisatorisch verslag was uitgebracht, 
waaruit bleek, dat de activiteit van de leden alles~e wen- . 
sen had overgelaten, werd het woord gevoerd door Stan Poppe. 
Naar zijn mening is de I.F.B.K. meer dan ooit nodig. Tot deze 
conclusie is hij mede gekomen door de diverse verkondigde 
meningen te vergelijken. 

Besloten werd de naam van I.F.B.K. te wijzigen in 
"Bond voor Revolutionnaire Pro.p_?g§p.da in de Bedrijven". 

~ ~r""'Vfêrä"''ërn-ë6IDne"'gev6Frûä;·.,crar''tàrtaä'l'f"iêr:L'jg"rà e or-
ganisatievorm te herzien en te vereenvoudigen. In dat comi
té namen zitting: 

:tCOLTHEK, IiffiY, NANSINK, DE ROODE en VA liJ' DER HORST. 
Het ligt in de bedoeling, dat de leden individueel toe

treden tot de O.V.B., doch daarin met kracht ~paganda maken 
voor hun beginselen, waarna over een half jaar zal worden be
oordeeld of deze toestand bestendigd zal blijven. 

Omstreeks 16.30 uur was de conferentie be~indigd. 

verzonden op 14 Juni 1948 
aan: c.v.n. 
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Hierbij mop ik lJ veraoelc:ea, aaar aaaleidiag T8J1 het pstelcle 
1n het rapport va "Spil" dd. 4 Aupatua 1948 ao B.I>.A./1.067/ 
w.102, oa.a toegesOD4en bij eohrij'Yen ar dele 11-8-.frS ao 199/ -te 
aan lpil te willen berichten, clat eon besook van L. J. VICroR -.. 
Rotterdaa in het tijcl'Yü van 18-26 J11l1 19.fr8 lliot lmn wwd.en vast
gesteld.. 
lfel aijn twee 'Yreearielillgen (TerJ~~De4elijk: Belgen) &aiiiN&ig g ... eat 
op do aeaercoD.f'erontie van do o-ilteaboll4 •1partacua ", te bt
terclaa phoud.en op 6 Jtmi 1948. 
Oed111"eD4o cleso collterentie ia er CODt.ot r;eweeat tuuon beide 
vroe.4elincen oa cle Vooraltter van het Hootcl'bewtuur cler o.v.a., 
de bolllltad.e .AirtoD vaa clea .. cle MOretaria van het Hootclbeatuur 
der 0. V.B. Beiû liïll, . . OD 1-.fr-1117 te Leet_ WOMide W .Rot
terdam on het io~t.au-d1cl cler o.v.s. Heter JoU..a van cler 
Borat, geboren lo-1-1105 te .Rotterd•• woaeiae te Retterda. 
fan der Ilorat ia lid Tan de Op 10 Kei ltü 'beao..te voorlopige 
oGilllld.asie voor cle "Bad van Rno.lutiOIID&ire Propq&rMla in cl.e a.
drijven" (voorulJ.ge I.J'.B.I.) en ia aMr ijTeris licl van ile o-.. 
DlUDi stenbond 111partaoua • • 



NOTITIE 

Aan: K.B. 

van: B.IV. 

·Hierbij moge ik U verzoeken, naar aanleiding 
van het gestelde in het rapport van "Spil" d.d. 
4 Augustus 1948 no. B.D.A./l.067/W.l02, ons toe
gezonden bij schrijven van "W11 d.d. 13-8-48 no. 
399/-48, aan Spil te willen berichten, dat een 
bezoek van L.J.Victor aan Rotterdam in het tijd
vak van 18 - 25 Juli 1948 niet kon worden vast
gesteld. 

Wel zijn twee vreemdelingen (vermoedelijk 
Belgen) aanwezig geweest op de zomerconferentie 
van de Communistenbond "Spartacus", te Rotterdam 
gehouden op 6 Juni 1948. 

Gedurende deze conferentie is er contact 
geweest tussen beide vreemdelingen en de Voor
zitter van het Hoofdbestuur der o.v.B., de bekende 
Anton Van den Berg, de secretaris van het Hoofd
bestuur der O.V.B. Wietse Smid, geb.9-4-1887 te 
Leek, wonende te Rottera-m en het Hoofdbestuurs
lid der o.v.B. Pieter Johannes van der Horst, 
geb.l0-8-1905 te Rotterdam, wonende te Rotterdam. 

Van der Horst is lid van de op 30 lvlei 1948 
benoerode voorlopige commissie voor de "Bond van 
Revolutionnaire Propaganda in de Bedrijven" 
(voormalige I.F.B.K.) en is een zeer ijverig lid 
van de Communistenbond "Spartacus". 

28-10- 148. 
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Q. !· Q· --····· 
!2:l22f-~-Geheim. 

Onderwer2a"-~•i•VICTOR ~·~· 
!.!, Antwerpen".- • 

Bij lagen : ~ rapport. 

Breda, 13 Augustus 1948. 

Volgno. 
~-..:r7JW4-. 

; 18 All1:~8' 

ACD/ ~~:J; bi 
~ 

~..(J-~y Met verwij zing naar dezerzijds schrij-
ven,Nos~48-Geàeim,d.d.30 Juli 1948, betreffende bovenver
meld onderwerp, heb ik de eer U.H.E.G.bierbijgaand te doen 
toekomen, een gisteren, 12 dezer, van "Spil" ontvangen rap
port,No:B.D-A./1.067/W.l02,d.d.4-8-1948, op dezelfde aangele
genheid betrekking hebbende en naar de inhoud waarvan ik mij -
kortheidshalve - verwijzing moge veroorloven. 

Aan 
De Heer Hoofd v•n de Q·!·~· 
J a v a s t r a a t, 68. 

•s-G R A V E N H A G E. 
····===··=···=····==~--

w.-
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TJit. verkregen inlichtingen i::.:: I?'Gblekor.L 
dat de I~FoB~K, -bewcgL11g in Antwerpen (rnternationa-· 
le Federatie van Bedrijfskernen) hoeweleen ge
ringe:· ... activitej.t hebbend~ zich toch nog in ver
bL'lding houdt met de Nederlandse groepo 

In de loop van de week van 18-25 Ju.li 1948 
c.(J.; 1 heef 't de genaamde: 

/ 6-lp•Wfw-'fZ vl iTim'OR Ludoidcus 9 Josephus, geboren te 
! ~.ó·'~~.s r Antw6rpen op 14 Octo"oer 1903, Belg~ dokwerker:.~ 

. \ , wonende Spaarst.raat ~ 22 Antwerpen .;;J zich naar 
c,... ~·w.--.,\:\1\.. ~ ~ Rotterda~ bege·ven a~~aar hij contact heeft geno·-
~~ \:t, ~tw \ men me~.·. o.e pJ.aatsellJlce groep" 

~ n tl\.~~.~,. Nadat. hem reeds herhaalde malen wer11 1;(' ·· 
U · vraagd t.e spreken. j_::J. Nederland zou hij thans ,::st~-· 

1.
, sproken hebben :1.n verbanel me't de Belgische poll·· 

tiek en dit voor een aanwezigheid van 25 ledon 
, j van do ~- .. F ,B .K .. ~beweging in Nederland o 

I 

Verder blijkt hogel ,?,•3noemde VIGTOR Lu .. k·· 
Yicus ooh' een .urtikol te hebben geschreven in 
het Nede.:cl.andse blad 91 SP:~:RTACUS" van 17 Juli 
1948 ~ Dit 9.rtikel onder de ti te 1 n LOONS~COP Jï;N 
STAKING Ilil B.8LGIE'1 heeft betrekking op de stnkir:t·: 
in de meta<.\J.nijverheié. in· de lo;_:.:p van Juni 1948, 
Genoemd art. ikel zou door VICTOR in Jt..mi overge
maakt zijn c..' och eerst op 17 Juli 1948 hebben leunnon 
verschijnen, zoals ook blijkt uit het onderschrift 
var. het artikc;.J. ,, 

In di\:. artikel wo !:'d t naast de omst.andJ.g·· 
heden en eisen ier arbeiders ook gesproken O'Tër 
een wetsvoorste:L ~11 i!!_~ :&:Gä.'f' lU.u.lntor 'TJroiS::totr 
waarbij wer·k-..ror:p J.ich'ting zoL~ kunnen opgelegd wor:., 
deno Het artike}. bekritiseert ook de vakbondon 
'.:l~i B~. ;:,·;;; -:7~3r~ oplos ~ing in oprichting Vé.Ul stakingn .. 
comité v s en û.itbl'E. iding van staking op int erna-· 
tlo!1aa1 terreino 
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Verder blijkt 1liCTOR Ludovlcus een s tetm· .. 
lijst "Ge hebben aangelegd weU~o reeds 250 fr o had 
opgebracht., waarvoor hi .1 zich 25 gulderlot zou hebber::. 
aangeschaft C)fldeze dan nadien • hebben- oYergemaokt 
aan de I,FcBaKc in Nederland tijdens zijn verblijf 
aldaar" 

Verder kon vernomen. worden c1.-=i t mogelijk 
tegen de Winter een kleine heropleving van de • I oF ... BaKo te Antwerpen te verwachten ls ::>.In elk ge•· 
val zullen pogingen worden aangewend om hun blad 
~~ Im VRIJE ARBEIDER?' terug te doen ver·schijnen en 
de leden terug v:P te ro'epen voor vergaderingene 
Mor,\enteel doen zich geen vergads.ringen meer voor 
en is bij de leden onderling practisch ook geen ecn
tac·; meer e 

• DE 'COCK Karel, Lou.:l.s, Pax~ geboren to 
-/ XtNour:lemouth (Ehgeland} op 11 November 1918, B'-'117~ 
/ze~~ dokk-ar~ wonende Esschenst.raat~ l·1:/1,""Gkend als u.g5 .. 

ta'to:~ aan de havon on lid van de Spartacus-I a"F' ,B ~ n 
beweéling zou t.ha.ns zijn :1eroep van dokker hebbon 
vaarwel gezegd en zich als zee.man hebben aango ... 

/ monstllrd., 'J VIC~COR 'Lv.ctovicu~3 zou ti;jdens zijn Y01~~lJ.:': ,~ (' 
te Rot·.~,erdam, l10twclke in elk geval moer dnn 1. d: ••· 
duurde~ ook contae t hebben genomen ro.et voorrr~'1n;:lo.' 

~.-van df" t'J V B { !'înqf'h1·''nke1i J"'ke ~rakhe"re"'a~r,o'; tE' 

~ 
..J , 0 0 a \ V C.~""" .- .... ,. J. _".. --- '.J ... ..;o V\ •·- .L,,.,t. (::J J 

r.{J,.";/ . 'iL Rotterdam, . :Namen. l{onden in ,dit vr-?rband·~ ~i. et. ~:J.nc?: . 
7 .v. wQ men wordlm" H~t 1.s nochtens ook oen fe ~ t, dD. t. 1JlUL·C:L ' · t Ludovicus tb.ans de vcrplaa tslng naar· Noderlar.:.d .:.1J .... 

. leon heef\\ ondernomen, daar waax· hij vroeger r<)Uà;; 

~t.u.J. .... '.t'n~~~ v..v.Jw 
~~t-. -~J~~ 

~~~w.·o.... 

met LOV'TET \md gereisd.~ . · 

H;; O,.V.,B 9 -bewoging is de afgosch0\1I'Cli) 
groep van dy Eenhe:tds Valecentrale { J:~DY.,C.} ) in 
Nederland Q 1rada t iD. 1947 Gen w.ri jving in dG E 0 VoC" 
was on~staan.tzag de leiding Vf.in d.e g.;:·oep E: "v.,c c -

Rotterdam ~i' van d~ ~ame~w~rking m.e~ de Oom.'Uun:i.::.i~i·
sche partiJ 0 n~ b.Ul.èl.:t.ge .Le,·i.der van ilO 0. V oB, en :J(] 

animator erval'l., de genaamde: V Ah uE!·~ BI:R.G Antr:.;n ~ 
voorher-;n voo.r·z.it.ter van EoV .. C~-Rotterdam, na.m. 2.olt' 
ontslag uit de gemeenteraad van Rotterlama In hst 
begin van :ilr:ia:rt 1948 werden de opposant.en d.an .>;.c>ex· 
de landeli'jke I'•\ad van de E., V" Co terz.i. jdo g~;;z.et ;::;.L 

Yan hun f'unotie~l ontheveng Anton ·vJ.;.N reN· BERG ; .. ï.:i.}'~·c 
geke.1d te zijn aJ..s onafhan"..l.\:elijlc socialist et~ ::,-,_ 
vens om zijn ana ,i'0ho-syndicale id.deën. 

Vnrnome :.1 kon worden à.a. t. lo·1en vcm de 
I ;LB oK" uit Nede t'l!'ind zich in 6.ez.o gro::';:lp b.adö.on 
binneng3è.rongon mot .J.C:Jt idée :~mn doolst~::lling 
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van de bedrijfsraden te propageren~ ZiJ bil,jke'll · 
op tegenstand van de leiders ván de onàf~~lCelij%e 
Vakbeweglng te zijn gestuit met l:J.et gevolg dat 
zij thans min of ID.eer zouqen geweerd worden~> Do 
leden van de I ~]\B~K''c. zoudal+ in Noèlerl.!ind ~oht.e,_:ts 
zinnens zijn bij ·1eE;m k;omende co.ng.res van d:~ Oc--rr, 
B o nogmaals een poging aan te wenden orq hun zaa~~ 
bij de nieuwe groepering te prqpagereno 

Volgens de I .. F.B .. K<> zou de OoVoB" te ve,:}_ 
vasthangen aan het Trotskysme ep. cok zo-a.](,g àezc 'jS. 
veel "· dicteren~? zodat alle-s laat ve-.r.moede.H dat 
wel een volledige -.breuk. tussen deze twee groepc. 
zou kunnen ontstaan. ' 

Betreffende de verhouding van de I~FsBo• 
en de 0 0 V,B~ werd ook melding gemaakt in de Zor:.< 
confere.ntie van de Spf.rtaous-beweglng, zoals 
blijkt uit het n° 25 ·.;an hE!t blad 99 Spartacusn. 
Op de laatste bladzij·ie, onder de titel~ 9

' Nabl::
t1chou.wing Z.omerconferontie 1

" wordt er op ~wezen 
dat Spartacue-leden o:t~ deze confere.1tie naar vo
rnn brachten dat werke.n in de O.V.B, niet te tHL· 
vaar<hm was., De leiding zou zich no,~ht~:!lS vol gun·-, 
di "I~ artikel 1 \Tel ·~en voerdele van he·~ werken in.· ó.,-. 
o.V'oBo hebben ui·vgelaten vermits men schrijft~ 

" d.e 0., V ~B .. bie it .. in ze· verre gun st:.ge mogelljk~
hedens omdat we ~lier te naken hebbelL met kama.ra·· 
den~ die zich wi:Llen los.or.aken uit do omknelling 
van pol·ft~ .. Bke pa::-tijen die. streven naar verove
ring van machtsposities en die zich inschakelen 
in de ;nonopolist:.sche of staats-kap:.talistischö· 
orde" ( hier doe: .. ende op Amerika en }1,usland} ~ 

·1-1 ~~~.J~t nog in Vl'?rbi.nd.in,~ zal llll!jwtm .met de 0 11V oBo te 
~: ~·· .LJt ,. Het is een fei,t dat VIGTOR ~·_.udovic.us 

~ ~.\). \ Rotterdan.' en zin:aeu 1s 't!len uitwisse:.irJ-s; 'V~ Nl.il··· 
den met d\~Ze orgm1satie te doen 0 
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C. V. D. 
======= Breda, 30 Juli 1948. 

~:222/-48-Geheim. 

Volgno. ·---~ 
Onderwer.e:"L.J.VICTOR 

~Antwerpen".-

,..". , 
I. ··4. AIJl·l948· ·-----

"· p -~~ )._ tP 'tv 

Aan 

Y1 

Hiermede moge ik U.H.E. G. berichten, dat ik 
uit Belgische betrouwbare- en goed-geinformeerde bron, het 
volgende vernam: 

zijnde 
21 Mei 

"De leider van de "Spartacus-groep" te Antwerpen, 
de laatstelijk in d.z.rapport,No:2~/-48-Geheim,d~d. 
1948, vermelde: P~'k/ 

V I C T 0 R, Ludovicus Josephus, geboren te Antwer
pen, 14-10-1903, Belg, dokwerker, wonende te Ant-
werpen, Spaarstraat, Nr:22, is in de week van 19 -

24 Juli j.l.één, of meerdere dage~ te Rotterdam geweest. 
Hij heeft daar voor een groep van circa 25 personen 

behorende tot de Internationale Federatie van Bedrijfskernen 
(I.F.B.K.) -welke in een gehuurd zaaltje- waaromtrent na
dere gegevens ontbreken - een bijeenkomst hielden, het woord 
gevoerd over de stand van zaken bij de I.F.B.K.te Antwerpen. 

Ter gelegenheid van dit bezoek aan Rotterdam, heeft 

l 

hij daar ook een onderhoud gehad met enige van de leidende 
personen van de Onafhankelijke Vakbeweging (O.V.B.). 

Namen van deze personen zijn echter niet bekend~ 

w.-

De Heer Hoofd van de C.V.D. 
J a v a s t r a a t, 68. 
's-G RAVE N HA G E. ======================= 

) 
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f"OLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, 8 Juli 1 

Nr. l.O. 3682-30/48. Volgno. I 
Uw brief: ~ 13· JUU1948· 

ACD/ ~ta t.to \ ./~ 

Onderwerp: 
Bond voor Rev.Prop. 
in de Bedrijven. 
Bijlagen: · 

GEHEIM 

Hierbij wordt U toegezonden afschrift van een tweetal, 
door de Bond voor Revolutionnaire Propaganda in de Be
drijven, ontworpen en aan vertrouwden toegezonden cir
culaires, behelzende: 
a) motivering 
b) richtlijnen. 

Op het in de sub ~ bedoelde circulaire voorkomende cor
respondentie-adres: (Jan Globig), Nw.Herengracht 35,Am
sterdam c., staat ook thans nog ingeschreven de bekende 

~1~ KOLTHEK, geboren te Watergraafsmeer, 18 Juli 1910, 
meubelmaker, wonende Nieuwe Herengracht 35 hs. te Amster-

f \g~~bf~~· Mogelijk vo~rt hij in deze het pseudoniem: Jan . 

Naar nog werd vernomen, bestaat de kern tot activering 
van bedrijfsgroepen in Amsterdam, uit navolgende perso-
nen: 

1 }ALWIJCHER, Eernardus Johannes, geboren te Amsterdam, 
17 Juli 1915, havenarbeider, wonende 

,r alhier, Quellijnstraat 108 hs.; 
l 1KOLTHEK, Jan, voornoemd; 
~INANSINK, Petrus Engbart Jacobus, geboren te Amsterdam, 

30 Augustus 1907, varensgezel, wo
nende alhier~ Houtmankade 27-IV; 

~\NEY, Andries, geboren te Amsterdam, 12 Augustus 1913, 
kantoorbediende, wonende alhier, 
Vondelstraat 92-I; 

~lPOPPE, Constant Johan Hendrik~ geboren te Tilburg, 28 Fe
bruari lö99, belastingambtenaar,wo
nende alhier, althans ingeschreven 
Meeuwenplein 19 hs.; . 

0l \ROOT, Adrianus Everard, geboren te Amsterdam, 1 Juli 1924 
smid-bankwerker, wonende alhier, 
Hoogte Kadijk 104 hs.; 

~\STAAMER, Johan Antoon Joseph Marie, geboren te Delft, 7 
April 1891, wonende alhier, 3e Hel-

\ 
mersstraat 47B; en 

~. VASTENHOUW, Jan Hendrik, geboren te Amsterdam, 6 Mei 1908 
marmerzager, wonende alhier, Van Ho
gendorpstraat 117-II. 

----------------------------------------·---------------NDEN AAN: Hfd. C.V.D., Haag. 

) 



ID.A-sd. . 
li 0. 3682-30/48 
dd. 8 Juli 194_8. (GËHEiM) 

Bond voor revolntionnaire propaganda in de bedrijven. 

De Bond meent, dat de positie waarin de arbeidersklasse verkeert, 
het noodzakelijk maakt dat de strijd tegen de uitbuiting en de 
strijd voor net socialisme een nienwe çr~entering behoeft. 
De ontwikkeling van het kapitalisme naar de, door de staat, gelei
de economie, heeft de positie der arbeiders tot de meest onbestem
dige gemaakt. De wereld is vol van gepraat over socialisme, maar 
de socialistische gedachte is in een slop .geraakt. Oude vormen van 
organisatie en strijd zijn een ondragelijke last geworden in het 
streven naar een betere wereld. Vakbeweging en parlementair-poli
tieke partijen zijn, hoe ook in het verleden de vakbeweging haar 
nut mag hebben gehad, instrumenten in handen van de kapitalisti
sche economie. Zij kunnen geen stuwende kracht zijn, voor de naar 
socialisme strevende arbeiders en hebben veel meer een remmende 
werking op de strijdwil. Han hoogste wijsheid is geworden, de po
sitie van de massa in het kapitalisme te v~rbeteren en zelfs deze 
opgaa~ is nog te zwaar voor haar. In de practijk blijkt steeds 
weer, dat de belangen van nationale opbouw, dus de kapitalistische 
opbouw, voor deze organen belangrijker is dan de belangen van de 
grote massa van uitgebnitenen. Zij spelen hun rol in het z.g.n. 
democratisch bestel, maar organisatievorm en instelling dezer or
ganisaties maken haar ongeschikt, om in de strijd voor vernieti
ging van het kapitalisme, een revolntionnaire houding aan te nemen. 

Onder de arbeiders groeit echter àe overtuiging dat deze beproef
de.organen in een slop geraakt zijn, waar niets ze meer nit kan 
halen. De ergste slavernij is aanstaande en een nieuwe oorlog 
dreigt. Bij de arbeiders groeit het besef, dat de organisaties, 
die in twee wereldoorlogen de zijde der bezitters kozen en nu in 
de aanstaande derde oorlog weer partij zijn in een der beide mach
ten, die in een strijd om de wereldmacht gewikkeld zij:a, vervangen 
moeten worden. Zoekend en tastend trachten zij nieuwe strijdorga
nisaties op te benwen en eennnieuwe tactiek toe te passen. Men 
ziet stakingen onder eigen leiding toenemen en schuchter nieuwe 
vormen van strijd toepassen. Deze pogingen, om onder eigen leiding 
strijd te voeren, moet onze volle aandacht hebben. Ook zien we dat 
vele pogingen met zel~gekozen leiding, na enige tijd weer in han
den van de vakorganisaties vallen. De arbeiders die zelfstandig 
op willen treden hebben ook alles tegen zich, de kapitalistische 
machten, de vakorganisaties en de politieke partijen.·Nimmer wer
den er aan de •rbeiders zalke hoge eisen gesteld, waar het zelfhan
delen en inzicnt betreft, als in deze tijd. En het is daarom niet 
te verwonderen dat vele pogingen tot.nieuwe orientatie meestal 
weer te+ngvallen in de oude sleur. Er is nog niet een klaar begrip 
onder de.· arbeiders over datgene wat nodig is om tot nieuwe strijd• 
vormen te kOmen en juist deze onzekerheid maakt hen tot een ge
makkelijke prooi van handige politiekers en reformisten, die ge
bruik maken van deze onzekerheid om er nieuwe organisaties mee op 
te bouwen, die naar verloop van t~~Q hetzelfde gezicht hebben all 
de Otlde organisaties. Wij hebben dit meegemaakt in de ontwikkeling 
van de E.v.B ... tot E.v.c. en staan nu voor een zelfde ontwikkeling 
bij de o.v.B. zonder af te doen aari de tendens,van nieuwe organi
satie onder de arbeid ers van de 0. V.B. en zonder afbreuk te willen 
doen áan de vooruitstrevende kameraden van de o.v.B., ie ook in 
deze beweging weer een ontwikkeling zichtbaar naar vakvewegings
opvattingen. Wij stellen voorop de noodzakelijkheid, dat de ar
beiders zich organiseren op de grondslag van het bedrijf, daar 
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vormen zij een eenheid en daar ligt h~ kracht. In het k-pitalis
me kent men ook de noodzakelijkheid van de bedrijfsorganisatie 
maar onze opvatting daarvan ie op overname van het liedrijf gericht,, 
ten behoeve van de gemeenschap. Het leidende orgaan van deze be
drijfsorganisatie is de gemeenschap van allei in het bedrijf wer
kenden, die zelfstandig haar besluiten neemt, waár dus ieder deel-
neemt aan de regeling van het geheel. . 
Wij richten ons tot alle revolutionnairen die, met ons, van mening 
zijn, dat het belangrijk is om deze gedachte van zelforganisatie 
en zelfdoen te verbreiden. Onze taak aal zijn, in de bedrijven 
propaganda te voeren.die op het zelfdoen is gericht. Dat wil niet 
zeggen dat wij ons moeten beperken tot propaganda alleeno 
Deze misvatting over onze opvattingen is nogal algemeen verbreid. 
Neen, als bedrijfsarbeiders zitten wij ook in het uitbuitingspro• 
oes en dus op de plaatsen waar de confl!ë-rstof opgehoopt is en 
ieder ogenblik tot uitbarsting kan komen. Het is zeker onze taak, 
om als de arbeiders overgaan tot actie, zitting te nemen in de 
strijdoomitees, als de bedrijfsarbeiders ons daarin zitting willen 
doen nemen~aar altijd blijven wij wijzen op de noodzakelijke 
doorvoering van de zelfactie en altijd zullen wij wijzen dat de 
arbeiders de conflicten zelf moeten beoordelen en dat buiten het 
bedrijf staande instanties, of dat nu vakverenigingen of,andtre 
instanties zijn, niet gekend moeten worden in de beslissingen die 
de bedrijfsarbe~ers nemen. Deze gedachte en opvatting over zelf
actie en zelfdoen is, naar onze mening, voorwaarde om tot een 
zelfstandig optreden te geraken. 

Zij, die met ons van mening zijn dat het noodzakelijk is om voor 
bovenstaande actie propaganda te maken, verzoeken wij om naar on
derstaand adres hun instemming te betuigen. Samen kunnen wij dan 
bespreken met welke middelen en op welke wijze wij deze propagan
da het best kwnnen voeren. 
Wij laten hier dan enige richtlijnen volgen die uitdrukken hoe wij 
de huidige positie der prbeidersbeweging beoordelen en waarin wij 
beknopt de taak der bo~leden aangeven. Het spreekt vanzelf dat 
deze rich~lijnen niet een voorgeschreven statuut zijn, maar dat 
discussie hierover gewenst is, als dat tot verheldering kan bij
dragen. 

;- Dat wil zeggen dat wij voor de volle honderd procent naast de 
strijdende arbeiders staan en actief aan de strijd deelnemen. 

Cor. adres: Jan Globig, Nw. Reerengracht 35 Amsterdam c. 
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Bond voor revolutionnaire propaganda in de bedrijven. 
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De aangesloten propagandisten voeren propaganda voor de klassen• 
strijd om tot opheffing van de uitbuiting van de bevolking van 
stad en land te geraken. Zij stellen zich daarbij op het stand
punt, dat df opheffing der uitbuiting en het vestigen van een 
socialistische levensgemeenschap het belang van individu en ge
meenschap is. 
Uitgaande van de gedachte, dat het begrip •staat" niet alleen 
onverbrekelijk verbonden is aan nationalisme en dus een tegen
stelling vormt met het begrip "Socialisme", maar vooral in haar 
moderne betekenis indentiek is met diktat~ur, onderdrukking, 
onrecht en uitbuiting~bestrijden zij de Staatssocialistische op
vattingen. Hiertegenover stellen zij: Bedrijfsorganisatie, C~o
peratie, Consumptiegemeenschappen en.al die instellingen, die 
het vrije functionneren van een socialistische (wereld) gemeen
schap nodig heeft en bevordert. 
Omdat het socialisme de economische en politieke gelijkheid der 
individuen en een verantwoordelijke productie veronderstelt, 
streven zij naar economische gelijkheid van alle werkers. 

1. Het kapitalisme is geleidelijk in verband met de omtwikke
ling van de productiekrachten, gegroeid van een systeem van 
vrije concu~entie van alle ondernemems, naar een nationaal min 
of meer geordende economie, die enerzijds als zodanig in con
cdrentie optreedt tegenover de andere nationale economische een
heden, anderzijds tegenover de arbeidersklasse optreedt, ten
einde de kapitalistische uitbuiting zo krachtig mogelijk op te 
voeren. 

2. Alle vroegere organisatievormen van de arbeidersklasse, zo
als de vakbeweging en de parl. politieke partijen zijn ideolo
gisch en organisatorisch geheel doortrokken van de burgerlijke 
en nationale maatsohappijbeschouwing. Zij kunnen zich daarom 
nimmer onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de burger
lijke maatschappij, integendeel, zij schakelen zich steeds. meer 
in de z.g. geleide economie van het kapitalisme in. Zij aanvaar
den de rationalisatie in de gehele uitbuiting van de arbeiders
klasse. Zij idealiseren de nieuwe orde als een naar socialisme 
groeiende, maar komen daardoor op den duur toch, en steeds ster
ker, in conflict met de arbeidersklasse, die a.h.w. reeds uit 
instinct voelt om in verzet te komen tegen de steeds scherper 
wordende verslaving. 

3. De ontzaggelijke groeiende internationale tegenstellingen 
tussen de imperialisten, voeren onvermijdelijk tot een nieuwe 
oorlog, tenzij de invloed van de arbeidersklasse het probleem 
tussen de imperialisten, weet te verdringen door het probleem 
klasse tegen klasse, en de strijd om het socialisme. 

De arbeidersbeweging is door dit alles in een situatie gekomen, 
.dat de oude strijd-en organisatievormen voortdurend meer hWb 
ontoereikendheid betonen. Niet alleen, dat de bestaande orga
nisaties vijandig komen te staan tegenover de strijdende ar
beiders, maar ook blijkt, dat het hier niet geldt het kiezen van 



( 

-4-

betere leiders, of het vormen van nieuwe organisaties die in op
zet herinneren aan de oorspronkelijke p·osities van de aakbonden 
en partijen, die nu in het kamp van de tegenstander zijn terech~ 
geKomen. Langzamerhand word~ duidelijk aan de arbe~·ers, dat de ~ 
nieuwe posities een volkomen nieuwe stellingname in de strijdwijze 
en organisatievorm nodig maken. 

4. Intussen gaat de ontwikkeling van dit inzicht in voortdurende 
martiele en geestelijke tegenstelling tot het oude. Het oude en het 
nodigt nieuwe worstelen in de hoofden van de arbe~ers en vinden 
hun terugslag telkenmale wanneer de arbeiders tot strijd en orga. 
nisatie komen. Alleen de ervaringen en het aan elkander uitwisse
len van die ervaringen, zullen steeds meer bewerkstelligeD4 dat 
minder van het oude en meer van het nieuwe in de partijen van de 
strijd en in de hoofden van de arbeiders gaat postvatten. 

5. Kenmerkend voor het nieuwe zal in het bijzonder worden: 

A. De klasse~strijd wordt in de toekomst een georganiseerde strijd 
tussen kapitalistische planeconomie:r·en de als klasse door mid
del van.bedrijfseenheid en van bedrijf tot bedrijf met elkaar 
verbonden werkers~ 

B. De arbeiders kunnen hun arbeidersmacht niet delegeren, niet 
overdragen, omdat iedere delegatie van macht, h4n weer plaatst 
in de positie van machtelozen. Alleea de beheersing van de pro
ductiemiddelen doorfde werkers zelf, dat is de les der historie, 
biedt de mogelijkheid van hun bevrä~ding. 

6. De Bond stelt zich ten doel een propagandaorganisatie te zijn 
voor bovenstaande gedachten. Zij kent het individuele lidmaatschap 
van allen, die in het bedrijfsleven opgenomen zijn en die deze ge
dachte onder de arbeiders willen uitdragen. De aangesloten propa
gandisten hebben dus ook de taak overal waar dit op dienstige wij
ze kan geschieden de strijdkracht en het inzicht van de· arbeiders 
te bevorderen. De propagandisten zullen echter ni~er in de plaats 
willen treden van de n·oodzakelijke organisaties, die à e gezamelij
ke beàrijfspersonelen omvatten. De verenigd optredende bedrijfs
personelen allee~ hebben de bevoegdheid de wil van het personeel 
tot ui td.rukking l"e brengen.. · 

7. De Bond begrijpt, dat zich in de komende klassenbotsiqgen,al 
naar gelang de bewustwording van de arieiders zelf groeit,veierlei 
mengvormen van strijdorsanisaties zich aQllen voordoen. Va~k zul
len allerlei verschijnselen herinneren aan oude vakbewegingstra
dities. Ongetwijfeld zullen strijdorganisaties, in tijden van ac~ 
tie geboren, later terugglijden in betekeningloze formaties. 

8. Het bovenstaand.e tekent hoeveel inzicht en doorzicht er gevergd 
worpt van de revolutionnaire propagandist. 
Het is een voorbeeld van zware eisen, die gesteld worden aan bet 
zelfstandig maatschappelijk denken van de arbeMers. 
Het bewijst te meer hoe gewenst en noodzakelijk het is, dat al dit 
·werk in nauwe samenhang met elkaar wordt verricht. 
De groei van de Bond kan slechts vorderen, wanneer de kwantiteit 
en de kwaliteit van haar leden een evenwichtige ontwikkeling ver
zekeren. 

) 
.~/ 



( 

-5- . 

9. De komende klassenstrijd, als een strijd tegen bet georga
niseerde kàpitalisme brepgt met zich mede, dat de kracht van de 
bewegi~g in het bijzonder moet worden gezocht in de vitale be
drijven. Wat het transport betreft en in het bijzonder grote 
vaart en havens, moet het internationale contact alle aandacht 
hebben. 

10. Beslist nodig is een eigen prepaganda~orgaan, met veel nieuws 
uit de bedrijven. Een goede voorlichtingsdienst is daarvoor nood• 
zakelijk~ 
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r.n. 
D E N H A A G. 

Doss.l28/lO. 
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Volgno._ 

G E H 3 I N. ~ 12· JUU 1945-

Bond voor revolutionnaire propag~ in 
voorheen genaamd: 

INTEIDrATIOHALE "PEDERATIE VAH B:ZDRIJFS::EIUJEN (I.F.:El.X) • 

Het bestuur van de Bond voor revolutionnaire propaganda 
in de bedrijven, voorheen genaamd: Internationale Federatie 

van Bedrijfskernen (I.F.B.X.), zond aan haar leden een schrij-
ven. 

In het eerste gedeelte van dit schrijven worden de rede
nen uiteengezet, die aanleiding gaven tot het doen voortbe
staan van genoemde bond, terwijl daarin tevens aanwijzingen 
worden gegeven omtrent de wijze, waarop in de bedrijven revo
lutionnaire propaganda moet worden gevoerd. 

In het tweede gedeelte van bedoeld scrhrijven worden de 

grondslagen vermeld van de Bond voor revolutionnaire propa
ganda in de bedrijven. 

Een exemplaar van vermeld schrijven gaat hierbij. 

Verzonden op lO Juli 1948 

aan: c.v-.::J. 



3ond voor revolutionaire propaganda im de bedrijven. 

De ~ond m~ent,dat de positiewaarin de arb!idersklasse verkeert, 
het noodzakelijk maakt èat de strijd t"'g"·n de uitbuiting en de 
strijd voor l1et socialisme -~ n nieuwe Orientering behoeft. 
De ont~ikkPlin~ van het kapitalisme naar de,door de staat,geleide 
economie, h -ft de po si tie der arbeiders tot de me,,st OJE.lbed"tendigP 
gema2kt. D,- \'·i-~ ::::-"'ld is v•l van gepraat over so oialismE, ma2r de soci 
al i st i sche gedachte is in "':::n slop geraakt .Oude vormen van ergani 
satie en ~trijd zijn - 'n ondiagelijke last geworden in het streven 
na&r e'r~ betere \"'Breld. Vakbe·,wging en j)arlementair-poli tie2ri" par
t ij en zij l-1, ~1oc oo:: i:.-. '-:,.. t -7 rl ed~'n de vakbe'iJGging ha ar nut mag 
t, eb·':)cm gshad, instru.m :c~sn i.R handEn van de kapitalistische econo.:.. 
mie.Z; ~ 1-i:un:;::.f<::'- -~:. e-n stwrrndc kracht zijn voor de naar socialisme 
strs~~ndc ar~~iders en h~lb?n v lm· r 0 ·n r~mmende werking op de 
stri j& il.·\.,_~J. ~ ... coc:::::tc ·:ij-sl'l id is ge'i!OrdEn, de po si tie van de mass<?
in ·1~t kE;it~lisce tE v~rbe~er~n Ell zelfs deze opgaaf is ~og te 
z· . .,aa:r -.Jcor ::::.:c.In de practijk blijkt stc:2ds WC: r,dat de belangen 
v 2~~ ~·,::·~:::.:.>lzlc 'J~: 1=·<)' ... .-, d:lS 'o.E kap i talisti s cüe opbouw, voor deze orga
ilCi1 . .-i>:.; =::..~::.. : .. :r is :::t::;:;~ d · ·oclanger~ van d · ;::;rotc n1assa var" ~ü tge
bn.i+,:- __ •. .J-: ·· s-.·'1 r:. YE: ~~ol L:. h t :;.r::;.n.- d ;:;:ocrati::: :.h best l,maar 
Qrg:;~~~~~i~vor~ ~ i~stclli~~ d:zcr OTSBlliSEti~S m~kon ha2r OYl[
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_ii.Czo misvatting over onz·c opvattingen is ·nogal d.lgemccn verbreid. N·-rn, 
als bcd:::·ij fsarbc-iäcrs zitton w:ij ook in hot uïbui.tingsprocos ·n dus op . 
de plas,··st:Jcn wa:JJ"' do conflictstof oÏ~goboopt is on ieder cogcnbLLk tot uit 
barsti:r_g K:t=..:..1 komen. Hot is zeker onze taek . 9 om al·s de r~:rboj_dcrs over-

gaan tot S':.-'l~L:, z~ tti:::g te ncrr:.oE i~l do a-'~:rijdcoc'!lm-~ tee;:;$ als ·.1c i~:cdrijfsÇ~r- -
boiëor.s on.;_: .:iec··-:!E ~;j_tting willen doen nc.!c1C:•L Da't wil z,~.;:cun d2t wij • ;_ · à 

a~~~~ f d~ :;c·:~ '' :~ :~ ~;~;~~:; _ P:~·~'~:~~~n::;~~1 ~0 ~~ t11~1 €{~j<7~u a~~ j i~~~~·~ c~t g;n d~n nood-
zakcllJkc ic:r~,cr~~ van ~o zclfac~ic en alti~i zu~lcn W~J er ~ijzen 

da:c d·: .:1:::. · : ~~ :~·s -~ c: cc·1:::'~l.L eten z.clf m'oc ton lKö'c:··:J.:::lcr2 <.L dat b1;Litcn h· t 
b?d.r<jf ,J:;as:c,~o ::..:n::::t&,~;·.c~~ 7 Ci:.f:'.c1at nu vr:u~v-rc:r.ücir:.f;':n o:· f:;né.oi·c instan 

tics zij:r: ~-~:L:-·;~ t_~~~~~:_::r .... c~ -~.:.C·.-:·;:cll.. ~~vsrdû!l ir~ {:J bcsJ.~.s~~~-J:"".:.(~~:.:.,:t1 ~.ie:.·;·": Oc:3_rijfs-
'-"rbc"'": .. , ... , .. , ....... ,~ ,·.- .. ,_. -r·, ·1 .. ~~ o·- ~ t.+·-~ ~~--r-o ---~L--'cc-'··'--. ,.,., c--·l·,'c'oc·n o .:..~.v.!-...:.:1_:· L .. '-_J.J~....-.· 1 •• • .... ~·~·-·'-..: ['--·""'~.C ... L·c.: L. l_;pV3uul.':.g <..~._c._o. . ...:~_: __ ._· .. ,: . .t..t_.. __,_.._ .:.;L.-..J. ... t. · ..... 

is 1 na0~ .)li~~ m~ning,vJorwacrdo om tot ~en zGlfstanilg op~redcn te 
gcro.kC'l. 

--.:.ij~ djc rr,ct orH1 7 van tne:ning zijn dat het noodzakelijk is om voor oovcn-
, st~:c:n.d.c ccti,:.f prDpacanda te maken, vcrzoeken wij om naar om3..E:rstoand 

adres hu:::: Lls tcrwiling te betuigen ... amen kunnen wij dan -~espr8kon mot 
'(!Clko tniö.c1c-lcn en op welke wijze •:'lij dcz·c :propa&;rmda het best kunnen 

\! 0 CI'C.:11 ~ 

... :~. ~~ :_ ._.. t ·:-r .; LL :.-.1 .. ' ~J-·Jl CJl:l. ~~t~) r.i n .!-l t l i ~j r~Hrl ·volr.~ c 11. di c u. i t JrtJ.l{~~ ·-:Yl !.10 c vJi j de 
h •.~ ... i_ 1_
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· Bond V'öû!' revolut1ona1~e propagan~a in de• bedrijven. 

l;t: at.an.g;:;slo-~tm pr'uy&g-d.n;isliéu ·voaren propct.gd.nda. v0or G.a k..i.as~ 
\ I ' . ( - • . , 

_senstrijd o.m'tot opheffing van de uitbuiting van de -b.,volking 
van stad _en land te geraken. Zij stellen zieh daarbij ÓP. het 

-stan:=.1::-t..: ... ~.~'.i.at de opheffing der-uitbuiting en he.t vestigen van 
eer. c~:: -~ ·1:z;_ st i sche J.evèms-gemeenaohap het ·belang v:a"Lindi vidu 
er: .~:: - ·: .... :)~:,;"p is.-- -;. ; - • . -
h :.· ·' --~-~ de gectachte,dat begrip 11 Stt:J.at 11 niet alleen onver-
-~ · · ·• s:.--~:::;n4.sn .is na..n nat:i.on:tlisme eri dus ~e!'l tsgehstelling 
;;_. ,_._,-,,:. ·;,,;t;:c~:i:p 11 &nlalicmeie _m11ar vooral in na=:.~· :node:rne -
,._ ': r: · ~; ;_;:·:::.i . .-:-~. ls met diktatuar ~onderdrukk:l.r>?;,OlU'ec-ht ,;n 
t,!•t'.:. :; ·: · '~-: · .. ·est.c-~.jd.en zij de St:aats·socliali&thw:J.6 o;.vEI'~tingen. 
f/· .. · ,_ -- "'>-.~-·v·flr stellen -z;l. j; Hed.rij fsorganisatie~ C0operB.tie 1 . 

c~.--· ·-· _ ~;':-ï:ceonschappen en al die instellingen,die :'let vrije 
~.'1'.::· · . ·: - :·--.. :an Ben. so'cialisti-sèh~ (wereld).gemeei1schap .nodig 
~ "'' . ' l .• ;·•(" ",,_,);1;., ' . ~ 
~'"" · ...__ ---~'""\".Jo ' • 1 '""" 

::i~:~.::.' ':~'' ~;·:~.:::talisme dè,ec:Onomischo. en politieke geli.~kh~A 
, ë;::: ; ·- ·. ", L:;:;n en een vêrant~r6orq.e .productie veranderetelt, . · 
stJ-·ev·.~n zij naar eco_nomische gelijkheid van all:'e ''~erke-r•s 11 <"' , 

' . . .. 
- ··T. He·: i:api tal-isme is gcl!l;JQ.elljk ·i~- vcr'Qa:nd met. dê ontwikkeling 

van ë..o _productieki'aohten, ge'groeid van .eon sys:teèm van vrije· 
c~:n,.:;· .. :'te!l.-l;;.l.o van alle ondernemers,naar een natlo-naal mil) of me:er.· · 

· .. _r;<::•;n::~e:1·~iP. neonomic,d.ic enerzijçls als zodani.g.in c_orycu~entie ~. _ ·-...:. 
'·-: · ·• •!.1 '".-0',·11·)'.~-n:>:> do .n.nà.erc rîn:t5~onale cconc,mi s~ll_r,-- · cnh,_:o.on. 
~~' '- ·.:! J,:.....;_ tct,;~.lOver do al'i:..üicit:l.::>-sklasse optnitdt, tt;'m:~.:-.è..o dÖ-
kc'._.:..: ·~,J . .L l st i sche uitbuiting zp krachtig mogel1jk op te voeren.' 

2.,A.LL: vroegere _organisatievormen van de arbeide;sklasse, zo-· 
als êLo vakbeweging_ en de parl.,..polit.ieke. partij'Qrl zijn ;:ideolo"' 
g:T .. su!::. en or,guni sa,t-ori sch gehe~l doort~okken vari de bu:r:gerli j ... 
k0 0"" '12.:tioniüq ri1aatsch<l,ppijbescho.uwing. Zij kunnen zich.- da-ar_. 
om n~i?mer ont-trekken.rA.n -d. e verant~-róo'rdsl~jk·h. efd voór de bur-:... 
gerll Jl<:.e mnntschappi ~ntegendeel,. z1.,1 -'-g·chakelen ·zich steeds · 
meer H .. do zog. gelefào economie van het 'k'a_pitalisme 1n;· · 
ziJ aanvnnrden de ratiopali sa tie in- de gehelé ui'tbl,ü ting van 
dè nrbeidreslçlass.e. ZiJ ide-aliseren· de nieuwe orde als een naar 
slbcialisme groeiende_,maar komen dn&rdoor op de duur tpoh,en 
steèd's sterker,in confli-et met de arbeiderskla~se,die a.h.;w. 
reeds uit instinöt voelt om in verzettakomen tegen ~e,steeds 
scherp$r wordend.e verslàving. , . - " - ' 

- . : ' 

'3 r :~;(; ontzaggelijke groeiende int~rnatiO'nale tegenstellingen 
tussen de imperialis:ten,voeren onvermijdiüijlt tot een niemve 

. oorJ.oc;., tenzij de invloed ~l).n 'de arbeiQ.ers~lasse het pvobleem 
tusse-n ft€ impcrialiston,W1'1Tet· te vcrdringen door hot prob-leem 
klasse tegen kl*~seten de strijd" om het socialisme. 

Do a~beidersbeweging i go door dit \:alJ.es in de si:tuatie geko
~en1dat de oude strijd-en organisatievormen voortdurend meer 
nun ontoereikel}dheid betonen.Nieiï alleen,dat ·de bestaande or
ganisaties 'rijandig -komen te staan t.egenovGr de strijdende ar

. bo1ders,r:mar ook blj_jkt,dat het hier, niet geldt het kiezen van 
betere leider_s."of l:lot vormen van niem-'le .orgànisati'es die-1n 

· opzet herin~er~n a11.n de oorspromkeli'~ke posities van _Q.e- v~koon..;", 
. den 'On partJ.jenldie nu in hot kamp van p.e tegenstand,a:r zijn, 
terecht gokomen.Langzamerhand ~1Tordt duidelijk aan do arbeiders, 
dat de niouwo posities een ;volkomen niomre stellingnf'l.me in de 

,stri.jdwijze on brganisatievol'm i1odig maken. - . , · -
' I • ' 

:.ltt'Lu.&stl!l ~tat _Qe on-t-wJliJs:~.:...l.htf v<·:l.i: Q.it ~nz::;;.c.:.~.lj :u. v<J(;,;.·~,. · 

-durende ma~tJ.ele en.gcbstelijke tegenstelling tot het~oudc. 
Rot-- oude en hot nodige niouw·e wo-rstelen in de hoofdefl va:n de 
arbeiders .en vinden hun _tèrugàlag tolkenmale wannè:elf de' a:r-
bo! <l.e~."r te<; 8t:;:>:1 j-r'l en orga:"lisntie komenoAllEfu è.e f'J'~;F.._• ~-.~en en 

:~~-/;';:~ .. ~~~1}~é;~·~~~~! :~:,;~:'_'\~ ~ 2 ~ ~~~d:;>. ,: ;~'·_'l ~;~·:r~~ ·:~;_nJ?;~~ ·' · ~ '<~ ~~~,:a~~~~~s 

•( 

rJ.:ï"·' -~ , ... ,_1. !j·:-·:i. ~..- ... , .. < · .. oc·.,~l ~-~~~8 ~;·~~~"./)~ -;-··,~ i: .... \ ..... ~-toe.:- ~~'l,.~ cQ~an~ae 
-~ ( :'"' DT': . .. .,.;<,_: . T,"- i~:~-:.;.,, . po __ s __ t ii-a..t -te 1"1-~. . • , . -- . - -, ·:, .. -•c~---:-·-. '. -
' -; ) ,\ ~ 

:-! 
! 

' ··-
t. ~ 

.- ' 

; .. 

-! ,_, 

. ,/ 



-' 

~ ..... , 

" •, -_ ~ -··· \ ._..._ • (· : :'".- "··::_....-- ., - -J· - t • • '/ 

.~5.-Kenmerke-nd -~oor•·'~et,fl~eûwe:-~~ll_n het. ó1Jzol1der ;,wordent "" . ·~ . ; '\ . 

~A, De kJ:assenstrijd- wordt 
1

ln do .toekomst ,een-,geo:rgàniseerà.e _ 
strijd "sseh- ka:Ri tá'11stisché" planeconomi,e en de· als ikHtss·e 

· door mf®e:C van de bearij:fseenhe1d .ei'J.-van bedriJf tot bedrijf. 
met elkaar verbonden werkers~ _ 
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Onderwerp: Orgaan "De Vrije Arbeider", orgaan van de Bond voor Revolution.;. 

naire Propaganda in de bedrijven. 
Datum ontvangst bericht: 20 Mei 1949 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:---
1Iedewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

.·~ Hierbij wordt toegezonden een 
~ Arbeider", orgaan van de Bond voor 

~~~ ,~da in de Bedrijven. (einde) 

exemplaar van 11 De Vrije 
Revolutionnaire Propa-
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l~erwerp: Bond v.Rev.Propaganda 
in de Bedrijven. 

\ 13 MEI1949 _j 

(b l~\êDT·-b~o.LJ l 

. Ik heb de eer, U edelgestrenge hierbij een exem
plaar te·doen toekomen van" de Vrije Arbeider", or
gaan van bovengenoemdè Bond, dat begin Mei_1949 aan 
een abonné alhier werd toegezonden. 

w. ---



.. · 

'• 

-·. 

·!,_ • 

Orgaan van de 

~Q.n.d voor·Bevolution:n:aire • Pr<;paganda· 1n :Gèi Bed'T·l<fett 
. .; • • • t ~ .. • • • '- •.. • · •• t • · • • ... • • • • • ' • .• ., ... • , f • • , •' ,· . • • • .... •.·. t ,; • r ~· .•·· ,. 

Corr. adressen: Vond è1 strr-.at 92 
Nwe Herenr;r. 3.5 

ti •• tl ·u'' uit V i.j 1r a ii i• a H·ii Ha ,i a· •lli •i a!' )i a il ii 11 ii .t·.i ii .i li ii \i ;i ii a ;1 li it ;; •• n • itti •i ,,·\i it n ~·r.1 a nu n n it nu n 
· . . . • . · · · N\ttler 9 

I 

WAAR GAAT HET HE'lili ? 
1

W1j zien:'dat .de. arbelder~heweg:l,ng w~rs.tel t met ~e .vrob·,san V~. 
or~án1J3.~1tte. en strijd. W1j weten heel ~oed do::tt: ~.et nj ei een eenvo.u-
dJ.ge:0-pg;;Hl.f.is een nf,euwe orlënté:ltie 1n te luidm. Veè:blndt ons 
aai'l het:·ol.lde en de é·én maakt .!?llCh ln dit. ·opzich~ · ~nelh~ 148· dan de· 

·-andl!l·r. Maár vooral ·is het wantrouwen Ç.at te ov:e~w_ipner .• 1:1; n:1et· 
wàntrouwen .ván hen die geloven in de oude vorlliet .. van eor.omlsphe 
or~l:':n1satie, _maar wantrouwen van .hen d,ie daar :~let _m;~;:?··S!'l,-9Yj}:q .. _ 
-~0'!'" tltt varrres ·"i::T'hê't án-d'el'e moet w~n'trtmW'et> b·ejegt'3ri;~ 'Zo--is' ·o~. 
het' d<m een zeer moeilijke taak zich verstaanbaa: te tnél'Jn. Ma~. pr1n
cip1ël e tegenstanders 1<an men al dan niet 1<1 aarl:qmen. D.l ·Kan men 
Q.et één tegenover hét andere plaatsen, msar praten met m:sen die · 
~~rg~t!t?._ geloof meer in hebben is eP.n vreselij-Ke ~pga2 En Wij ge
l ov:en dat !:.et wantrauwen, warmee men ons over het öl gerr,,n behande1 t 

. voor .het grootste deel voortkomt uit desillusie .. Mcge1 J:r_ hebben WlJ.._ 
n1~t altijd' de juiste woorden gebrUJ.lct :lm ons uit ;e _d:t·l<en. Moge....o· 
ltjk zijn we in de aanval tt:l fel en in tet positive te ak geweest, 
Wij willen echter gra.ag aannemen r.ïat veel oorza'Kèn van ~t ~antrouwen. 
bij ons liggen. Maar w1j vragen tegel1jkertljd beg:ip V"lr de mÖe1-
11jke opgaaf dle Wij ons ~esteVd hebben. Als ~r gesprok~wordt over 
nieuwe 'l(ormen ~:an-strtjd en organ1sat1e, dan 1s he~ duid'ljk dat . 
\eel daarvan alleen nog maar uit·theör~e bestaat e:1 dat tpraotljk 
de .. do.elmat1ghe1d nog moet bewljzen.·Maar. allen zijn we o"tl·tt.Ugd dat 
de oude. vórmen. van organisatie· en str1 jd te,!l'en u1 toul tln~ftor ~·t 
socia-J lBtn{J ufg~'tlaa.n hebben, Verde.r zijYl we ook a11 en ·n men1ng 
dát d~.e str ljd J?.oödzake11 jk ·gevoerd nioet worden. We wet énfgGl1 jl(er,
tl~d dat_ niet di!eltt naàr de jUiSte Vórmen ~egrepen ·Kan. W~en; dat. 
is een zaak von groei en ontwikkè1'1IigF'Maar wel-ls het·zat om de 
dingen sonerp t~ s~el 1 en opdat we ti1ét opnieuw vast g:roe.h in vor
men die. later, niet ')zeer v;:,êl rnoe1te 1 weer overwonnen moe±,Ef. wo.~d~n. 
Begrippen als bed~_l:jfsorg,, bedrij~Sl'i:?rnen, propagandake~l. ên~. moe
ten niet tot earlCaturen verworden, maar els en. eln du1dell;~ óm
schr1jving. ···- \ . · · . · · ·· · · . · · · · · . · 
Wij kunnen beg·rliJpEi'n dat vesl revolutionnaire )cameraden men:e;, 1at 
·zlj b.v. in het O.V.B. een tàä:K·hebben ·te· vervu11 en, maar z:t~zu11en· 
toch heel goed· op moeten pass el\. dat zij nie;t· meezakken in dE! jJe1 
van begripsverwarring. De ma·kkars uit -deN .:a.v.s. gaan z1ch ba:-oQ.en 
ove·r de eeonom1sche or~an1satie. Dat is nuttig en we _kunnen re·. niet 

,.· 

·"' 
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änders d.-:<n toc:>ju:!ch.u:1 cL~-<;, .tli ,:r. urns·~ :..g g;:;pcogd worät o:n. een dti1de
li,j:t:o uits)raalc te 1:-o~··:_::;'.''n or;:;:rt:n·~. de in ts nemen hoUdi;ïg. Maàr lélat 
hf.-lt nHd: .'A!D vrn:;t-:t.~lo~s ,:1:t:::s1~;.sc1e \''ol·i~,n 0n vooral geE'-r. spi-egelge
vecht, dc:nr :is ni.:ornend c:;:~ ~Q\'~.r· je:~ .~Y.S. n:ist;m'Ge geèlend, Als het 
mogeli,ik is d:::t de N.B.·:/,~J .. ~~::.eh u:I·"s~:::··~)él-<t voor '€ien·vo~rl1cht-1ng, 
Uitr~::<~md& ·,;:·;~de zr~J.ro:rg<:LiS.:i::~E.' ~.;n :e~:t'actio der ·tJ.r·b&idera, ":dan ia.·· 
dat oen staD vooruit. · · 
Dat d~: m;)i.<l~srs :~J) de;';.:-; coGJiei·~,.n<::.e iH~i uewust. zijn ván de be.1angr1j'K
heid v:c~r: de bBSlisstr-:g t.~ie hc,n ~N<:r;h':., iS onze oprechte wens .. -Het 
aans1 uüen bij d"J g:,rl ictr•. '3 '.rar: !3ol fo::-g;Hnse.t 1 e EJn actie_ onder .. ej gen 
1 eidfnp; za] Gen. St l.U.U1 ä.L.3 !é~:Î. ;iJ.-;. VQ0l' <.\8 l{éllllûrclden die d~a:' nu r~;~edS 
me bezig z:,}L D::.o ':!-::.in1r-·ün '~:;t.~e-vr:n ;:odig ve1·ster1üng, Hop~~ Wlj · 
dat dez,_, conft:'enti .,; hl'; i. .:f:<i:l).l taat za·! hcbbrm d t vernieuwde 'äg:l'tat1e 
itoor onze. OIJV,~':tingen h;:::t :;~1olg Js, ' 

-----·---
.1\RB:2:IJ}E.::t.S' -IN. .3'C::IJD 

N).EJÜWtr ·'Hrt.les -..ran ÖB e.:r.bGÜ ::;rs t-g n dt:, d1-'E:igf>nde vers1 eohteringe·n 
Zijh adn dEJ crde. DeJz':; we,:,;, f:ta~;:(Jn 15 à 17 dlll.~zènd .arbei.ders .1n: d~ 
b.a:,ven '<1n Antw-npen. D<J vo1ig~J ·;~eóh sh~r.:;:.ten -te Lond'm 1'7000 t.r)je:to7 
d8rs uit het haven en tr a::sr;o1:·ttH1r:tjf ,-om' n"à eri:tEe dagen.we~r aa_îl~, 
het WEJI'l~ te gaUD ·?nÖ.E:!I: d:c:..;;~ .Vt-1h, f)-ün "Ell_gen organ1se.tieS .;, peze_• 0_r'gan1~' 
s~t-:l.oJ3 h<;bb-~:;n n.1.- 0an .. co::t~~;l.c~: m,e_t. ,dei >'{tl"rKgöyers· àB~_-"4,:!1dti:,",D1.t,:~o.j;e 
aét3.1".• :t.s -;,•crbod-•:;n,- e.en GG:ni,j~. Van r;3-r1e we·z-:en mo&t·.:1n ~oht .g~t)om&~ 
wordcp, lngä:.:~nde; op.do.dag dat dfi gr.:l,;;;vEin baMend gemaakt wo:rd·ap_.'' Zo 

-··r· ztet •mt;ir_, dat eon flct,::. G. va:1 art 6;i.d_.s::;è door dt~ eigE)n organ1sat1.ee ··g~.;.. 
wurgd Wora-t omdat. zij ir. à0zc;.JTg':~:rüsit1cs u11E::··n maar b6ta.'1end$· .. · · · 
10rl8w z12n 0.:1<.; .Sê!:'n"in'l1?·:;d u:tt "J::unn::~r1 óe.:f:'0nen. op de gangvan zal{e.n. 
Voor ·de Z:JV-:7c~1rJt.0 l{Ger 1.::g::;>:·n wi'j. d~:, nadr"ul< op het f.ait dat ~a 0\l~EI 
prgJ.~:üsati0inE:thodGn. c:f~!l ·éJndragl i21{e .lnst si jr. gaword~n voor str1jd
wi11sndr:; erbeider·s, Aeti-::s van a:bciQ.firs, d1e n1at onder eigenl~t
d ing ste an z:t. jn bijvoor·D::.Icït .:;;en r..edElrl aag. D8"t wiJ .. nH-tt Z€Jggèri dàt 

.d6 ect~.(.,s Ol'l<:'h:;,c oig:'ln 1 (;:'..ding l:,Jjvoorbaat, ~en succes· zu1" en zijn,..... 
mt~a;r d1.s .GC:l:J. str:ï.jd V<H'l:>ren gai::.-':, d·oin ovormï;lcht .ls dat gM:tri Ei_ollc:·~d&i 
SChaho0 IS :'H>t als •rle arrH:;1de!'s:o:-g"-:.~JÜSatiE:S de ·nedflrlaag w':l.1., &rit ~Om
dat 8(;n n0t1e ·n~E-.t 1:~ ov&.:''jsnstE:::l:!rnlng is met be'lar~gen wa.armee d~:~ 
orgolüsnt1è z;ich vGr;;;r;nz.e1 vigd. En de .be1a.ngen van,·de lllö&,St~ 'tt~k.Or""' 

· ganlsofj.~c;,~ç;Î,jn OV·':.r h8t b);gCill1EiGr. ni-::rt ln OVG!'E:an~t.emmlhg me:t_ a.~ ,b&-, 
-langon van ê!-0 uitg.-jbuite:nên, E~.g·:;:sr. arbeid:srs heoben h~t 1n1t1a:t._~&f 
ge:,nom.Gn to~ de vorming van sro;n co6it-5) dat· best à at utt arb;(:l;i'dersver-

.. · tE;genwoorüigr;rs v~n vBrschl" ·ende bBdrijven. DH com1t6 pr.ob-' ur-t ··. . 
·· Voor1 ~chtond tu w.:;,r1<:sn blj act,~ es van arbe:ld~c;,rs. Zij verr1ob.t daar-

.. W.f:l~, -~~~~L;P81 tl))g;d jJ{f.j J;::;..P.:+~, .. W.lö\nt...:}"'~t iS.: Q(;( . VO.Q.r1 ~ cQ.11tg_ d1·.~,.4~ 'IIl,t\SS_~· 
over h6t ?igGm0E:n tCJn dE>·'l v:1lt·? · D~.t zijn de beric.Pten:.'Y~ll'cP,ga en 
r&g~;.:-rmgsbur0~-~.lx ~):rus d.s dagb1 nden, "lie al~ oen ·eon voor, !oh:t~ng _gG-

.-- v~n d lt;. van t::Gn vo1.K:OE16n·.a.;ndor, g::;41chtspunt uit'gaat dan d}t a~bola_&l'B 
· h.:,hbün. V•:.rder- 11gg'sn ~e ~lo~it1eice pa·rtijen op,do 1-oer,,om %~Ve&l 

U:ugel:l j".t;: t o pr ofl t ~Jr(:,_n v:.m do act i &S dör arböld&rs. Set ·:C(H~1-tt ter 
Eng01s.:., ö.rbeidEJrs ~r:..rzorgt de voor1 icht1ng op grote achaai. '.I:lu"lz-enden 
manlfost0n v.:o.::·spr.sJ.d t zï j in d8 bodr ljVtm e:n , . waar ztj m val & b.&d:1j-

, VGn rG;;;ds conL.tct~)iliïtcn ht::eft 1 g.c i <1pt hEJt t~en ln het and&r en word't 
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h.et niet 0en. zintriros ·v rspr01d&n,· t!J<.u!:r. i-s ér ,VEJE>.l :kar.s, dat ~o-'n- .. 
m

1
an1fest b_Gsp~oK•.m 'i>'ordt irl h>';t. b<;dtljf. Zij wst.ett'h_ee1 g.oed dat .. ··· 

. het optr-e.d<:,n 1n <ls v.~rKor~o.n1·sat.1ós welnj.g, zin h\.,.::.t~;· .de -vergaldeir.1ngen 
z·1Jn _o~ ontvolk'\;.- of· dG orgE~nisatiE>mothoqG ,maa·~y. te't: onmoge11jk-~aar 

;.J:1pt1of' op te tr&den, Do.arom -ricnt•>P zij zich na'a!' oe be-drl·jven, waar 
.-.,.tr~:I:J det grisven E:on é.C'• tEJltc;n ·v<ifn d.e· conf1 1cten -pr:;·,end ina'!ten, fflj la'!'" 

r': 

'· ten vordf;r ,h~:>t m>:lnifc;st voo·r .. _zich. zelf sprek.é:h ·en WEi1(l<".tn op. om. de. 
gE,dacpt_e~ ~an •:.r.;n d~l'gi;rl1jk(; man·1-0r van wvrkEJn·,. lQB:'-van partij-, err · · 

. vakbewi::..g1ngstn-vl o-e.d i ·.-~vE.n'd. te m~.'l:~an :tn de. omgè,yt:g waar meri Weljkt, 
Hier votgt ht~t manifE:tst. · · . . .· · · · · · 

' . 
-.. Induatr1,al 1.1l:Üson Comm;t:j;je!J 

)~' 1~· aprH 49 
Best~ .Kameraden . . . 
.A1s ju11,tcJ __ .1ez~·."br1Éif ontvé1ngen,' Zljn d& J:.ondena~ .. havenu-_rbud&r-s in 
~taking, :C:(:;ze ... stu·~1ng wordt ffiP'Y''>~,rd t<jr .,i~J?dödigi:lg, van 47 'arbEt1·d~t:j., 
manne,p. v~n :r.rursoh_l·" ende \1 öeft 1J!i, d1EI,... oye;rto1" 15 yr:.r·klaart ~ljrt -·; 
_door _qr" N:-.::t 1ona1 Labour Board; Deze ·47 e:rbél.der-s ~1 jn e.erste v~ .· eh 
.7000, d:1e o'P, _de nom1nat1e:staan voor ,on~~l.a'g •. Pe htlonai Stë,V"êdor.es 
~nd Poc.Ket's .Un1on HTh;e Slues 11 • hee:l:'t offiOi~e1 O?geroepep._ tot deze · 
sta'J.ang t~r·' ve;d·edtglng v;,an ·hWl leden 1nclus-1ef C:e- eerst·e 1!47 11 ~ rfhe 
+rans port :-Geperal Werkers· Un:~;sn 11 Wh:f.te".- wn t'ege~ de st~l<1ng oppo
ne~en, wat trouw~ns te/v.èrwachten ~was,. mi~~·u:, het ia nl:et Wl:\arsch1·,Jm- · 
l1jlt, dt:lt de ·eenhe;,1<t dei' arbe1d&,XS: gebrolqm 21àl Vh!·den door dez·e . 

. 1ntn·ge, De leden van -11 wh1ten weten,, dc:lt· het mererd.e"i1 der ontsla.gen 
arbe1:ders :}eden Vcln hun organ1_Batie z;1jri. Pe Loi;J._d·~se haven~rbeidel'S 

.•:.sta~en t&fen de pnmense1,1j-l{e m,e-thod~n, die. toegep<!st -worden met p.et 
·-" • . ontstaan· van, t'ltè'eiders., d 1e, of te' ouçl z1 jn_ of dot.r ziekte Q.f', u1 tput• 

.·_,,_ ting niet me~l' voor, hJ~}:. zware werk g·esch11<t-. zi.jn, .. 

. ,· 

" ._ .. De.:ondernemers~pt'actlj'k · ~ .. dtè ::mantrert ne:t -ja.reB vai·d1erurt.. ~onde:J; ,: 
pen.si;9en'opetraat go~:l.t_.,_·was v.oor de,oorlog a).ger.een, en-word\ nû: --. 

''·~' 

-~-

on4·er ausp1:cien vap de Labour rege-rlng weer voort ~~e~., ._- .. 
. In het· z ,g.n, _bel an;g van d~ weder,opbQ:UW heeft ·ae' r.abou,:r ~ t9g~r·tng 'iP. 
sap1enwerk1ng met ?e~· onde/rnemer$ het ~an.tal 1\~Yel).a:belder'l;f van 3~000 
van voor de oorlog, 'tot :27000 · . te-ruggebracht-. Nu wordt ·op~n, t jk. 

,ver·Ktaar't ,. dat dit a~ntar .met nog'- 7009 vermindere wor.dt. ·Pu1d,e11\1K 
gezegd :Z9.QQ:!,rJ~~1§e!:_§._ .. ~i.J!LY~.Q.~~Q'rr!§.1.~g vq~E,ged:t;Men • . , 
. ' l ' : .• ~ . 5~-ii:·· ·. ,. : ' .. . ~ . . . . . . ·. 

Deze ma_atr~?gel~n worden ~oorgevoerp, ·onáanl{S het ·t_eit: dat de werk-:
zaamhedcm 1n d.e•haven, U1tgédrukt.1n vo1 'urnen, ZiJl toegenomen.··De 
~venurbe!d·ers .zijn qiet~ de ~nigste grmep,. ~He rJoer d,er,gelijke maat ... 

.. fègelen bedreigd worden;' OoK de spo'orwegarbeidere;- ,ma~h'ine;bcuwert! en 
arb:efders uit de fi1~:p.dustr 1e stäan .deze maatré~el et. te wao.P,ten. H-..!\ 

. 1·s ·. hé't bel'ang ~taru de onáernemer., êen .!'eser·ve te :.eb~er{ van werkl oze.ri 
die ~ngezét ·g:unnen. wo~äen b1 j' konîend·e 1, oonconf11·Jt en... Pe ha•·enarbei:-. 
ders strijden vandaag voor a11e ai-bei ders,.- . , . 

. . . .. ·;- .. 

V9o,r ·.de ~'i!8nar'\:)e1ders die'door z.iel{~e, ~\lderdou of. ~t-dersins niet 
mee~. eeschi.ld V,z-i;Jt1-VO~en: .h~t zware werk. is~ door ce Ind.~st;r1a1 t1,~~. 
Cotn-tt~i tt t:te ·~en pensloan. i an . r. ~":" per- week ~eVl'a::te9 .• ~~. Laèo~I' reg-ertng 
-en li_ ., werl<ge~rs .. aThe Nätipna1 Dook Lab()Ur B()arö 11 VEil,;' t:l aar-den·.~ . 

. dlt~nmoge11,JK· vms,. . · · . .. . · · , .. '. · · . 
_ )bar bes.tudèting van de w1neten toon-t aan,u d.at ,b.et · z~eÈ!·:t · goad m~; ~e11j~· 

is. Een.hèffing van.l/4 cent- per ton, 1m~ort at{ ~port, z~-u völd•Qttnd·e . 
. -~,~ ~;·( ':. . 

• 

'l: 

'--~ 

;,-. _., 
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iijn Olf die 'k,o;atëh't'èh;le'k:~èn·""·· · · ,, ---- · · · .,. · · · 
D·e. n Econ~·i·st "i' 'van~Bè F•è:pr·:· "'~ ltféngt .een ·a.pa1 y$~ van ~d·.e irt~omst~n ... · , 
en winst'Èm.,é:':l~àakt. van de' grp~~-:P~~1tlrijVen, .. Z1j b-eva;t b:ijv. a~·.toiaTe ,_ .. · 
ink.GJn'lSten van. 5_23.-·maatschapp'1Jen,\ DR. $Che~pvaartgroep steeg van:. 
r. 2Ö42QÖO in 1941 tot 2. 34290.00·. in· 19'48, En dàt f~ nog maar ';èep voor~ 

~~-~;d h_· !;~~~t~id!;~v!~~!~~~!&g~it~~r~·. ;van· -~_c>~éng~~mnd po_m1V.é v~r~- . 
zoeKen -een. aq.ptál mt l1_tante ,grQep-en de·: felten van-' deze. staK1ng be.f.-

- " . • ... 
,; 

_keri'd• _te maKen en d'e~~~f~ugep.p-chti,ge · _ _ p~opag_lfnda val! de~; 
~bou,rreg.er irig, werl~gefv-ers en KapitaliSt i~che pers te l::)eli oP. ten-. ' _ ··. • 
M~a·r · d1t l.s r: iet~ geno.eg.· Wij :'vragen ~~ll)e _OO;.k,. ~an'u1 t de M je en:.:~~;- __ . · ' 
KOll\Stan di~. JUllle, be1e-gg;en", sol Jdarlt~1t$bettng:mgen te si; uren d1·e. O'{' · 
:on*' \masSab1-jeenkoms:J}en Rûnnen worélen ro:~r gei eze'h, . . ·' · . 

' · · · · · lnJlustr·ial L:);al.i.son C{)mm-1tt c• 
1 ._.', ~·, l .1· i) . .. . I - . • •. 

- - - /., •• -. :::; -.' -:- ·~ ..:_ ..:.. ~ ..... ~ looi .• ~ ~ -:'. -j - ~ ~. .- .;..;:• ·- - - -- ""!"" -. -

He1;!- 0.!_V.B. en dti V.Táni·.. · 
~"":"".~- -.------.. --..-~---

I ". ' 

Deg-enen dlt? rege1mat1g on~~ l::)lad l'ez.en weten dat ~ij d-~ :-zeT'r.;..s~-~i.j'd ElP· 
.qe ~elf-o•rganisat.ïè der. arjbéiqe:r-S pr'ci·pagèren. _- · . ' ,_· "' ·. . , 
Wij: zien·d.eze actj·e derarliJ,eidersK1a_.s~è liet a1leen ;a:~-s:;~n$i_gè· .. ~~~;~oge~ij,k-' 
hera om zi~h met sucaes tegen,dé:bourgëljSie.·te __ ,và:!!'9-edtgeni.li!aar voor.~· ,. 
al,, dat ·dóor à,ïLt ·!ilelf !!.!)1e!}:en.z~1f ~~Q~t§Xl·_-voereb van_d·e',S\f:'î·jd· •. d~ -.·. 
eerste f9i::appen _gezet wo~tleri n.\iar llet doel-. van. het soc1a1J sme :p, .• 1 -._. het · 

. i·p éigen beheer hemen' v:a-n _de prècluctiem.doel:en.. / ·. · . , , ~, 
.. Het 'bez'Eitten; én doen funct~-iof!pé~en ~der :)~rijyen ·i's ni~t e~n.,agm;J:nl;s-t:·ra""' 

.. t1ève :forma 1~-t.ei t die· op. zel<'ere Aäg ·y~.r~·i eh~·. zal woi;'c:lei\-.. <:J;oor· de· bu- ·. · :!.; · · 
·. ziea·u.crqti e van een VuKVE;lr.en.tging, '<:J,it :'~<::1 doöt de;yarb_e·~derS Zel~ ;moet:~,Î). 
· gesahl'eden e·n een }l:~rde. ~tr·i;jd :zal hietw.n VóÇ>r~f · ga~n om ·de arbeiders-

. t1jp·Xe mal<:'en voo::'hun t~äKO: ·. · _· •. ;· · ·. · ·, · ,; : : ·,!; 
·WJ.,j bed!' i jfsar.beiders~ die deze: 'o_pv:a:ttilgen dagel tjg-s · mè't -onz~ ·):(ame- , 
;raQ.en in .d.e fabrle:l<:en· 'en 'w:erKj)~aat'ffen b,adlSCUSSieren' eri'Qn,tier h.en prq.Lf 
pag~r..~ri: (.met ge et_. átld:ere ~teun 'yo,C}):' .dtzê: propagand:~ a.1 s Q.·e örgani&:a~ .: 
t lè<ve bi'nding in de~.e hond tnèt de ~ID!ke~"'t'IIlgen liJ .d'e · ;v.érs.ch-1·11 AP<i:e be..;.. .·' 
dr1 jv.Ém ) -heb'Q .. en J.i_e:t :à11 een t.e a.~6renJ/e.gen<,d:e -ve~ouderde op;v~.tt'ingen· 
v:an org.an isat ~'er' :nri'_a;r: h:ée} . yaal<: juf st )egeh: d.e Z!Î:qh;'aJ S n_i41!'UW aan- · . .;, ~, 
diene~dè~ ·organis·at:lteS el) par~l.fen 1,. wette~' ge

1

b:i:'_Uikm~~E!n-'(Îè van "··q~ _ Ze},f~:~: 
.terminologie, een_h,e~l an?er~ betl:ll$',enH.aan hun w~ord·e:p.,gevèb• ~ 1.00l?qei1-

.,. . als _ bedr·i j fsorgan 1SCJ.ti e, pedri jfs.Ke:tnet, pr;·opaganddker:aen 1, ~el.fQrg. ,· _; 
enz.-hebben vooc- dez·e organ·Jsut·ies :een-andere be'teKenl.s .als de·revo1u~ 

t1<:Jnnaire ,~·n~er~r.e~àt~e. hie.rv~n. · .. : ~ . _ , · · · · ,: -· . .-· ,~:"-', . _.- · 
TQen: ongeve··r e.~Jti"'Jaur _geleden een· :op.pos 1J 1e lil• de Ie. V:, G.. zi ct1 a:t'SiC$1~. 
de ?nder. d,e pa<1±l. van Onafh'an~eli jk~ Väi:t:e.~veging· d;:Leri:~. d'ezè. or_g.. ·on- · 
der l·e.J.dlD:g van_T.v.-cLBerg z1·ch, aan als ~n org., -ëiie gehe~1 br~k met-: .... _ 
de oude opvattmgen. Het· stt'cht mgscongr~s wees· ech~,er' uit,- dat. 'dtîdan~s-:;. 
de W-1jz~:g1ng W-n~ de'na:am in-Onafhan:r~elij~; Verbond'Val) Bedrlj-fs:o~'g,' in-> ,:_._· 
deze or"g._ .( ·hce ·~ou. b,et -ook anders Kurine.r. )' de zelfd.·e opvi::d;;ttn~n do ... ;, : ·
m'ineerdo a1a_:n dG E::v.c .• ,· mé*· d't~n .. v'-e_rstan_dl:'J, di:rt-hier:een·p~gin~g~-~-
à~a_l;l .w,e-rd ·_de~ _val~bew. eg]ng ar_ <ïl __ oen_de I'os.t.,e maKen :va __ n: ~eäe_r_~ P9_,_J_t,ieke .' i -
inYl,oed.-De l'eactle·op de vertJol'ft 1ie·k~ng van_.de E.v.-c~ was zog~o~o-t, : -~· 
dat· er- stemmen' opgingen om vast tra 1.eggen, <lat he! onyél:'"è'Qi:gbaar: was • ' ·-:::, 
dat een·. be~~u~r?~r: V;~n· het 0 ~ y ~ D., 1 id, Kon zt jn van--:..Y·e~• 7ke. po1 ït t'&.K~ o:t;'g. -~
dan ooK. WlJ moeten dan.Q-ok .het onjstaan var. de a.V:~B .• voorname1,i:Jk zien'-~', 
al,s:· een an-t.1-st.a1 in 'i st iàçhe actie -en ·-nt~7t ·<alS ,eeh :~-ot-4a. ·vqor v.::.e~.ap~r.'f 

rfl~,.Yor,m:en...,:.vari- B-t.-r,ijd; eJi~"Ó~:gan:tt:r·átt'El. '1-Ië:t he<êft bJf:~äe opri,qfXt-..rrig êC'h,..:. .. 
ter h i et · ontbro·-\{èn a<:m het bezfgsri ·va:n ,een· nvo1 :ut::lqnha1ire· 1;àtmi;no- · . 

· _logie •. , zonder ë'at dit me.er is gewe·esti- dan e.en geb!:lÎP.r :baar diW';l{an\~radèn 
·'WelK~ h'ierdoor <;J.angetrq,l(Ke'fl ~er~en;Dij, bl ij.K_t. nu t~~e~r da'ar -~~ pr:eoie!3. 

een J~;;fr na de oprlchtTng _van het O.~.B,. ent.ge van . .da b.elangr-lJ,kSt...e fi'~"'" . 
guren .uH hetO.V.B,· med.e.;...init1atiefne·m""rs z1jn geword-en van de;:o:p-· \. 
r1cht~ng van.Aen n1e't1We pan·ementaJr-,po1 tt1_eR:e bewe~ging)' wà11~'e ztch f 
beijvert om aJn de kcmê_hde ge1Il:e~nteraudsvet1-dez-rn~gen del'!~ te ·ne'men. m.et 
eis;en; ça:bd i d01ten. Hieruit b1.i j'kt zo}lnek1 aur • dat hèk. dergei j jke f:lgu
ren no.ort 'ernst geweest ·is met hat z;i·ch uit~preken .voor· nteuwé vo·.rmen · 
van str;:t.·jd.. eQ.. orge;nisE!tie • 

/- . 

. .. ~· "-. . I 
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H1j die meent 1n da huidige verhoud>-!l.ngen de r,evoiüt1onna:ire strtjd der 
arbe1ders1{1 as se nog te ïmnnen d 1 ~m-en door het pr o1 et ~r iaat de weg na·ar 
het par:lenwnt .. te mo0ten .\ft!tjzen, bewijl?-y .J?.i~t ·a11~~;:.,, ,dat J::ïj 'Ze1 f nog 
niets geleerd heeft~ maar hij is teven,s .~.\:-n g1;·óot g~vaar 1~\ een órg; _ 
Waa.r neg tendenzen VO'Or· een Il16UWe e·:i~ntat·•e ë\Llrl'Nezffig Zijn, _' .. 
De lcameràden LJ. het.Q.V,B, z;u11sn er·du.n/ool>: goed aan doen.derge1jjl.(e 
elementen ui?c hun -org.; te .ver\'njderen .qok a' bezitten zjj ,varè.et-cnog 
ZUTKe• goede e:l g~nschê\ppen, 'W~n-~ a11 e .,soéd·e lcwa1 Jtei:ten tésamen w.Elgen -
niet Óp tege.n het ontbrel-çen van het :rtë:v .. in;ücht 1 : dat :ié par1 emant.~;~i.-
i<e a.c:t:t'e .e.!i'in··s,ta-.in-dt?J~\\ir:!g is voor·. de :i.'G7 .• strijd. · .. 
Een dergslJ'j.ke ont\v11<Ko1ÛJ.g tr.:J:(f6h W8 bJj Jle Vlam Je~ding aan, .' 
Hjer troedt de po11ti:eK<:J ontredclr:>:i.'i.n:.~; -,··p,T. h~~c_l. .'sJ~EJri< op de voorgrond.,. 
Zoals wc ieillatld· d:i:.e chr·XJ.iSch t:a~J15: .:ls te::,_1,m;~~·3 ]estC?-Vö.D het, ene g.e~, 
neesmidd41 naar het .andere. ztet. e;:' l.Jvcc~n,. ze: .. z:!_EJn.we. da:t de Vlam .1 e:id1ng 
Z1ch met c·en n1(li:. YóT•:f:tl an'.~'•;:'ld v;po;,•r;LJ!Ü·SP:lD ,ven hot ene lclee Up .l:H3t anr" 
de re VJeT_p:t, ,. Ha har\T ,ijV':)':'P.è1 .\''J\F'. q0 -ïó. eç .v'<.:.:1 :ttet :sp.c1a1J.st is eh. Zuro,pa .. 
met m ed êW<:JI''l<·i ng van J; sco·i <0\~- ü::: t 1 S C'he ;, 1 <'n<' cm. a 1 s · :::'n·golan d en oBe1 gi ë
werd pl ot.s,::ï. jng het roer o:J;c;_;::uold b{l trot: :'n ·vïo in ·hGt, <1,'}-mmer van 9 
Oct·. 43 :t:c. de Vlam e·:>':1 a:r·l:,LKel _,!an-get1t::;ic,Ni,;'-lUVi Beg1n)J:ierin wordt. 
de stta.t af ge'ivezen e"1 "t 0Vcl1$ ·, ~.::1': &··~ -''":'<1l~<d) ·dor a:cbo ü'l ers1<:lasse s1 ephts 
op gronds1agf.ü van JJ,at -o;,:·L:1jf tot sta:Jd F·iTl Kornenj en niet de bepar·kt
he 1 d VCl':l de ·:.-'0 '1. it'i eK-3 ~KL'.'~ ij 0. C û:. è.~ :!_-i c..:.ri "•:1:-, V01i<S beW (; giee e.e!). St ïmu 1 e
rênde Krcoht F:~n z1jn ',':nr he~ .. socii:ilh:m(•,Dit. s-::.und~Jun-t bJ·jjl<:t momen
toe1- VJ e ··:n. !'l j ~:/;:, '"'-'~' '} o· e ~ :; (-':C: d .. o_ s ' t t .d 3 t ·.,~,- \ c 1 d:ot~:1. V! u::rt. door m :i dd·e1 van 
·he·t· act'·"'-CO'TJl-~·.<~ ..,,...",.,,, -.·~. T1~,--,~··1r-"'1r ,.,,".,y·;·'n· ri:.· o~'J.J' 1n ha•·1d.""'n· V"'n.·d·e · J,v L!.: .......... ,...,c;•,.,..v .J.l..1.- •J.·-~ _.,~ ... :-"i ~-lC .. -:.;o\J: ... , ..... ..~.. 0 • .J. ,c; u; · 

Vlatil b01"11st, lCr\'3·ct; ~c·n ·cor~.t:J.c·;~ .::.1ct d:~;' cy;.: ..... ·s:l~~-=:.,<~ ~tar1 de P.V .. d".A, 
. Opportt:ni.st:isclvo 'cvs:;:··~t·cg:r:,c.-~c,D' 1e:idd.:.;: .. c:n· ';oq lf!"3dG .te weri'::en aan de stlch
tlng vun eon DlsUiivl'.l' soc, l:-8l'J8•;'1ng If1ot cc.:dir}:_:ten veer· d.2 a.s. gemeen- . 
J;.eraDdSV.§rRiezin.gr::nl · /-''~"ij::.;o · · · · , · · · -
Óp d(jze/gaa.t het hoe 1 angr.:;r ·ho~ E!H:>} h•_,;~ i•erge.Lvaarts mAt d A Vlam. · 
Hèt .. zou jammer z1'jn inuiëD ·:le \aoee1-i.j.~~rn':t:J!1. 1 weL<.:e de V1ara al.S· orgaan· 
biedt voor de rev. pro-pa.ganè.e. van het .. Eoc:Ldl1Srne nj,et 12onut. zo-lJden., · 
lmnnen worden _·.;;;n het blad-~.-::.:rlor\:"1·--~JU. [:Lc-;:r.··doc.;; ht.~t. po;lt.l~.I:CP h~-ztu~d .... 
<l'n'•}··~-.,.. h'•·i·_d'"-a· . .,..,·Ci"l'let--.L- •. , · . - - --J:'-· ~<.L·-.J.- ....... ".- .J. t:"..-'· -~ '":" _.." J J ...J • 

Laten de "rt:-;m l<:Jzers z1 eh ~.;. ;t! j;:Js. D''Jl'-':t:i;n on l:et blad din basis en die 

.. 
...... ~ • -~ c -

~ - - . - ~ . ~- ........ ..._ -' ·-· ·-- --· - - ~ - - - - . . ! . >''f • • . ·.: .• -.- ~: ..... ····4'r. 
. ._:"- ·- """':"··- -.· .. 

- ; /~~ ·.• . . . < •' . . • . ~ ~ . ' 

,;:._:;~,.!" ~~~:t,;-';...-l,;_~n /!".r_. .,~,.· _fq· · ·-; ·· · J>' .r_~ 
. . ,J -~/-. .r -- . . · ..• ~~( ...,"",. _J'- r--v..r ~ .. :~-~--'!'.....-..· 

!J.t.-"' ·. ·, ' . ~- . . . _,.~· .• 'I . . . 

''· -· ..... ·. . ' ·~- .. 

Die J,1ör.dcr 3·1nd .Uiî"/JJ: ::r:J.S. 11 l'·~'ï"riè'!Jf::n:tà.; ucld D1r.k·Sci:ilp jui-st 
-::-'----::----·---·----------------- 11 dE'· iel ,:J;adl:ir:ing geo~·end en i:n s eerat~ 

De;onder de tite1: D:ie ~·;~J::'è.er :-::1:;.r;d u z:ch ~~~~'31 f het woord geg~ven, · 
urit•é-r ;'clri.s (De moordenuë.J:s :::ïjn (m·'- 1

"' n:~Grr,.::;r.aderP 1r'iep· ö.o -gr].jze leider· 
,.~der ''Ons)' in· omT.oop gè1bn.:.;.:;n·te film 11 uit to:r.·wi,jl bij er.Grgie't. ·op ·'de tafel 
heeft :\'Jat ,éJ.e t. it el b2-treft nog:.:tl u s n:::cng, :; van deze dag a:E heeft het 

,.1 

enige critJel~ cnd!:lr·Jo:;'~"::rj 1:Yi i he-t. a 'N2JdE•rlé.ridee ··.to11cweé'r toekomst door 
hoof~ bestuur n.n de ? , 7, .:; , 1~. ~di:HJ.t 11 de pracl1tige sy11.i:.Les e va:1 in'tan ë_ct 
naar het·t oc•r deal var. dit br;L'l'Gl...lJ.r 11 

(lD cyportuni;:,me. Waa.r lc he't' ops't.and1 
deze t1te1 mogelijK ''{en;P.,rrh2g en-· a ·~~ige. vro1<,tar1.aat t;e1:Jleveh toen wij 
dei' het r)ublièk iän s-ti.:::htön. · · _ 11 :let ·nodig hadden? Norger,s vrj.endan , 
Aan het Vrije Vo11~: hqt Parool ,:,n 11 het bestà<'-t"l< n.i.et 'mAer I daar.om moe;...' 
andere pa-r'tijbladcm is ö.:311 o'ok vor-i!·-;~"~~~ -11'd,) -het ·inte11ecluérle burgerdom 
zodl\t .. bJ·j fiè·t · o.pnerrién ·van àd vert<m'-'u ure;anisc:~ren! Hf;eft prbf ;Do.n·kars1 oot 
H-&s van•de'ze 'ti1m dt~ eis tê~ .. st.e)-,i,r r:n:ft aan'h?t. Qn.tb1j't:.z-1jri e-t·ver-brij
len,·:.-ar bij tê verl:îfel~de:;:J.,'.dat l?e~- lL'·?el~d ·toaiti hfj "van áa pJ.·:t',it'ion<el~. 

-' noemde fllm niet. op Jnàon'esië 11 BC.tiê; hoerde err hesft :~iet on1 angs 
slaat, ' · · ;; èomine BüsKe& zt jn ton,g uitgeS.tóken 

u_· tege'n v·. d. Goesvuater's?. Dà13.rom mede
" IHI iLilll·llll.ltll a1111 il ild il.il il >I a ;r ;1 \111 a il ill• 10 ii \lil tl :t· str ijder·s ll { d ortd'ç:':'d_e S ~hilp, _ t erW'1j1 

_ •. _ - . . ·
11

, hl.~, op Tom Hot 's. sc.houûà:rs spromg, 
~Mme?d~!.Iü.~v.ng_s_Y,Q.Q!bof~1.c!,!ng1': "ge'~ien 'ilc1 de. :J.n,teP-1 ec1.ue1 en en, de 

· , .· · • u P.~.d.A,-opposantec w~er parspào~i~f 
Toen onze parlementa lte medewerker .n aan het,· Boer ::'IJ j srîie. Door op crr;is_· t~ 
cle stichtingsbi,jf;ent(omst vcm de 11 stemmen.· ...•. ,., ;ri-Iier :l1i.t.e:rrumpéerde 
n1F.lUWa SOCJêl} j:1(,t;3··:li'' J;c;,.",.,,~'l.'i;'; 11 hl'lm '\ 1 \'''< n;. :'. ''}c:-!- :1 :o- ')'f1i"\d'J.W!iTI:7, 
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.11 

ctat tH.t.a·ege11j.k•e ,foorber·elqiJ?B ve·r-·.:: · ·naa:' het bekende boe!(_ van;Be1lamy. 
e1s'te,·.aange'Z1en het anders -een pQp- Wtj .voo:<spe11en dat, zodra'd1t · .· 
penkast z'Ou·worden. Toon v.d-.Berg :: boe'J:cje va:b meer ~1<:endhe1d'k:fl1jgt;~· 
van .h~t o.v.B. meende uit ervaring vele hu~shoude1 :ljke vergad:è»ing«l~-· 
de lrr.acht van opposities te lmnneri' 11 welke nu door het ewig ged1scus-. .. _··· 
bagàte111seren., h1jz~lf had noo:I,t 11 sieer o~genletbaar zijn:, aan· aan ..... 
veel wer.k gehad om een·oppos1t1e de 11 trekk~l.jkheid zu11-en W1nn&n,, a~· 
nel<: om te draaten. Veel meer narig;- ." dat er tari voldoende ti.jd. vrij 
he:tc:l V<>orzag: hij van de agitatle' van"~' ·komjr vocr,h.et. houden van gezel"".' . 

'de reV01 utionna 1re gröepèn tegen het 11 •schapSSp~11 e.tjeB • . . . · . ' · 
met eigen: lijsten Ui t'komen ·ih d·e ge- 11 

. ·'' • · 

àleent·é'r~ads'ver'J:c[•èztngen~·. ·. : , ! ' i,l '11 \1 1111 ::a il ,,, ~ 'it i; 11 ,) ,, •ii 11 ;, ~; il ti 1: ,; ., '11 u" li u' i• 'u li illl ' 

•Wat nar1ghe1d",,r·meende·_Schilp m~t ·11 .,.; ~.· , •. ,,. 

een ·ru~stsl ag op: h~t hoofd v~n Rot, 11 .1~§!!!.Ji.L.W2ê 
d1e,he~ hierop weer sch.1e11jk o.p:ta- 11 

fel. zette, u vriende.,begrijp toch d!lt" zo-j'ufst :ro1t van e.èn .onz-&r 
die die :r:evolut1onna1re groepjes niet u te1ex:....toeete1l ~ri het berj cht·, 
meer laàt' veroorza:Keh dan de schelpen" dat gezil'it het feit d.lit· V-&~Gch11-
op het: str.l:}nd 'dia in de voetzolen 11 lende· Jede'l vaz'i'de P; v~d. A.· 
pr1kkan op onze weg naar de zee. 11 geridderd m ged~()()%'eerd zijn,_ 
Sl&chts de grote zee dElr partij zij ~~ v'olgens Ronine',met ste111ghe1d -
on.~ ~oel, WiHli'blj nog heel ve.el ·'1 verwacht Hn worden, dat vel en 
kracqt .. E;on mo(jd van ond. gevergd zal 11 van hen hel. volgend jaar ook 
worden al vorens wlj door de brand1ng 11 heil ig·ve:tclaard zu11en W.OIU1'E!Il. 
van wantrol,lwen op de veil i ge en war.- '! In vèrband hiermee· zal q~ 1 '1We1- · ~· 
me zandbank lmnnen rusten om eureka 11 dag , we1:r:e .dH jaar tooh a1 
te ro~p;,n.~ .......... '' .·· .·. · 11 versch!hve!1 wàs, in het vervo1g . 
Jam~D:el' .genoeg sloeg Sch11 p hierop. 1n 11

_ gev·ierd :v.orden op 1 ,Nov&mbe.l;"; · 
het vuur van ztjn betoog onze· par1 e- 11

• n .1. op .\l'lerhe111~. '· _· . 
menta1re medewerKer di.E:ms. bril op zijl'!, 
g&zioht in gruis• waa~ov·da~e Z1cb te" . . 
buiten ging aan •onpar1 ementaire ult~ lt ••u u a" il ''·'~; .... ,, ''"1; .... , .... ,, y; "~.u,, li .u .. n 111111 

drulq.t·lngem. - -u H ·.~ ,j i,i H ~1 ;-...l:tt. ,i lt t~ ti ·,Lh·H .•• u~ .. u .. it H 11 ti.H Î• 1i'"il nu Sin fl 

Fr1ts Ki et gre·ep hierop onm·idQ::e1} 1 jk 11·"1i .. \oH a 1111 •.• ;;.,,' ;i,.Ü "" .: ll' ,, ,; li ,, 11:. ......... 11 h ,, "i. 11 .. 11 

1n en leidde IDem naar buiten onder 11 

beschuldiging van defalttst1scha en, 11 

ant1 ... par1ementa1re propaganda. . .n 

Ondanks alles achten w1 j het lnit ia~ lll · op 
tief,v,an bovengenoemde soc1a11sten 11 De Vrije Arbêlder 
vap groot belang en het wacqten .is. 11 

nog B.1Eilchts op '.het nieuwe verkieZ1f!.gS'""' kunne!l worden opgegeven aan 
nummer van de Vlam om dit -streven 11 de c;rresponden'tfe~ad_ressen: · 
ges.ta~te en zetels te geven. . '' · 

11 
' . 

»nn~~Unan~n~uauu .. uuh.u~uu~"unnhu~uuu ·11 
11 

Vqnd!ll straat 92 
NWEJ :Ierengi'. 3S 

te Ameterdam 

S:OOEK:SESBREKING 11 Bel. angstellenden 1n on·s 'wei'k _.,_....,._",_ 
· • 

11 Irurtteh onze grö:hd'f! lagen· e-v;.~.;;.. · 
Heden kWamen we in het bezit van een. u Aens aan bevenstaande adressen 
nu-ttige \iH,gav(J van hüt· hoofdbestuur 11 aanvragen. 
van de N .B. V .s. ( Soc .v. ondE~r .op);· im • • 
nä,tlt;i,&a : Econom. lBChé· Or, gan1.sat_-:1e .. ~ 'U"'.:N· .... ,.'' o · · •. B. 
G~streefd wor~t ·om dit,.'w~t;kj~ dat,. 11 

- ..,.3etal 1ngen der abonnementen 
ärrtWûö!:tt ~eeftöp-äT1e~1hogc.t1jk& Gn .. u ':>.1jdragen enz •. K:unnen ook 
onmogé,lij'K~.i vràgun op hc,t c.g6bHd van 11 ieschie.den aan bovenstaande 
do tooonom1soho organ1satû1 van de. · '' ~dressen~· 
a:rb61d·;rs, · naaet de·. tá bakSKaart e6:n • ·u 1\ 
blljvènd0 ·plaÇlts tn d;; porstzaK v~h 11 

· 

.1~der6 arbe id.al' ta do én V1nd6n. 11 

Door aen Vêrbluff;:,nd óenvoudlge tabel .11 

1B •,liet de arb8 i der tnogo11 jk bij hd e- il 

r·•:/ \'90:t'komendo s1tuat1e zijn. juiste 11 

hou~:1ng te ~~pa 1on. . · 11 

Deze tabt:.l .. geheel bijgewerkt en· " 
voorziet tn an·é vragen tot het·. · 11 

jaar 2000. Daarna wordt verwezen 11 

11 

Abdnn~mentepr 1 js bedn~agt: 
·r.o.o5 per numm'er. 
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Hierbij heb ik de eer Uedelgestrenge te toe~ 
komen. een exemplaar van "De Vrije Arbeider", orgaan 
van de Bond voor Revolutionaire Propaganda in de Bedrij
ven, hetwelk een dezer dagen in mijn bezit kwam. 



Orgaan v:e:m de 

Bond· .voor Hevel utiona:ir·e Propaganda· in· d-e· B-ed:r·i·jv-en 
i . . . . . . . ~ .· . . . . .. .. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . •' . . . . . . 
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Nummer 8 

.ARBEIDERS EE1HIE ID 'IE GEN D
,~ 

..(~ .TWEE :FRON'l'EN 

':~t België en Fro.n}:tiji.{ ci.1s vo_çt'loeld .zal de-Neder1an~se 
· ~ou:r-.geoi s ie. even .meè.ogenl oos het 1 a"\i'"lnspe 11 van de arbei~ 
der'sklasse hier te· lande verlagen a1i reeds 1n genoemde. 
l~nd-en is geschied. . . . . · 
D1t 1-s de con cl us ie we1 ke we uit de Ben el ux-confei'ent'l<e · 
tèi Den Haag ):runnen trekken -nU. daar b~l oten 1~s, ·~at dkt.: éc-o
no!J!séhe samenwerlüng tussen· Bel ~-1., N$de·rl,àn,a., en L"u;'eltlburg 
-zal wo.rden uitgeste,ld tot •••• ti .. 1o.on-en p~1j~n1vaaux 1n. 
N~erl and meer in. evenwicht ~ut~Jrt: z~jn. ·. ~- . .. . · . 
D' ingevoerde· prijsverhogingen ... ?~ de l~tep,s.rn~,a.del•en en aan
verwante artikelen zijn· slecht•.;~f;h~t "bè·g"l.P.. /van iT,~·4tl. andere, 
~oals de kap1tali.st1sche en 11 iti'c~a11·st:+sdhe 11 woptdvoerders 
tee<i'S medegedeeld hebhen en w.a~'1bt j tevens dan· no.g .de. huur-

. verhoging een feit zal worden .i · • . 
De Nederlandse arbö1ders en .vdöf.ia.1 de ·ëltbeidersvrouwen 
,z,ullen s~Joedig ervaren wat het 01l zeggen als 11 e:oqial.:isten 11 

· ~'~i---Spaak, M.oche en Drees e.;v~;Mi.ëht gaan brengem tur;:sen 1 o
nen en prijzen. VJat dat betr-eft-'zi3D·-dé.t~standen· in ?.r~lf·k-
rijk en Belg1ë een veelzeggend en somber voorte~en.... · 
Mogelijl~ zu11e:1 de grbeider.s hier te lande êchter le·r·ing 
gattokken hebben uit de verscherpte k1assestrljd in Belgiä 
en vooral in F:ran·kr ijk. · 
Want één ding is zeker, . dat het afzäkl<en naar een minimum
bestaan ook hier.op verzet zal stuiten, de versch111end~ 
plaàtse1 ijl\:e acties zij_n hier r-eeds sympt.~men van,. 
Het is te~enend voor de tijd waarin wij 1 eyEffi, dat de Wijze 
van reage:ren vb.n cleverschillende da~b1aden en politieke 
partijen op des0 verslechteringen, in de eerste p1aGtts af
.hangt van het ï:11 of niet ~-anvac;:t'den va~1 Marsha11-hu1p. · 
Dit betekant !n het kader der politieke tegenst~111ng 
Amei;"ika-Rusl <md t dat de ·.:ca-pi ta1 :t st isohe en ;: sèc 1a1 i st 18 che 11 

blè:lde:h en partijen 6én 11jn trelü\:en én dus in teg€i~1Ste11 ing 
tot de stalinistische 11 hun u Dro~=;s n 1 et zu11an eJn ·r.unnen 



2 i· 

. · De Vl:'1 je Ar belder ... . ' . . . . . . . . . . . . . . . " . . ~ . . . . . . . . . . ,, . . . . . . . . . . . . . . ' . ... ' . . ' . . . . . , ., . .. ' . . 
~rva11 tW •. · \Vant reden.e-r:eri ',zij~ . el~ we. ~e~ ins~<l~re~ .' co~~et·. van 
het eng pär:tijbélapg zoudén afleggen vo.or een aT ge111een br.eder ' 
~n voo~"ar mensel'"i jker·, st ~.ndpt;tt;l~. gi;Hi zottdr:;tn we ui et .. meer pas.sen 
1n de 'te.·nauwe jurk ván de .i~mèrf.Krianse-dwimg-dR":mocraJ 1.e en. zou
den we Z·eKer gev'àcr 1open onze aanhang gek] eed te Zlen guan ir: 
d~ demagogische slobberjurk vi:m het stalinisme. Zo .ontstaat het 

· berucht.e vil t-zviart d'en.K en·. prop<:\ga.n.da schema à I;ä Goe,bb.el. s. der 
z .• g. democl:'atische partijen m.èt hun gl.adde slandVTerlçer!3 van het 
alToo 1 Sal Tas · · · 
. . ~ ·'.: ' . . . . . .. . . . .· ·- . . ' . . 
Het Z.1jn dus 1n de ·eerst è pi aats bovengenoemde . tegensterll ingen 
~Jvè1Ke door:ieder~ pollt~L~~ per~ij en .va"Kbond.BQY~ het_··algemeen / 
e,conomisch ·en geestelijk bel.ang van de. mussa gesteld wo.rd~I?· · 

. ?';~-rt~:{al;'iln.~Jl.·, ~ s ~}1~~;1.~: h~~:. J,;a~roe;t v:~n- ,de .. ·~~'~Qo;J,o~.~ . .:~q~.1~a}~st1-
. sehe opoo.uw t~ ma·sKeren doo~. de mas.sa v.ertroU,W<i t·e;· maMen: met het 
.idee·, d~t door e~ri :n·teuwe oo:r:log .e~n. zorgenvrije màatschàpo.ij 1 ( • 

. bevochten k'an worden. . . . . 
De b,eohte <~aneen:;31u~tingvan de ï:eap1t.a1,ist.:~eché 1!lri.d~n door m1d-· 

·. de;t v:an verdr~~1g~b .~tlf.· -p._t=~.ct~n, onq.~i: .1 e~~i~ng ''c}fl Am~t11<_a aan !4e en~ 
kç:tnt en .van Ru.slap'Cl ~nr. .~1 jn, -sate11.1etstaten· a_f.'n. <le ~H'ld•.r~ >k?nt 
( mi no·g vredesyerdrageh' geheten ) -tekenen. (le $!.agord-e .Vän de 
niè~w~ ·frqntLihies dll,i,d.e} 1jk,ll!!, . ·_ · . .. ·· ... · · .. 

·We ZlBP,'·hQe de vroe.gete, SOC1U11st1che O<rga.nisat)es der arba1d~rS 
~D.~è~chaK!=Jl d, ztjn in çut,: :fr~t?~t en .door. .!lun .1 e :i.d,er f! u~tg~l <=>v~rd 

·:·z·i'Jh. ac:m:-hun ·K1 as~:ey.ijanden·, ~le. mldde1,s. d,'"'ze, 11 ;Tetders Y over 
· .!?;en, e.n zonder h.en besTisstngerinemen en, zp n9dig,, indlep.·: ~e.Ze 

· .ar held ers me:nen soms een. andere .weg ~te ·mof:lt en gaë:ln, ~ ~e-l. rs ,!:P-gen 
hen optreden. . · · · · · '· .· .. ,.:. . . .·· ~.: . .. . , 
Als y<1j nu bij het andere front eens op verKenning gaan, dan ho.
ren, .. wij.uit de.st1in.isttsche _ge.1ed.eren betogen, dat zij !!tl te
gen v-erslechteringen zijn en !~l ''o.or de nodén van :het voHr op
·Komen. Zij kunnen dit nu Y-?i1lg do·en omdet. Z1j momentee1 niet it'î 
do;, regering zitten. Dl t di:i·e.1 ü:t tme".l~eti vl:ln de teger.ng, e -. n e:l s 
en vurigo w.ens van ülle sta!;1n1sten in léde.r l.<:md, betexent ool: 
vo . .o:t; 'hen, deel_ h0bhen 13.an .. de. l.<cip1 ta11sl1 sche opbouw vr.;;n l.ed er 
1 and .})ez~ >ï.o ~)bquw ;, ;· OI)der het. tnom .. vun het. Û1 geme8n b_~1 ~.ng.,· gaat 
patU,u,rl ijK al t~jd te:ri Kóste- ·~ an h~t: .werK.end"e ,::v.b:l K., .(z.'*J-~":nf?l d ê 
huid 1ge bezit sverhoud.ingen b1 1 jven 'b'&st ~~[~n ~ · ' · , "·.· · .·~ ,' ':. · 
Wé)J.ebbèb dan pcfKgózlen, diit.ft.l_die }anden waÇ\L.Stcq.fnlsteti·-
deeJ uitg~maa~~d ,h,ebb,en Vgn de-.:regef.17,1g, .met nc;me in. Bel·gJë. en 
Frarucr:t jk, zij rfette· eb .ijverige staätsd 1en~ren wurén en zo~oen
Ae iedere .actie. der urbeiders ger'1cht op 1 ot.~ve,rbetertng, 'ççmse

.. ·quant ,l:G.:tpot h~bben gemaaKt •. ( o.a.·~ hv.venst:·~Ki,ngijn in _:.,nlwero~n ) . 
De impo_pu}arHai_t !Jiè ·een dergel i-jle~ -h<mdeH•ri.j:Zc on,getwi.j.fE?1d 
bl j de .mas~a o :=)riep, ·weerhie1 d heh e! ·nooit v~m zo t~ h!;l.pd~1. ~n, 
Het doel hei11gt de middej,èmé.~ ·het grote doe1 voor het s:t41 tnla.

.. nre tn lEider ·lanr.l: is ,en Z\;11 b11jVf!!Jh het· soc1a1 J·Sti schei· v~d-et1and 
· Rus1 anr;l te beschermen.. · 
,.ilet ~Ift ing n~_mèn · ~n de ~eger:tng uH/St.;t'! J n i st is·ch.- oogw:m.t b~t.é
~<:~nt .gunstige mo-g6}1jkh"'den om,hr:~t ;iegerings-, ar1mtn1stratl~v.:.-' 
en m111 ta ïre. ~tJ;P<::lraat v:3.n d r;s 13taat te 1nf111:.t.er.~n J!l(!t ~h~n ·f7·lgen 
W&rktulg<".,n,.t;etg.fJen .u1ti.tind.á11jk voor Rus1·and tll:11 ît~;1r~- en po1 1-
ttok~ ye111 gheid bet,èk~nt.. · · · 
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. . .::)- Dl t :-~ óat.sta _- · 
/ ps ,'d'~p ~èolr. d~. reden :voor. het .Amer1ka_uns~ _··t-;npl t-"1J a:me .. om •dF- st.~11i~ 
'·:spétet)._pU~~t-en a~·1_è·re·ge~ings- .)·en v~,r.trol.H:Vetl·SfU~pt,_es ta; ·.: ; 

·~- hotid~j1t"van- hJ'ltü:·lr'ro T .o·n 1 ë l! :jn '"lAst-Burppa)TO·ll~-:':J'l!K:e .Pa~ de . 
. staltnrsten ln•rup ,,:vpor- "d·'er~,_·:tjl~·" functl.es de ~~aplta1 1st.1sphr:: 
' opvatt 1ngen over l1.'' c:~be.1':l·s'vt e1~'Lll en x opvo·eJ_lng a 1 ~E'Ir,.·~lJ ~:ö~c.t~·-~ 
~. n~nv~:.ar·deh~ ·· . .. .· . .- ·>· : ·... . ·::: • ... ~r-.:.- ... <~·~- · 

,·, .. ,tr~le urbt:>dders, oor\ dle we'! t<~ ·doo-r hun orgP.n1satTers· \'7Clc1::r;:-:Z)i:Fnog 
·'>in georg;-:n1seet1 z:l jn nuiönH·rt,J·'sçh zi ,in··:!:ri;<>àeel r:h:i:R.!'\·0n~:varfu~-d~; • 

.t.~v.c::e fronten; iif?b metr·'bèr±'o·~~r.. vecdete int:~·rpy:t-i.o~.~·,E-0 · ,._·. 

ontw1Kl:(~1 ~n:g tegr:;nibat, VJe1 te ... o'~.;;.hüri hc::>fd<;n he8P'.,r.VJOir::3lt::·Jl''t:g~p;; 
_,!3tlppeld •. _ , ·- · . ,j .: -~-; 

1 
!'):-:: .·~·. 

Het 1 s a eh t' er d c:ï t. i:l'èÜ: van de r'e'; o, ut 1 on a lr e' ·ar br:j }.o;l·e.r .. e e.n -1 Ad e.r 
,duide1l jl\ tè ·m+J};en,- ch\t.· jui.'3t het 1 i':l_t.r.-;>).f:)e_s11 ssrin over onzE:~ · 
··hoo~ :h-è-en-~·:brr ''d:te · zä'~::·o.n. \.fa._:·f1i{·'"à=f'f'~':eh·'":CT~'f:-àt:;!ü'r:b~'TO~<FS'·,~é1.f 
gf;ötr'dee1~n geh··mde~ d qnoE~t wor_gën:;jör~~i:ioi:~ 1 s, dJ't de ar'5ëfa"ër~-
.K.1ässa ·gevaar 1 oopt verr)!€itt€"rd 'T,e v:ordetl'ln de botsJng tus~en: ! 

be1dE'r fronten. .c . ' . ·· . 
\';:lj heb·bEm tot t:aa~:Ç en 1n dA bedrljv_dn ~n. dear bujt'en 4ie> aûnvaar~·· 

'.ding. der' front.;;n te bë'strl id·ep c-;n ·fij er·· tegenover te St'9 1 1 f"n de 
ZeJ.!~ci!~ :ep' ~~lf-or_êa.rüs.iif\'e"èier:· a[:_~è~:ld!'li'S Op gt'ohQS1 ag ·r~n . . 
fiün·beor1~'Ven, los. van J.ed8re.,._patt1J'·or vaYver.en1gl.n.g, . . 
Op dera,·e-·gron1s!~g van de arb·e1'derscenheld .nJ .de bedrijven ls 
.hetri:let ulleen mogelijk, d.at w1j ~eri oör1 og· H:unnen !teren, maar
het verschdft ons vooral hér g&reedschap in de str 1 ~id /tegen h~t: 
·ka:)ltallsme, :Oe z.elf-uc~le·en ze1.f-organ1-satie op gron.~s1ag .. d~-r 
-~dr1jv~n;1s de hafboóm wa~rmea·wlj u~~aiders het kaplta, 1sme van 
zlj_n f~1a,rn~nt n.l.-,g~~1_!öult1n_g kunnen afwerP,en d,oor tle bedri-j-' 
van 1n. b·"':zj.t te nem~n. 

~ .... - ._.. -·- - ·- - - ........ ___ ...:.- ...... - - - -· ...... '- - - - - - - - - - -:- - . - -
-. ( 

.•· .. ·! 

WIN~--: -:L S::, U~~~~, :":NG 
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Over en1 ~~ tî.jd z:Jl er éfi!n We1· wars <m tngf-d 1 ~nd we1 ·~.-". n ·J eUWt=> 
'rlcht11jnen za1 bevatt~n·voo~ d~· w)nY~1s1Ult1ng ~n de arbe;~s-

t·l-;jr} · -va-t-l·· h:e-f:..:~.W-i-nk-e'l-p~?trssènee<1 •· · . '-,.i....: . .;_,·.:~-:· ·, 4 ·•. .,,·. h- -~ --

He:t zaJ. ~n de bedbeTlng _11 ggen · dP. ·wmke1 s een uur 1 e·p.;e:"'r e;t:0'?1:'11tlA 
te 1at~n dan·tot op h~d~b het gevél was, tarwtjl op Dohd~rdag 1! 
winkels· Z!>1fs 3 uûr· ... 1 :mg?r ·r.oud~h opèn b11jven· n.,1, tot 9 uur. 
Voor net \71nl~e~ .·ersóneel bBt.~.KI'int d1 t vr-. ~-1 ITIE:~èlr dan <:<11 foP,D ~"~.n 
f1nançn ê"! e ac:ht (HUl tg<'ng·. :.·rant . ~en .dag.iaàl~ "Wel 'J-.:A om, ri• U'Ur eïn~ :i_.gt 
slu1.t hen onh~Tr.oepe11j'K uH vc:n n~;;t dAe}ht?-bben aan hE>t gewqne;~: 
1eve.n ln de ávondur"'n, zo.we1 1n d.e grot~-> aïs :j.n dè 1ç1eiêe St-e-'4-E'I·n, 
~nle cursus-s"?n, u1t.gangi":lt:i~s, 1ez1rrgen; Lort.óm ihfl,t -g13h!'!,l::l cul_·i.u
rele 1ev~:!'l 1s 1.nges'l"."'1d i-& 'i-R·E,(~t:-&1-:d- O}l ar-m aonvan®.suur ven he1 .. f 
acht tot ;~cht uur. :r:rf l)ete·:::~·=mt, datb1j Äen.wlnl~f'>lslult~:hg van~ 
7 uur het personee1 e~ dus oo~ hét gcizjn van het pets0D~'1 ster~ 
be1~.m.!l1erdrJordt ·'!n dEl Vrlje tljd 'Q"lstedïng~..,I:j_ert.Ag~ri kan_ njèt · 
genoeg geWI:ldl"SChUWd. Wor-den· i 'll ... , . - .. ·· - ' .. ·. . , . : • · 
D~ acht.~~gr'ond. VqD d ft v./li1tsontv;nr':::' mo.ët gezc:chot Wo'C•)on-: in de· 
at'braal.ç van ·ht:)t 1·--~vans :;~ n · vm1 dr-i. arb~'J d 0rs. · · ·· ... _ .. · ~:, ,- .,_ · · 

.Jo 0 'I' --à 6 ·~: r·l :! s·s ·b ~1 ti;"i.i'J f_;:~n: r:m: ·1 0 OÜG'~O Y_l '.':~' r-:~ t t <-, no0~ '' j ~:: d ~ r.;e~!.j nnen 
:)~/ .'.' :_~·~:·~ .. :· ··~- ·.:~ ·.' J: ~~'> ·~-/ /it-:-. ·.'!·. ) . 

.. : .. ~i 
· ... 

.... "#'. 

i 

: ~ ' 

'<; 



Pe Vrije Arbeider 
} ·1. I •. e t e e I I t • I t I t I I r I t I t I I .f I I t ·• I t • • e • I I I I f. ~ ~ t I I I I ' .. 1• I I I f e • I· t t t I I I t t I t I f·: 
··hoe langer hoe groter.· Dit heeft ten gevolgf:l, dat steeds meer cehmJde. 

vrouwen e:r b~j gaan warl-een ten·etnde op z.o'n manier de t.ouvqt~J,eà aan 
'ell~aar te ktlopen. Dit_ 1s ·één van de sd ccesvo1 ~ e p'oeingen v:Gn de reg~-
-rlng o.m de arbeidsproductiviteit op ÜJ voer-en. \fan.t waar voor .r~ort de 
man· alleen werl{te voor het 1 ev~nsonderhoud,. moeten nu reeds. in v~1 e · 
geziihnen-man ·èn vrouw h1~rvoor \v~rl<."eri. . 
Daar d& ·vrouw tevens Q.Ei weintg b~n:i jdenswat.rd 1ge ta~K heeft om na _ .. 
baar dae;t aö.lc in fabr v.:~ of ate1 n~r' doK':'no g. v~or haar gez:t n t~ -mo-et E>n _.' 
~~~~~n, b1edt de reger:tng h~ar nu ~~service van de.1a.tere WJn).{e1S1Ul-

Deze macltregelll, die natuur11,j1( weer ten ·koste van he·t 1 evenspE':_i1 V8!} 

groepen arbe1ders gaat,· moe~· fj:::Zi·1enpr~'='n. 11'1 het totale streven de,r 
bezittende ·Kl'-<sse met haar """"-~1sehe .. he1p~rs om doo.r nndd'e: ·T· 

Vr!n ~een geforoeerdt:l opvoe_r~n,g de·r-·~roduct:te uïs net i_e_w:e.er te !:'":unnen 
meet-e1 Jen. . .. te 1 und,. 't.f:~r ·z.ee e'l}_ :1 n de 1 ncht I . -·. 

_ Arbe1d~rs en ar·b'e.idersvrouwe:h ste,urit de KomendEi stri;jd v1:1n het vJin'K,e1·-
p~p=.Sop~e1. ,_ het i~ .~ns -j.\11 er 'b,e1,ang __ t _ 

,- -- --- - ~ -~. t- - _-r:·_ ~ .:..; ~-~;-~ ;.;;....-·-· ··- ~~- - ;...;.~.- ··- - -· ....... --.. ·- ~~- ~"(- ,~-- ~--r~~~ 
' 

T,_;._ .'.'\ 1_·.·-" I.'r t.T __ ' I-'l. rr IS. cr:I-.,.,_~J (JD ooU'r :i'l'J Pf' 0 .. ;~rl'i •,_ ti :..:.:c• .p:i . c• r·,·;; TJ: .iJ.:: / ... •.s. .. l;J - r· ... . .. 1 w.JJ.. •.:·· '· . ·.~ • .J. -.t~.+~ --U ,. ___ J ~- l J.. \ -· . I 

Een vcm de s1,:esinnen V<:\n ie regering is; .O:Jvc"<·~t·ing dP.r :.1ro·:'luc+ 1 r: ""n PPD' 

s:aber 1~·vr.;n, is h:ë:t- ~ntgr< midd'el otlle>'fJeer .F.'IPn hegr-:·r il:tevr-nsp~J1 t<=- b~rp,'1l:\r.,p 
Als wij in_ voorr-a<~nde arti~fel &n ste111ng .g8nomen hebben tflgf':n dF:>ZF Op-· 
voerine vuri t)e productl~, dcm betairent d'lt. niet dat wij ont·.;E"nnen, dat 
eèn hoge(e productie ·gc.en grotere 'We1v~c-Jrt Kan g(-!Ven. ,;ns jen1und f--en za'l:<' 
.gr 8<::.n he"'lft en een stlü'· 1 and, dan 1s het verstond :• g om zo weirUg mogf',-1. jl 
Vc~n dit graan op te et <:>n ten e indt:J zo --veel mo gr!ll l"jl}. over te houd ~n om u lt 
te ,za-:!-1en, De oogst z211 groter z1jh naar-mate !).ij m1nder ccnsumeE->rt, 1·A1-
JceEin op deze wijze ·is het rnoge11j~{.het vo1.gH1~d ·jaa·r -ever meerdere zaKlt:en 
graah te besch1k:-:~n. · ' 

. Op een ze1fde manier nu trachten de:kap\tal 1sflsche ~and~n het doOr ~e 
oor1oe tç;ndE>1e verwoestl':l ot'_ ver.ouélerde pro'.luctèe .apparaat weer op te bou
wen. Ruslrmd 'loet d:'lt door mJdde1 van z1jn beFende 5 jaren "f.:;1;:mnen·reeds 
lcmger en rad ic::,1 er d :::~n qe over 1 ge 1 <:-.nd en. De grond gedaQht e is :· het. :ner-· 
:Kende yo1K gedv;ongen beper!(ingen op te 1egeen,-door .J!Üddel van djstribu
tle of prijsverhogingen v::=n consum:~'ti~ goederen, om door dezp, •·bsspi..\rjng~· 

:'' . dlEi ~~a-pi te>1 sgoederen a~n te schaffen, well\0· op den duur een hogere wel- , 
··' vac<r.t en vooral eenrstert-:ere mdlita1!"> !Jt;cht opleveren. · 

. 
~-~ . 
' .... 

.,-Onnodig t:e zeGgen, dc.t de bez1t.tende.Klassa zich hjervoor geen, e:rfke1e 
.. , · be?--erlnng hoeft op te 1eggeri. · · · -

Het onmenselijke in dit s~rst>em schu:i,lt ech,ter niet u1ieen il~·hé.t-'feit 
', d-at-. de arbei_dè~ . .9.11 e~Mge J.,a:pt en van d~ a opbou'N 11 op Bi jn s o~oud érs }-:·rijg: 

maar voornamellJlc, ·dat 1!iet .b~~!. Kröch,t en. do.or h~E.- ontber1ng opgebo.uw
. d,e fabrieKE?·n, havens,· transportmidde}en enz. n1et in HAAR bezit· .Komen,· 

doch EIG:T.NDm.: "~'lOrden' van deze bevoorrechte .K1 asse >De vruchten van l:tlaer 
_ á~~eid Wordenhaar ontsto1An, ZOà1S de.·e1eren onder een kjp wordèh Weg
genot~çn. Zeker, çl_i:t onrecht is zo oud é!-1:s het Y3p1tafisme Z~71.f en Proud
non :t'iep reeds u1t dat eigendom .diefstè).].Q.s·, .-maer jU1St het naoör<oe;se .. 
bee1 d, Cl.CCI3nttieert- dit ZO st ei'!(. v;Ii;'l.ar tot VOQr 'kort pUin 1 ag zj jn kran~n 

.längs de herstelde-havens verrezen door OVZE_ARBBID ; automobi8,en en 
trelnr:Jri, 'in acu'lt:s.1 bijna gel ijl:\ a.ls.. voor de o~:r1 og, ''Bne1, en over dP hf<r_
st e1 de W€lgen en ,b<"nen '"loor ONZ··.' AREO:::ID ; onder water gezt7tt8 po1 d~?rs met 
ver·Noeste dijl<enfJVerden b.erschà:p.en.t.ot,vruohtdragende gèb1P.dr=.n öoar ONZE 
A~EID . - - . 
ONZ7:; 'ARBI~~:l D $li!1 Schepper van a1.le,.l •. lj'Kdom op · aE!rde Ûti e.cht er noo 1 t 1n 
staai ·zijn de econom1sche onzeKerheid e~ ~e armoede te ~oorkom~n ~o 
lang wij niet h~=;t ióelfbescgï~vingsrecht OV€Jr do producten van onze a.r
beid veroverd h~bben. Dlt ls da~ te~~ns een verklaring voor Q8 onvgrschl~ 
11.ghe1d en t7ganw~r1n1ng van de arb9ldertfk1 aSSB ·.vo,or djt so)rt opbo,_nv, 
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Op~?uw, I)atulirl i j.k ,. maar voor wie en :~ypa.rVoor ? A1 s de arbe'J c1ers·k1 c)Ss_e .. - · ,<:• 

weigort zich met een minimum bestaAn tev.:reden te ste11 eri ten gunst.e van de ~; 
bezittende klas~e en in strijd g~ai 1 ~ari bre~kt de hetz~··tegen haar 1os - . - ~.··: 

door middel van pérs ·en rè1dciio. Ook de ;;sociciJistenlf doen hier di:"'P'Per. aatl 
mee en toen 'KoEt na d.e oorlog :çle ··~gt~~rd~mRe. havenar b.e iders r:1eenden, .à et 
opbouw l?E;ltekende. tnedezeggen:3qhap van de ar·beiders- in de wijze waarop' en i'J ,:; 
zelf in het arbe1dsprooes gingen. ingrijpen, gaf Jef Last hun het 11 advja:s-". ~,:) 
om eerst te gaan puin ruimen. Na:dien ... ~s er al heel \iJat p\11n ge~u1md·vo1wms ·· 
dergelijke 11 adv~ ezen 11 , Jlijet a1 s _ r.esul tp,a,t dat we •a] weer ,vbo~ eA-n per tode · 
van hernieuwde v'~rpü1ning staan. -... ·. . . ' · · · . · · . 
'foch zien We bewijzen van ni.euwe orJ.ëntering e.n n)EiUW pogen van a:~ arbe1des .. 
Om onder het jUl< Uit te komen, 'Jas. het ~e:rste: S~Tlnptoclm, dè reeds gecjt-eerd.e (·: 
Rotterdamse stri:jd, die geheel brajç m.et· d;e oufle qpva:ft-;ingen over ':Str1jd· ètf ~:·· 
organisatie door de~e geheel in' eigen .hanilen- te hotièleh'; 1 os'· v,ah d'e vakbpn-:-' 
d.en· .en- Z'à'l-'f'S -z'O v~r-· ging, dat d-e ar.heide-rs- Tn het hedr-1 jf,. iti_,d·it ·ge-val d-&: 1 

havent de arb~idsta~en.vaststelden ~n ~ier ~Ok Z'elf alS ~~beia~rsm~cht 
oomtrol e op 'u1 toeLenden, de Haagse tramstaKlng en d.e, staK1ng van de me,e1..,.. . 
fabriek Holland te A'dam waren hier eveneens voorbeelden van~ ' ~ 

]Jat een stal<:~ng niet gewonnen wordt doo·r <*1 i een maar te strijde.n .. zonder. ,"iJ: 
ir;.mepgin. g v~n. ee.n r vaxbond ~.· beWfjzetlJ :cl~zë·~~.áat.et e .:. twee. H1. er b1 e&f de· st:a:- · .~.:~.$ 
klnBJSelocallseerd tot het· eigen bedriJf, 1hetge8n ~oet u1ti'open op e,en ne·d~.;~ 
laag dae,r iedere ·ste:King momentèel een strijÇl ·iS .tegen de regering. Dit .;;.f 

. peteJ<enrJi d_?t dezé Sle.chts -gewonnën:·:l<:an··Wlilrden alS de actie het kara'Kter . J 
lcr1jgt_.vun een 1<lasse corifl iet. D~ in de strijd betroKken arbeiders riro'ete;n '-j;.>: .. 
dus in de eerste plaats proberen··:om::.hun actie uit te breiden do·or hier 
andere bedrijven in te. bet:i:'eltkel).. In. hun actie-c.omité ~ullen dan oo'k.vèr-
tegènwo6rdigers van die andere bedrijven ~itttng moeten hebben~ Op de~e 
wijz:e zal b1-j uitbreiding van .de strijd het oorspro.nkeJ.i.J~è actie-cómité 
·uit~ het bedr .ijf z·i eh· verbräde:b t at· een plaat sel i.jk ,of zelfs een ~weste-
lijk actie-comité. M.a.w. in d.it stadium is de stalcing uit· gegroeid· of ,. 

·:) gaat uit gToeien tot een ·Kl as·se-conf11ct. . - '· .· · 
Gaat dit .proces' vanz·elf? Ja en neen, De arbe1bers1-:la.sse heeft in de geschie 
den::l,s bewezen .vaak intu'itief in bepaalde situaties ·de juiste op1 oss,1ng tE> 
vinden en geheel nleuwe organep. te scheppen, d :Ie ou zo :n ogenbl H;: ·v.o1 ko-. 
me~ aan haar doel beantwoordén. Aán de andere kant

1
1s het loglscht dat die 

arbei.der.s, d:Le op dit ogenbl ilf bovengE;sch~tste ideeën over revo1 utionrürlre 
strij_d als jufst· aanvaarden, deze ideeën· ·in grotem omvang ~n sneller t·empo 
onder de él.rbeiders zouden Willen brengen. Het doe! van de propaganda van , 

': 

de arbe 1 ders in onze Bond is dan oo·k dei ~~lf=~~!1.~ en ~el !::'.2!8~!:!1.§.§:!.1:.~- ._ 
te stimuleren. Wij doen. dit deor als bedrijfsarbeiders · 1n de eerste p1 ae.ts ··' 
in ~aris eigen bedpijf hiervoor te \ijyereri, maar wij menen dat een organisa- '~ 
torische binding V?R allen. die deze propaganda voeren onmisbaar is.· · · ·. r 

·Hi~rdoor zijn we n.l. in staat om gegevens, gesch:Upunten en ervaringen uit· 
'ons elgep 'bedrijf met die va:ro. o:qze ·Kameraden in aflidere bedrijven uit te 
Wi~selen,ztodat Ë.!j en .Y9.2.!: een èv._ copf1ict de arbeider.s van het gehe1 e 

· beël.;rtjf van· deze.'gegevens ,Kunnen profi;tèren, om op"d.1e manier met de 
juist~ bedrijven contact~n te leggen. 

'Door deZ.e org. binding'Zi,jn we tevenà i:a staat het publie1< in tijden van 
strijd ·te Kunnen inlichten; als evenw1cht tegen de leugencampagne van 
pers en radio. · ,_ , , 
De bevrijding der arbeiders·klas.s·e rrioat het w~rk van· de arbeiders ~e1 f ·zijn! 
L-a.at een ieder deze. oude ·we·Kroep verstaan 1ni_het tijds heste·r;; waarin· htj', 
1 ee;Ct,. opdat hèt. sqcial isme niet ;verst<:ut t at rl ogmat isme. 

i I 
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groe~en van het Ned.er,la.ndse 
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~'"' :,:e~~a:--~~-" _o~~o'·-~.c~onden : :• del~ ~,~an. ~&;noE(~~!.l bij· llet op:mlen :i er 
~~em,p-:- .... v""'n ~He"G, ABJ?lta~.l van ;

7 
• her·lnner:pttgen u::..t 1903 e!l toen, onze 

""-·~:r:x, .·:.::..onder· aoornal1.ngen of :~ vit-ale yoorzit-'-er in zi:i::l versie.J.:do 
blJge.voegde kaEtt·ekenin;ren. : · ro1.s1ioe · we:ça tJln:.:en;:;sreo.en· vesrae:ó., 
1\E1~~iedingen get op;2,2f~vsn . .: ·v~o~ zover wij. ~nze yand_elst'ok konden 
prlJS aan y;reelcbl~d S,:gartacus. · vln:ten om ~verelnd te t:omen, al de 
;r.r:t·t·t·!·r·t:t·.:l;t:r;r:;:r r"t I I t':t:t·~·::;·r·,·;·r·r·r ::. Ylamjon~eren os. de betuurstafel op. 
9..~~12,.0ndentie - :Een gr~pl·üg voorval des1 zich voor 
Kam •. J. tËÏA.- '.x' : : toen de .inleidér bij zijn rede z·("n 

. Neen ka::aerae.ä, het 'P'S;rû.cht dat : geb;j,.t verloor, het-_:-relk spoorloos V'ïei 
;tSocialis:;;.e van Ond~·r),Op·r 4 ich · ,:_: rolde. Frits. Kief. speurde _J:1et echter in 
geheeL ~al wi'-jdsn aan godsO.ien- ·- enk,eJ._e· minuten vu3e_r op in de u.iter.ste 
stig,e vrae;st:J.kken is misplae.tst:~ lin~ter hoek ""an de zaal. In een 'l'e;... · 
3ij n~vraag verklaer:le de· re- :. solu.tie ;;,-erd aangenomen, dat onder· 
d,:c~ie',.' dat ·ze ha2.:::-,stancipu.nt ;· · &~ec.1.g~ v~crte_an _vers~aá.n ~DIJ .• '~Jor~e;:l, 
o.ll seen ~_tanlpünt lr.. 1ie nemen . : 1~de.L d1e een Jon; ü?.rt oezr_G. I~let het 
tr011W· olijft .. 'Jat met het ICerst-:-: zlngen van ÜLlWe Taaie werd deze ge-
nv.m:mer van dit ·'Dlàd door·'·he.t... : slae.gde jongerenbijeenkomst gesloten-. 
I·è 7er des··· '-Tel.·ls. l ..... .ao , 

1 
_._ ·d:. a''., ir ;.t :t··t ·t "' .r·:r :t ·; ''1 :r:r ., '-r ~ -• ., ., .,., ,, .. , :t ., ·uPT" ., :t ::·~, :t 

·=> · •• -·- · -=> 0 ~CO p0l,'ll2~1 :. . . . . 
. , oevv~JSt vreer. e~ns te :ne.er, .. 7". Y~rrast l!Y.: vr1en~en met een abonnemen·t 

d~~ m~n,·dpo:r._vermi.jding van ~ .~fl de y~lJe ~rbe1de::· . 
pr~nJ?l~p~enreJ:.te.reî oo~ öe _: lerscb.~J~t slJeeqs blJ verrass1ng. 
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I~ICHTilUENDIENS T. 

ROTTERDAM 
I . 

I.iD. No. 9$3 

GEHEIM. Rotterdam, 22 October 1948. 

Als antwoord op UW schrijven No. 42840, d.d. 18 Augus
tus 1948, betreffende een verblijf te Rotterdam, gedurende 
de week van 19 - 24 J'uli j.l., van Victor, Ludovicus .ro
sephus, geboren 14-10-1913 te Antwerpen, »okwerker, wonen
de Spaarstraat 22 te Antwerpen, kan worden bericht dat zijn 
verblijf alhier niet kon worden vastgesteld. 

Met betrekking tot de in Uw schrijven genoemde verga
der!~ van circa 25 personen, wordt dezerzijds gedacht aan 
de alhier gehouden zomerconferentie van de Communistenbond 
11 Spartacus•• (zie hiervoor dezerzijds schrijven I.D. no.577, 
d.d. 12 .runi 1948) waarbij echter wordt opgemerkt dat deze 
werd gehouden op 5 en 6 J'uni j.l •• Deze vergadering is des
tijds bezocht door een tweetal vreemdelingen (vermoedelijk 
Belgen) en door een paar vooraanstaande figuren uit de On
afhankelijke-Vak-Beweging. 

Varzonden aana 
Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te 's -Gravenhage. 
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Bwurner 45179 ·14-~·'48 

Hierbij doen wiJ U ala biJlage twee exemplaren ve.n "De Vrije· 
Arbeider" toekomen ter overhand1s1n~ aan de Belgische Dieast. 

131jlagena 2 

Aan de Heer B.Wijlhuiaen 
Plet Avontuurstraat 24 
iltEUA 



UITGÉiÓÈKT I DX - \ 

10 September 8. 

IV. RD.I SIBIJII 

De Heer Commiaallri.s.,.. Polltie ,. . 
En•tJaM. 
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NO! A 

!Als K.B. 

VANs B.IV. 
9 September 1948. 

Ik mege U verzoeken bijgaande twee exemplaren van 

WDe Vrije Arbeider" aan te leer w. te willen tee-

senden ter overhandiging aan de BeJ.aisehe Dienst. 

B.IV. 



Nr. P 335/'48 

Onderwerp: Bond 

GEHEIM: -~ · .• 

van Rev. Propaganda i.d.Bedrijven. 

Ingevolge een.telefonische afspraak met de afdeling 
van de_Heer Muys, dd. 28 Augustus 1948, heb ik de eer, 
Uedelgestrenge hierbij te doen toekomen: 
1. een schrijven van de in margine genoemde Bond, begin 
Aug.1948 gericht aan de lezers van het orgaan "De vrije 
arbeider", voorheen or8aan van de IFBK, thans van de·BRPB; 
2. de grondslagen van deze laatste Bond; 
3. het nummer van Augustus 1948 van"De vrije arb:E!:o:ider". 

Gaarne zal ik deze stukken na inzage terug ontvangen. 

Enschede, 28-8-48. 
i/ 



DE AR BEl DE'R ! ' .. · 
·, -! 

, I 

' i 
' 

,. ' 

Orgaan van de Bond voor Revolutionaire Propaganda in de Bedrijven 

1

'.· Correspondentie-adressen : Vondelstraat 92 te .Amsterdam 
Nieuwe Herengracht 35 te Amsterdam 

Nummer 7 Augustus 1948 ·~: ·:: ----- --- -- ·-----~- ·-·-- --- ~- --. ------------------~:;, 

WAAR STAAN. 

Het is nog vrede. 
Doch Ameri~1anse super-vliegende forten dreunen reeds boven Europa. 
Eän ijuesische luchtvloot ~ordt in Berlijn gestationneerd. 
Dit zijn dè symptomer. van de steeds scherper vormen aannemende tege~
stellingen tussen de i~perialistische grootmachten Ruslnnd en Ameri~. 
ijet is reed~ zo ver, dat iedere hamerslag en ieder stuk brood in deze 
landen alsmede in die der satelliet-landen ~ordt aangewend om de ei-

, gen pos! tie t"e versterken of die van de tegens tand er te verz.wa kken. 

~i : 
r,~ -:-

r 

De teg·enstelling Ri.lsland-:A.merika heeft zich reeds in ieder land ont .... 
wikk@.J,.d tot openlijk pprtij kiezen voor de één of voor de .ander. Hoe· 
V~Fbtj-sterend en hoe onbegrijpelijk 'het is, ook onder vele 'arbe-iders 
en v0oral in hun organisaties en pur ti jen is deze tegenstell-ing aan.,. j\. -
V'IJ.~Pl:I öf word.t< daar. zelfs gepropageerd. Alè wij het wrtij, kiezen in 
Cf~$ aonfl.i ct afwijzen en hier tegenover de noodzakeli-jkbêid van revo -. '' 

, .. làt.ionnair llandelen en denken stellen ter ·voorkoming' van .~en nieuwe 
oorlog, dan zijn we ons bewust tot twee belangrijke cat~,or1Sn srbei-



ders te spreken. Da eerste categorie bestaat uit de bewust en prin
cipieel georganiseerden, hetzij in het N.V.V. met de confessionele 
bonden aan de ene kant (anti-Russisch) of in de E. v.c. aan de andere 
kant (pro-Russisch).De tYveede categorie bestaat uit de bewust ongeor- :.-~, ~! 
ganiseerden, die de gevaren onderkennen om op deze basis lid te zijn 
van bovengenoemde organisaties. 
Want het is een groot gevaar om aangesloten te zijn bij organisaties, 
die in plä'äts zich tegen een oorlog te keren bij voorbaat reeds partij, 
zijn in de komende slachting. Consequent gesproken vormen de bij deze 
organisaties principieel aangesloten arbeiders, de vrijwillige kern 
der bemanningen van de bombardementsvliegtuigen, oorlogsvloten en an
dere vernietigingswerktuigen in geval de voor hen "heilige" oorlog 
uitbreekt. Wijs dit niet verontwaardigd a-f E.v.c. "'-er ! 
Uw landelijke en andere leiders met aan het hoofd Blokzijl zijn 
C. P. N. 'ers en die hebben reeds voor Uw plaats achter het stalen gor-
dijn gezorgd. Maar ook gij volbloed N.V.V.-er of confessioneel, ook 
U~ leiders hebben de deuren van de Sherman-tanks goed geolied, opdat 
gij gemakkelijk Uw plaats YQ.Q.!: het stalen gordijn in deze bloedlinie 'îf.>' 
kunt innemen. Uw secretaris Suurhof heeft reeds in het programma van j~~ 
de NederlHndse Strijdkrachten een waarlijk schitterend bewijs ge lever<l)fi 
d~t pantserkruiser socialist voor hem geen scheldnaam is. Hij weet ~··'i'::; 1 

zijn plaats in de komende botsing en wat erger is, hij weet hem in ··~ 
eerste plaats voor u. 1'.ft' 
Vele E.V. c. -ers en N. V. V. -e~s. zullen schrikken van deze voorstelli~.:I~ 
van zaken. Niet omdat ze onJUlst is, ma.B'r y~len hebpen ten einde rEU~Q :1~. , 

van tweekwaden de minst kwade gekozen ortlal~t zij meeta:den, dat er ge~ ~· 
'andere mogelijkheden \varen. Dit fatalis~~., in plaat~czich te verzettet};, ; 
zich te la ten drijven door de otnstanèlig~~~.~n; äe Zf~)ià.,,<lie in de eer-
a te plaats de arbeiders zelf aangaan doe:~: hun ''be stu:fi~·ije-rs" en"~eiders" ; ·u, , 

__ . _ ___ · · !'rr;i 

., . 
.. /_ 
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te laten opknappen, ie de oorzaak van ons gebrek aan kracht, welke 
tot onmacht van d'e gehele. klas-se van uitgebuitenen leidt. Hoe kari 
daar verandering .in komen? Alleen door als bedr1jfsarbeiders in het 
bedrijf zelf over onze problemen te beslissen, zelf in strijd te gaa.n 
en die OOk zelf te. organiseren zonder inmenging--vä'Ïi \Velke vakvereni
ging of leiding buiten het bedrijf en met geen andere hulp alé de 
sollidarit~it van de arbeiders uit de andere bedrijven. In het bedrijf. 
hebben we als arbeiderG édn gezamenlijk belang. De vakbonden en par
tijen r.taken deze natuurlijke eenheid in het bedri·jf kapot door de 
politiek en het geloof in het bedrijf te brengen. Deze zaken horen er 
bui ten op straffe van ondergang .:-iJan de arbeiderseenheid. Deze arö'ei
derseen~eid zien uitstrekkende van bedrijf tot bedrijf betekent niet 
alleen een verbeterde vorm van strijd, doch reikt veel verder~ Het 
bedrijf~personee~, dat aanvankelijk zich zal verzetten tegen aansla
gen op hun levenspeil,zal al strijdend leren, dat deze eenheid de 
sleutel is tot nieuwe ma.atschappêlijke ·vorm~n met, als eerste phase, 
het in bezit nemen van de bedrijven, waarin wij nu nog slechts als 
uitgebuitenen in werkzaam zijn. we moeten de toekomst echter nog niet 
verwarren met het heden. Hoewel er hier en daar reeds gegrepen wordt 
door de arbeiders naar de zelf-actie en zelf-organisatie als nie~we 
strijd- en organisatie vormen, zal hier toch nog v·eel prop3.ganda: voor 
gevoerd moeten worden. Ook aan de techniek van het zelf-ooen dient 
alle aandacht besteed te worden opdat we niet in algemene vaaghe9en 
vervallen. Daarom zijn in deze Bond voor rev.propaganda in de bedrij
ven die arbeiders verenigd, die deze vormen van strijd en organisa
tie onder hun kameraden in het bedrijf en zo mogelijk ook in andere 
bedrijv~n propageren.Om deze propaganda zo doeltreffend mogelijk te 
maken, menen zij dat het van h~t grootste belang is hun ervaringen 
met die van de arbeiders uit and.:rc bedrijven uit te wisselen, plaat-

. ... 

,. 



selijk, landelijk en internationaal. Bedenk toch van wat voor revolu
tionaire betekenis het zal zijn, als in de meeste bedrijven op deze 
manier 6Sn or meerdere kameraden contact met elkaar zullen krijgen. 
Maak echter niet de vergissing ons voor nieuwe leiders aan te zien, 
die uit zullen maken wat er gedaan moet worden. we zijn en blijven 
arbeiders uit de bedrijven, die sollidair zijn met iedere actie, maar 
die er op zullen blijven hameren, dat de arbeiders hun strijd in ei
gen handen houden. De taak van onze propagandisten in de Bond is niet 
gemakkelijk, Als het ergens voor geldt dan is het wel hier, dat we 
OP papieren-leden geen prijs stellen. Laat ieder die meent op deze 
basis te kunnen medewerken dit dan ook doen; de internationale situa~ 
tie maant tot snel handelen. 

baQo1ur=r~g~r1na ~t~ijd~ ~egen Qe_h~v~n~rQeid~r~·~e and 
êronder geven \Ve een ui tvocrig verslag van de belangrijke havensta

king in Londen, wtlke in Juni is gevoerd ~n diu ons door etin ~ngelse 
kameraad is totgezonden. w~ vernemen, dat deze strijd weer in 0eptem
ber of October hervat zal worden, maar dan oP nog uitgebreider schaal. 
Daar wij in contact staan met het comité van actie in de Londense ha
ven, doen we een dringend beroep op de Hollandse havenarbeiders zich 
met deze Engelse karneraden te verstaan. Internationaal contact van 
de arbeiders zelf leidt tot internationale sollidariteit. Dit is de 
enige manier om een oorlog te voorkomen. 
De recente staking van 31000 havenàrbeiders in Londen en Liverpool 
was een symptoom van de algehele onrust, die zich onder de industrie 
arbeiders van Engeland ontwikkelt. Deze onrust is voornamelijk ver
oorzaakt door de desillusie welke het Labour beY<inà is ger;orden, ·.velke 
in 1945 de steun kreeg van de gr~te meerderheid van de werkers van dit 
land. 



Gedurende de drie jaren Labourregering is het duidelijk geworden, .dat 
het dOel van d~ regering is het kapitalistische regiem te versterken. 
Het nationaliseren van sommige industrieen en de instelling van indu
striele commissies in anderen, heeft er alleen toe gediend de particu
liere ondernemer als uitbuiter der arbeiders té·trervangen door de 
staat. De verhouding werkgever werknemer bleef dezelfde, tegelijker-
tijd stegen de kosten voor het levensonderhoud sterk en voerde de re
gering een politiek· van loonstop in. Kleding is 400 tot 500% duurder 
dan in :ç939 en er is een derge1ijke stijging tn· ge prijzen van andere 
goederen. Sedert 1945 zijn de Bri'tse havenarbeider.s versch-illende ke- · 
ren in staking~gegaan. ·Een van de eerste daden van deze social1st1sche· 
regering na de algemene verkiezingen was het gebruik van troepen als 
stakingbrekers gedurende een geschil in de dokken. Gedurende deze sta~~ 
kingen hebben äe· dokwerkers geleerd, dat zij niet kunnen rekenen op de 
steun van de rE3f'ormistische vak:yerenigingen, di.e verbonden zijn met de 
Labour Farty. pe vakverenigingaleiders hebben zioh consequent gekant -
tegen direct-ei ~ctie .en waar deze plaats vond (zoels in ae laatste· · 
staking) hebbe~ ze hun best gedaan deze te bre~en.- Om deze· rede~ en '· 
hebben de strijdbare elementen in de havens een begin gemaakt met het · 
in het leven roepen van een " rank-and-:file " (van onder op) organi- ~, '"' 
satie gebaseer4 op het beginsel van de directe actie en eigen arbeida
contrOle in de ·dokken. Het \vas deze rank-end-file organisatie, die de 
hoofdrol speelde in het stuwen van de staking in de maand Juni. Onno- .; 
dig te zeggen, dat de gehele kapitalistische propaganda machine -van .. · 
eerste minister Attlee tot de Beaverbrook pers- de leiding van de sta~· 
king aan de communistische partij trachtten toe' te schrijven. Het is 
tegenwoordig mode aan··ied.ere_,apti-kapitalistische activiteit het kaar-
tje communistisch te hangen. Maar in weikelijkheid was de rol van de 
communisten .in. _dé &taking er éen van sabotage, omdat zij niet onder ~~'ib-:~ 
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hun leiding gevoerd werd. De Stalinisten z~ten met een kleine minde~
heid 1ri het stakings-comitt EtlÎhun. politiek was die van het beperken 
der etaking tot Londen, om alzo ~aär ·mislukking 'te verzekeren. Dé ka
tholieke elementen speelden ;en soortgelijke rol, maar hun activiteit 
was ontmaskerd voor zij enig~ ~chade kon aanrichten, De staking was 
veroorzaakt door harde straf'îaaatregelen, die toege.Past werden op elf 
dokwerkers. Zij \~.erden ui tgeeloten van werk .. en· dulberoofd van iedere 
bron van inkomsten gedurendeil~d~gen en het werd hun o~gelijk ge
maakt om hun garantieloon te ~~l.ên gedurende 13 weken. Hun inkomen 
gedurende deze periode hing at van de steun van de ondernemers, die 
ze alleen werk gaven wanneer .zij dit goeddachten. Deze straf werd op~ 
gelegd omdat de desbetreffende mannen geweigerd hadden een lading 
zink-oxYde te lossen zonder daarvoor extra betaling te krijgen, waar 
zij volgens een arbeidsover~enkomst aanspraak op maakten. Deze afzet~ 
terij.lokte de onmiddellijkê 'sollidariteit uit van de Londense haven
arbeiders voor deze elf mannen. De eis werd gesteld de strafclausule 
waarop de mannen veroordeeld ·waren uit het Haven Contract te schrap
pen. Om kracht te zetten achter deze eis \~erd besloten in staking te 
gaan en binnen een paar dagen lagen de havens plat •. Het antwoord \tan 
de regering was het leger als onderkruiper te gebruiken. Dit veroor
zaakte diepe haat onder de stakers. Het vriendschappelijke contact, 
dat de havenarbeiders met de soldaten hadden w.as er oorzaak van, dat 
er niet veel werk verzet werd. Niet in een positie z~jnde om te sta
ken, zonder beschuldigd te wor~ van muiterij, pasten de soldaten de 
" langzaam aan " methode toe. Nadat de toestand door een ha ven--dele
gatie was uiteengezet aan de havenarbeiders van Liverpool, gingen de-
ze over tot een sympathie staking. De havenarbeiders in de andere ha-
vens van Engeland volgden met belangstelling de vorderingen van de 1 

• 

staking. In deze toestand verkreeg de Labourregering de koninklijke 
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ondertekening van een koninklijk besluit welke de Emergeny Powers Act 
(soort staat van beleg) in v;erking stelde. Deze wet werd ingesteld 
gedurende de tijd van revolutionaire actie na de eerste wereldoorlog. 
Zij werd maar eenmaal eerder gebruikt door een Conservatieve regering 
tijdens de algemene Engelse staking in 1926. De E.P.A. geeft de rege
ring macht te handelen zonder het parlement te raadplegen an de mili
taire macht te gcbruik13n tegen de arbeiders. Dat zij in werking ge-
bracht \Jerd tijdens eon staking betreffende slechts 31000a.rbei ders 
toont de vrees, welke de heersende klasse en hun "socialistische " 
werktuigen voelden. Deze vre~s werd uitg~drukt in alle conservatieve 

- bladen, die er de nadruk op legden, dat de revolutior.aire idee van 
directe arbeiders contrOle in d·e bedrijven snel gi'oeide onder de ai'
beiders. Onder deze omstandigheden gingen de dokwerkers weer aan het 
werk onder belofte# dat er een openbaar onderzoek naar de o9rzaken 
van de staking zou worden ingesteld alsmede naar de strafclausule 
van de haven arbeidsovereenkomst. Het hervatten van het ~erk betekent 
een t~jdelijke terqgtocht van àe havenarbeiders, maa~ het·bet~kent 

. , ·-~ geen nederlaF:lg. 

~ 

r. De dokarbeiders zij::l bezig een permanent contact te leggen met dé 
· ' strijdbare groepen in de andere bedrijven, zij hebben er de noodzake-

lijkbeid van ingo~ien hun strijd te verbindeh met die van de and-e.r.e -· 
groepen van de arbeidersklasse. · · 

GRONDSUGEN. 
Indien U meer over ons werk wil weten,.vraagt dan onze .. grondslag~n 
aan bij d€1, correspondentie-adressen. 

------------------------~---------

Onze opgaar.~l. 1" .d k . 1 d t d bid ~- s· w J er steeds de t1S. ru op eggen, a e ar e ers 
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>~-~!1 strijd altijd in eigen handen moeten houden, dan "-Jil dat niet 
',;r;~ggeh dat wij daarmee betogen, dat zij alleen in tijden van strijd 
' A.leze ~elf-acti vi tei t moeten vertonen. ware dit wel zo, dan i(zou men 

·~n·s terecht van stakings-gymnastiek kunnen beschuldigen. Maar, waar 
IAi.t niet zo is, rust op ons de plicht om klaar en duidelijk te zeggen 
wat de positieve kant van onze c)pva ttingen is. Wij willen proberen 
~it duidelijk te maken. Wij menen, dat de socialistische be\"Jeging of 
wat daarvoor doorgaat, verworden is tot een burgerlijke. Duidel.tjker, 
dat de socialistische gedachte geen baan heeft kunnen breken in de 

·--burgerlijke kapitalistische g0dachtengang van de grote massa. De ar
\J;>eidersbeweging heeft geen eigen ethiek weten te stellen tegenover de 

• burgerlijk-kepi talistische. De gangbare moraal is ook de moraal van 
de socialistische bevJeging in al haar schakeringen en vormen. Men 
spreekt wel van socialistische moraal, maar dat is zelfbedrog. Men 

.. ~an ze,ggea, dat het kapitalistisch denken, het denken vanuit de ka pi
' . talistiselle orde, ·algemeen is, De grote massa van soc. georienteerden 

onderscheidt zich hierin dus weinig of niets van het andere deel. Wel 
ts er een ontevredenheid over oe positie die ingenomen worden in de 
~atschappij, en het socialisme is voor het grootste deel meer ver~ 

:, worden tot een strijd voor lotavèrbetering dan dat het een volkomen 
breken is met de burgerlijk-kapttalistischa wereldbeschouwing. -
J)aaröm heeft de socialistische· beweging ook geen kans gezien nieuwe 
~ormen van org~nisatie te scheppen. Er is voortgeborduurd op gangbare 
_organisatiemethoden, die volkomen aangepast zijn aon het kapitalistisch 
(ienk;en en handelen. Organisatie, in de slechte zin,. betekent de macht 

handen leggen van een bestuur. De zelf-activiteit der leden wordt 
er alleen toegejuicht ~anneer deze er slechts óp gericht is de or
i:satie op haar huidige basis groter te maken. Men kan dan ook niet 

eh ten, dat, als e~ geen werkAlijk morAel br:.z\ii.Oar bestaat tegen 



s,r 
. f·*;,: de kap i ttiilis tische maatschappij -beschouvJing doch alle en maar een on te-

. dl:yredenheid over de po si tic di~ ingenomen wordt, er "rwrkelijk sprake 
t•L!\'~;kan zijn van een intensbve strijd daartegen. iDe II@ssa kan zich, door 
, ~~;·,;;"het falen der soc. beweging, momenteel nog geen andere vormen van or-
;:ri. · ganisa tie voorstellen dan de "geijkte "kap i ta lis ti sche, en de verschijn
~f!. selen, die zich wel eens voordoen en die het tegendeel meEten bewijzen, 
;,.j~· worden vaak schJ!omelijk over schat. Acties, di~ onder eigen leiding, 
t·.·t.••.,.,l· os van va]Çorganisaties en politit:ke partijez!i~ge_!oerd worden, z~en \Ve 
t .' .;meestal spoedig terugvallen in oude banen, omdat de arbeiders z1ch 
~f:~·rpiet bewust, voldoende bewust, zijn, welke weg zij moeten gaan. Zij 
rt·.-;.• k.unnen zich nog geen duidelijk be.;;ld vormen vvelke \Wgtm zij moeten be
l-'· wandelen om tot een radicaal breken met de oude strijdrntithoden te ko-
: • lli,en. Het gaat er niet om de acties van de massa te kleineren, maar om 
1t de dingente zeggen zoals ze zijn. We moeten komen tot oen voorlichting 

• 
1 t op het gebied van zelf~rga_ni sa tie en zelf-ac ti vi te it. Steeds opnieuw 
rL _worden de massa's misleid door leuzen, die schijnbaar radicaal zijn, 
f~ )llSar in wezen niet~eranderen aan de posi tic dor grote massa. En voor

, q beeld is het streven naar Publiekreehtelijke Bedrijfsorganisatie. Ie-
. i~ dere politieke partij spreekt.erover vaR uiterst roehts tot de P.v.d.A. 

~
. '~f en allen zijn zeel' tevreden over dit ontwerp. In dit ontwerp vindt. men 

.. · vaak dezelfde termen als in ons blad en in andere blad on, die ijveren 
voor zelf""'Werkzaamheid op de grondslagen van bedrij f'sergani sa ties. Het 

1 . >·, is begrijpelijk, dat wij met bedrijfsorganisatie iets heel anders be-
r . f;; 'doelen dan in dit ontwerp tot uiting komt. Maar de massa zal voor een 

'··· .. groot .deel in de val lopen en de vakverenigingen zullen dapper meedoen 
·J· aan het bedrog. l)ln is er nog het streven naar verenigde socialistische 

;; staten, waarmee aen dan bedoelt een regering van soo.regeringen. Met 
., deze laatsten woztden dan o.a. de Engelse en de Belg.:isbe bedoeld. Dat 

) '>{'een soc. wel'eld alleen kan bestaan door verniet i~ 1:1g van het kap i talisme 

' ~i~~·îi·, 
_·t:.-.~ 
r r:,'''·' 



en door een einde te maken aan de bevoordeling van bonzen en partij
leiders, wordt in het programma van deze "Qeweging niet gezegd. In het 
streven van de vakbondsoppositie is het al niet anders. Men breekt 
met een vakbewegingsleiding om een nieuwe in het zadel te zetten.Met 
resultaat is e~n nieU\ïe bev1egin-g, die in \verkelijkheid niet verschilt, 
niet kan verschillen, met de oude. Door gebrek aan inzicht en tekort 
aan voorstellingsvermogen valt men woer terug in oude vormen. Wij wil
len dat niet alleen in conflicten de arbeiders zelf beslissen, maar dat 
zij ook in de organen, die zij vormen het zelfbeslissen doorvoeren. 
Onze taak is het om ook voor en na de directe strijd in de bodrijven 
de zelf"-~erkzeamheid en d~lf-organisatie te P!"o"Qageren, Met onze or
ganisatie var. prupagandistcm. ·Jn met dit blad beogen r:ij een syst>::mati
sche propaganda voor het zelfdoen op ieder gebied. Het is geen gemak
kelijke ta~k, maar wel een zeer belangrijke. Willen de messa's onder 
het juk vandaan van de uitbuiting dan zull6n zij moeten luren, dat het 
niet voldoende is strijd in de bedrijven t~ voeren, maar dat hot daar
naast noodzakelijk is die organen te s~heppen, die de productie t.m de 
distributie zullen leiden. Deze organen kunnen alleen door hen ~orden 
beheerd. Propaganda voor deze organen en voorlichting, dat ISde taak 
die we ons gesteld hebben. we hopen dat vel6n m6-t ons väi1 mening zijn, 
dat het noodzakelijk is voor deze opgaaf te werken. J,K. 

Van I.F.B.K. tot B.R.P,B. ,, 
Nog is het slechts eon jaar geleden, dat het 

oprichtingscangres van de Internationale Federatie van Bedrijfskernen 
werd voorbereid, Op zondag 24 Augustus werd dit congres gehouden, dat 
bezocht was door een zeventigtal kameraden uit verschillende delen van 
het lAnd, Zij hadden gevolg gegeven aan de _oproep van het voorlopig 
comité tot oprichting van de Bond van Revolutionaire Propagandakernen 



in de bedrij ven ".Arbeiderseenheid "• Bedoelde oproep \vas dllidelij.k ·ge
steld. waz:neer wij de voornaamste punten nog even in ons g·eheugen 
terugroepen, dan blijken die te zijn ge~eest: 
le. De oude arbeidersbeweging schakelt zich in, htj de imperialistische 

fronten. . 
2e. De nieu~e verhöudingen in het zich stec~s meer organiserende kapi

. talisme brengen met zich mede, dat de strijdende, arbeidersklasse 
volkomen nieuwe vormen van strijd en organisatie zal moeten vinden. 

3e. De arbeiders· zien zich steeds meer g.:;plaatst tegenover een kapi
taalsorganisa tie, waarvan de oude arbt.;idersbeweging onderdeel is 
geworden. . 

4e. De nieuwe st:rija en de nieuvv e organisatievormen van de arbeiders 
zullen. van .de, economische grond af, dus vanuit de bedrijven moeten 
beginnen. 

5e. De ·arbeiders zullen het zelf moeten· dûen, van het ~~gin tot het 
einde. Zij zullen.strijd en organisatie steeds .zalf in handen moe
ten houden en hun mach~ nimmer aan anderen meeten delegeren. Door
middel van strijd- en stakingscomité's, uitgroeiende tot arbeidersr 
raden, moet langs federatieve \veg hun georganiseerde macht \vorden 
gevormd; Federaties van de verenigde bedrijfspeDsonelen. 

6~. De op te richten bond moet dus niet worden gt..z ien als een nieuwe 
vakbeweging, doch een bond die zich ten doel stelt onder de be
drijfsgenoten de gedachte te propagertn, dat de bevrijding van de 
aztbeidersklasse alleen het werk van de arbeiders zelf kan zijn, 
d.w.z. van alle in strijdcomitJ's en arbeidsraden verenigde be
dztijfs- en klassegenoten. 

Ook de inleiding op het congres ging van deze grondgedachten uit en ~o 
kwam ze, zij het ondezt E;en andere naam (Interl.LStion~lle Federatie van ' 
Bedrijfskernen) tot stand. Welhaast een jaar is docr een aantal Kame-



raden gewerkt, al was het vçrband niet bijzonder groot,hetgeen onder 
de ~egeven verhoudingen, waarbij het nieuwe inzicht onder de arbeiders 
no~aar zwak leeft, niGt verwenderlijk was.De g~ringe groei,ja zelfs 
enige achteruitgang,hebben in de lco~ van dat jaar blijkbaar bij ~nige 
van de leden van het landelijk ccmite andere opvattingen doen postvat
ten,of althans naar veren daen komen.Ncldra blcck,dat zij toch nog met 
godachten rcndlit;pen CD.i. de I.F. B. K. tot een ~tc>rdc vnkbev;eging 1E doen 
uitgrc,eien.Dit kvmm de laatste·maanden nls 0tn intC;rn gusclül naar vc
ren.Ve.n.ziüfsprekend werkte dit ren!aend cp de nlg~.:mt.:ne activiteit.Toen 
de kwestie principieel aan du crde zcu k~m~n,werd het c~nflict bevor
derd d.:ur de scheuring in de E.V. C.,di e de opr i eh t ing van de o. V.B. tot 
gevolg had. De voorê tanders van 6 E.m verbt; te rd8 vakbc:".; t;g ing trokken 
daaruit 'de conclusies, dat dtj I. F. B .. K. nu wel kon V\.:rdwi jnen. Gt:leidelijk 
verlieten zij de bond. Teverget-:ff; wt~rd nog g.,proh;r::rd hen te b<:::houden 
voor het m:.rk van propaganda voor de .z._;lf'tv.:.vc,i;:.; var. de; arl>:iders
klasse. Immers ook ondür diegensn die de teak vo:: d•.; bond en haar ;Le
den zagen als een propagandistir:.che voor de :r,i.."rboven puntsgC\Iijs aan
gegeven opvattingen,waG ~,;n is een aantnl dat ho...t lidmaatschap van de 
0. V.B. niet afwijst. Zij zien de on tw ikkt:l ing van ,d <- nrb:.;id .:;rsb ew9ging 
naar nieuwe inzichten en orgnnisa tiuvormer, ::11~~ ê/l1 1 die voor de klasse 
gepnard gaat met vallen en opstaar..,é'ëfn,gu:mdt; va; . .=-tilr tot stap en zij 
meendon,dat de gedachten van de I.F.b.K.ook in de C,V.R.dienden te gor
den gepropageerd.Daarbij achttt:n zij ~1et r...it:.t uitg·"t'lOtt:n,dat door die 
propaganda de 0. V.B. de noodzakd ijkt] n i·J ~v;t: f.'tri jdvorm me er zou bena
deren.De I.F.B.K.bleven zij dus noodzakelijk achten voor gezamenlijk 
overleg over de vraag ho<:::,Z0\";1 i:-. L>ct bedrijf zt._;lf,als in organisa
ties als de 0. V.B. ,wij de prcpaf=:·..~r:.d::l voor ht.;t zelfdot.-,n van de arbei
ders moeten voeren. Op Zondag )0 M;;i is daol'rta t; en landelijke confe
rentie van de I. F. B. K.gehoudcn, waarin dt;zc rrob,le.:men ;vE;rden besprokE.n. 



Ook zij, die meenden de bond te moeten verlaten en tot haar ophef
fing te adviseren, waren daartoe uitgenodigd en hebben daaraan ten 
dele voldaan. 
Na een uitgebreide discussie werd besloten de bond niet op te hef~ 
fen. Juist nu is het vlicht het werk voor de opvattingen van de I.F. 
B.K. sterker dan ooit te blijve~propageren. Vooro~ wordt daarbij
gesteld, dut het werk rechtstreeks in de bedrijven van de allergroot
ste waarde is. Anderzijds was men v~ mening, dat die kameraden,die 
~enen dat in de O.V.3. dit propagandawerk nuttig kan worden verricht, 
de vrijheid moesten hebben, dit te proberen. 
Om het speciale karakter van de bond beter te doen uitkomen en dus 
verwarring op dit punt in d~ toekomst te voorkomen, werd-besloten: 
~De naam van de organisatie te wijzigen in : Bond voor revolutie...,. 
. naire propaganda in de bedrijven (B.R.P.B.); 
~ Een doolstelling werd aanvaard, waarvan intussen de inhoud is ge

publiceerd en waarvan gestencilde nf~rukken aan de corr.adressen 
nog steeds verkrijgbaar zijn. Deze doelstelling is zoveel mogelijk 
gelijkluidend gebleven G.an de oorspronkelijke stukken van het eer
ste voorlopige comité, waarvan wij in de aanhef van dit artikel 
spraken, 

Zo is de I.F.B.K. geworden tot B.R.P.B. De naam is gewijzigd,het 
doel is hetzelfde gebleven. Dat doel is echter nu in een stuk vastge• 
stel~, dat ons allen steeds weer tot richtsnoer kun dienen, waar wij 
ook werken. Er zijn makkers, die menen dnt dit alleen met succes mo
gelijk is rechtstreeks onder de kameraden in het bedrijf. Anderen 
zijn van oordeel dat dit ook na te streven is in de o.v.B. Maar hoe 
ook, zij gaan da~bij uit van één richtlijn; êen richtlijn die zij 
ook niet verschillend interpreteren : ''De arbeiders moeten het zèlf 
~; zèlf de strijd voeren; zèlf de georganiseerde strijd 

J •r. 
1 



in handen honden; de arbeiders, dat zijn de arbeiders in de bedrij
ven. 
'Z"ögaan wij weer opnienw aan de arbeid:. Wij rekenen op allen,· die 
het met ons eens ·Zijn, maar dan ook alleen op hen. In de komende tijd 
znllen wij steeds in onderling beraad vaststellen, wat we kunnen,moe-. 
ten en mogen doen. Zo zullen we worden tot een waar centrum voor re
volutionaire propaganda in de bedrijven. Wie helpen wil, helpe. 

Stenoildruk·Karova. 
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De bouwvakstaking te Rotterdam 

;J'a, de inzet van de aotie was goed .• De verschillende kernen van 
Havr.nherstel hadden reeds vescheidene malen vergaderd, ontevreden. 
ale ~ij waren over de niet-betaling van de -en door de ministerd, en 

• door d~ rijkabelhidàelaar toegezegde 2~ va:cantietoeslag. Jkt. vori~n 
· "' -jaar hn4den d~ze arbeiders met goed sucç::e~ voor deze actie strij,Q 

gevoerd· en een gedèel telijke inwilliging van hun eie.en gekregën. · · 
• Deze aotie.. vias geheel onder eigen.lcidj,ne tot stand gek8mcn, zonder 

inmenging van welke organisatie dan ook. De toen gevormde kernen 
zij~ blijven bestaan en dat niet alle~, doch onder de druk van de 
~mstandighedcn had men contacten gekregen met arbeiders van. andorc 
bo~~wcr~en an was da~rUit oen aotei-oomite ontstaan, dat een mani
fest ~tgat, opwekkende tot een algemene 1 urigc proteststaking. 
Dit par.ool werd, za ook niet a.J..gemeen, opgevolgd, Bij Havenherstel 
s~.aekte men, bouw walkokrt:~bber B.P.M. on nog vcrschillende kleinere 
werken was de ·staking algemeen, 
Maor een voornaam ding ontbrak aan deze actio, organisatie, eenheid 
v~ optreden, Blhllideritcit. B.v. Rotterdamse Bnnk. Dit nieuwe pand 
stond-op hqt punt ge~pend te wo~den, de dirr:ctic h~d alles op haren 
en snoren gezet- en deze actie woo dus verre van w lkom. Zelfs zo on
welkom, dat 4e dir-ctio aanbood do 2% toeslng voor haar rekening te 

~ ncmell op voorwao.rde, dat de arbeiders aan het v;erk togen. En deze o.r
. beiders tippolden er in en beschouwden dit ook noG als een overwin

ning, donr hun eisen ingewilligd waren. Hoc het met hun medckrune
rádan ging, door bckomm0.rden zij zich ni7t om. De sollidoritcit waa 

1 geheel zoek. Bij Havenherstel woron het a uitsluitend de timmcrlic-
~· den welke in stnking gin~en en de 8ChrJ.de ven hr:~· vcrlet hadè.r:n to dra 

l
- gon. Van te vo-r·?:r; wo.s c:c afs:t,::'nak ,:--::D;:.c.k~, dnt men gezn!!)cli.jk de kos 

ton von hot te .~_.qoon vc.r-let zou drr4t:~c:'l~ ·~ucn het C'r ee,;t~ c r op ~on-
. _ kwrun, bleken bxii:K.Cdri: de in er.rsto ins'!:;ru1tio bijccngconmclde: gel-
~- don ~iet_ tot volledige derving van het geleden vcrl~~ voldoende te 
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zijn. Al: wcQ~i_. .. _ .go'bi~k:::~.nn·:_-~ll:l.d~ri taft: ~1go~ion.:nog v:m: het ~ei t, : 
dnt man· èig{)n ijk do. tiqe~li.-cden in da stè~k· ht!d gelaten. En zo . 
nls gezegd, .. ook 4~, Q;gon~sq.ttf!!· Qntbrnk~ ·Het \Z~l nog heel wat moei
liJkhedQl;l .&even :QD. de nrbeidereklnsse zr.tl; rtog mü door ho el wat no~ 
derlngen ·heen 111oeta:n ,_or::q~_ -:e~ .zij tt.~t .hèt.::bcsö:r zal zijn gokomen 
dnt VÇ11). .,. ·".on·a·ër ..Q.p " h~~ nifl .zeggen. wtl··nlloon mnr;r .. stt:ken bui tén 
elke vr:-_k;..of. tfoli tieke .. oxgMisc..t.i-o om. N-e.cn,. we . zoud-on hot nog 's_têr
ker u1 t wilTen drukken., .oen str:ki_ng gco·r€t'trl.isccrd 'Vr'.n 11 onder op -" 
wil zegg_on;: dnt de, nrbeid-ers .tOn-€:ln in stcc:t:·-ta· :Zljn onder eigen lei
ding strijd te· :k~en voe~on· en dnt o-p· ({en betere wij·ze te doen dhn 

. . 

. _ .. 

dit door de. veroudèrd'o v:-:kqxgrnis~ties gcd:::--.n ·:Jordt~. Dit ià het, .. 
wnt ons. J;ita.,eds. W€:cr .in Pl;k conf'li·ct, dnt' van' " onder op " heet to wil- · 
len zijn teleur stelt·. Door d::t mcn~in, de ~"' . .fgelcpen stukken strijd· 
ste;cds weer door de O!'g'"':nis".tie beetgenomen blijkt te zijn, hebben 
vele .'U'beiders schrj_k gckrce;cn --lleon' re·· ds vr:n het woorà " r-rgc.nis:: ..... 
tie" .a·En hcüs. zcr.dc:r org'".llisc-tio·zullen.wt:.cr tC~ch werkelijk niet 
kunnen komon •. 'lr.c hGLr.:2:n te m:-.kcn met ·de supe:r org"'nis".tio vr-.n do kr.
pitolistiechc m~~~~~h:-'ç~j, w~~rtogcn wc hebben te vechten. D~~rom 
is een p~~cp:-;g."'t.r...-.~."ccn·. :._.!l voor .~c vr,rl.rcidine v-:n de idee der .zelf-: 
str~jg t.l:~r· ..:._r 1,,~:i..CJ.c:.-:;k .. :.·.:J<:h r:wcr d.-:n eoit noodz"'kclijk on licht er ·. · 
voor .... d'c _Bo:n;;. ·.:oC~)' :::'C'L..LJ.;.:t:i_cmi:i"::'e p.:.·o:r:;:..::;·:ndistcn in de todrijven een 
groot ·~1c!_ktcrrci.a c..pe:1:1. ':lc zull cu niet; :1--:l:::t on in onze ;pror;r-g"'.ndc!. 
steeds tè ·wijzen op de noofz,n::k v~n gcorgnnisecrd optreden en moeten 
tr~cht en d..e genst v::n do d ~~r:bi j noodz ;,kcli jke solid8.ri te i t c""n t c . 
kweken; · ··. · 

,•. 



.. Waárde Malekar, A'dam, 26 Juli 1948 

. Tot ep heden hebben wij U regelmatig é'n or 
meerdere exemplaren van de " Vrije Ar'bei·der 11 e;estuurd. 
Hoewel het in onze bedoeling ligt om hiermee door te gaan, 
menen we er goed· aan te doen G het volgende onder Uw aan
ducht te brenEen. 

Na de oprichtin[ van de I.F.B.K •. ontw1kkelden 
zich twee opv~tt1nEen over de taak van deze federatie. 
De cno opvatting was, d~t we eon revolutionaire vakveren1-
cine moeston vorment terwijl daar tegenover de andere cp
vatt1nf stond, dut we alloen een bond moesten zijn voor· 
het 'm::u-:E-n van revolutionaire propag~ndu 1n de bedrijven. 

Deze laatstEl opvuttin[ heeft zich nu korte
lines goconsolld~erd. In het eerstvolgende nummer van de 
u Vrije .hrboider" wordt dozs ontwiKkeling besproken. 

1! e zijn t ovens ui teeKomen met gronds 1 a gen 
voor düZe bond voorzien van een uitvoerige toelichttng, 
welke wa u 1nd1Gn hier belanrste111ng voor bestaat,op Uw 
aanvruag toezenden. 
Hot is becrijpolijl~, dat de inhoud van onze maandkrant· 
tot nog toe celeden h&eft dorr dit dualisme in de bond. 
Hirln komt nu verandering! 
Voor het regelrnatic Verschinnen van dit blad- we hopen 
zo spoedtg moge,ijk om de veertien dagen te verschijnon
is hot echter noodzakelijk dat de door U af te nemen num
mers ~~~l~ worden, Stuurt U dus na het verschijnen varr 
ieder nummer zo spoed1R mogelijk Uw afrekening opdat we 
weer m0t een nieuw nummer kunnen uitkomen, 

Om veel eeschr1jf te voorkomen verzeeken we U bijgaand 
f ormul:t u:rtjo oven uan ons op tCJ zendon. Kr1 jgen wo oott n& 
.\-orsch1jn1nc van hot volgend nummer van de krant, w·elke we 

· U noe do~n toekomen, goen borlcht van U; dan ne~en wo aan 
. dat C de pegineen om tot_ zolf-aotle e-n zclf ... o~g,_1nisat1e van 
· do arbuidc.rs to .komen I!lttot wenst te stounen, i . 

·.~ 1 

Kot kam, 



• J 

' 
De bouwvakstaking te Rotterdam .. · 

, Ja, de inzet van de aotie was goed·. De verschillende kernen van 
'·'aevonherstal hadden reeds vescheidene malen vergaderd, ontevreden 

ala ~ij waren over de niet-betaling van de -en door de ministerd,en 
• door de rijkabefuiddelaar toegezegde 2% va-cantietoeslag. 1kt. vori.zn 
"" ·jaar haQ.den dP.ze arbeiders met goed succe~ voor deze actie strij.d 

cevoerd en èen gedêel telijke inwilliging van hun ei een gekregen.· · 
• Deze aotie. vias geheel onder eigen·1eid1,~ tot stand gek.,mcn, zond~r 

inmenging van welke organisatie dan ook. De toen gevormde kernen 
zij~ blijven bestaan en dat niet álle~, doch onder de druk van de 
ömatandigheden had men contacten gekregen met arbeiders van.andore 
bo~~wcr~on en was da~rUit een aotci-comitc ontstaan, dat een mani
fest udtgat, opwekkende tot een algemene 1 urig~ proteststaking. 
Dit par_ool werd, za ook niet algemeen, cpgevolgd, Bij Havenherstel 
st..aekte men, bouw walkokrabbGr B.P.M. on nog vcrschillende kleinere 
werken was do staking alGemeen, 
Maor oen voornaam ding ontbrak ann dez·e actio, ore;anisatie, eenheid 
v~ optreden, Slhllideriteit. B.v. Rotterdnmsc Bnnk. Dit nieuwe pand 
stond.op het punt ge~pcnd te worden, de dir~ctic h~d alles op haren 
en snoren gezet· en deze actie was dus verre vnn w lkom. Zelfs zo on
welkom, dat 4e dir-ctie aanbood de 2% toeslag voor haar rekening te 
nemczt. op voorwaarde, dat de arbeiders aan het v:erk togen. En deze ar
beiders tippolden er in en beschouwden dit ook noG als een overwin
ning, donr hun eisen ingewilligd waren, Hoc het met hun medcknme
radcn ging, dnnr b~kommcrdcn zij zich ni7t om. De sollidaritcit was 
geheel zoek. Bij Havenhorstel waren het a uitsluitend de timmerlie
den welke in stcl-::ing gintsen en de o~hndc ven hr:~' vcrlet hndè.r:n to dra 
gen. Ven te vo-r·?:t;- wo.s r:c afs~.ro.ak ::.r;:-..;.c..k~, d:1t m.:--n gc:>:o..f:1::l'i.jk de kos 

.. ton von het te -~-j . .JOr·n vo.r-lct zou drr~t:;C:'l- ·Ll;cr~ het er cu: r Y. 0p can
., kwam, bloken ::blx:m1K~r.r.:11: de in cr.rstc ins~m~tie bijecngroo..melde: gel
.;\ ddn :r,:tict_ tot volledige· dorving van het geleden vcrlet voldoende te 
~~: ni ~ 



:··u ·''· . .. 
. .. 

zijn • .Al·wcQr, gc'b+~k nnn sollidnritoit nfgczicn hog vim'het feit, 
dnt men eigenlijk de tilaGlcrli.cdE'm in da stè~k ht:d gclo.tcn. En. zo 
nls gezegd, ook 9:1? orgon:i;sqt-~e ontbrnk• ·Het _,z~l nog heel wo.t moei-· 
li~khedon.gcvcn en de arbeider~klnssc zn~ nog ~xt door heel wet nc
d~rlngen heen moeton g,nr,n1 cç._r .zij tt'·t het .besef z'll zijn gekomen 
dnt v ~ .,. ·.onder ,Qp " h<;.u~ ni-e-t zeggen wil cll oen mo.-~r st r:ken buit èn 
elke V!"'.k-of poli tiekc org.o.nisc..ti-c om. N.e.cn, wc zoud·cn hot nog ·ster
ker U:i t wilTen drukk~n, .een st':king gcorg"U1_isr--.:rd v:--.n " onder op " 
wil zeggen, dnt de n.rbeiders tonen in stc.c-.t te zijn onder cigtm lei
ding strijd te kunnen voe!rcn en drJt o-p ci'cn betere wijze te doen d::n 
dit doo·r do. verouderde: V"':rl:org:-nL,;~tics ged0:--.n ·:.-::-cit._ Dit is het, 
wnt ons. s'tccds wc.c:r in elk confli·ct, dnt V::rr'" onde:r op 11 heet te wil
len zijn teleur stelt. Door d.~.t r:1en·in, ~~ ::fgel'Jpcn stu.l{kon strijd 
steeds weer door dn o:-g~ni3~tio bootgenomen blijkt to zijn, hebben 
vele. ::rbcide.rs schrj k gckrcgE:.n ·llecn re· ds v~.n het "-,.oord " ~"'rg:::-.nis~ .... 
tic " ,..,·:en L..:0.s. :?c:.~ic:r O!':g nis-tic zullen.w:-:. 0r tC"ch w0rknlijk niet 
kunnen 'V;:cmcr_, ·y: l.:·o. . .':::.n '~c m~.kcn ::r.ct ·de :mr;:,r :Jrg~:r.is-tie: V"'.n de k~-
pit"l.i~~-t-~r·J-·c r1~~~ ·-·--~ .. -·i , .. --~,-+,..,·~•n ... - rîrhc) +~ ·rcr'htr-n D~-rom 

_, .... ..) . ...,_.)... J.. ... • ... ... . • ~;" -·- t) ' ·~ .. ".J I"..; b . I'~- ... - - . L' ... ,... .... .. ...... • \ . -

i S C C 'fi _I; ~ C -::> - l: ~ vL ;l - - • C · ,. . ' -J ~ C ., . - V · r 1 r C i d . n ct " - Y! " C i '1 r. C d Cr Z C 1 f-
str:.j~ J;.c~-:r1 ~-~,~·-<:~~~ .~;~._ ~c~·r··;~r. c;~j_t n~J~;~~k,\Îjk-~~ licht er · 
voor''d::bm.:~ ·:v::,·:, ~·:_--.. · ..... ·.-;;i,cn:-.i~·o f 'l)f .:·.:ndis-+o: :l.r. de tcdrijvcn een 
groot ·~cr}.:-1-r..,....,.,,J.-J' c..rcl 'c· ~' 1 'l' 'l' ""~L ... "l~l~-+on -in OD"'L"" r~o~~P'~na'"'. • V '-• - _"_ ..... .....o,. .1::" .. r , f • ..._) \...U ..l. \,.. .... ~ ""1111. ..,1... .1 • . V -L. .._ 4.J _. 1- (""_) . !... , _ • 

steeds t~ Wij~on op de noofz~~t v~n ccorg~~isccrd optreden en moeten 
tr~chton de gc~st V"'n do d"'-rbij noodz~kclijkc solid~ritcit r~n te . 
kweken; · 

·' 
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Waarde Mal<:l~er, A 'dam, 26 Ju11 1948 

Tot ep heden hebben wij U regelmatig &'n or 
meerdere exemplaren van de 11 Vrije Arbei·der" cestuurd. 
Koewel Het in onze bedoeling ligt om hiermee door te gaan, 
menen we er goed· aan te doen G het volgende onder Uw aan-
~ncht te brenEen. · · · · 

Na de oprichtin[ van de I.F.B.K. ontwikkelden 
zich twee opv~tt1n[en ovor de taa~ van deze federatie, 
De ene opvRtt1ng was, d~t we eon revolutionaire vakveren1-
ctne moeston vormen, terwijl daar tegenover de andere cp
vattinf stond, dat we alloen een bond m(Jesten zijn. voor· 
het mJK~n van revolutlonelre propag&ndn ln de bedrijven. 

DozG laatste opvattin[ heeft zich nu korte
lin[s euconsolide:erd. In het eerstvolgende nummer van de 
u Vri.je .Arbe;id0r 11 wordt dozs ~ntw1Kkel1ng besproken. 

·,/ e zijn t cvenR uit eeKomen met gronds 1 a gen 
voor d-:zc bond voorzien van een uitvoerige toelichttne, 
walke wa u 1nd1~n hier bolanrstelling voor besta~t,op Uw 
aanvr2uc toezGndon, 
Hot is bec;r1jpol1j1~, dat de inhoud van onze maandkrant' 
tot noe toe celeden höeft dorr dit dualisme in de bond. 
H1r1n komt nu verandering! 
Voor het recelrnat1c v~rschinnen van dit blad- we hopen 
zo spood16 rnoge,ljk om de veertien dagen te verschijnen
is hot Gchtor noodzakelijk dat de door U ar te nemen num
rners,È~taal~ worden. Stuur! U dus na het verschijnen van· 
ieder nummer zo spoedig mogelijk Uw afrekening opdat we 
weer m0t een nieuw nummer kunnen uitkomen, 

Om VGel geschrijf te voorkomen verzoeken we U bijgaand 
forrnul1Grtjo oven uan ons op tü zenden. Krijgen we ook n& 
xorsch1 jninc van het volgend nummer van de krant, w·elke we 
U noe doc.n toc~omon, goen bor1cht van U; dan neme~ we aan 
dat G do por,1ngon om tot zol f-actie vn ~~lt ... organ!1Sat1e van 
do erbc.id.:.rs to ~omen !!.!.2! wanst te stoU.hon, 

Kot kam. grooton, 

. ' 

Bond 
:Bond 

'<' 



De bouwvakstaking te Rotterdam 
{ \Ja, de inzet van de aotie was goed .• De verschillende kernen van 
Havnnherstel hadden reeds vescheidene malen vergaderd, ontevreden 
ale ~ij waren over de niet:-betaling van de -en door de ministerd. en 

, • door de rijltaberniddelaar toegezegde 2% väcantietocslag. Jkt. vorien 
1 

... ·jaar hn4.den dP.ze arbeiders met goed succeë voor deze actie st~ij,4 
gevoerd en è&n gedèel tel i jke inwi~_liging van hun ei een gekregen. · 
Deze aotie. was geheel onder eigen leid:i,~ tot stand gek"men• zonder 
inmenging van welke organisatie dan ook. De toen gevormde kernen 
zij~ blijven bestaan en dat niet alleen, dooh onder de druk van de 
~mstandigheden had men contacten gekregen met arbeidere van.andcrc 
bo~~wer~cn an was da~ruit een aotci-comitc ontstaan, dat een mani
fest uitgaf, opwekkende tot een algemene 1 urig~ proteststaking. 
Dit par_ool werd, za ook niet aJ.gcmccn, cpgcvolgd. Bij Havenherstel 
a~_aektc men, bouw wolkokrnbb0r B.P.M. on nog vcrschillende kleinere 
werken was de staking alGemeen, 
Maor een voornaam ding ontbrak aan deze actio, orcanis~tie, eenheid 
v~ OJ?trcden, slbllideriteit. B.v. Rotterdamse Bnnk. Dlt nieuwe pand 
stond op het punt gc~pcnd te worden, de dir~ctic h~d alles op haren 
en snaren gezet· en deze actie wos dus verre ven w lkon. Zelfs zo on
welkom, dnt 4e dir-ctie aanbood de 2% toeslag voor hnnr rekening te 

~~ neme~ op voorwaarde, dat de arbeiders nnn het v:erk togen. En deze o.r• 
beiders tippelden er in en beschouwden dit ook nog als een overwin-

' ning, donr hun eisen inge·willigd waren. Hoc het met hun medcknmc
radon ging, donr b~kommrrden zij zich ni7t om. De solliduritcit was 
geheel zoek. Bij Havenherstel wnren het a uitsluitend de timmerlie
den welke in stcl:ing gineen en de c.~hrJ.dc vc;n. h.r:~· vcrlet hudè.r:n .to dra 
gen. Van te voT·~m wo.s r" .. c: a.fs:r.:-a.ak ::.r:;:c.kt, dctt m.C'n gc";o.r;;~li.jk de kos 

. ton von het te -~-5 ,inr-n vc.!'lct zou dr~~;_:;e::'1~ 'Cl;e:r~ het er cc.;!: c y 0p cun-
, kwnm, bleken ±xx~K~mr::& de in eerste instru~tic bijecngc::wmelde: gel

~:--: dein ~iet. tot volledige derving van het gel oden vcrlet voldoende te 
i.J --~---
b·.~---~ '_ -·-----

( 
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zijn. Al :woo~i·. ge'of-~k-·ann.:·~~l;kidnritoit a:tgoz1en.:nog vnn.: het ~ei t, : 
dnt men· èig€n ijk do ti~e~l~cden in da stö~k-h~d gelaten. En'zo 
nls gezegd, .. ook 4.9. Q~gon~sqt~e ontbrnk• ·Het \Z~l nog 'heel wnt moei-· 
lijkhedo-J;t,geven·en de ar'beidereklnsse z11l; rtog wx:t door hoel·wat nc
derlngen 'heen moeten ~.0'\ll; :e~.r .zij t~t het ::bcsé:f znl zi;Jn gekomen 
dnt v~ .,. ··.ondër .Qp " h~u., ni"e'tt .zeggen wi.l··nllóen ma.~r .. str.kcn b_uitèn 

.... elke v~k~of IS-olitieke org.cnis~t.i-o om. N-e·.cn,. wc zoud·on hot nog 'ster
ker u1 t wilTen drukk:Qn., .een st'!k~ng gl:lorg·m.isccrd vr.n " onder op -" 
wil zcgg.on,. dnt de, n.rbeiders .ton-en in stp.c:t .t c· zijn onder eigen lei
ding strijd,. te· liunnen voe~on· on dflt o-p een betere wij-ze te doen dhn 
dit door _de. veroudcrd'o v~kqxgr.nis~tios gcd::r:n ·::oràt ... Dit iè het, _ 
wnt ons. s'tc,eds. weer .in Pl}{ confli·ct, dnt' van' 11 onder op 11 heet te wil
len zijnteleur stelt· •. Door dr.t non·in.e.e :::fgelopen stukken strijd· 
steeds weer door de o~g~nisr.tic beetgenomen blijkt te zijn, hebben 
vele ::.rbeiders schrj.k gckrcee:.n --lleen~ ra·· ds 'Vf".n het woortà " r-rgc.nis:;,.. 
tie " .a· En hcû.s. zcr.dc:r org ... nis~tic zullen. wt· er te- eh werkolijk niet 
kunnon komen, .'N·c h·~l:"r.::m. te m::kcn met ·de supe:r org---nis"'tic V;->.n dok~
pit~lis4~:tochc -r.l~ . ."'-:.·~:-l~)J;l.::.j, w~':'.1"tcgcn wc. hebbon te vochten. Dl".:~rom 
is een p·~cp~g.~i".Lr..-.~-ccn·. :"-..:~voor lc vr.rtrcidine v~n de idee der zelf~ 
str::.jg d::.c· ,..:..r~-:<?i:tc.:~;;l(;_·:~JG·. neer d:;n ooit nnodz:--kclijk en licht er . 
voor."ctc _BO:rt::. ·.:o":J:~· ~cv ..... 1...-.-:;i.t;n:-:i·::-e p.!..'Op;:.:·:ndisten in de bedrijven een 
groot '.1c~_kt~:::cci.a c..pc:t1. ;·ie zull c11 niet :-1-:l~ten in onze ;rro:r:;r-g~nàC'. !. 

steeds tè ·~,~n.Jzen op de noof~r1::k v~.n gcorg:;nisocrd optreden en moot en 
trl".cht en d.o ge,".st v.-:n do d ~~rbij noodz ;;kol i jke solid.'1ri tci t ['."'n te . 
kweken' .. · · 
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,· .tBoJ1cl voor revolutionaire propaganda ia ,de bedrijven. · 
- · •. 1BO~ mi? ent, dat~ de po si tiewaarin de arbr-:>idersklasse verkeert, 

.' J~bodzakelijk maakt äat de strijd tPgen de uitbuiting en de ' 
·_;;--e1:rijd voor het socialisme Ç> n niPuwe örientering behoeft. 
~De ontwikkelin~ van'het kapitalisme naar de,door de staat,geleide 

·. eoonomie,h r ft de poai tie der arbeider~ tot de me ~st eD.bestendige 
'.' gemaakt.DP Wr:>T"'ld is vel van gepraat over sooialisme,maar de soci 

· alistische eedechte is in € 0 n slop geraakt.Oude vormen van organi 
sat~ en strijd zijn : -n cindrageli jke last gF-worden in het streven 
na·ar erm betEre vierelä.Vakbe·;,wging en parlementair-politieke par-
tijen zijn,hoe ook i~ ~~t 7 rled~n de vakteweging haar nut mag 
hebben gohad, ir..~trur..· :r .. tEn in .hE.:illd'·n van de kapitalistische econo-
mie .• ZL~ ~n.llW.~,r. ! "Y• st~x::rn1c kracht zijn .voor de naar socialisme 
strev··ndc art·' idors en .r.:-:·~.'v'"'n v -·· lo, r r ·n r·omende WP.rking op de 
strijC:•:il.:.~ .• :n ~1c·c<:::::.tc üj.s::,·id is se·Nordrn,de po3itie van de massa 
in hr--t k~:;.i f~·~::.:::~.r ~-- v· rt:e-:c:-· n ••.n zelfs deze opgaaf is nog te 
zwaar voor ~.S? ·::.·.In 1• ;. rac'vij2{: blijkt st~ -:ds 'N~ r, dat de belangen 
ven natic:i.1al c ~~::'co:;; .. :, d·cs de kap i tali.sti s che opbouw, voor deze orga-
n~n bclar~rij~ r is da~ dr b~lanceL van dr ~rotL massa van Uitge-
buitr-u n.3ij s•;rl·lJ. ::u.n :.'ol in het z,g.n. d ::1ocratis::!h best 'l,maar 
organi.saticvo~c;:. :1 i.:!:'.shlli!lg d: z12:- ore;anis:::ti~s al3ken haar ongc-
schi~t, oe i1: de. s+,l'i:':i vc·or vr:r:::üctisinc van h:t lcapi talismc, e·--n 
reYe;1 ,•. ---~i::·c li:J';.:;L-:.-: e.en tr- n: !"~C!lo 

Ond.~r 1· :.J:· >:,- rs ,_:;r.:j)- i -i; '' cht Gr d o·...-: rtt.;.iging dat deze "bepro.~fd 
or" .. :. -·· n slc:~ . . :::-·: l-:-:: .c:ijn,:;aar ni~·ts ze oe-:;r uit kan halen. 

a. De: or~;s~c s:. ··· · .. · ~ i;_; --~~mstaunè.2 · r.. · · n nieu·.'Vo oorlog dreigt.Bij 
' df ar·. · _._ .:..t ~- t tcscf,à::;.t de or.2.a:cüseties,dic in tvrc we

rel.: . _ .. u r. de :~::..jd · c.- r oe:ü ti::c::-s lw;;:;en :.n nu in de aanstaande 
,derde oorio[ ~ ;srtij ~ijn in n drr beide ::lachten,dic in Een 
· strijä o:-. · t; :· ~ l~~.:.a-.;:-:t zcr:ikkcl t zijn, '/Cr'J3llf~ n cor·t:n worden. 

;o(:.:. i r ' T '.3t:::d tr:lchtc:ri zij niEL.<\' 1 . s-':;r·ijdor,:::anisatics op te bo 
bo.., .• cl: r. ~J. .. .:.~~-:Je -<:;:;ctiok toe te ~asscn.~.=t:J:. ::iet stakingen on-
d(._r . irrr;n l'idir:,: to ·:-.c:::.e:n 'l': G8hi.l.;.~tcr nicu·;;e \l' ;.'DOn van strijd 
tC'epl3s·: ... :r.;_:: :;~.--n:>~n,:::>::l onder ;igen leidini:_; strijd te vo·rell, 
t.O ton~~" ·;~llc c0 .~do~ht h0·u·:::cn.CJ:':: :::i:::n ·iJij d~t vele pogingen met 
zel:,,c~tJzr"·· .:...•..:là:i.:.:,~,llG. ·-"'nier. tijd ':;r~··r in l:andr'n van de vakergani 
satiee vnllc.L-.:0 ar· cid..::rs die z.lfstc.tr:d.ig op ·."JillE;n treden hebben 
oo~ 3llos togc:L :::.icl:,dc ks~itelistiscl-.c !r.acbten,de vakorganisaties 
en de 1 :Jliti.:kc pa::.:-tijcn.iTi:u~::cr ·a-:rd;~n ur : ·.n de arb·iders zulke 
hoce ci::-::a ~;es·~ ld,·.:_.c:r L t :6SlL:s::delnl en inzicht betreft, als in 
de.;a tijd.-n h~t is d·.-::o:-J ~l:'~d te V'l".ïonè.-:r~n dnt v•·l pogingent 
tot nimmc. , :::ir:nt2'tic =: · s":;:ll ·_•J . r -':;-~ ru.g;n::.lcm in d2 oude: slemr. 
~r ts no~ L~ct o ·n ~l.~r togrip bij dr crbciders over äatgcnc wat 
nodL_; is or.: to~ TJ.i~:;_·· . .-e: st:-ijdvorl:lcn te :>:o~cn,er.. ji.list deze onze-

• karbeid o:::- ::.ld ~1c:::: tot c n ::.a.k:::üijkc prooi van l:.:ndige poli tié kers 
en rcfor;:;.:;.st::-1, die cc ~l"J.ik ::aken van ;czo onzck: rh:id ou er nieuw 
Ort;a:nisat~_ss ~c;· op te. oou·,-;r:r., diG na verloop V311 tijd ·hetzelfde ge 
·zicht hcboc:1 :=üs do o:<d: or:·.:.;nisaties, 
7/ij hebben dit mGcr:::cwa ~rt in de ont·,'Ji!-.:keling van d2 Y.v.::a tot "P'.V.C 
en stm:n nu voor · n zelfde ontv;ikkcling bij de 0. V.B. 
Zonder af te doen aan de trndens van nieuwe oricntatie onder de 

. -arbeiders van de 0. V .13. e11 zond --r c.fbrcu.k te willen doen aan de 
.. vooruitstrevende kan1craden van de 0-Y-B is ook in deze beweging 
- w~er ern ontwi~kcling zichtba2r na2r vai~ewegingsopvettingen. 

'.~lij stellen voorep de noodzakelikl~cid, dat de arbeiders zich organi
seren 9P de grondslag vo.n h0.t bcdrijf,d~~~ JOrmen ~ij e.:>n e~nheid 
en.~~~ ligt hun krecht.In h<t kapitalisme kent men ook de noodza-

,; kelij1meid van de bedrijfs~rganisatie :rular o ?'.Q 0 pvatting daarvan 
is op overname van het bedrijf gericht,ten oehoeve- van de gemeen-

.- •ohap.Het leidende orgaan in~~~~- bedrijfsorganisatie is de gemeen
- aohap van alle, in het bedrijf werkenden, die zelfstandig haae be-
' alu.iteJa n,ccmt,waar dus ieder dc:lneemt can de regeling van het 
~-: el ---~ · 
' ri~hten ons tot alle revolutionairen die,mr.t ~a,van meDing 

dat het telengrijk is em deze gedachte van zêlforg~nisatie ~n 
lil.LfG(>en te verbreiden. Onze taak zal zijn, in de bedrijven propA- '-. 

voeren die 0"!1 hst zelfdoen "..a .«!E'.tti ~1:-t:. Dtlt •:;_1 :'l i f~+. '!r-..,~~sn . ' 
·~.~G.~~:J."k.3L. ·r,CJ ~ c.l-. _pro~d.ga.J.e&.a a.W.t:t:;l, • 

. - .;... 
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Voor verdere informaties bij: 



E
~o~d voor r:vói·u.onaire propaganda i~ ,de bedr~jven. . . ,., ..... ;:; .,..~~ 
obd m~ent,dat~de positiewaarin de arbPidersklasse ve~keert, 
~bodzakelijk maakt àat de strijd tPgP-n de uitbuiting en de ' 

· .. e'trijd voor het socialisme ç:- n niPuwe nrientering behoeft. 
· ·De ontwikkelin~ van het kap i talisme naar de, door de staat, geleide 
· eoonomie,h rft de positie der arbeider~;~ tot de me~st eD.bestendigP. 
·' gemaakt.DP wr:>:r"'ld is vel van gepraat over. sooialisme,maar de aoci 

alistische cedachte is in ~~n slop geraakt.Oude vormen van ergani 
sat~ en strijd zijn ,-. ·n ondragelijke last gf'-worden in het streven 
na·ar e.-m betere wereld. Vakbc·;wging en :parleUJ.entair-poli tieke par
tijen zijn,hoe ook i~ ~~t 7 rleden de vakte~eging haar nut mag 
hebben gohad, ir..::::trur.,· :rï.tf.n in h::.nd'·n van de ka:pi talistische econo
mie .• Zij :-cuilY'5:r. ; "Y.:. stcx::rndc kracht zijn voor de naar socialisme 
strev~ndc arb•idors en h~~b~n v · lo· r ~ n r~omende werking op de 
strijC:,·il.::._.,_n 21cce;:::.tc ·.üjabcid is ge';;ordr:n,de positie van de massa 
in hPt k~pit?l~z~r t~ v·rbe~cr·n ~n zelfs deze opgaaf is nog te 
zwaar :voor Le·.·::.·.In 1• irac-:;ijl{ blijkt str-:ds 'Ne r,dat de belangen 
ven n8ticnalc o~ ... bot> .. :, d: Ls de kap i taliati sc.he opbouw, voor deze orga
nen 'Lcla~-i;:-i; ·. r is ëla:: d• ·tKlancer.. van O.r grotr. massa van ui tge
buitra n.;:;i~ s ·1 è: ::ur ... :..·ol in lKt z,g,n. d nocratis·~h best 'l,maar 
organi.saticvor;:t ·:1 i!'"'.stf'llir:;,g d: ZE:!' organisc:tiEs rrwken haar ongc
schi~t,,::-. ~r. ~.- s"',:d~d vcor vc:rnictigin{_!: van h:t kapitalismc,e,.,n 
r••"l , • ~ ... ~. ~- _ _ :- ;· ·_.::ir.._;; :1en tr:- nc ~~c:11. 

Ond:-r d î:·' :-:- :!:'~ -:-r:b-- i+; ochter à ov: rt<.;.iging dat deze ;'bepro.~fd 
or; .. :. ü 3lc._ .~::: }::: Gijn,-.·;aar ni:,ts ze oe0r uit kan halen. 

·~ DC: 0r!;s:o sl:..:·::::rniJ ie :.Jcm.staunde ·n ··n nieuwo oorlog dreigt.Bij 
' dl" ar~· ·::. ~· . .:.t ~l t tosef,d::t àe o:-.zardsaties,dic in twee we-

rel:.,.· ...... r~ à:-. :~:jd· d.'r oe~it'tG:-s 1\:o:::;en ::n nu in de aanstaande 
,terde oorlo~: •:- fcrtij 3ijn in n der beide l:lachten,die in een 
-strijd o~ ~~ ~· :- ld~a~ht ~e~ikkclt zijn,vcrvan~ n cort:n worden. 

;or: L.~ c.-. t.~at:::1d trGchtcm zij niei.À.V! s":;rijdor.:,anisatics op te bo 
bo~.,cl~ n : u _~.ic;_~·;;c +;:;.etiek toe te iasscn.E<:.r .. ::iet stakingen on
der iP~n l·idinc to·~0=on rn sohuJ~ter nicu~E \~:men van strijd 
tC'eia3s•: ..• Dc.3.2 ::·O~,,~n:;c~n,on onder eigen leidint:; strijd te vo·roa, 
::.o t on~~: ·;':>llc 2.::::-:dacht h!;'utc.n.CJ;':: ::i:::n wij dat vele pogingen met 
.zel~t;c~t;)ZG!~ ~<::idiHc, na .-mit:r. tijd ::;r_ ·: r in handl'n van de vakergani 
setiee •nül-::.L..:e: ar· ciè.~rs die z. lfstar:dig op ·.'lillen treden hebben 
ook alles tegeL ::Jich,dc kqitelistischE:: sacb.ten,dc vakorganisaties 
en de pol:i,tie:kc. pa:;:-tijcn.~Ji:u~cr ·,'J:::rdcn 0r : · .. n de arb-iders zulke 
hot,;e ei::;c~l (;es·~ ld, ·.•.:, r t t L;~lL:s.~del1~n en inzicht betreft, als in 
deze tijd.-n h:-:tt is d· .. :..~o::lni.r:t tû v•l".ïonè.:r!:'n dat vc 1 pogingent 
tot nieuwe.. , ::.:it:ntet.ie ~;:; s":;sll ··; r "Jç ru.;;r·;allcm in de oude sleur. 
~r ts no~ &iet o ·n ~l.~r tcgrip bij dr. ;rbciders over datgene wat 
nodi~ is or.: tot niê:T.·,·o strijdvarwen te :>:o:nen,er.. ji.llst deze onze-

~ kerheid me ~;}~t ~K!: tot c n ~ak}:·3lijke prooi van l:::mdige poli ti<·kers 
Eln rofor~st-:::1, die cc ".:-ru.ik ~akün van ;.czc onzck: rh:id oo er nieuw 
ort;aniset~.ss :::lc,-. op te oou·wr .. ,dic: na ve:rloop van tijd hctzcüfdc go 
·zicht hcboc:1 :üs do o~-:.d · orr.:.;nisaties, 
·~/ij hebben clit mGer::~cna l-::t in de ont·,•Ji!::keling van dG ~.v.:a tot li'.V.C 
en staan nu voor ·n zelfde ontv;ikkeling bij de o. V.B. 
Zond8r af te doen 3an de trndens van nieuwe oricntatie onder de 

.arbeiders van de o.v.:s. e:n zond'r ufbrcJJ.k te willen doen aan de 
.. 'foorui tstrcv~nde kameraden van de 0-V-B is ook in daze beweging 
•· w~er e~n ontwi~kcling zichtba2r na2r vaitewegingsopvattingen. 

~'lij stellen voorep de noodzakelikhcid, dat de arbeiders zich ergani
eoren 9P de grondslag van hr>t bcdrijf,d~.?-~ ~ormen ~ij e."n e::nheid 
en ~?~ ligt hun kracht .·In het. kapitalisme kent men ook de noodza

(kelij1rneid van de bedrijfs~trganisatie :naar o ~~ 0 pvatting daarvan 
,.._ia op overname van het bedrijf gericht, ten oehoevET van de gemee:n-
.~··ollap.Het leidende orgaen in ~~Z.~ bedrijfsorganisatie is de gemeen
':,raohap van alle, in het bedrijf werkenden, die zelfstandig hsa:e be-
~. aluite~ n.t.emt,waar dus ieder dc~lneemt .:;an de regeling van het 
.,., el --~ 

ri~hten ons tot alle revolutionairen die,mr.t ODS,van mening 
dat het belangrijk is •m deze gedachte van zêlforg~nieatie e~ 

te verbreiden. Onze teak zal zijn, in de bedrijvEln propa- '·, .. 
t-e- voeren die on .hst zelfdoen ic1 .ç:e-:::-1 ~J.:t.De~t ;:-'.1 :q i f~+. 7.::_-:;~sn '· . 

·· J ·;j,:_;;;; ..los·:;"'4 ·Lià.~~:~-k.3.I. ''Cl' dt# ,PrCJpdga.lCLa &W.et:p,. · .,. · 
~- ~··~ ....... ; #. 
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Deze misvatting over onze opvattingen is nogal algemeen verbreid.N··.,n, 
als.bodrijfsarboidors zitten wij~~ in het uibuitingsproccs rn dus op 
de plantsen waar de conflictstof opgehoopt is en ieder oogcnblik tot uit 
barsting kan komen.Hot is zeker onze taak ,~m-als de arbeiders over-

gaan tot actic,zitting te nomen in de strijdcommitocs,als do bodrijfsar
boiders ons daarin zitting willen doen nemen. Dat wil zeggen dat wij _, ~-' dr. 
voor de volle honderd procent naast de strijdende arb.:.iders staan en 

actief aan de strijd de- 1 nemcn.li:Taar al tijd blijven wij wijzen op -de nood-
zakelijke doorvoering van de zelfactie en altijd zullen wij er wijzen 
dat de arbeiders de conflicten zelf moeten beoordelen en dat buiten hr.t 
bedrijf staande instanties, of dat nu vakv· rcnigingcn of andere instan . 

tics zijn,nict gekend moeten wordon in de beslissingen die de bedrijfa-
arbeiders ncmen.~cze gedachte on opvatting over zelfactie en zelfdo8n 
ie,naar onze mcning,voorw8arde om tot een zelfstandig optreden te 

geraken • 

.:ij,die met ons,v~n mening ZlJn det het noodzélkclijk is om voor boven
a_· ·, stnandc actief propa[;anda te naken, vcrzoeken wij om naar onderstaand 
!wudres hun instommine te betuigen. :.amen kunnen wij dan 'oeaprokon mot ·. ., 
· ·welke middelen en op welke wijze wij deze propa~cnda het best kunnen 

voeren. 
Wij laten hier d~:-n , enige richtlijnen volr,cn die ui tdrukkcn hoc wij de 
huidige positie dor -;rbcidorsbcwcging beoordelen en waarin wij beknppt 

de t~2.k der bonslede-n a:::rL.f::.C:Vcn. Het. sp~c- l\:t va!lz cl f dat deze richtlijnen 
nicit e n voorgoscl1:rcYu1 st g_tuut zijn~ Jwcr do.t discussic hierover gewenst 
.i a, als dnt tot vcrhcld~ ring kun bij dragün. 
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loA4 ~ reniu•1oaalre prepaaen4a 1n de beclr1Jnn. 

s.~o ~.t" l ... j ~~. 
De aangesloten propagandisten voeren propaganda voor de klas

~-: .. eenstrijd om tot ophetting van de uitbuiting van de bevolking 
· · --~~an stad en land te geraken. Zij stellen zich daarbij op het 

· standpunt,dat de ophetting der uitbuiting en het vestigen van 
. een sociaU.stieche levensgemeenschap het belang van individu 
· -e.n geme~:nschap is. . . 

'· ltitgaande van de gedachte, dat begrip "Staat 11 niet alleen onver
brekelij~ verbond~n 1s aan nationalisme en dus een tagebatelling 
vormt met het beg:-ip 11 8ocialisme 11 ,maar vooral in haar moderne 
betekAn1o lndenti&k is met diktatuur,onderdrukking,onrecht en 
ui6buiti~g bect~ijdon zij do 6taatasocialistische opvattingen. 
Hier tegH!lJver etellen zij~Bed:'ijfsorganiaatie,CÖoperatie, 
Con...!umpt1.egc>meenachappen en al die instellingen,die het vrije 
funct: .. ·.;,nns::en ·ran een socialistische (werold)gemetmschap nodig 
he~ft ~n bsvord~rdto 
Om1aT. het ~Oüialisme de economische en politieke gelijkheid 
der imiivid:usn en een verantwoorde productie verond~rstelt, 
strev~n zij naar economische gelijkheid van alle werlters. 

l.H•rt l:a-r! tR.lirn:~e is gol•Jdolijk in verband met de ontwikkeling 
van do produotiekrachten,gegroeid van een systeem van vrije 
conoutentic van alle ondernemers,naar een nationaal mln of meer 

.• geoj:-dende economle,die en~rzijds als zodanig in concurentie 
~ optroodt togenover do nndoP" nationAle oocmolliaoho oonhcdea, 

eM..,..~i.~" tftP.~,. ~ e.rbe1der.-kJ&fJ41lo optNud'i, ioswindQ 4W 
1;~,;;·~-·j~~;..~t .... ~~ :d ... ·.,t,j.~~·.·~·~ -~ ·:y~ ;.:_: .:--_. ..... î\'··4· ··~ Ll•t:-l- ... J.~.' .. ;: ·.~v ·\·c,J:""~,;·., 

:·_i •• 

2.Allo vroegere organisatievormen van de arbè1dereklasse,z~ 
ala de Y&tboweg1ng en de parl.po11t1olr:e pftrt1Jen Z1.1n icteo1o. 
ctaoh en or8&n1aator1soh gehoel 4oortrokken van de burgerliJ
k~ en nationale maatechapp1jbes~houw1ng.Z1J kunnon zich da~ 
om n1cmer onttrekkon aan do verantwoordelijkheid voor do bur
gerl1 jke mnat schilppij1ntegendeel, zij schR.kol er. zi eh steeds 
meer 1n de z.g. gelelde economie vQn hot kapi tA.limns in •. 
ziJ aanvaarden de rationalisatie in de gehele uitbuiting van 
de arbeidrosklasse.Zij idealiseren do nieuwe orde als een naar 
s•olulisme groeiende,ruaar komen da.qrdom.• up de duur toch, en 
steeds aterker,in conflict met do arbeidorsklasse,dio a.h.w. 
reeds uit instinct voelt om in verzet te komen tegen de steeds 
acl:c>t'!:eT.' W'!'rlAn'it-~ Yer'1lnv~_ng~ 

3.De ontzaggelijke groeiende internationale togenstellin~en 
tussen de 1mporial1sten,voeren onvorl!lijdclijl~ tot eon niCJwe 
oorlog,tenzij de invloed van do a~boidersklasne hot problooc 
tueeen de imporialistun,wwet te vcrdringen door hot probloem 
klasse tegen klasse,en de strijd om het socinlisno. 

De arbeidersbeweging is door dit alles in de situatie geko
men,dat de oude strijd-en orgnnisntievormen voortdurend meer 
hun ontoereikendheid betonen.Niet allean,dat de bestaande or
ganisaties vijandig komen te staan tegenover do strijdende ar
beidera,maar ook blijkt,dat het hier niet geldt het ltiozen van 
betere leiders,of hot vormen van nieuwe organisaties die 1n 
opzet herinneren aA.n de oorspromkelijke posities van ·do ~bo~ 
den on partijen,die nu in het kamp van do togenstander zijn 
terecht gckomen.Langzamcrhand wordt duidelijk aan do arbeiders, 
dat de nieuwe posities een volkornon nieuwe stellingname in de 
strijdwijze on organisat1evorlà nodig maken •. 

4.Intussen gnat de ontwikkeling van dit inzicht in voort
durende martiele en geestelijke tegenstelling tot hot oude, 
Hot oude en het nodige niouwa worstalen in de hoofdon van de 
8röeidera en vtnden hun terug~1ag telkenl!lalo wanneeD de ar
beiders tot strijd en organ1satlt:l komon.Allen du ervaringen en 
het aan elkander uitwisselen van die ervaringen,zullen steeds 
meer bewerkatell1gen,dnt mlnder ,rnn het oude en meer van het 
r.teuwe 1n de practijk van de Rtrijd en in de hoofden van de 
arbstder~ ga~t postvatten. 

L 
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5.Ienmerkend voor hot nieuwe zal in het bijzonder wor4en& 

A, De klassonetrijd wordt in de toekomst een georganiseerde 
. strijd t•ssen kapitalistische planeconomie en de als klasse 

door m1d4el van de· be~~iJtaeenhe1d en van bedriJt tot bedrijt 
met elkaar vcrbonden werkorà. · 

B, De arbeiders kunnen hun arbeidersmacht niet delogeren,n1et 
overdragon,omdat iodoro dolegatie van macht,hun weer plaatst 
in äe positie van rn~chtalozennAllocr. de bo~oeroing van de pro
duotiemiddelen door tie werkers zelf,dat is de les dor historie, 
biedt de mogelijkheid van hun bevrij~1~go 

6,Dc Bond stolt zich ton doel eon propngnndno~ganisatie te zijn 
voor bovenetnp_::de gedRchton. Zij ker:t ~~.1t 1 ndi v1duelo lidmaat
schnp van all O:l; d~. c in het bedrijfsï_ c<.rt:!1 opgen:mon zijn on 
cllo deze -gedaoh·iïe::~ or.der de arbeid.ora ;.rir~el'l -:.lltd:':'ngen" 
De aange~loten pr~pugandiston hebbon dus o~k de tap~~ ovoral 
waAr dit op dienstige wljze kan gesJhiedon do s~r1jdkracht en 
het inzicht van d8 ar·boiders te bovo:-doren-;te p:'l:'opagand1sten 
zullen echter nirnM..-:c· in de plaats w~.:::!.lGn t:::-rd.c:'l van ö.o nood
zakelijko orgnnisat~.cs~ die do go zaD".O!"J) tjkc 'tud:::--1~ fe~·;H~~aonelen 
omvattun- r;c vcr·fïnigd optr&(lfinè.o beè.~:~ j'!'spt:re~::-,o:..on .. ~!.~.~ heb
ben è.e b~;=.v-o~g& held ie wil vnn he:: pe:rt.on~el tot ui tti:'ultlt1ng 
te brengen, 

1. De Bond ~egrijpt 1 dnt zich in de koeende klassen~otsingen, al 
naar gelang de b€·11~lstword1ng ve.n dG. a~ .. be:O.d.er~ z~l:t groeit, 
velerlF3i men{5'rO!'mGP. vnn atrijdorgan1.da'i1.f3a ~lQh zulle=t voor
doen .. Ve.ak zt:.l:...en allorlei versch1jr1aeltm ~erir.:.n~rrJn een Ol.\4.8 
vakbewog!ngGtradic1osftOngetw1jvel~ z~l~on 3triJ~~rgan1~at1ea1 
in ti j•.\.s.r. ·;;·t:.>:. n~tio goboren,later teruggliJden t.n batektmin..., 
lozo t~r~&tiu8 , ' · 
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