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In rde Spart acusmiddjena te Antwejrpsn kon
vernomen worde» da,t het in $ér bedoeling ligt i'ü 4e toekom
©en ^internationale tiedri jf^akern* te atiehten aan de have
van Antwetpea* 2rtaljc3 is gebleken uit een aeürijven van
Lee'n4ert T¥AH OS , !tg^3boren te Eotterdsm 17-1-1911, wonende
te'Jtptterdam, ü5è.tKèn«sflerweg, 96, leider van de groep
,0.y0B0 afdeling •y^rKe^**, gedateetd van 16 *of 18 Deeëm-
,ber 1951 en vgèr^g^t • attn-TTICTCïS- .•fcüpctovicus, geboren -te Ant-
werpen Op 14-lo3É,9ï3t ièoï woJïéilde Spaarstraat, 22, leider
tan de- Spartaöoégrc jp, ter Ant-werpen.» VAK os z^egt in dit
schrijven óp; S1-3L2-1951 hierover m$ t VlCTOR te. zullen han-
delen, ter gelegenheid van_z|3ii bezoek te Rotterdam* (Dit
ia echter niet e«rt?eurd gezien VICTOR de verplaatsing niet
heeft gemaakt ) % < "Hierin is pok sprake van een internatio-
nale vergaderilig welke niet Éé er in de loop van 19ol
ssou gehouden worden, gezien Het onderwerp van de verga-
dering raementeel in behandeling is bij de Raad van het

^Q, 'V. B. (Het zou hier handelen Om een bespreking omtrent
de drie punten opgesomd "in. onze nota nr 1317 van 22 Decem
ber 1951, -welkg reeds op 19-9-51 behandeld werden in de
woning va» "7IÓTOR Ludovicus) . Bi j ditschrijven waren
ook enkele exemplaren gevoegd van een pamflet door dé
0.Y.B. uitgegeven aan de Rdtterdamse haven in verband met
eefl stskingdactie aldaar. (Zie. bijgevoegd een kopi^J van.
zulk palaflöt)»

te-
Jgon vernomen worden dat dé jgröëp Sparta

., om ie, komeri ^tot een "intèraatipnale
aaa de hsyen, sinhens is in te dringen in .

ÜdioQ&t** ( ü » 0 » £ « ) 6Q' d.aJü
^e-fe I.O.S. te proii^eren^ Eè^s

Tezig zou men sOir^
wonende te
_
indien

volgens 7ICTOR
zetten van

d:* toekomst te kontea' tot
aan de Rptterdakjae en/

touÉw te zfe'tïen0
hièrin.lwtrokfc^ji • '

Momenteel is n o e , e ö aanatalte 'g6maèdfc'tJ':ttBai''-dë;
van het ^•O.S^'J^Sr wotdt gewacht ttft op het

moment dat zekerheid 'verkr$^fc,iB of het A.O.S. üitbe-
talingen van werkloos heidöf^iiia zal kunnen doen. In dit
geval zou nieja ook talrijke personen kunnen bereiken
bewegen om lid van het A.O .S. té worden, ,

Momenteel werd 00ïï^raB Willy niet van deze
plannen op de hoogt egebraóht, ondaks het feit dat hij ook
"' "" • • ' . " . " • **/ • • o



n
tegenwoordig was op de vergadering waarvan sprake in onze!,
nota nr 1317. Op de vergadering waayvan sfïsk 19 Sep- f-
tember 1951 zou ook tot uiting zijn gekomen dat de Trotslf
kysten, waarmede COLAHENTS Willy nochtans meerdere ma' '
contact heeft gehad, geen vertrouwen in hem stellen.

De 28 Januari 1952*



Afschrift

O.V.B. Bedrijfsorganisatie"Verkeer"

Claes de Vr ie se laan 146 Rotterdam* Telefoon 50230

PHOCLAHATIB
Havenarbeiders, .

Het O.V.B. "Verkeer" roept Ü op, met ingang van heden, Dinsdag 18 Decem- /
ber 1951, de

L A N ü Z A A M - AAN A C T I B
in te zetten, tot de "Scheepvaart-Vereniging Zuid" zich bereid verklaart
aan de H.A.R.-arbeiders een Kerstgratifieatie fan f50.- uit te kerenl
Zoals medegedeeld, wendde het O.V.B.-Verdeer zich ten aanzien van deze

gratificatie tot de S.V.Z. Het verzoek werd gedaan, voor Zondag 16 De-
cember 'liet standpunt mede te delen.
Zaterdag j.l. werd door het O.V.B.Verkeer telefonisch contact met de

S.V.Z. opgenomen. Na drie jaar praten over deze gratificatie, ook vele
malen door de Kern, probeerde da Heer Stakenburg opnieuw ,een definitief
antwoord te ontwijken. Hij verklaarde in dit gesprek o,m.:

"Dat hij niet op de hoogte was met de armoede der arbeidere!"
Zondagmorgen werd door de Bestuursraad vergaderd. Tijdens deze verga-

iring werd telefonisch contact opgenomen met de Heer Hummel, voorzitter
oer S.V.Z., welke zich op zijn buitengoed te Wassenaar bevond. Het ge-
sprek was kort. De Heer Hummel zei ons: Dat hij niets te zeggen had!"
Toen ŵ j hem^mededeelde .een voorstel te willen doen- wij wilden hem
voorsfceUlen op Baandag een bespreking te houden- verklaarde hij»

"dart wij niets voor te stellen hadden l"
Uit de uitlatingen en van Stakenbrug en van Hummel, blijkt wel erg '

duidelijk:
de totale minachting voor de arbeiders en hun armoede, voor de mense-

lijke factor dus, van deze heren!"
Havenarbeiders, kameraden, hier valt niet verder te pratenl
Stelt tegenover deze zo duidelijk gedemonstreerde minachting

DB DAAD VAN VSBZBT
te lang heeft men met uw belangen gespeeld en gesold! - Neemt een voor-
beeld aan de PinksteractIe van 1947, toen de Hotterdamse havenarbeiders
met de Langzaam-aan actie de S.V.Z. en de Regering binnen 24uur op de
knieSn dwongen l -- leemt een voorbeeld aan Uw Londense kameraden, die ook
de Langzaam-aan actie als het scherpste wapen gebruiken tegen de reactiel

Past dit wapen tactisch toeI
Vaste Havenarbeiders, ook al heeft men U een gratificatie toegezegd,

weest solidair met Uw losse kameraden*
Ook de H.A.R. arbeiders hebben er recht op, de feestdagen op een pas-

sende wijze té vieren!
' Zonder gratificatie is dit voor hen- door de grote armoede -Hiet

moge lijk fletse gratificatie is slechts een kruimel van de, mede door
JüLLïB arbeid verkregen millioenen winsten der werkgevers!

Kameraden, slaat de wurgende hand van Uw keel, die U en Uw gezin
in de armoede en de nood dreigt te verstikken! ^

Volgt in eensgezindheid en in solidariteit, het parool op van het
O.V.B, verkeer!

Laat U door tegen-parolen, van welke zijde ook, niet in verwarring
brengen. -

LANGZAAM- LANGZAAM- LANGZAAM AAN!

De Bestuursraad
•én in strijd tot de overwinning!
Gcoit dit manifest niet weg, maar geeft het door aan Uw maat!
Geeft het vooral door aan de nachtploegen!
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Setr,: Communist e nbond ."Spartacua11.

-J ME! i3

Hierbij worden toegezonden telkens 2 afschriften van in
totaal 7 exemplaren van "Contact in eigen kring",, het interne
orgaan van de Communis t enbond "Spartacus" en .wel'van de "num-
mers vanaf 7 van Augustus 1950 tot en roet 13 van Maart-
Ajxr.il.l951." '

Elk nummer is in origineel voorzien van de bekende kop
van "Spartacua", zoals ee#' ^ekejiing .op het nummer van Augus-
tus 1950 aangeeft. _ _ _

de volgëTWw^ranten,
t.w. UMANITA'r*NOVA, L'AlDÜNATA DBf^REFRATTARl ,
ACTION? deze kranten raaken deel uit van de z.g. buitenlandse
verbindingen van "Spartacus" en een origineel vaT"Ttïndeling

knipselarchief van de Communistenbond
11S p ar t ac ui?"

Aan B.V.D'.

s .
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OP KAART
'17APR.1951

De Binnenlandse VeillgheidsdftwwHr
te
1 s-G r a v e n h a g e ^

^A

Hierbij doe ik U toekomen een foto-
cople van een brief gerlolat aan G» de Wilde,
geboren 22.6.1900, betreffende het blad
i'The Kew International"*

E i n d e .
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The New

INTERNATIONAL
Am Or§on of ft«v«lv*taMry Marais» j-

4 C O U R T S Q U A R I
klmd City 1, N. Y.

Ml»

To Kwdsra of LABOli ACTIOfl and Trit ftbW

Dear Friandt

Right aftsr tha last war, whan contact vos rs-satabliahtd v,lth roany soc-
ialists outaid? tne Unitaü Statas, 173 -nit on tbs .uniling llsts of LABOii ACTION eind
TiiÈ i*f<V iMTtruNATIj^AL anyons who aaksa to reciivs our orsss.

Ths rsapoosa has b?3n .noat gratifyLig to us, and T. a ars glad that «9 hav? bten able
to mak» a contrlbutloo to th« thaorstlcaL discusïtiun r/hich is b;ing «o
pursuad by conecious socialista

W« ar» happy to continu» swding our public&tionc to anyoqa outöio» tbs Dnitïd
Statta who wants thsra, rvgurdltsd of whsthar or not t;r,y ara «bis to pay for tham.
flow»v«r, our fianncial s i tu a t ion has bacoms incr?a(»i;>£Ly d^fficult ov»r ths yanra,'

r and wt'woulü Hz* to tak? thia ojjortunity ^to apüal to a^oy of our r radars who are
^ now abls to pay th3 subücription prics to clo so. la aany countrijs tli3 currsncy

rastrictions .lavs btsn ïouad, and paymont cao ba mau9 without . dlfficulty.

W» ara mojt atuciöue to correct our ;^aiLinG ii^tu ao that only peruonu rfho ars actuel
ly usinb ouv pu>licatioot> &5t th*n. To asL.itst UB in thib af fort, will you

n$ blanic b»low aau r s turn i t at your aariiset

not 3: IF Wt iX! iiuT .IbCcJVt A nc^LÏ FKOk ÏOJ -IT.Jrt T„u ^O^Tiif. ÏOUil ^JWfc ;.ILL
Bt AtJiOVbD FKOta OUR LlbTo AitD ÏUU WILL wO Ü>ÜübK ütLT LABÜK ACTlJiM A*D

With frutsit

L. G. Siaith
Businssö

PI aas* continu) to 3 and USB LAflOft ACTIOrt _ THti NüV L<TtMiUTIJaAL
<r

I ara «nclociing taa subscrijtion irics for LABöu ACTlJiNi _ ($2.25)
"" » • • . . . • . » • Th* a.I. fó2.50)

Str»at

City, _ ( ^Country
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; OB 37 Naam: Communisme België

Voor : 6D 625 Naam: Spartactts la het Baite&laarë

Ag. nr: 09372 Afz- ! SPIL Datum: 11-7-50

Aard van het stuk: Boekwerk van de Belgische Communistische Partij

LE PARTI COMMUNISTE SPARTAKUS

Uitgetr. door: J.H. Op aanwijzing van: B

Datum: 19-12-51

^J 10185 - 51 - 116 1
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CBAPITHI in - LI PJLHSI

L* "Parti CnaMiinlatn Spartakus* aueei appel*
"Parti Ccamoniste des Oonseils» ««t l'onwil*«tIon ultra-
gauehiste gul M rapprocba It plas per «a ideologie de
l'Anarchisme «t o* par son careetere libertair* a l'op-
pos* d*a organlsations "G.C.I." «t "P.C.I." q.ui restant
partieana d'un totalitarisme et d'TOB dictatur» d* pro-
létariat lor» d* la priM dn pouroir par ca dar&iar.

L* centre Tltal da catt* organlaatlon axlat*
«n Holland» oü «lla a'Int l tul t •Keanuoiatiaoha Bond
Spartatam" at oü réalda la tiiiorlelaa du groupa, la noavó
PAHHKODCI, alias f. AAJffiBZ ooi a publi4 aa «urraga da
baaa aar las principaa progtiftamtlqTMs de l * organtaation
*Ca Aarbaideraradaa* (Laa eoaaails ouvriara). Daas c*
pa?*, lea riiaiaiiiiliilin du Conaell publlent un orgaA* hab-
dosuLdsJLr* "8PAKXAIDB" qui, a un oartaia moaant, tlra ik
10.000 axeiplalras. La groupa traTallla plus ou molna
claadastiiMBaat at la plupart daa »«mbr*a sont Inaorits
aoua un paaudonyme.

In outre. 11 axiate en Franc» una tandanca
Blailalre du noai da ^Commonisne BéYolutlonnalre" qui idlte
un organa "La Frolfttalre"*

Si Allanagne exlstalt, jusqu'a. l'avènemeiit du
nazisme, un-groupa' Spartalclsta, dont la foxvula Idantlque
a celle des mouv«B«nt;B-anarcho-syndlcallataa allesmnda,
ae résunalt aux mots i "Tout la pourolr aux Conaella".

In Belglque, l* groupa poaaada quelquaa adh4-
rents que l'on peut chlffrer approxuatlf«aant & un* can-
talne. lis sont répartis dans les cantrea d'lnrtrs, Ha-
linaat'Bruxellès et Louvaln.

A invers, surtout, Ie groupa rencontre un cer-
taln succes, dft aana doute au raTonnenent dn Partl f rere
hollandals at a. l'eaprlse relatiTement faolle du auceèa
des théorles réTolutlonnalras parad Ie» doclcers dn Fort.
Dans cette vllle, une quarantaine da peraonnea a*ral*nt
abonnees au Journal néerlandais "SBUBEUaB11.

Ia aectlon SpartaklBte de Bruxellès a publlé
pendant quelques tenps un organe aenauel flaaand intltulé
*Arbeiders*iï".

La «ême sectlon a organlsé è Bruxellès au
début de 1947, une "Conference Internationale" a laquelle
aaslstèrent des delégations fra&ealsas et néerlandalsea
alnal qu'a tltre auditif das anarobiatea belcea. Las
theses proposées a cett» conférence furent redlciaa par
Ie groupe néerlandais CUmfETBl-FmOBODX. lotons en
passant qua, blen f^u'll* aolent internationallatea, laa
Spartaklstes na sont polnt reliés a une International* et,
qu'è. notre connalsaan«a, la créatlon d'une telle organl-
•at ion n'est polnt envisagée, ce qul SOBOH tonte est un*
exception paril tous les groupea ultrargauchlstes.
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Ba ea qui coacazna la aaatioa da Bruxallaa,
oa paut aaeora raaarquar qua la plapart da sas *ambraa
aaaistaat rafnliara»aat au itolsas te (rvaga aaarchiata
"Paaaae at Actloa". Au cours ia plaalamra eoaftraacas
orgaaiaaaa par ca daraiar «raa*a» olttaramta aambras oat
daaai ua aparou.daa tbaarias a* profsfé las braaknraa
apartaklataa, tallaa qua "Arbaiaarmlaa * at "Taa Bla-
vaaaaataoaappi4 tot a i l i i l ili i aaansi Ti una aooiata d'aa-
claYas au powrolr pxolétaira). IX ast eurlaux da eowta-
ttr qua 1« Partt CoMMoaiat* Sfartakiata aa aoit parvwiu
A »'£nflltr«r juaqu*è ea jowTauè daaa laa raslma fla-
B«d«a du para (Aaram, MaltMi, IJMMia) at aua la partla
wallODBa du par* n'a gaan aaaoza 4M pxaapaatia. A
Bruxallas, aotta l'avoaa n, la •pavfcatea fiaaèaa ajala-
maat ua« ••ction, mala alla a«t a«a§Mia qaaai uaiaoaiaot
da militants d'axpraaaiot flaaaMa am dn aoima biliacaa.
Caci «'aaïliqua aaaa dovta da fait qua la nartaklama aat
«aa dootrlaa d'aaaaaca aa4eitlnMMtfe aaH»fla1ii at qn'an
dabora du jouraal fraaoaia *to nalétalra* aa gronpa o*
po*aada polat d'orcaaa d'aiMaarto hQ|>ln. Las dirl-
gaaata du Bpartakiaaa aa aon roktaa a«M« da eatta lacu-
n« «t oat ««aaT*, au coura da l'anaaa 194?, da «'y iafil-
trar par la dufualaa du •uadit ia«Mtal f«aaeaia. Qa
difficeaat aaarcblat* da La Lawriava. L» B» ™»T>T^. a
•arri d'lntcnédlalra ent ra laa "toarWfclatas" at laa
"ftrotskyataa* A l'affet da propafa» daaa la Baiaant l'or-
gan« Spartakiata.

Au point da TU« da laar aotivit* propra*ant
dit», laa Spartaxiataa aa aoat intarmuu affaetivaiaa.t

( dapula la libératioa qua daaa laa (rarta du part d'Anrara,
Ba dahora da l'intarvaatiaa au Port d'Aavara,

laur rftla a'aat boraé è ea jour 4 anrmr daa obaamtaura
daaa dtttarantaa ragiaaa du paya lara du dAalaacbavaat
daa graTaa, A l'affat d'aa tuar laa eaaoluaiaaa poaiti-
raa ou aagatiTaa, qut aarriroat plua tard au aoaant da
la RéTolution Frolitarianaa»

la baaa da la poaltlaa da ca croupa aa trouva,
coua» pour lea autr«a groupaa ravolutlaaaauaa, daaa uaa
lutta da claaaa A aaaar coatza la Oapitaliaa* asploitaur
at axéa aur la aolidariti iataraatlgiala. fax laa ouvriara
du aoada aatiar a'oat paa da Patria A dafai&za* Par con-
tra, et c'aat ca qui la dittéraaola daa antraa crtnvca,
lea orcaaaa da lutta da la elaaaa trafaillauaa aaat laa
"CoaUtJa da lutta daa Uaiaaa at laa Oanaalla ourriara" at
aoa paa laa Syndicato ou laa Partia (a.O.I. at F.C.X.) au
1'ljRproTiaatioa parpétualla da la coaaoiaaca prolétarian-
na ai partant aoa orgaai»4a (Aaarohia»»).

IA raglanaatatioa da la aociété actualla
_ la Parlamaat (rol» admisa par laa trotalorataa) almi-
a uua diaiautioa da la libarta iadiYidualla (caraetara

• #/ • •
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libertaire) réaliaéa au profit du bien-être au gnnl
capital. Laa différente partla et ayndleata. soi-dlaant
ouvriera ou qui furent prolatariana 4 l'origine, aont
devanua daa organea du pouvoir da l'ltat at ont pardu
leur rftle acteur dans la lutta ouvrière. Caa organea
sont devenua daa briaeurs da srevea, 14 «6. laa ouvriara
pasaent spontanémant a la greve at la manant.

Hiatoriquement. laa ouvrlara ont été, a.
malntea reprise», obllgéa de f oreer la min a l aura di-
rigeanta politlquaa ou syndicaux, loraqu'ila voulurant
fair* la grèva. Souvent auaai las chefs aa pli*r«nt,
naia na Ie firent qua sous la crainta d'un* dé*lasioB
daa membres. Caa chefs n'oat guère pria la lutta au a4-
rlauz at aa s out toujours arrangés pour terminer au plu*
tot la greve, qu'il y alt aboutlasemant ou non daa raven-
dications. Farfoia auaai ont apparu daa greve» qua l'on
qualifie commnnément da "aauvagea" par c* qu'allee
n'étaient point soutanuaa of f ie ia Hemen t par la Partl ou
la syndicat at ainal lea partia et las syndicats antre-
rent en lutta ouvarte avac lea maaaes ouvriera s.

Laa "SpajrtaJcistes" préconlsent, dans la doaai-
ne des •grevea, la propagation d'un moyen qui n'a guèra
été utilisé souvent Jusqu'ici, l'Oocupation daa Ueinea,
autrement dit .la "Greve polonaise" ainal appelé* parca

Ïu'an 19̂ 1 les mineurs polonais ont été lea premiere i'appliquer.
, ûand un Gouvernement, soua un prétexte de

blocage de salaires, interdit les greves, ĉ aat alora aur-
tout qu'il faut en déclencher. Quaind Ie B r»as*mble*ents
sont prohibéa, il est nécaaaaira pour l',extenaion du mou-
vement de les organiaer. qusnd un Journal est auapendu,
il faut Ie faire paraltre clandestinement.

De mtme, en cas de greve, lea ouvriara na doi-
vent point s'empêcher de rompre les rapports da proprié-
té et s'approprier les moyena de production, tout comme
il est conseillé d'occupar les uslnes. Kn outre, laa
grévistes peuvent francnir lea limites de la propriété
privéa et a'accaparer des inatruments nécessaires & la
poursuite de leur but.

Bien que ces différents moyena ne constituent
point & proprement parier la Bévolution. ila dénotant
capendant des aignea avant-couraurs dont se sarviront laa
masses dans Ie futur.

L'ünlté de la classe ouvrière ne se réaliae
point dans una grive normale, décidéa par un ayniicat 4
la suite d'un vote démocratique de ses membres at dont la
préavis a été doané d&ns les formea requiaes. Una talla

Ïrocédure n'ast guère effactiva, car alle aat fansaaa 4a baaa par suite du caraotère govrvernementel at conaar-
vateur das Syndicats. Ce n'ast que dans las grevea appa-
lées sauvages que les ouvriers realisent pratiquemant
l'unité dans la lutte et par la lutta elle-mlue, Dana ca

* •/ • •
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caa. qua laa ouvriera soiant orftaaisaa ou iaoxgaaiate.
chretieaa ou athaaa. aaareaiatea. canehiataa, trotakyataa,
atallaiatea, aocialiataa ou apartaklBtea, pau laporte,
lla lAvaroat la tlta eaaaabla at choiaixont entre aux
COHZH Ot UIVB. Maia ooaaa U anlva rajaaant qua la
peraonnel d'uaa aaule antrapriaa aoit aa greva la ooaite
da grere coaprandra laa deléguaa de dlYeraea aatrapriaaa
qui aara appele la CCMITB OauBAL OM UBH ou HlBllTli
ODTBIB. Lea aeabre de cea Oonaeila omlara aomt aoa-
>4», controlea at revoquéa par laa auaea ourrièraa mr
la baaa atat dea liauz da trai&il. Laa diftarenta ooa-
aeila ouvriera a'oat aueuaa antoxlté laa uu aur laa au-
traa. La aoeiete ainai oreea a4Qfc «aa aooiété aana olaa-

at aaaa Itat (poaltioa idaatiqne aaaxcMata a laqualle
Spartakiame fait da aoabreux aapruata aft tout parti-

culiereaent 4 Bakoualaa).
La Partl da claaaa qui aortira da oatta réro-

lutlon ne dolt polnt appliquer Ia diotatura prolétarlenaa
at dolt plutot aa baaar aur daa pziaaipaa daaooratiqava.
A ca propoa, laa Spaxtaklataa oparaat una diatiaetiea
entre la diotature et la Tiolance. lla raaoneant d'aran-
ca 4 una diotatura du prolétarlat dèa l'araaaaaat te yon-
Tolr aux Coaaaila Oavriera. Il aat oartala è lanra xeax,
qua la Tiolaaea jouara daaa la ooaqulta du pouroir aala,
una fol» établi. ca pouroir na pouxxm plua M aalatealx
ea recourant 4 la Tiolenoe. La puiaaanoe ourriare aara
baaée arant tont aur la libra diapoaitioa daa moTaoa da
productioa et de diatributioa. La notion da la. puiaaance
ouTTiere ae troure de ca polnt de vua totaleaent oppoaaa
4 celle daa autraa groupaa SéTolutioaaalraa, 7 ooapria
Ie coaannl aaa ataliaian et axoapté Ie cuBBUuiaai aaax-
ohiste. L'exnerlenoe du Oapitaliaae d'Mat Stallalan rua-
ae aaane lea Bpartakiataa 4 reater lociquaa areo aux alaaa
et 4 considérer la auppraaaioa des libertéa de la preaaa,
de reuaion et d'aaaocutloa coaae ua dea coupe lea plua
violente qu'on puiaae Infllfer 4 la claaaa ourxiere. Li
oü, eatiaant Ie e Spartakiatia, la llberté da preaaa, da
riunlon et d'aaaoclatioa aoat auppriaiaa ou suapeaduaa,
akBe si e'aat dana la but da défandra la claaaa ouTriara
"daa atiuvaiaee influencaa". il ne peut aroir co«ae coua4-
quaaeaa que la Bonopollaatioa du pouvolr d'ua ou deux
partia 4 leur avantage et l'axercto d'uae dictatura aur
lea ourriera.

te resumé, l'ideologie apartakiate ae raaana
4 l'instauration d'un, CoaBuaiaaa Hévolutiomxaire, prol«-
tarian, libertaire et internationaliata.

Coamunlate, car la aociité qui auccedora au ra-
glM caplcaliate ne pent ttre que celle od laa «ojena da
productioa et lea prödulta aaront propriété coBanaa da
toua et ou l'abondance aera xAaliaóe pur toua at pour touai

Eóvolutionoalre» parca que lea aaaaea derront
7 arrlver par una guerre ciTile iaplacable ea Yue da chaa-
aer Ie capltaliame et la bourgaoiaia t

*•/# •

ƒ .
( Ie coBBnnlaaa ataliaiaa at axo
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j*/ ( Libartaira parea qu'aux jm das apartaklrtaa,
') * i la commiaM ast inconcavabla saaa libarta, antKtatiq.ua

• _. • j at antlgowratnamantai at aofln U ast XttaxnatlooaUrta
• . parea qua la Prolétarict aat Intaxnatlooal at q«a tout la
, A', prolétariat dott profltar du aonram raflaa.

f Sou caatra d'attxtctioa aa trowra aetaalla^ant
' '/ & Aavara, oü soua l'tnfluanca d'aneiana trotak^ataa tala

qua lOtït, 7ICTOB at DOfflOOBS, la Parti Spartaeus dén-
loppa an ramplan aacrèta aa. tbaorla è una Ttngtalna da
Hilltonts, la plupart analpbabita*.

C



UITTREKSEL

Uit : OD 259 Naatii: SBEHTACÜS (Organisatie)

,( Voor : QD 625 Naam: SPARTACUS IN HET BUITENLAND

Ag. nr: 87608 Afz. : KARA. Datum: 10.6-50

Aard van het stuk: inlichtingen betreffend© John OIDAT

Boor Sardine werden ons inlichtingen verschaft betref-

fende OLDAY,die geïnteresseerd ia in Spartacus-activié

teiten.

Uitgetr. door: jjy[ Op aanwijzing van: BIT

Datum: 31-7-50

40060 - '49



Aan KA.HA (Voor 3pil)
Van B. IV

Ho. :B 83797
AV 2

Ter voldoening aan het gestelde in de laatste alinea van
Uw schrijven d.d. 1-4-1950 DA/I-067/W 564 moge ik U het volgen-
de berichten.

1. Met J. Bestman wordt bedoeld Bestaan. Jan, geb. 10-5-1918
te Rotterdam, wonende Busken Huetstraat 7b te potterdam, van
beroep expeditiekneoht.

Bestman was tot voor kort Ee Secretaris-Penningmeester van
het Landelijk Uitvoerend Bestuur van het Onafhankelijk Ver-
bond van Bedrijfsorganisaties (O.V.B;) en Ie Secretaris-pen-
ningmeester van de Bedrijfs Organisatie "Verkeer" van het
O.V.B*.

Thans zou hij uit het O.V.B, zijn getreden.

8. Met B«v.d.Toorn wordt bedoeld Van Toorn. Bernardus Leen-
dert, geb. 23-1-1900 te Rotterdam, wonende SaftIevenstraat
38b te Potterdam, van beroep stoker Rijnvaart.

Van Toorn is lid van de Communistenbond Spartacus.

3. Met "Bertus", genoemd In het schrijven van L. Viotor aan
van Toorn,d.d. 15-3-1950 en in het .schrijven van L. Viotor
aan Spartaous d.d. 15-3*1950 wordt bedoeld Nansink, petrus
Engbert Jaoobus (Bertus Nansink), geb, 30-8-1907 te Amster-
dam, wonende Houtmanstraat 274 te Amsterdam. Nansink Is een
der leiding gevende figuren van de Communistenbond Spartaous.

4. Tot heden kon niet worden vastgesteld, welke bladen Vlotor
bedoelt met "U.I*K.-bladen". l

5. Het gestencilde blaadje "Contact in eigen Kring" is een
zeer onregelmatig verschijnend orgaan van Spartaous, dat
alleen aan de leden wordt toegezonden*

De inhoud bestaat uit organisatie- en soholingsnleuws,
dat niet geschikt geacht wordt voor publicatie in het of-

\e orgaan "Spartacus".
H7J 27-4-1950
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DA/Ï~Ö67/I_564 PAR:

Nadat reeds herhaalde malen g eblekej

18 APR. 1950

vicus, Josephus, geboren t e Antwerpe^n op 14 Oetóber 1903,
Belg, dokker, wonende Antwerpen Spaarstraat, gg, correspondea-
tie voert met spartacuselementen uit Nederland, konden thans
volgende bijzonderheden verkregen worden:
In datum van 15.3.1950 richtte hij drie brieven naar Nederland
1) aan J. BES OMAN—O.V.B. Bedrijfsorganisatie Verkeer -

de VrieselaaiXj, 146, Rotterdam, bevattende
a) het Maartnummar van het blad w l t spijkertje"*
b) de open brief aan de scheepsherstellers van VAN DEH

HELST JQzef, zijnde een antwoord op een aanval van de
K.P.

o) het nr.gl van het blad "De Haven11 orgaan van de se!**
gische Transportarbeidersbond (datum 15.3.1950)

g) aan B.V.D.' TOORN Saftlevenstraat, 38b, Rotterdam (o)
bevattende t

,* a) het Maartnummef van het blad "ft Spijkertje"
f b) een schrijven waarvan afschrift bijgevoegd onder nr.l
i en waaruit b-lijkt dat VICTOR ook in briefwisseling is

met een zekere Bertus (voormoedelijk de voornaam) uit
Amsterdam.
Hierbij kon vernomen worden dat het bij deze V.D. TOORN

is dat VICTOR vernachtte als hij naar Rotterdam kwam. Ook
blijkt uit het schrijven dat een bezoek van betrokkene aan -
Belgiö mogelijk is.
3) Aan "Spartacus" postbus Nr.7046 Amsterdam-Zuid, bevattende

a) M't.Spijkertje" van Maart 1950.
b) een brief waarin VICTOR uiteenzet dat het blad

rttt Spijkertje" beloofd had een artikel van de groep
op te nemen doch een klein gedeelte hiervan wegliet.
Oorzaak hiervan ziet hij in het feit dat 'deze mensen
nog onder invloed van de K.P. staan en van Rusland to~
taal geen slecht willen horen. Tevens komt in dit schrij
ven wederom tot uiting dat hij met een genaamde Bertus
in briefwisseling is. Verder spreekt hij hierin van
bladen ü.I.K., waarvan t ot op heden in het midden nog

/

niets vernomen werd.
'(Zie bijgaand onder nrjg een afschrift van dit schrijvend

c; een artikel betreffende "Internationale bewapening"
Iwaarvan gewag gemaakt wordt in bijlage g (zie bijlage 3)
'Genoemd artikel blijkt niet goedgekeurd te zijn door de
uitgevers van het blad "'t Spijkertje".

d) het origineel van het artikel "Bedrijfsorganisatie als
de noodzakelijke en nieuwe strijdorganisatie der Arbei»
dersklasse", verschenen op bladzijde^ van het blad
ntt Spijkertje", uit een vergelijking van de tekst van
het origineel artikel en dit van het blad' kan opgemaakt
worden dat de volgende tekst voorzien was:

*••/#*»



a*
"niet de verschijning roode millionnalrs (zie
Rusland) wijst op socialisme, maar.bewijst ia»
tegendeel het fclasaekarakter .van deze landen".
Het is op de weglating van deze tekst dat in de
brief van VIGT©! gezinspeeld wordt om t"e bewij-
zen dat Htt Spijkertje1* nog aan de communisten
gebonden zit«,

Saaartxe ontving ik de eenaelvigheid, als mede
alle nuttige inlichtingen betreffende voornoemde
Nederlanders*

De l April 1950*



ftfaehrift.

Antwerpen, den Ï5/3/6O/

Beate Vriend en Familie.

Het is weer wat geleden dat ik van mij wat heb Ie ten horen maar dat ka&

geen kwaad want op het ogenblik gaat met ons alles goed en wij denken

en hopen van tj allen het zelfde*

Beste maat volgens ik in de dagbladen lees «ou er vrij verkeer koenen

tassen de Belgise en de Nederlandse grens vanaf I April §0» wij zijn

er hier thuis erg over te vreden want nu denkt aijn vrouw alsdat zij

juli *al mogen ontvangen en wij hopen het uit ganser harten dat U eens

naar Antwerpen zuid komen, nu zult U niet kunnen zeggen dat U geld

moet geven voor een pasport U hebt hem dan niet nodig.

!5«ga een beate Vriend, wat schild er in Spartacus llgd daar alles over-

hoop??? hebben zij in Spartacus ook aan het kuisen geweest zoals in

de K.P.??? daar likiwlderen zij ook altijd, ik heb er achttr gevraagd

aan Bertua in Amsterdam maar deze geeft mij maar een vaag antwoord,

hebt 17 «r soms iets wwer vernomen???

Tfierln weer »«is blaadje waar wij een artlekel hebben in geplaatst, laat

mij eens weten hoe U het vind, maar ik geloof dat het de laatste arti-

kel is die wij zullen plaatsen want deze makkers kwmen alles van het

Westen aannemen maar niets van het Oosten.

We dat ia alles voor de»e maal en ik verwacht antwoord van je nog vele

groeten aan je v*Oüw en kinderen en de kameraden van mijn familie

grotten aan je vroow en kinderen en de kameraden van mijn familie

Met broederlijke 9ro4en

L. V1CTO8
28 Spaarstraat 22

ANTlSRPKir



Antwerpen, den I&/3/50

111 aard* Hakker».

Fier vol^rd weer een artiekel éat wij gap laat» hebben ia het werklozen blad

dat volgd op het vorige «rtiekel, naar ik ben d* gedachte toe gedaan dat

liet het laatete cal «ijn» want de*e jongens kunnen er nog niet over dat

wij Rusland betitelen al* een uitbuiter s land der arbeid era, U kunt bet

zien in bet blad en op het origineel dat ik er bij heb gevaagd.

Hier ook een artikel over de lossing van wapens te Antwerpen dat deze

jongens niet kunnen goed keuren, ook omdat SUB land aangevallen wordt Jon*

gene niet koenen goed keur en, ook omdat Huslaod aaofiavallen wordt deze

kameraden zien het heil nog komen van Rusland maar gaan niet akkoord met

de pftlitlak v*n d«* K.P.B, ook zien zij al wel de versehillea&a tegen*tal*

lliigen in Rusland waar denken dat het «on noodzaak is, wij zuil «n er «til*

aan verder roede vergaderen, maar nu zitten wij weer voor een a oei lij k pro-

bleem de kweatle van een var gaderzaa.ltj e waar wij niet kunnen aangeraken,

wij hadden er een gevonden en na drie weken vertéld men on» dat het niet

«e*r t» huur is, zodoend* moeten wij weer verder zoeken maar al dien tijd

ben wij achteruit.

,Van KïB.Bertufl heb ik op 2C/2/SC antwoord ontvangen op ai ja schrijven dat

ik hess gericht had, waarin hij mij mededeeld dat H* 9 en 10 verschenen zijt

van de CCM^.BXSTK.en dat zij onderweg waren} bet ia au een /saand. later en

f k heb nog niets ontvangen de kanaraden vragen er achter en ook d te ander

kameraden waarvan de Stan nota van genomen heeft* mag ik zoo vrij gijn U

te vragen om xe mij zodra mogelijk af te leiden???

r>e bladen n.i.K. heb ik ontvangen.

Peer nieuw» heb Ik op het o&eabllk niet de K.P.B, tracht langs a 11̂  kanten

«ctlee op touw te zetten OfB het oorlogstuig niet te l oase n het ij voor hen

een Internationaal veraeaijnael hier ben nog geen schepen binnen gekomen e»

Ik kan " niet zeggen of ze Kallen gelost worden of niet» zodra er iets i«
-^

sa l ik het Juli laten weten.

een goeden dag &*& Se kameraden.

Met rev.groeten.

L.VTCTOH 89 Spaartetraat22



Internationl
Vanaf bet ontstaan van bet kapitalisme, werden dï arbfridera betrokken ia oor-
logen en bloedvergieten, steeds werden er partijen gevonden om de arbeiders
in de oorlog te drijven, omdat het nu eenmaal arbeiders zijn, die hun bloed
moeten geven en de wl neten voor het kapitalisme.
r>e laatste twee oorlogen hebben bewezen wat geweldige winsten er gemaakt
werden door het Internationaal kapitalisme, terwijl er millloenen arbeiders
vernieling en de doo vonden.

n er oor legen gevoerd? 77
kapltalisffie. dat nooit genoeg verzadigd is oet winsten, tracnt stelsel-

matige afzetgebieden te bemachtigen voor de productie, die de arbeiders over
de ganse wereld voortbrengen, de geweldige uitbreiding van de techniek, die
in dienst staat van één klaase ( de patllistisehe klas), brengd mede over*
productie en werkloosheid voor de arbeiders, maar de winsthonger der bezit-
ters gaat door,
Op het ogenblik ben wederom twee grote partijen aan den arbeid, on de arbei-
ders In een nieuwen wereldbrand te werpen, die «©gelijk nog verschrikkelij-
ker «al zijn door dood en ve^aieling, dan 4* twee vorige oorlogen.
«et Amerikaans kapitalisme dat door de oorlog 19Ï4»I% aijn roa£»ucht in
vervulling zag gaan heeft steeds meer uitbreiding genomen in Azië" en Europa
geweldige fabrieken beeft het gebouwd om oorlogstuig te fabriceren, waaronder
ie atoombommen, Om zijnen roof te kunnen staven is het vanaf 1945 komen af-
dravar. met Maraehallplannen, om de z.g. uitgehongerde bevolkingen te kunnen
laven, in werkleljkfaeid is het niets anders dan ' eat-Buropa te koloniseren
en uit te bulten.
Ons dexen roof en uitbuiting te kunnen door voeren, heeft het Amerikaans impe-
rlaslisn een Atlantlspakt afgesloten met de gekoloniseerde kapitalisten van
West-luropa, maar het Altantispakt is van geen waarde ,aoo het Amerikaans
laperlalisw niet de nodige wapens af s t uur d naar 4e Atlantise land en. Om deze
wapens gelost «n naar aijn bes team ing te kunnen voeren, heeft men politie-
ke partijen nodig en zoo zien wij hier, dat de B.S.P. sich aan de zijde
heeft geschaard der westelijke imperialisten, xij doen beroep op de arbei-
ders om deze wapens te lossen, uit naara van de Vrede en voor de veiligheid
van het Veder land.
Be K.P. roept de arbeiders op, opdat zij zouden weigeren van oorlogstuig te
lossen en te vervoeren.
Waarom roept de K. P. de arbeiders op, opdat zij zouden weigeren van oorlogs-
tuig te lossen???
Ook hier zien vrij dat het Nationaal Kommunisaie aaaroof dot, voor het eerst in
TP38 tag*n Finland, in 1939 terwijl het Duitefacism Polen binnen viel,waa
sroscou er als de kippen bij om ook Polen binnen te vallen en het daarmede
de genadeslag te geven, Terwijl wil zien dat het Frans «n Engels imperia-
llsffl ?olen wiil«n helpen en de oorlog verklaren aan Hitl*r-Duitaland,zien wij
dat Moscou een niet «anvalspakt afsluit met Hitler, waardoor de F. K» P» tracht
op bevel van Moseou de Franse legers te bolcoteren.
In I 94 I viel Duitsland Rusland aan, de Kommunistisehe partijen, over de gan-
se wereld riepen nu de arbeiders op om zich te scharen aan de zijde van het
Wettelijk- Imperialisme, om zodoende Rusland te helpen.
"a IMS toen het bloedbad verlopen was, moest de roof verdeeld worden tuesen
West «n Oost* Be Volkerenbond die tijdens dt tarts oorlogen gefunktioneert
heeft, werd vervangen door de Ü,W*Q, om te oadentoeken of de buit juist ver-
deeld Is, maar ook hier 2 i en wij de twee machtig* Imperialisten tot botsing
komen, Amerika dat Weet-turopa heeft ingepalmd en Basland dat de Balkan lan-
den heeft ingepalmd»
Het Rusland dat in Oost-Buit s land en de Balkan landen, de arbeiders uitbuit en
oorlogstuig laat fabrlseren roept ook de arbeider* op voor z*g. vrede, maar
in werkelijkheid moeten dezen wapens en munitie dienen om ui torje iding te
nwaen In '"eat-Buropa en Azlè".
t>e t.P. heeft zich geschaard aan dt zijde van het Imperia Hstia-Rus land, daar
om is klj tegen het wapen los een van het Amerikaans- Imperialisme.

SBMm.tff g^Mïïlli^J3^^0 "^ft glfUfgn tussen dsae twee aaeht^a bif
Of zullen de arbeidera sleh organiseren in een derêe front, het «rbeïdïrï-



_ ̂  f _ ,,,.. t**«a elfcaa oerlo^ «ew«l van fctt *««*•& alt va*
fcf* O««t«n, dat «ttijd iaï v««rtn ®p d* b«éri^«a «n d« fabri«k*o. oia '"
% vÉWi^tn f n h«t iaptt*U*Ut «yitttai t»v«r ta w«rp*n, waardoor dt o
ïogt» «n w«rklooah«ld «ull«n uitg«echak«M ïijn, waar wtlst,«ud «n vr«d«
Jal hé«r*«n voer d« art>«i<J«rs,

b«n wij t«g«n &*t v«rv«ardi^«n «a v«rvo«r van wap«ns g«w««st.

L.VICÏOB
22,3p«aratraatt 32

AJTTWBEPÏ3N.



Ho s 208.- VERTROUWELIJK.- NIEM3.K.
ACD/
DAV41& 41
PAR: #01Onderwerp;"Contact tussen Belgische-

en Nederlandse gpartacus-
gjroepen". -

B_ij_la_gen : v±«r.

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toekomen,
een van "Spil" ontvangen notasB.D.A./1.067/W.564,d.d.l.4.50,
met drie bijlagen, betreffende bovenvermeld onderwerp, naar
de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.

Omtrent de daarin behandelde aangelegenheid
rapporteerde ik ü bereids bij d.z.sehrijven,No:164,d.d.17
Maart 1950. &*> £22y3

Ik moge U adviseren, de Uwerzijds inmiddels
terzake verkregen inlichtingen, te doen verwerken in het
aan "Spil" te richten antwoord op diens bijgaande nota.

W.-
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N Vf O.K.
ACÖ/ 4<

PAR;

, /f3

17 Maart 1950*-

20MKM950

ACD|

Hos 164.- VERTROUWELIJK.-

Onderwerpt "Contact tussen Belgische-
en Nederlandse Spartacus-
groepen".-

Bijlagen : één.

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een exemplaar van Noj8 - Maart 150-nummer - van het
maand/"'t Spijkertje", uitgave van de "Spartacus"-groep te
lAntwerpen, waarvan als promotor de bekende: Ludovicus Jose-
"phus VICTOR, geb.te Antwerpen, 14.10.190J, Belg, dokwerkêr,
wonende te Antwerpen, Spaarstraat 22, optreedt, die ook -
naar vroeger reeds werd gemeld - met &et 0»V»B.te Rotterdam
in contact staat.

Naar ik te Antwerpen van betrouwbare fijde vernam,
heeft voornoemde VICTOR enige dagen geleden, enkele exem-
Iplaren van IMt Spijkertje" verzonden aan s BESTMAN. Claes
de Vriezelaan 146 te Rotterdam, waarbij ingesloten was een
exemplaar van het blaadje "De Haven", een orgaantje van de
B.T.A.B., waarin afgedrukt stond een "Open Brief" van de
hand van VICTOR.

Ook heeft VICTOR toen een exemplaar van "'t Spij-
Ikertje" verzonden aant v.déTOOREH. Saftlevenstraat, 38-b,
te Rotterdam. Hierbij was"~gevoegd een door VICTOR aan v.d.
Tooren gericht briefje, waaruit bleek, dat VICTOR reeds
meerdere "malen - tijdens zijn verblijf te Rotterdam - ten
huize van deze v.d.Tooren heeft overnacht en dit in de toe-
komst hoopt te doen, telkens als hij in Nederland vertoeft.

Als tegen-prestatie daarvoor nodigt VICTOR, bedoel-
de v.d.Tooren en diens vrouw uit, nu eens spoedig enige
dagen ten woonhuize van hem te Antwerpen te komen doorbren-
gen.

Voorts heeft VICTOR enige nummers van "'t Spijker-
tje" verzonden aan de "Spartacus"-groep te Amsterdam, ge-
adresseerd aan : Postbus 47 aldaar.

. In een begeleidend schrijven doet VICTOR mededeling
van het feit, dat hij-de bladen U.'I.K. heeft ontvangen.

Vervolgens schrjft hij in die begeleidende brief
aan "Spartacus" te Amsterdam over een, door die Amsterdamse
groep, uitgegeven wordend gestencild blaadje, getiteld:

^ "Contact in eigen Kring1*, terwijl hij daarin tevens schryft
lover een kameraad "Bertus" te Amsterdam, aan wien hij ver-
zoekt zijn groeten over te brengen.

r

In afwachting van de ontrent deze aangelegenheid
te verwachten nadere berichten van "Spil", ware het wel-
licht nuttig - althans voor zover zulks bij U nog niet be-
kend' is - het volgende te doen nagaani

' , ' ' Ie.'-



- 2.-

» Ie.- Wie en wat is vorengenoemde v.d.Tooren te Rotter-
dam?

. S 2e.- Welke bladen bedoelt Victor met de vermelding van
if)r de ontvangst van de U. I. K. -bladen?

3e.- Of omtrent het gestencilde blaadje "Contact in
eigen Kring" van de Spartacus-groep te Amsterdam

, i iets naders bekend is.
-e.- ê de door Victor genoemde "Bertus" te Amsterdam

n

W.-
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De Hedendaagse denkende

Massa.
Voor de zoveelste maal in de geschiedenis

ia de wereld in een warboel herschapen,
douc de grillen van enige op buit beluste, in

icmand is er op voorzien zich de titel toe te
eigenen van: Opper-Roverhoofdman van
gans de wereld, mijn lijfeigene zijt gij, en
het geweld is mijn recht.

De moderne cultuur, die de eeuwenoude
overleveringen terug in toepassing zouden
willen brengen, het denken aan hen over-
laten om hun roverijen te kunnen bot vie-
ren.

De tijd van: Wij denken voor u, is voor-
bij. De tijd van: Gij zijt mijn lijfeigene, be-
hoort tot het verleden, de onverzettelijke
strijd die zich, door de geschiedenis tot he-
den, zich heeft afgespeeld, heeft mUlioenen
slachtoffers gevergd, de slaven zijn zelf-
standig beginnen denken, hetgeen voor die
Heren een spookbeeld geworden is, spook-
beeld dat hen toeroept : Halt ! Wij verzet-
ten ons .tegen een nieuwe slachting ; wij be-

. hoeven geen wapens in onze handen gestopt
te krijgen; wij willen die hier niet in een
vreedzaam land ingevoerd zien om nieuwe
moorden te begaan, en dat ge dan nadien u
kunt verlustigen, grijpen en wroeten, met
giere klauwen in de müliarden dat die nieu-
we moordgeschiedenis u opgebracht heeft.

En gij noemt u cultureel hoogstaand ont-
wikkeld, dit, terwijl de lage instinkten van
een wolf onder dat cultureel ontwikkelde
schuilt. Gij zijt bijlange na nog niet het in
mens zijn wording, en van zulke creaturen,
die er op de wereld rondlopen, en een ge-
vaar betekenen voor de waarachtige mens,
die zouden zich het toeeigenen van ons hun
grillen van waanzinnige begeerten op te

dringen om een nieuwe slachting te ver-
wezenlijken, er zijn nog gestichten genoeg
in de wereld voor geesteskranken.

Gi£„zuiLjw
nen mensen meer van hun haard wegruk-
ken, om ze ui onzedelijkheid en verbeesting
te laten ondergaan; gij trapt de rechten var
de mens met voeten; op de, lijken die een J'
nieuwe mensenslaohting zouden teweeg
brengen, zoudt ge Jtèn titel uwer overwin-
ning, een despütenpaleis willen oprichten,
met alle pracht en praal, waarin ge u zoudt
verlustigen, en alwaar het hel geschetter van
muziek zich zou samensmelten met uw
waanzinnige begeerten.

De tijd van uw verdrukking en verknech-
ting loopt naar het einde, de arbeidende
wereld is zelfstandig beginnen denken, en
zullen u de weg versperren naar uw steeds
onbeteugelde driften.

Behoud uw moordtuigen, wij begeren ze
niet, wij willen ons leven, leven als mens,
en niet als beest.

Hoort gij de dreunende stappen der in de
verte aankomende scnare proleten, zij kon-
digen het einde aan van uw barbaarse over-
heersing.

Op de puinhopen van uw rot terreur-
regiem zal het nageslacht een Saramba dan-
sen.

F. L. d. J.

A a n d a c h t
Onze kameraden verkopers van dit

blad doen dit zonder de minste ver
goeding van welke aard bok.

Vrouwen-
belangen.

Geeft gij er u, vrouwen, dagelijks reken-
schap van, hoe uw toestand verergerd, dat,
als het zo voortgaat, de totale ellende u staat
te wachten, terwijl de grote parvenu» steeds
hun Uistig leventje voortzetten, dat, terwijl
n nu nïi lijn illi liti iliikilijliii iiiliniiiMi m
maar het bagatel van 70.000 frank opstrij-
ken, terwijl gij, al< ge nog recht hebt op
steun, u een «JtniMs uitgekeerd wordt van
52,75 frank per dag.

Terwijl de persen van de dagbladen het
bijna niet meer kunnen slikken, van de
schandalen van verduisteringen die er in het
laiid aan het daglicht komen van die grote
heertjes, alwaar de wet geen vat op heeft,
leeft gij en uw kinderen in de grootste el-
lende, terwijl langs de andere kant de mil-
liarden weggesmeten worden aan iets dat
geen het minste doel heeft, laat men u maar
steeds voort 'in de modder kruipen, van op
de, hoogste sport van de maatschappelijke
ladder die zij hebben kunnen beklimmen
door uw medewerking, verlustigen zij zich
in uw ellende en tarten u maar steeds ver-
der.

Zegt niet:' Wat kunnen wij er aan doen ?
Gij kunt er alles aan doen, smijt uw zorgen
overboord en neemt de handschoen op die
zij u uitdagend toewerpen, denk aan het
lot uwer kinderen, denk aan uw oude moe-
der, die in noodtoestand verkeert, en waar
ge onmachtig tegenover staat om haar te
helpen. Wij vrouwen zijn oppermachtig als
wij ons aaneensluiten, laat uw man niet al-
leen strijden, steunt hem in zijn strijd te-
gen het spook van de hongersnood, helpt
mede dat te veroveren, wat u van rechts-
wege toekomt, gaat u weg. door zonder on-
derbreking, tot het doel bereikt is, dat u
zal brengen, gij, als jonge meisje, uw toe-
komst, gij als echtgenote, een gelukkige
huiskring,' gij als Moeder, geen zorgen meer
voor uw kinderen. Dit alles kunt ge berei-
ken met uw wilskracht te tonen in de strijd
voor uw bestaan.

Maakt een einde aan een regering van uit-
buiterij en laksheid,

MARIETTE CAPPAERT.



Bedrijfsorganisatie als de nood-
zakelijke & nieuwe Strijdorgan-

isatie der Arbeidersklasse.
In aansluiting met het vorige artikel, dat

handelde over het wezen der « Wettelijke »
Ondernemingsraden, willen wij in deze uit-
eenzetting aantonen: de noodzaak, voor de
arbeiders, tot het groeien naar nieuwe vor-
men en wijzen van strijd, tegen de nieuwe
vormen en wijzen van uitbuiting en onder-
drukking.

Tegenover de, voor de bevrijding van het
kapitalisme (Staat's of Monopilistisch ka-
pitalisme), noodzakelijke zelfactiviteit der
gehele arbeidende klasse, stellen de oude,
traditionele vakorganisatié's : De beheersing
der arbeiders door de elite elementen, dit
zijn de leidende vakbondbureaucraten. De-
ze beheersing van de gehele klasse door en-
kele bevoorrechten is niet eigen aan het so-
cialisme, aan Vrijheid en Gelijkheid, .maar
integendeel aan uitbuiting en onderdruk-
king, aan Onvrijheid en Ongelijkheid.

Deze structuur van de oude vakorgani-
satie's met het beslissingrecht van de heer-
sende topleiding en de maatschappelijke
bondenheid van deze bureaucraten en met
hen de ganse organisatie aan het Monopo-
listisch of Staatskapitalisme, is een rem voor
de consequente, klassenstrijd. Zij heeft als
gevolg, dat deze organisatie's, practisch vap
generlei waarde zijn voor de vernietiging./
van de klassemaatschappij. Eerder zijn deze
organisatie's, door hun «Autoritair» en
klassenvol karakter, goede voedingsbodem
voor corporatistische en Staatskapitalisti-
sche tendenzen, die ook steunen op beheer-
sing der totale arbeidersklasse door heer-
sende groepenleiders. De strijdacties van de-
ze vergane vakorganisaties, bepalen zich
noodzakelijk tot het compromis met privaat-
ondernemerdom of de Staat.

Het doel is een Sociale Vrede, de Klassen-
Vrede, waarmede de maatschappelijke be-
voorrechting van deze leidende bureaucra-
ten het best gediend is. Wat zijn deze or-
ganisaties nog meer, dan simpele verzeke-
ringsbureau's, waarin de arbeidende klasse,
globaal genomen, geen vertrouwen meer
stelt, maar waarbinnen zij zich nog bewe-
gen uit • traditie en gewoonten en door ge-
brek aan een klaar en bewust inzicht in het
burgerlijk kapitalistisch karakter van deze
organisaties.

Wanneer de arbeidende klasse door de te-
genstelling van de klassemaatschappij tot
strijdacties overgaan vangen deze vakorga-
nisaties de eerste stoot op en trachten im-
mer deze acties te vernietigen, af te leiden
of te lokaliseren. Gelijkheid, Vrijheid, De-
mocratie en Socialisme worden voor allen
varianten gebruikt door deze bureaucrati-
sche heerseravlaag, en reeds durven zij open-
lijk de wenselijkheid van t Autoritaire de-

mocratie » voorop zetten. Dat de arbeidende
klasse zich noodzakelijk van deze oude vor-
men en gedachten moet ontdoen, dat zij zich
los moet scheuren van traditie en gewoonten
is eerste vereiste, voor de bevrijding van
alle vormen van uitbuiting en onderdruk-
king.

De ontwikkeling van het gehele maat-
schappelijk wereldgebeuren wijst duidelijk
reeds nu, in de richting van verder doorge-
voerde uitbuiting, onderdrukking en ver-
nietiging. Beheersing van het gehele econo-
mische geestelijk en sociaal leven, door de
Staats-, Partij- en Vakbondbureaucratie, is
reeds in vele landen totaal of groot gedeel-
telijk bereikt. Klassentegenstellingen ver-
scherpen en vergroten zich onder deze ver-
houdingen, en de strijd voor een vrije en
klasseloze maatschappij wordt zwaarder en
moeilijker tegen dit gesloten front van heer-
sers en bezitters. Geweldiger worden, onder
deze verhoudingen, de aanslagen op het be^
staan der arbeiders. Dreigender dan <x\n alle vormen van beheersing.

Drastische beperking van Vrijheid en Men-
selijkheid zijn schering en inslag. Het spook
en de gruwel van de totale vernietigings-
oorlog hangt over de arbeiders en de gehel-
mensheid. Dit alles kan alleen verhinderW
worden door de nooit afgevende klassen-
strijd die de arbeiders zelf hebben te voeren
tegen deze verschrikkingen. Het inzicht en
het besef dat de belangen der heersers te-
gengesteld zijn aan de belangen der beheer-
sing moet doordringen in de geest der ar-
beiders en daaruit het begrijpen en voelen,
dat slechts de arbeidersklas zelf door haar
eigen en aangepaste strijdwijze en strijdor-
ganisaties, de bevrijding van onderdrukking
en uitbuiting kan bevechten. Alleen de nim-
mer afgevende strijd in één klassefront, in
één klasse-soUdariteit, kan verlossing bren-
gen. Niet het verheffen in de adelstand van
vakbondsbureaucraten (zie Engeland), niet
de millioenen salarissen van deze potenta-
ten (zie Verenigde Staten), niet de samen-
„werking der bureaucraten met privaatheer-
sers, bezitters en de Staat der opkalfatering
van het kapitalisme (zie België).

Wat wij dus bedoelen' en verstaan onder
bedrijfsorganisatie, en alleen in die zin heeft
deze organisatie betekenis voor de arbei-
dende klas, is het volgende :

1) Een economisshe strijdorganisatie die
de klassestrijd erkent als kenmerken in een
klassenmaatschappij en hem dus consequent
voert. Men kan de klassestrijd betreuren,
men kan hem verbloemen, maar hij is een
realiteit en wordt de arbeiders doodgewoon
opgedrongen door de bezittende en heersen-
de klasse.

2) Een economische strijdorganisatie, die
geboren wordt uit de noodzaak, uit het zoe-
ken der arbeiders naar nieuwe vormen van
strijd en wijze tegen de niéuwe vormen van
uii buiting en onderdrukliing. .

3) Een strijdorganisatie geboren uit -het
inicht en begrijpen der arbeidende klasse
dat zij het zelf zullen moeten doen, dat geen
politieke, syndicale of godsdienstige eliten,
het voor hen doen zal.

4) Een strijdorganisatie die op dit zelf-
denken, willen en doen der arbeiders ge-
bouwd wordt en deze zélf-activiteit immer
stimuleert.

5) Een economische strijd-organisatie die
alle werkers van het bedrjif omvat in één
klassefront.

.6) Een strijd-organisatie die van onderop
haar grondslag legt en waar het beslissings-
recht van onder aan de basis leidt.

Alleen onder deze voorwaarden kan deze
organisatie zin en betekenis hebben voor de
arbeiders in hun bevrijdingsstrijd van loon-,
slavernij- en van het bnderdrukkingsappa-
raat van de Staat.

Dat de arbeiders begrijpen dat de tijd
dringt en dat zij het « Sterft, gij oude vor-
men en gedachten» in de practijk omzet-
ten. Dat de kameraden op het bedrijf, die
het inzicht en de noodzaak reeds dragen en
voelen, tot het groeien naar nieuwe vormen
naar strijd en wijze, de kernen vormen, die
de idee van het zelfdenken, zelf willen en
zelf doen zullen uitdragen en propageren
onder hun klassebroeders. Dit inzicht en de
verscherpte uitbuiting en onderdrukking
zullen samen smeden, het eigen wapen, de
eigen organisatie, van en door de arbeiden-
de klasse zelf, ter vernietiging van elke
klassemaatschappij!

SPIJKERTJE.

Het Vrije Woord

De lezers kunnen artikelen zenden
naar de Redaktie Het „Spijkertje"
Van Noortstraat, 9, Antwerpen. De
redaktie heeft het recht stukken te
weigeren die niet geschikt zijn. De
ingezonden stukken dienen onder-
tekend te zijn en verschijnen onder
de verantwoordelijkheid van de

inzender.

Voor alle inlichtingen wend U tot
„ 't SPIJKERTJE"

Van Noortstraat, 9, Antwerpen
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Aan alle Werkloze,

en Arbeidende
Het Marshallplan, de grond en de bedoe-

ling ervan, laat nu aan duidelijkheid niets
meer te wensen.

300.000 Werklozen, duizende uitgescha-
kelde vrouwen, en nu, zoals het Spijkertje in
zijne 4e. uitgave geschreven heeft, zijt ge
voor de Heren van over de Oceaan murw
gemaakt, en gaat ge de rest bekomen.

De rest komt, of is reeds op komst, in den
vorm van alle soorten wapens, dat met zich
inhoudt, de nieuwe devaluatie.

• Wapens om ze te gebruiken, of te laten
gebruiken, als ge ze wilt., gebruiken, tegen
v/ie, tegen wat, dat belangt u niet a.an zeg-.
gen die Heren, als wij maar weten voor wat
ze dienen moeten, zijt gij maar braaf, zijt gij
maar deugdzaam, luistert gij maar naar de
stem der Christene naastenliefde, naar ons
moet ge niet zien, wat wij ook doen, wij zijn
u geen rekenschap verschuldigd over onze
daden, die, u in de diepste ellende zullen
brengen, als ge u er niet tegen verzet.

Dit alles kunt ge beletten, met geen werk
uit te voeren dat dient tot oorlogsdoeleinden
om er nadien de gevolgen van te dragen,
geen hand uit te steken om de moordtuigen,
die per schip of per trein toekomen te los-
sen, waarvoor gij allen de milliarden leveren
moet, laat ze al hun aanstellérij en voorspie-.^
gelingen, van maakt carrière in het leger
maar op zich zelve toepassen, wat wij vra-
gen is--werk; tot - vredelievende doeleinden,
wat wij vragen is, een regering die zich af-
scheurt van buitenlandse inmenging, die ons
naai de afgrond leidt, een regering, zonder
Sires, zonder Excellenties, zonder Graven,v
zonder ^Baronnen, zonder Heren in Habiet,
zondef Commedianten, zonder maskerade,
en zonder verraders, die zwichten voor een
handvol geld.

Een regering van mensen, die aan de lijve
ondervonden hebben wat werkman zijn be-
tekent, die niet te verleiden zijn voor geld,
die er niet op uit zijn hun medewerkers een
beentje te lichten om hoger op te geraken)
een regering van onderlinge stevige kame-

Filosofie in de
Wijsbegeerte.

Heeft Truman filosofie bestudeerd ? Maar
« Halo, jazz-filosofie ». Hij zegt tot de kleine
radertjes : « De atoombom is de grootste
omwenteling van ! ? voor ! ? ons ! ? ».

Waarom zouden wij de steun niet blijven
geven aan de kleine radertjes ? Nu wij de
atoom voor andere doeleinden zullen ge-
bruiken.

Maar in andere woorden zegt bij : « Het
Marshallplan is er toch en dan kunnen wij
verder gaan, met de hernieuwing van de de-
valuatie ». En als elk radertje van de kleine
staten zeggen :•« Wij willen niet, dat de de-
valuatie en de omwenteling van de atoom
doordringt in ons lichaamsdeeltjes t.

Neen, neen ! De nieuwe studieles van het
Amerikaanse kapitalisme door Truman over
filisofie en wijsbegeerte. Daar doen wij niet
aan mede ! ! ! S. K.

raadschap, die met aan het wankelen te bren-
gen is, en niet om te kopen is, een regering
van mensen, van wien alle richtlijnen gericht
zijn naar de arbeidende klasse.

Wij roepen die zelfde arbeidende klasse
toe, dat zij er moeten op waken dat gij, werk-
lozen, u niet laat gebruiken, dat zij u niet
van uwen haard wegrukken om in het ene,
of andere aangeslotene Marshall land in fa-
brieken te laten werken om de oorlogspro-
ductie op hoog peil te brengen, dezelfde toe-
standen staan u te wachten zoals onder het
naziregime, ver van uwen haard, gescheiden
.van alles wat u lief is nog niet genoeg dat
zij dan een nieuwe massamoord ontketenen,
zij drijven de prostitutie er dan nog bij op
een zo hoog peil, dat het nageslacht er jaren
nadien nog immer de ziektekiemen van zal
dragen.

Gij arbeidenden, in de fabrieken, er op te
waken en te weigeren uwe medewerking te
verlenen tot werken die leiden tot oorlog.

En tot u haven arbeiders, roepen wij u toe,
in de Antwerpse Haven, alwaar ge in het
zweet uws aanschijns uw schamelen boter-
ham verdient, zult ge niet mede helpen om
de tuigen te lossen, die u nadien de dood
zullen injagen, 'eensgezind de hand te reiken
aan de werkloze, en andere arbeidenden ont.
aan die roverspraktijken een einde té stel-
len.

Het zijn niet zij, die de macht vertegen-
woordigen, zij zijn niet bekwaam onzen wil
te breken, als wij zulks niet willen, en wij
zullen niet willen, laat niets ons van dit pad
afleiden, en wij zullen een overwinning be-
halen, die enig zal zijn in de geschiedenis.

De bazuinen van het jongste oordeel, zul-
len de overwinning aankondigen van de ar-
beidende klasse over hun eeuwige vijand,
het kapitalisme. Betuig uw onwankelbare
wil, en eeuwige vrede zal heersen op aarde.

MARIETTE CAPPAERT.

Hebt U reeds een abonnement op het

SPIJKERTJE ? - Zo neen, schrijf dan In :
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Voornaam _

Naar het Einde
Het wegrottend kapitalistisch wereldje

heeft een deuk gekregen in zijn stalen bla-
zoen, zoals het er nog nooit een gekregen
heeft. Nog zo eentje, en ze mogen er ge-
rust den begrafenisondernemer gaan bijroe-
pen, en eens 20 ver, zal het Spijkertje er wel
zorg voor dragen dat de kist, waarin de res-
tanten van het kapitalisme begraven worden.
20 zal dichtgenageld worden, dat er nooit
meer kans zal bestaan, ze ooit nog open te
maken.

Gij werkloze, gij arbeidende, gij midden-
standers, die allen nog immer verdrukt wordt
door dat wegrottend kapitalisme, dat u uit-
buit, die uwen handel lam leggen, die u
vloeien als ze u nodig hebben, en u nadien
met minachting van zich afwerpen, zo als
men een hond een stuk brood toewerpt, gij
die hun de macht in handen gegeven hebt,
gij zijt in hun ogen niets meer of minder als
marionnetten in een kegelspel, die naar wil-
lekeur kunnen omvergekegeld worden, roept
hun halt toe. laat u niet meer op sleeptouw
nemen door die heren in habiet, overgoten
met het vernisje der beschaving, waaronder
zij hun ware gedaante trachten te verber-
gen, laat u niet meer afleiden door hun
schijnmaneuvers om u van den waren toe-
stand te onthouden.

Den eersten deuk is gegeven in hun sta-
len blazoen, zij hebben reeds zoveel ge-
schermd, met schermen in staal, gordijnen
in staal, die al heb ik mijn ogen reeds 20

^dikwijls den kost gegeven in de grootwaren-
huizen, omdat ik dacht dat het een reklaam
was, tot eigen gebruik, ik zulks niet heb kun-
nen ontdekken, maar "#SH hetgeen ik wel
overtuigd ben, en dat is : dat hun stalen bla-
zoen alwaar ze zo prat op gaan, een eerste

\Jeuk gekregen heeft. De leveranciers heb-
'ben hen in de luren gedraaid, en hun maar
ordinaire waar afgeleverd.

Welnu, aan u allen, uitgebuiten en ver-
drukten, aan u arbeidende, aan u allen die
de bloem uitmaken der arbeidende klasse,
roepen wij u toe, smeed den hamer, smeed
hem in het hardste staal dat u ten dienste
staat, om den tweeden deuk in hun stalen
blazoen te geven, den tweeden en den laat-
sten, die het naar beneden zal halen, en dat
u den weg zal 'openmaken, waarop, op het
einde, de vredesafgezanten-u tegemoet zul-
len komen, en u zullen toeroepen : komt hier
gij slaven, van een terreur regiem, reeds 2000
jaar wacht ik op u, eindelijk hebt gij den weg
gevonden die zal leiden naar uw geluk, vrede
en eeuwige welvaart.

Lethueur de Jacquaett F.

Adres -

duidelijk ingevuld terug te sturen aan de

Redaktie 't .'t SPIJKERTJE". Van Noort-

straat.. 9, Antwerpen

Verantwoordelijk uitgesfster •.

MARIETTE CAPPAERT

Van Noortstraat, 9, Antwerpen

6 Dagen Varias
De Gladde Vogel is de loef afgestoken met

zijn lapje van duizend, om eens te zien wat
de renners daar zo al voor doen.

Het laatste uur van de zes dagen regende
het lappen van duizend, door nog gladdere
vogels wispelturig uitgestrooid.

Zouden die bedienden en arbeiders in hun
dienst ook zo gemakkelijk die lapjes verdie-
nen zoals wij ze door de renners zagen ver-
dienen ?

Wel! dan moet het daar een hemel op aar-
de zijn voor die mensen, en dan kunnen wij
niet anders roepen als: «Ere wie ere toe-
komt!» JAN SNUL.



De volksraadpleging is geen vrije
verkiezing, zij is gedicteerd om

alle vuiligheid en bedrog
weg te moffelen.

Men stelt zich de vraag, indien de bevol-
king de regering de vraag zou stellen of zij
een volksraadpleging zou willen uitschrij-
ven voor degenen die voor de oorlog zijn
of voor de vrede ? !.

Heeft de regering aan de middenstand ge-
vraagd of zij Amerikaanse producten wilden
verkopen en zo de economische crisis in
ons land te brengen en werkloosheid en
herenbelastingen te verhogen van jaren die
Voorbij .zijn ?

Zal de regering een volksraadpleging
voorstellen om het ''zaakje van de effecten
na te gaan en wat er gebeurt in de Belgische
Congo met de zwartjes en het delven van
uranium ? *

Een stukje voedsel voor de regeerder: Zal
de regering ook de, volksraadpleging toela-
ten als de arbeiders en de werklozen u zul-
len toeroepen: « Gij leidt het land slecht!»

M. J.

Kameraden, dokwerkers

van gans het land.

Hij heeft gezegd en

gesproken

HERMAN VOS.

Men heeft gezegd

en gesproken.
Dot Duitsland veel heeft bijgedra-
gen, Is geen twijftl, zo zegt hij, aan
de kuituur van Europa. Zeer veel l
Twee wereldoorlogen met puin-
hopen, wezen en verminkten, we-
duwen, armoede. Zeer schoon l De
kuituur van het wweldkcrpitalisme.

Meer dan ooit is het noodzakelijk van^
geen oorlogsproducties te lossen of te laden,
De Franse, de Nederlandse, de Duitse, de
Italiaanse en gedeeltelijk de Amerikaanse
dekkers, kameraden, staan voor hetzelfde
standpunt. Kameraden dokwerkers, «de
strijd die nu zal moeten gevoerd worden,
dat is de strijd van gans het wereldproleta-
riaat !*! Het volk van gans het land, zal zich
van deze strijd bewust zijn, want deze strijd
is de strijd tussen <| Vrede of Oorlog! ».
Want de ene nederlaag na de andere, voor
de arbeidende klasse is het gevolg daarvan.
Twee oorlogen achtereen. De arbeidersra-
den en vakbonden hebben de arbeiders in
een doolhof gebracht!

De twee wereldoorlogen die de arbeiders
niet alleen met enorme kosten hebben be-
taald, maar ook met hun bloed !!.' Nu staat
de arbeidende klasse voor de keuze: Hun
vakbondleiders en de politieke partijen te
waarschuwen of zij voor het wereldprole-
tariaat, voor de vrede zij, of voor de oorlog?
Zo ook tegen de levering van wapens, te
lossen, van wapens ten nadele van de ge-
meenschap. De klasseverzoening waaraan de
Vakbonden en politieke partijen zich heb-
ben aan verbonden, is één van het Marshall-
plan, het Pact van Vijf, Benelux en het
verbreken van het wereldvakverbond. Wat.
zullen ons de ondernemingsraden brengen

door de regering, vakbond en patronaat in

elkaar gestoken, om één tegemoetkoming*-
van verzoening ?

Wanneer zullen dé vakbonden ten dienste
staan der vakbonders ? Om het medezeg-
gingsschap te betuigen ? Met de wil van de
arbeiders zelf! Vakbondleiders, gedenkt de
leuze: De overwinning is de strijd van de
arbeiders! Maar dan is het voor u allen «te
laat». Uw verhoudingen met de regering
en het kapitalisme werden geschapen door
het imperialisme. De bestaande arbeiders-
organisaties werden op kapitalistische eigen-
domsverhouding gegrondvest en de bestaan-
de vergroeid, daardoor het kapitalisme en
eigendomsverhouding niet aantastte, maar
de productiekracht nog bevorderde, haar
natuurlijke institutie ziet zij behartigen en
trachtte te behartigen. De belangen der ar-
beiders op de reeds vermelde grondslagen
en tasttte daarom deze grondslagen niet aan.
Toch heeft de practijk reeds doen onder-
vinden, dat de nieuwe weg slechts aarze-
lend wordt voor de arbeiders, daar de weg
was ingeslagen door de bestaande organisa-
ties een beroepsorganisme was geworden en
een verzoening wilt tussen beide partijen,
dat onmogelijk is. Want dan is voor hen de
klassenstrijd ten einde, en dan is er van so-
cialisme geen spreke meer. Neen, kamera-
den, zolang er uitgebuitenen zijn, is er geen
sprake van socialisme. Zodus, meer dan ooit
is de actiestrijd noodzakelijk. Alle werken-
den en werklozen verenigt u in een klasse-
front. Tegen de oorlog, voor de Vrede!

E. J.

Het Petitionnements

campagne ingezet.
,De arbeiders van ons land zullen
hun stem uitbrengen, ook de werk-
lozen zijn voor de vrede. Maar stel
len de vraag, da oorlog bulten de
wet te stellen en de vrede in te

wettigen.

Nationale Bank van

België, dat was ze

gedeeltelijk

voor 1914.
Na 1918 was de Nationale Bank

van België ni«t meer nationaal
maar van de bankiers.

Dat is (Democratie)!

SPIJKERTJE.
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Bij lagen : één.
w

Met verwijzing naar d.z.schrijven,$0̂ 114,3.d.
24 Februari 1950, betreffende bovenvermeld onderwerp, -
waarbij ik ü deed toekomen, een van "Spil" ontvangen nota,
#01 B.D.A./1.067/W.525,d.d.21 Februari 1950 - heb ik de
eer U hierbij gaand aan te bieden een exemplaar foto-copie
van het laatst verschenen nummer van het maandblad
"'t SJPIJKERTJE".-

Bij verschijning van het volgend nummer van dit
maandblad, zal worden getracht, voor ons mede een exemplaar
te bekomen.

W.-



Februari lï
50'1 MRT1950'D„A./1~067/W.535

•..;- • • • ' • „ J Aep/ iuit een i-gjriprt-H;'o-ge-p l
een vergadering van revolutionnaire elementen».

Op 9 Februari 1950 werd door revolutionnaire
elementen een vergadering belegd in een zaaitj.o ach-
ter de herberg "De Zwarte Pot", Pothoekstraat, .27, ̂ e
Antwerpen»

Even voor 20 u. groepeerden zich in de herberg
een 11-tal personen welke nadien aan de vergadering
deelnamen en waaronder vernoemd s

f DE GROpj?? Joseph? Frangois, geboren te Antwerpen, 31—
"T&ZJcÏQQ, havenarbeider, Belg, wonende te Antwerpen.
Maatstraat £9, alias "Jos de dokwerker".

1 KELDERS, Jan, Joaef, geboren te 'J.'urnhout, 11-4--19 03:
BeTgTTosse werkman, wonende te Antwerpen, Spaarstraat
71 alias !'!Jan van ;t Spijkertje"»

Te 20 u9 opent VIÖÏOR, I/udoyicus de verga-
dering door te onderzoeken wat men in feite op do
agenda gaat plaatsen, ofwel de arbeidersraden, het pl;y...
van de arbeid of de kwestie' der wapenleveringen»
Allen gaan akkoord met dit laatste punt omdat het
een actueel probleem is? dat voorrang verdient.
VIGTOR zegt dat hij aan een dokwerker, oen mens uit
het bedrijf zelve waar de wapsnleveringen van d©
grootst s interesse zijn,, een artikel of een ant-
woord heeft laten schrijven aan de O„V.B, in verband
met het Artikel in het blad "Nieuwe Strijdnvan 6
februari 1950e in dit verband verklaart hij aan de
mensen van het maandblad "!t Spijkertje" dat O.V.B.,
&&n afgescheurde groep van de E„V,0. in Nederland is,
waarmede hij regelmatig in verbinding ,is. Thans

' heeft de O.V.B0 in verband met de acties van niet
lossen der wapens in West-Europa hem een schrijven
toegezonden waarin gevraagd wordt hen t© documenteren
over 5dere propaganda die hieromtrent in de Antwerp- -
se ha^en gebeurt. Van hunnen kan-t zullen zij enkele
exemplaren van pamfletten en dierfmeer, overmaken wslko
te Rotterdam in dit verband worden uitgegecon.

Vooraleer tot de bespreking van her Artikel
over te gaan? worden eerst exemplaren van "Jt Spij-
kertje" uitgedeeld,/waarin is verschenen het artikel
van de hand van Se dook Karel, onder de titel "Enke*>
Ie beschouwingen over de komende Ondernemingsraden
en hun betekenis voor de arbeidersklasse en voor het
kapitalisme", Bij de bespreking komt aan het licht
dat VAJff DE¥ BOSGH Albert een artikel schreef voor
dit nummer en wel,onder de titel "Werkloosheid", / De
inc.rjik wordt hier verkregen dat KELDERS Jan zowat

<•»/«•»



als het brein van "het Spijkertje» dient te worden
aangezien, terwijl ÖAPPAERI Maria de verspreidster
isé Bevestigd wordt het feit dat het .op 8000 exem-
plaren wordt gedrukt.

Volgt dan lezing van het artikel door een
iSokwerker geschreven als antwoord aan de -O.V.B.
Hierin komt tot uiting dat hij niet volledig akkoord
gaat met de O.V.B., welke niet oategoriek zegt "niet
loss'en."4

Uit de discussie komt in het' algemeen naar
voren : een akkoord om geen wapens ,.te lossen omdat
allen in principe vredelievende arbeiders zijn, ge-
kant tegen elke oorlog, ,Br is nochtans meer : de
wapens zouden niet mogen vervaardigd wordenj easK dient
goed onderzocht of hier het Oosters blok niet ge-
steund wordt dat toch in niets" beter is dan het
Westers . ' " . ' , .

r t

VICTOR wil de verschillende gedachten samen
bundelen en merkt op dat allen zich verzetten tegen
het lossen van wapens. Ook meent hij dat er een actie
moet uitgaan om de arbeiders int e. lichten en liefst ,
met een pamflet, gezien het £eit dat. "Jt Éfpijke-rtje"
slechts maandelijks verschijnt, en intussen misschien
-schepen kunnen binnenlopen. "Het gaa;t volgens hem
gewoon niet pp zioÜ zonder meer tegJön het ï'qssen te
verklarenj er dient positie gekozen/ tegen Rdsland op
grond van de redenen welke reeds door anderep zijn
aangehaald (paQt van .1939-Balkan-mangaankwes ti e ) ,
waaraan hij t oeyp.egt 'dé' leveringen van -sta ven, -koper
door Rusland aaii Amerika,*- Br wordt geen algemeen .
alfepord bereikt oy:er 'hef "|eit of.de K.;P.-. dient &£&%$-„, , ..
valden of nieté -- : \',^ ^ ^ . ' ' "•-••.,. :.'. •-.-
/ ; . ' . ? ' • • : " t . ' • " ' " ' * ' •

'• 'JSr word.t-ev!ènwër''k|cko6r(cl bereikt over', het '""'.' ;.
f.ei-t • dat ieder dde -wenst;ïéen tekst zal mógen- v oor b er air-
den om' als pamfletv«te- geèr̂ ifc-eu, teksten die op een '̂
volgende verga-deringi zu'lleh bes-prpken- worden.

Nadien volgt :dan nog". .een losge discussie over
het feit 'Of de actie:. tegen dé wapenlossingep resul-
taat zal opleveren of niet.

VICTOR meent dat men het in Antwerpen niet
tot een staking, zal kunnen brengen, ondauJis allo
£p?ü03r<o t;:opag'a,nda , Wat niet 'belet dat een actie
dient gevoard te1 worden* Volgens hem zou het een ge-«
schikte tactiek zijn zi,.ch te, laten aanwerven voor de
"wapen- schep en" en eê è " aaji 'boord dan te verklaren
niet te zi.llen werken.'; .Hierdoor zou belet worden
dat duizenden andere havenarbeiders geen bestaans-
zekerheid krijgen. Hij meent dat het lossen niet
zal kunne:i belet, maar enkel «kan vertraagd worden.
Hij zou nochtans bereialLzijn om aan de communisten ;
deze tactiek voor te leggen,
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No: 114.- VERTROUWELIJK. -

Onderwerp:"Activiteit van de
groep" te Antwerpen".-

Bijlagen $ één.
/ #<—

iTif*-w l

Hierbij gaand heb ik de eer Ir te doen toe-
komen, een van "Spil" ontvangen schrijven, Ko:B.D./1.067/
W.535,d.d.21 Februari 1950, betreffende bovenvermeld onder-
werp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.

Kaar U daaruit moge blijken, betreft het hier een
hernieuwde actie van de "Spartacuŝ -groep" te Antwerpen,

t waarvan de leider, de bij ons bekende i VICTOR» Ludoyicus,
Josephus, geb.te Antwerpen, 14.10.1903, Belg, dokwerker,
wonende te Antwerpen, Spaarstraat 22, met de O.V.B.te Rot-
terdam in regelmatig contact blijkt te staan.

Van het in bijgaand schrijven genoemde maandblad
"ft Spif1 kertje". werden tot nu toe, twee-of drie nummers
uitgegeven.

Volgens verklaring van "Spil", werd door hem van
elk nummer slechts één exemplaar van "Labile" te Antwerpen
oritmangen, zodat hij er geen daarvan voor ons kon afstaan.

Ingevolge het met "Spil" gepleegde overleg, werd
door mij nadien bij "Labile" te Antwerpen geïnformeerd naar
de eventuele aanwezigheid aldaar van een exemplaar ten be-
hoeve fcan onze Dienst, van "'t Spijkertje", doch ook deze
bleek slechts over één exemplaar van elk nummer de beschik-
king te hebben.

Naar "Labile" mij meedeelde, worden de maandbladen
"'t Spijkertje" meestal aan bekende sympathisanten van de
"Spartacus-groep" uitgereikt en is het heel moeilijk exem-
plaren daarvan in bezit te krijgen.

Dit laatste was mij ook reeds door "Spil" medege-
deeld - en in de veronderstelling, dat ook "Labile" mij
niet aan een exemplaar zou kunnen helpen, deed hij mij reeds
de toezegging, -• indien zulks door U mocht worden wenselijk
geacht - van genoemd maandblad een foto-copie voor ons te
doen vervaardigen.

Alvorens daartoe opdracht te geven, verzocht "Spil"
mij, hem te doen weten, of de ontvangst van een dergelijke
foto-copie, door U al- dan niet op prijs wordt gesteld.

In verband hiermede moge ik U verzoeken, mij Uw ge-
voelen, als door "Spil" bedoeld, wel te wielen doen kenbaar
maken".-
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Gelijdelijke Uitschakeling
der Belgise Zeelieden

Nadat een nummer van 't Spijkertje dat
ik me aangeschaft had, me op het idee

i bracht, mijne grieven en leed kenbaar te
! maken, me aan het schrijven zette, met aan-
Y "*"v1fa"ag tot'publdcafTe ïri bovengemeld 'maan3-
I blad.
i Van beroep zeeman zijnde, zal het nie-
f «and verwonderen, dat met de uitbreking
l van devoorlog velen van ons niet meer de
: Kans hadden, om terug hun vaderland te be-

reiken, onder die velen ben ik begrepen.
il In Maart 1940 uitgevaren zijnde, zouden
, er 5 jaren verlopen, alvorens ik terug voet

ïou zetten op mijn geboortegrond. Het eer-
ste grievende leed was: mijne woning ver-

' nietlgd door V-bommen, na al de doorge-
maakte beslommeringen ter zee, deed zulks
de maat overlopen, zo dacht ik. Maar het
noodlot beschikte er anders over.

Een jaar verliep. Ten jare 1946. toen ik
terug mijn beroep van zeeman wilde opne-
men, kom ik tot de treurige ontstentenis dat
ik uit de poel gesloten ben.

In antwoord op een schrijven van me, naar
den Heer Minister in Maart 1948. waarin
vermeld, dat mijne aanvraag tot wederin-
schrijving onmogelijk is, daar de reserven
van kajuitpersoneel ruim voldoende zijn.

Na 5 jaren in de gevaarlijke zone geva-
ren te hebben, stel ik mij de vraag, waarom
mijne wederinschrijving geweigerd wordt.

EB dan stel ik mij de tweede vraag: Hoe
en door welke middelen zekere mensen, die
nooit het beroep van zeeman ' uitgeoefend
hebben, nu, en zelfs op dezen ogenblik i» de
mogelijkheid gesteld worden, om een zee-
mtfnsboek te bekomen,' terwijl oude zeebon-
ken op het achterplan geschoven worden op
de Belgische schepen.

Zijn er soms mensen die er een baantje
op na houden, en die de methodes gebrui-
ken van het nazi regime om ons, oude zee-
bonken te saboteren.

Slet He 'teopoïa'sorBe 'Tn" mijn riëzit, kom
ik- tot de treurige bestatiging, en, zoals vele
ouder u die het Vaderland gediend hebben,
nu. als dankbetuiging in hunne handen een
stempelkaart wordt gestoken.

Dit terwijl ik in Engeland vermeld, en inr
geschreven ben in het Gulden Boek van zet-
wezen ten jare 1941.

Ik doe eer. oproep tot mensen, als zulks
onder hunne bevoegdheid valt, om paal en
perk aan zulke smerige praktijken te stellen,
en dan nog zekerder, als het mensen betreft
die 5 jaren lang, in de gevaarlijke zone hun
leven veil hebben gehad voor hun land.

Tot u allen, kameraden zeelieden, vraag ik
u, allen mede te helpen om een einde te stel-
len aan die gemodernizeerde praktijken, en
die ons de weg terug lal openmaken naai
betere levensvoorwaarden.

Toegekomen naar de Redactie van 't Spij-
kertje tot opname.

AANDACHT l
Werkloze. Arfoidracte,

PAS OP l
De Gri)pormen van h«t

F a c i sm«
*tr*kk«n zich naar U att

Weerbericht
der

Regering
Zware stijging in volledige werkloosheid.

Lichte stijging in gedeeltelijke werkloosheid.

der vrouwen *n weintg- verandering van
V " . . . . « •

temperatuur der regering;' Voor de werklo-

zen. oplossing in de toekomst du regering.
Een grote verandering; 'in sta^tuncumtfis-»*.

geringus. Er wordt nog gemeld in de h«gt
strategische richting nog gróte storingen- zul-
len waargenomen worden in de regering. Er
zijn nog geen. instrumenten genoeg in de te-

gering om de grote parasietische storm waar
te nemen.

Gevraagd in het ministerie van 's kinds
één van der Lubeke.

REDACTIE.

De Ministers zijn onschendbaar als parle-

mentairen,
Maar zijn de C.V.P. Ministers kristen*

mensen ?

In alle geval, de christene werkloxx vrou-
wen, zij zijn wel schendbaor voor hunne

werklozensteun. ' •
Het schijnt de C.V.P.-ministers twee

maten en twee gewichten hebben.
Ik maar één maat ca één («wiekt. '

c V



Werkloosheid
Oorlog, crisis, werkloosheid, die dingen

welke bijna onafscheidbaar aan elkander
verbonden zijn.

Zij betekenen voor de een ellende, hon-
ger, verdriet, voor anderen weelde. Oorlog
gehaat door de arbeiders, gewild door de be-
zittende, de reactie.

Vijf jaar geleden eindigde voor ons de
alles vernietigende wereldbrand, het volk
herademde, het was gelukkig. Wij arbeiders
waren er van overtuigd dat het nu spoedig
beter zou worden. Jan Moedwil, de kommen-
tator van de B.B.C, had het ons immers ge-
zegd van uit Londen. Ook hij was er toen
waarschijnlijk van overtuigd.

We zaten wel is waar met een ontredderd
Europa maar dat kon opgebouwd worden.

In die overtuiging gingen de meeste van
ons aan het werk, er was vertrouwen in de
toekomst, en als er soms stemmen opgingen
tegen overdreven optimisme. Dat alleen het
wapengeweld opgehouden en dat een groot
deel onzer ellende gebleven was, trokken we
de schouders op, dat kon toch niet, en toch ?

Want al heel spoedig ondervonden we
dat onze Ionen onvoldoende waren en geen
gelijken tred hielden met de stijgende levens-
duurte. Bij de patroons werd aangedrongen
op loonsverhoging. Deze maakten ons diets,
dat er geen hogere lonen konden betaald
worden, en wezen er ons op met al de hun
ten dienste staande middelen, er kon geen
spiaak zijn van verhoging onzer lonen daar
er moest opgebouwd worden, en dat was al-
leen mogelijk als wij bereid waren aan de-
zelfde voorwaarden te blijven werken.

We lieten ons vangen en brachten het of-
fer. Uitgezonderd enkele bedrijven, waar
het patronaat onder den druk der arbeiders
moest toegeven.

En waarlijk, er werd opgebouwd, .lang-
zaam zagen we ons productie-apparaat zich
herstellen, fabrieken, werkhuizen brachten
weer hunne waren op de markt, altijd maar
weer andere werden hersteld of opgebouwd,
er werden er nieuwe uit de grond gestampt.
Bruggen, wegen, kanalen werden hersteld,
schepen werden gebouwd, kortom alles wat
geleden had of vernietigd was door het oor-
logsgeweld werd hernieuwd. Onophoudend
kwamen er goederen van andere landen, bij-
zonder van Amerika.

De magazijnen, grootwarenhuizen, vulden
zich geleidelijk. Zij deden reuzenzaken en
maakten grote winsten.

In tegenstelling met de arbeiders welke
voort moesten leven met een klein loontje en
niet in staat waren zich het nodige aan te
schaffen, zij moesten alles ontberen, terwijl
het in de magazijnen opgestapeld werd.
Twee jaar lang volbrachten de arbeiders het
van hen verlangde offer voor den opbouw
van het land. Terwijl de anderen, de reac-
tionairen, het pationaat, de gaast bezittende
klasse hun brandkasten0vulden door onze
arbeid.

En eindelijk kwam voor ons de ontnuch-
tering, het was te duidelijk, we waren schro-
melijk beetgenomen. Er brak in vele bedrij-
ven staking uit, zo dat onze toenmalige re-
gering door ons. arbeiders, verplicht werd
tot algemene loonsverhogingen over te gaan,
zij trad noodgedwongen en met tegenzin als
bemiddelaar op tussen de arbeiders en het
patronaat. We verkregen ook enkele sociale
verbeteringen, de havenarbeiders en de
scheepsherstellers veroverden de bestaans-
zekerheid en enige tijd later ontstond er ook
zoiets voor de bouwarbeiders.

De bestaande ziekenkassen werden onder
staatscontrole geplaatst, en er werden mer-
kelijke verbeteringen aangebracht voor de
arbeiders. Het lidmaatschap werd verplich-
tend voor de arbeiders. Wij werden ver-
plicht verzekerden, met nevens ons de vrije
verzekerden, dit voor mensen die een vrij
beroep uitoefenden en dus niet rechtstreeks
voor een patroon werkten. Bij de verplicht
verzekerden werden de bijdtagen voor
R.M.Z. van het loon gehouden, de andere
moesten dus een vrijwillige bijdrage storten.
Dat alles diende om ons te verzekeren tegen
ziekte en ouderdom. Ik geloof dat we ons
allen nog herinneren welke zware strijd we
hebben moeten leveren om deze verbeterin-
gen te bekomen.

Maar het te kort aan loon bleef op ons
drukken, daar de doorgevoerde loonaanpas-
singen onvoldoende waren, of voorbijge-
streefd werden door de stijgende prijzen.

Het werd een wedloop tussen prijzen en
lonen, het was den ongenadigen strijd zoals
voorheen.

Van de zijde dezer reactionnaire patroons
werd er eens te meer op gewezen dat onze
lonen n;ci !;c: d:n verhoogd worden, daar zij
anders niet konden konkurreren tegen de
buitenlandse markt, want zegden zij, we
moeten kunnen uitvoeren om ons de nodige
grondstoffen en machines te kunnen aan-
schaffen voor den verderen opbouw van het
land.

Ook hier trad de regering op als bemid-
delaar tussen patroon en arbeider, en kwam
met haar voorstel de loonstop voor den dag
dag, die zou de prijzen doen dalen. We we-
ten nu wel beter, maar lieten ons destijds
toch in het ooitje nemen, hoewel schoorvoe-
tend, toch gaven we nogmaals toe. Er diend-
de immers opgebou:d.

En het scheen niet anders te gaan, dan
door onze armoede verder te aanvaarden,
want armoede is er toch, wanneer men de
meest noodzakelijke dingen voor ons be-
staan, zich niet kan aanschaffen, of niet ?

.Moesten we ons op dat ogenblik niet tevre-
den stellen met de achtergelaten goederen
der geallieerde legers, nieuwe konden we
doorgaans niet kopen, tenzij we .onze broeks-
banden wat dichter toe haalden, in tegen'
stelling met de bezittende, welke zich tegoed
deden uu alles .wat in een democratische

maatschappij zoal te vinden is.
En auto's. Mijnheer, die schenen op het

land te groeien. Ja, wij voerden onverpoosd
allerlei verbruiksartikelen In. uit alle landen,
maar bijzonder uit Amerika, deze overlaad-
de ons met zijn weldaden, maar net «aren
voornamelijk afgewerkte producten, in «uil
nam hij van ons grondstoffen, bijzonder mi-
neralen, en in 't bijzonder uit Congo daar
zitten dingen die hij nodig heeft voor zijne
atoombom, onze producten kan bij missen,
die heeft hij zelf, en 'ze kosten minder, waar-
om ze van ons nemen.

Dat zelfde Amerika heeft ook nog een plan
om het ontredderd Europa, dat niet in staat
is zichzelf er bovenop te helpen, uit zijn
puinhopen te doen herrijzen. We kennen, het
allen : het « Marshall plan ». Hij heeft ons
langs dit plan om, zo ruim bedeeld net zijne
weldaden, onder den vorm van leningen,
verbruiksgoederen (bijna alle afgewerkt.
klaar voor den verkoop) dat er weldra Iets
ging haperen. De magazijnen, grootwaren-
huizen zaten vol; er kon niets meer bij, er
was overvloed aan alles. En tegelijkertijd
vielen de eerste slachtoffers, er was geen
werk meer, zij moesten gaan stempelen. Zij
waren niet eens in staat geweest zich te her-
stellen van de geleden ellende, ongerekend
de oorlogsmiserie, waar we nog van rillen
als we er aan denken.

En weer staan we met een leger van 300
duizend werklozen wekelijks aangroeiend
met enkele duizenden, de crisis viert hoogtij.

Ons land is nog niet heropgebouwd, wij
hebben een verouderd productie apparaat,
alleen Amerika is direct na- de oorlog komen
aanzetten, met een gloednieuw productiemid-
del waartegen wij niet in staat zijn te kon-
kureren, zullen we daar wel ooit in geluk-
ken.

Maar wat zijn we ten slotte met die grote
voortbrengst, wj] kunnen ze toch niet afne-
men, dat wordt alleen mogelijk als onze
koopkracht groter wordt, maar het tegendeel
is waar: het kapitalisme kent geen genade,
zijn we niet volpp aan den afbouw, na nog
niet volledig opgebouwd te hebben, het is
crisis, en daar «naakt het patronaat misbruik
van, om de dcjor on» moeizaam verkregen
rechten stuk vobr stuk af te nemen, zie naar
de bestaanszekerheid der scheepsherstéllers,
waar is ze gebitven, zie naar de arbeidsters,
bij duizend* worden ie de steun ontnomen,
en dit jaar .is het de beurt aan de R.M.Z..
pas op arbeiders want het wordt een volle-
dige onttakeh'ng.

Vele uwer kennen ze wel, verkneukelen
zich al in de hoop dat het den derden keer
zal lukken. Schrijft, fluistert en spreekt men
niet al twee jaar, van een mogelijken oorlog
tussen oost en weit.-

Het gaat alle perken te buiten, maar wij,
de arbeiders, het volk van België, van gans
Europa, van de wereld roepen hen toe, neen,
duizendmaal neen. Wij zullen tegen de stel-
lingen, noodzaak voor het bestaan van het
kapitalisme. Oorlog, crisis, werkloosheid, er
de onze tegen zetten van vrede, arbeid, en
welvaart

Dat ze er aan denken, eens zal de massa
hare rechten «p «en menselijk bestaan-op-
eisen, en dat is niet vet meer.

Te kort heboen twee oorlogen elkaar op-
gevolgd, wij hefabe* er door geleerd.

V, D. B.



^schouwingen over de
; • &-.>

komende Ondernemingsraden en
hun betekenis voor de Arbeiders-
klasse en voor het Kapitalisme.
Gedurende, en ook de eerste jaren nè de

laatste « milhoenenslachting » 1940-'45, kon
men algemeen, een sterk naar voor tredende
tendenz van vernietiging der oude Kapitalis-
tische maatschappijvormen en opbouw van
een rechtvaardiger samenleving, in het den-
ken en handelen der arbeiders waarnemen.
Dit vertoonde zich, voornamelijk in de jaren
1945-46 en 47, onder de vorm van spontane
strijdactie's los van de overheersing van par-
tijen en vakbonden. Dat deze onbewuste en
bewuste verlangens, tot verzet en afbraak
van het «oude » en dit zoeken naar het
« ni«uwe », niet uitgroeiden tot de gewenste
strijdwijzen en vormen, was voornamelijk te
wijten aan het gebrekkig inzicht dat de ar-
beidersklasse aan het sociaal en maatschap-
pelijk gebeuren bond.

De, in en met "liet <het Kapitalisme, ver-
groeide partij- en vakbondbureaucraten voel-
den dit gevaar. In samenwerking met de be-
zittende klasse «n de Kapitalistische Staat.
gedreven an door deze vernleuwingstendenz
en door de noodzaak voor nieuwere en vol-
maakter vonnen van uitbuiting (ten behoe-
ve van een zich meer ontwikkelend produc-
tieproces) trachten zij deze « strijdactie's »
3tn te buigen en te kanaliseren in een stre-
ven naar -Nationale Wederopbouw. Dat zij
daar grotendeels in gelukten bewijzen uitla-
tingen als de volgende: « Wat In België ge-
tttMd 4 aft Sep*ö*ber 1944 tot op vandaag
b nieta anders dan het opkalfateren van de

ICaTBmTWiache samenleving » gedaan in het
*dad van de^Belgisehe Socialisitsche Partij
op 24-2-1947'en getekend door t Syndica-
llst».

• ATle -middeten gebruikte deze beproefde
«coalitie» van, Staat-, Bezit'. Partij- en
Vakbond; waar de zelf-strijdactle's der ar-
beidende klasse niet konden geïsoleerd en
gekanaliseerd worden in klein-burgerlijke
Prijzen- en Loonactie's, werden zij energiek
den kop ingedrukt met alle mogelijk machts-
vertoon en machtsmisbruik. We denken
daarbij slechts aan de « sympathieke» en
i socialistische » methoden van Eerste-Mi-
-ter Huysmans : het inzetten van de mili-
«M *a«**ï)rt de «rljéwB "dei-stekend* dok-
wuken te breken en de barger^ke rnobili-
satle der.«takende arbeiden der «Ustoes

De holle leuzen van de c coalitie » waar-
in oo Gemeenechap. Offervaardigheid, Bur-
gera*ug:d te'Wederopbouw, hét accent werd
gelegd en dewelke zij dekten met 'de' vanen
van het Socialisme. Christehjkheid en Vrij-
heid beoogden tenslotte niets anders dan het
Opkclfatttta ca beveiligen vu htm 'heet'
HiAihM<<u! -Watt «lies ten spijt hebben.
Nationale Arbeldsconferratie's, Economi-
Une ïonlertoiïe's, verzekeringen van: Recht
.op Arbeid, Bestaanszekerheid, Vrrte, ooe-
dién wil uaa het''Patronaat, staldngbrekerij

* van'Recht» tot Links: slecht geleid tot het
• volgende: f) rJOpvoertng ^dtr -productie

'•' ^tcchfliflUK •'WedvmiliiuÉfaig dcf ^hcarijvcn
en }Mg en premiestelsels) met direct daar-

ii|iiniiiliii) der Winsten en

Dividenden.
2) Beperking der consumptie - het ver-

bruik. der arbeiders door middel van Loon-
stop.

3) Beknotting van den strijdwil der arbei-
ders voor een rechtvaardiger samenleving.

4) De massale werkloosheid met als ge-
volg immer voortschrijdende verarming der
arbeidende klasse.

Morgen zet de < coalitie » dan met de on-
dernemingsraden de kroon op dit rotwerk,
en stelt daarmede de arbeidende klasse in
de toekomst, medeverantwoordelijk voor
deze Kapitalistische chaos van klasse-te-
genstellingen, ellende en vernietiging ! Mor-
gen met de ondernemingsraden, doet de «be-
proefde samenwerking» van Staat, Bezit,
Partij en Vakbond, een stap verder op den
weg naar « Sociale vrede » tussen uitbuiters
en uitgebuitenen, tussen Kapitaal en Arbeid!

Dat de arbeiders zich in dien zin geen illu-
sies maken ! Reeds op verschillende tijdstip-
pen en in verschillende bladen en ook in
passend gemaakte wet en wetsbesluiten, is
door het patronaat, de partijen, de vakbon-
den en den Staat, de beperkte functie van de
ondernemingsraden omschreven, [n gemeen
overleg en op basis van de Klassenvrede,
zullen de afgevaardigden uit het bedrijf (al-
leen de door de « wettig erkende » vakbon-
den aangeduide kandidaten) met de patro-
nale bedrijfsleiding, en onder het < vaderlijk
oog » van den Kapitalistische!) Staat, beslis-
singen treffen die noodzakelijk zijn voor de
degelijke voering en exploitatie van het be-
drijf. Dit betekent degelijke winstvorming
van dit bedrijf.

Want grondslag is en blijft in een Kapi-
talistisch bedrijf: Productie om Winst en
niet ter behoefte bevrediging van den mens.
Daar d«e raden dus werken binnen het ka-
der en ten behoeve van Kapitalistische be-
drijfsvoering zullen zij door hunne verbon-
denheid ermede, er een direct deel van wor-
den. Meteen worden de arbeiders via deze
raden direct in de Kapitalistische productie-
wij» totaal betrokken en richten hun toe-
komstige strijdactie's, zich immer tegen hun
eigen gekozen medebeheerders van het be-
drijf. Niet meer de dwang en het initiatief
van den ondernemer, zal in de toekomst het
arbeidsproces (opvoering van het tempo,
verbetering van de machines) bepalen, maar
de dwa*g ea het initiatief van hnn zelf-ge-
kozen ondernemingsraad.

Het weze dus nogmaals gezegd: het doel
van deze r«den i»alleen dit: het beter func-
tionneren van het bedrijf ter bevrediging
van «ie Wachts- en Winsthanger der bezit-
tende en heersende klasse en de medever-
antwoordelijkheid -der arbeidende klasse

' voor den KapitaliStiSchen Warboel van On-
gelijkheid. Onvrijheid en Onrecht!

Alben onder beding, dat het Wtestprin-
cipe van de heersende klasse, geëerbiedigd
en grondslag veor de tedrijfavotring blijft,
aanvaardt zij en verwelkomt zij deze Qnder-

Wat de verzekeringen betreft van ver-
trouwen en goeden wil ten aanzien van de
candidaten, het verleden heeft ons te bittere
lessen aangaande dit gegeven. De parlemen-
taire democratie, de democratie in partij en
vakbond bieden reeds voorbeeld genoeg, om
te beseffen dat de gelijklopende gang van
zaken zal gevolgd worden in deze « econo-
mische democratie ». Ook hier zal de zeg-
genschap der arbeiders beperkt blijven door
iedere 2 a 4 jaar een van boven, door het
vakbondsbestuur, vooropgezette candidaat
(en) te kiezen. Gedurende die ganse periode
legt bij hiermede het beslissingsrecht over
zijn levens- en werkwijze in handen van
« verlossers » en « heilbrengers ». Mensen
blijven gewoonlijk mensen en waar hun
maatschappelijke positie's nauw vergroeien
met het Kapitalisme, bepalen deze positie's
meestal hun handelen, en niet hun betrouw-
baarheid of hun politieke of wijsgerige over-
tuiging.

Ir, het dan mogelijk dat deze ondernemings-
raden, een stap vooruit is op de weg naar
de noodzakelijke vestiging van een nieuwe
en rechtvaardige maatschappij van vrije en
gelijke werkers. Dat deze raden, de bevrij-
ding der arbeidende klasse van het Kapita-
listisch juk, in zich dragen. Dat zij de kristal-
lisatie, van het onbewust en bewust verlan-
gen naar recht, vrijheid en gelijkheid, zijn,

Neen, duizendmaal neen, een menswaar-
dige samenleving kan niet gebouwd worden
op het schuldbesef en de verantwoordelijk-
heid der arbeiders aan « overproductie »,
werkloosheid, ellende en vernietiging der
mensheid in imperialistische massaslachtin-
gen ! Socialisme kan niet gebouwd worden
op schuldbesef en verantwoordelijkheid der
arbeiders aan de Kapitalistische chaos van
ellende en Bloed !

Alleen de zeggenschap van vrije en gelij-
ke arbeiders, nè de afbraak en de vernieti-
ging van het Kapitalisme, op de bedrijven,
over het ganse productieproces ter bevredi-
ging der materiële, en geestelijke behoeften
van de mens, brengt verlossing uit deze rot-
maatschappij.

Geen medewerking, geen medezeggen-
schap in het Kapitalisme, maar Strijd tegen
dezen kanker en zeggenschap in het Socia-
lisme. Strijd gevoerd met de noodzakelijke
economische strijdorganisatie's op de bedrij-
ven, die alle werkers in één klassefront ver-
enigen. In deze organisatie's zullen de grond-
vesten gelegd :orden waarop de arbeiders-
klasse, na de vernietiging van het Kapita-
lisme, een betere samenleving zullen bouwen.
Dan zullen de arbeiders in volle verantwoor-
delijkheid de zeggingschap over grond en
productiemiddelen uitoefenen voor Economi-
sche gelijkheid, geestelijke vrijheid en So-
ciaal Recht, door middel van Fabrieks-, Be-
drijf en Arbeidersraden.

Arbeiders stemt niet voor rtfedeverant-
woording aan uitbuiting en verdrukking
maar...

Vecht en strijdt voor de bevrijding uwer
klasse en roet haar de ganse mensheid l

Omvat al uwe bedrijfsgenoten in één eco-
nomische strijdorganisatie, van u zelf en door
u zelf! De eenheid in de bedrijfsorganisatie !

Gedenk : < De bevrijding der arbeiders-
klasse is het werk lier arbeiders zelf l»

In het volgend artikel zullen wij de nood-
zakelijkheid aantonen van het vormen der
bedrijfikernen en bedrijfsorganisatie's.

'T SPIJKERTJE.



Verscherpten Toestand der

Middenstanders.
Hebt gij Middenstanders, er u wel eens

degelijk rekening van gegeven, in welke be-
narde positie u de hedendaagse regering ge-
bracht beeft.

De Regering du uitbaten), zet steeds zijn
zegegang voort, om u steeds dieper in den
afgrond te werpen, uwen handel wordt lam-
gelegd, gij zijt begraven onder de drukken-
de lasten die zij u opleggen, om de milliar-
den bijeen te vergaren, die dienen moeten
om hun oorlogsbegroting op peil te brengen,
die dienen moeten om hunne propaganda uit
te voeren, waar gij niets aan hebt, en die
geenszins uwen toestand zal verbeteren, zij
beloven u alles maar krijgen doet ge het niet,
dat zeteltje komt hen tqch zo goed van pas,
en daar dan nog een lekker cigaartje bij :
Hallo, wie we daar hebben, Mijnheer de
volksvertegenwoordiger, zeg eens, hebt gij
er al eens aan gedacht' om iets van uwe be-
lofte ten overstaan van de middenstanders
voor te leggen in het Parlement. — Oh ja,
maar bij nader inzien heb ik daar nog wel
3 jaar tijd voor tot de volgende verkiezing,
en dan zullen we wel zien; en zo lijmt men
maar steeds den goedgelovigen mens.

300.000 werklozen, die met den dag steeds
stijgen, hebben zij in het leven geroepen, de
arbeidende klasse ligt lam, dat uwen handel
met 50 % verminderd, uwe lasten zij ver-
hoogd met 2 tot 300 % en stijgen nog steeds.
Vaar lijd dat heen, hoe gaan zij dat oplos-
»en. en met wat ?

Met geen letter gewagen zij in hunne dag-
bladen, dat in uwen toestand verlichting zou
kunnen brengen, alleszins, krijgt ge genoeg
inzage met foto's er bij. die aan duidelijkheid
niets te wensen overlaten, over personen,
hoc.ze gekleed gaan, wat ze eten, hoeveel
juwelen ze bezitten, en waar ze hunne rust-

Het Vrije Woord

D* lozers kunnen artikelen zenden
naar de Redaktte Het „Spijkertje"
Van Noortstraat, 9, Antwerpen. De
redaküe heeft het recht itukken te
weigeren die niet geschikt zijn. De
ingezonden stukken dienen onder-
tekend te zijn en verschijnen onder
dé Verantwoordelijkheid van de

inzender.

. Voor alle inlichtingen wend U tot
.. „'t SPIJKERTJE"

Van Noortstraat, 9, Antwerpen

Verantwoordelijk ultgeefrter•..
" ;'>lAMBfTECAPPAERT

• Van Noortitraat, 9, Antwerpen
-.- •) 'f-

kuur ondergaan (om uit te rusten van hun
luiaardij), huwelijksaankondigingen en dies
meer, dat u allen geen aarde aan den dijk
brengt en uw drukkende lasten niet zullen
wegnemen.

Hallo'. Heren van goeden wil, herinnert u
aan uwe beloften tegen over uwe naasten-
mens, wijd wat minder aandacht, aan die
andere gans onbenulligheden, alwaar de
mensen, die u het vertrouwen geschonken
hebben niets aan hebben, laat dat potje van
die eeuwenoude afgezaagde overleveringen
gesloten alwaar ge steeds de mensen met
afleid, men zou u anders nog het verwijt kun-
nen toesturen, te behoren tot de Bourgeoisie
en kapitalistische klasse, en dat zijt ge toch
niet. Omdat uw ambt u nu dagelijks in con-
tact met die klasse brengt is het gans be-
grijpelijk dat u, en verschoonbaar, weinig
tijd overblijft, om de belangen van die men-
sen te verdedigen die u zo schaamteloos om
den tuin geleid hebt, en waar ge alles aan
te danken, hebt, zulks komt bij ulieden niet
op, als de demon van het geld zijn intrede
doet, dan verloochent men zich zelve en ver-
kwanselt men desnoods zijn grootje, vetbe-
taalde plaatsen, belust, steeds op meerderen
buit, zoo is de toestand sinds jaren, en zo is
hij nog, zoals ge vetgemest zijt ten koste
uwer slachtoffers, zo mager zult ge eens
worden en dan: Vaarwel, mijn schaapjes,
waarom laat ge niet meer toe dat wij u
scheren, wij hebben u steeds van alles be-
loofd, en hoop doet toch leven.

Slapers in het Parlement, als het de mid-
denstand en arbeidende klasse betreft, klaar
wakkers, als het er om gaat de rijken te be-
voordelen hunne eigen klasse!

SLOEBBER.

Antwoord van den Heer
Eerste Minister, op een

schrijven van het Feder-
aal Werklozen-Komiteit

van Antwerpen.
Kabiaet van den Brussel, 5 Jan. '50.
Eerste Minister.
C.Z.9/Nr. 12021

Mijnheer de Voorzitter, .
De h. Éérste-Minister vereert mij met de

opdracht U de goede ontvangst te berichten
van Uw schrijven d.d. 4 dezer.

Wees verzekerd dat de Regering ter be-
strijding van "de werkloosheid een aantal
maatiegelen heeft getroffen, waarvan de in-
vloed zich binnenkort zal laten gevoelen,

Hoogachtend,
J. Van Orshoven
Sociaal Adviseur.

Aan de Heer Lethueur du J.
Van Noortstr., 9,

Antwerpen.

De werkloze vrouw-

en moeten plaats

ruimen voor het

schandaal
Welk schandaal ? Voor het effectenschan-

daal. De minister sprak van misbruiken van
werklozen, om hun eigen misbruiken te dek-
ken. Maar degenen die in dat modderzaakje
zijn betrokken hebben misbruik gemaakt van
hun macht die zij verkregen hebben van hun
kiezers! ,

Wat zijn de werkers en werklozen geluk'
kig te leven in zo een staat, waar de gentle-
mansmanieren van gangsters zegevieren.

(Democraten) het verschil, een werkloze
zou een karwijtje bij zijn werkloze steun
doen; en zou daar enkele frankjes hebben
aan verdiend, « niet om zich te verrijken »
zoals de grote uitbuiters dat zouden gebrui-
ken om er misdaden mee te doen.

Neen. die werkloze zou die enkele frank'
jes voor zijn kroost besteden. Omdat hij zijn
kinderen er mede zou kunnen voeden, omdat
ziijn kinderen niet naar een-preventoriuu
zouden gezonden worden. Waar die groten
van de schpne ziel van het kind en de kin-
derbescherming zouden.mede uitpakken.

Het gezond verstand van een mens als die
zogezegde heren die met die problemen van
het kind zich inlaten dat zij de ware oorzaak
van de kern eens onderzoeken, van de oor-
zaak van het zwakke kind. Maar dat is te
gemakkelijk te vinden want dan moeten zij
het raderwerk van het kapitalisme tegenwer-
ken. De oorlog in vrede veranderen. Daar'
uit spruit voort, geen werkloosheid meer,
geen oorlogsverminkten meer, geen senato-
ria, geen preventoria meer. Daaruit zou nog
voortvloeien een beter geestgesteldheid voor
de schoolgaande kinderen en de oudere
maar voor de werkende en werkloze is dat
jeugd. Maar de groten noemen dat illusies,
geen illusie, maar dat is voor de gemeen-
schap de vrede.

M. G.

Hebt U reeds een abonnement op het
SPIJKERTJE ? • Zo neen, schrijf dan in :
Jaarabonnement: 24 in.

Naam -

Voornaam

Adres „ .._
duidelijk Ingevuld terug te sturen aan da
Redaktle 't .'t SPIJKERTJE", Van Noort-

straat. 9, Antwerpen

A a n d a c h t
Onse kameraden verkopers van dit

blad doen dit zonder d« minste ver-
goeding van welke aard ook.

Drukkerij ..PUBLIBOR'
Eugeen Joorsstraat, 74, Borgerhout

T»Ufoo*: 508.89
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UITTREKSEL

Uit : OD 259 Naam: SPARTAOÜS

Voor : OD 625 Naam: SPARTACÜS IN HET

AS- nr: 66672 . Afz- : ID Den Haag Datum: 2S-7-&9

Aard van het stuk: Inliontingen betreffende Contact Spartaous-ÜBg&laad. ;.

Door ID Den Haag werden ons inlichtingen verstrekt

betreffende correspondentie tussen Nederlandse en

Engelse Spartacusleiders*

c
Uitgetr. door: 3$ Op aanwijzing van: BIV

Datum: 31-7-50

40060 - '49
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Kiez-b ij gaand r.eb 11̂  de eer U te doen
een gisteren - 2C ^ov.er ~ von "opil" ontv&ngeu nata, i)0 , , ,
/ 1-06 7/v' o ;iö3 , d . d . l y - Juli 19̂ 9 > betre t' f ende bovenvernie .iti
onderwerp.

Iii vüi-boric icet xiet ïeit, aat i'ulks ro.et ir: bi,;-
g:s^n.de nota is vernield, vroeg "opil" it.ij t -^un ',:< >,e ver/o»
ken, .hem - onitt-fct i.el; eventueel resultaat van Let te .-uii-
at^rdair. iu te stellen cntlerz-oeic ne&i* aet vermelde s.Jres,
Postbus 904O- in jten;;is te stellen.

Met betrekking tot de in bijgaande nota genoemde
Pool SACHA» rapporteerde ik U destijds bl;j dezerzijds
scnri j ven »ÖO5 5̂ 6 , d . d . 19 November 194$ , onderwerp ; "Communis-

.] "iipartacus"0-
• .Hierop bed eveneens betrekking de ncta ven "Spil/1

D.A./l-C67/w.l98,d-.c!.2? D^ceaber 19^5, iu autv/oörd op Jw
brief , ivo ï ̂ 0124, d. d. 29 Koveaber



UITTREKSEL

Voor DD. 62.5 Naam..., S.p.ax.ta.c,ua.,.in....he..t buitenland....

Origineel in OD......259 Naam S.p.ar..t.ac.iis......Qr.gani.s.a.tie.

Volgnr. Ag.nr. ...6.6570 Aard van het stuk ...Ein....to.e.a.tan.d gro.ep Antwerpen

v.h- b.lad ."..Spartacus" Afz. Datum I9.w..7...4g

Op 8 Juli 1949 ontving de genaamde VICÏOR,Ludovicus,
Josephus, geboren te Antwerpen op 14 October 19®3, belg,
dofcwerker, wonende Spaarstraat No. 22 «4*-N«4«*±aa4 Antwerpen,
een brief van de groepering "Spartacus" uit Nederland, waaruit
bleek, dat het blad Spartaous voor de week van 5 tot 11 Juli 1949
niet zou verschijnen bij gebrek aan geld. Verder werd de vraag
gesteld de toestand van de groep Antwerpen te laten kennen. Be
brief droeg als afzender;Postbus 9046 Amsterdam.r

Er kon vernomen worden dat voor 3 jaar het blad Spartacus
een oplage van 8.000 exemplaren zou hebben gekend, terwijl dit
thans op 2-000 zou teruggevallen zijn. Onze zegsman meende de
oorzaak te moeten aien in het feit dat het blad te zware artikels
voor -zijn lezers brengt, zodat deze zich hieraan niet meer
gaan interesseren. Op het laatstgehouden congres van Spartacus.
in Nederland zou zulks ter sprake zijn gekomen. VICTOR Ludovicus
'zouer in naam van de gr,oep Antwerpen deze opmerking hebben ge-
maakt, hierbij ondersteund door de groep Rotterdam. Amsterdam
welke de leiding en de grootste groep telt zou geen wijzigingen
willen aanbrengen. Te Antwerpen zou de interesse voor het blad
sterk verminderd zijn.

Verder is gebleken dat VlÖ'üOR ludovicus voor enkele dagen
een brief van de Pool SAÖHA, uit Duitsland zou hebben ontvangen
met een artikel ter opname voor Spartaous, hetgene niet gebeurd

/ is wegens weigering van de leiding te Amsterdam. SAGHA zou thans
stappen aanwenden om een visum te bekomen ten einde naar België

te kunnen komen (SAHCA is een persoon die op 5.11.48 te Ant-
werpen als spreker optrad op een vergadering van.Spartaous, Hij
vluchtte voor de oorlog uit Duitsland naar Palestina. Zijn een-
zelvigheid is ons tot hiertoe niet volledig bekend).

Uitgetrokken door GS Afd./Sectie ...AGD......4.B Datum 6.10.4.9.

Op aanwijzing van B....IV

5030 - '48



UITTREKSEL

Uit : OD £59 Naam: SPAKTACTJS- (Organiaatie)

Voor : OD 625 Naam: SPARTACÜS IN HES? BUITENLAND

Ag. nr: 64009 Afz. : W. Datum: 8-6-49

Aard van het stuk: CoBBBUnistenbond

Yan "Labile" werd berioJit ontvangen omtrent correspondentie

die de laatste tijd regelmatig gevoerd zou worden door

leiders van de Coranmnistenbond Spartaous te %sterdam en

geestverwanten in Engeland.

Uitgetr. door: BES Op aanwijzing van: BIT

Datum: 51-7-50

40060 - M9



' • *a*«ravenhAtai 22 Oetober 1940,
Jto,iB474t4 "_

Onderwerp t Spart,a<m»-coi3grei» i JJITGEBOEKT

a g H B i

In Tarband m«t d» g«g«vwii, »elk« ïï

t«l«fonl«ch ¥«

*«n In October t* ' 8~Oravenh«$a t* hotadwa

van de GoBinniniitwïbond Spartftctw, nog» ik ü nog

sied«d«l«n, dal bUJk«m than» v«rkr«gtn inllch»

tlng«n, dit cwigreo gehouden zal wordwi t»

's-0rav«nh*«* op 30 «n

H»t la z«er waarschijnlijk, d«t ««n dit con-

gres aal worden deelgenomen door leden van de

Spartacu»-gro«p vit Antwerpen,

Xk zou het «eer op prijs «tellen, 30 uit-

voerig mogelijk inlichtingen t* ontvangen om-

trent genoemd congres en teven» omtrent ét daar- .

«&n deelnemende Belgische afgevaardigden»
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I.
De "Spartacus" communistes ÏÏöüDen op zondag,

19 September 1948.samen met de groep "Francisco
Ferrern,in de zaai Cecil,Tan Arteveldestraat,
Antwerpen, een vergadering gehouden waarop een
50tal personen aanwezig waren. Het woord werd
er gevoerd door de Nederlandse revolutionnair :

XJPOPPE, Constant, Johan, Hendrik, geboren te Tilburg
op 28 Februari 1899»oud-ambtenaar,wonende te
Amsterdam,Weverstraat 76/11,één der leidende
figuren van de "Spartacus-beweging" in Nederland.

Betrokkene,welke reeds van Zaterdag 18 Sep-
tember 1948»té Antwerpen vertoefde en met een
regelmatig paspoort de grens overschreed,handel-
de over het Jaarshall-plan en de verhoudingen tus-
sen Rusland en Amerika. De grond van zign uiteen-
zetting zou hier op neer gekomen zijn, da t noch
Amerika,noch Rusland aan elkaar enige toegeving
kannen doen,met het gevolg dat wij voor een drei-
gend conflict staan tussen cleze twee grootmachten.

II.
Er werd op deze vergadering o.m. medegedeeld

x|dat VICTOR Ludovieus,geboren te Antwerpen op 14
Oetober 1903,Belg,dofcwerker,wonende Antwerpen,
Spaarstraat 22,animator van de groep,nog steeds
in contact staat met Nederland. Hij blijkt name-
lijk een uitwisseling van bladen te onderhouden

vjmet een genaamde VAN DER HORST uit Rotterdam.
Verder is gebleken dat de groep Spartacus

uit Antwerpen zinnens is met verschillende leden
deel te nemen aan een congres dat op 30 en 31
Oetober 1948 door de organisatie in Nederland
te den Haag zal belegd worden. Vooraf worden
eerst nog rapporten uit Nederland verwacht welke
op een voorafgaande vergadering te Antwerpen
zullen besproken worden, op deze vergadering «ual ,
ABnv;traeht«aiae namen vast te stellen van de Ie- "
den welke mede naar Den Haag zullen reizen en
tevens van deze welke er als woordvoerders zul-
len optreden.



C. V. D.

Noï479/-48-Geheim. V J/
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Onderwerpt"Oommunistenbond "Spartacus".-

Bij lagen : twee.

Breda, 3J3ct<|tié*3<$948.

13 OCT. 1948

Hierbijgaand heb ik de eer Ü.H.E.G.te doen
toekomen, een van "Spil" ontvangen schrijven,No:BDA/l~067/W.

/ ,

139» d.d.8 October 1948, betreffende bovenvermeld onderwerp,
naar de inhoud waarvan ik mij verwijzing moge veroorloven.

In het mij toegezonden nummer van het weekblad "Spar-
tacus11, van 18 September 1948, bestemd A voor doorgeving aan
"Spil", Hetwelk ik op 22 September j.1.ontving, kwam een be-
kendmaking voor, waarvan U een afschrift mede hierbij gelieve
aan te treffen.

De inhoud dezer bekendmaking, is door mij onmiddellijk
schriftelijk ter kennis gebracht van "Labile" te Antwerpen,
met verzoek, te trachten terzake gegevens omtrent de aldaar
gehouden bijeenkomst te verkrijgen.

/ Bijgaande brief van "Spil" is het resultaat van de
door de dienst van nLabile" te Antwerpen ingewonnen inlich-
tingen.

W.-

A a n
De Heer Hoofd van de C0V*D.
J a v a s t r a a t , 6 8 .
1 s-G B " A V B N H A G E.



" S P A f i T A C U S ".

Weekblad van de Comministenbond "Spartacus"
nummer van 18 September 1948.

BEKENDMAKING.

AJSTWEHEENAABS

Zondag, 19 September
v.m.10 uur Cursusvergadering
in "Cesir* Van Arteveldestraat,
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No j 3347 -47-Geheim.

Onderwerp;"Spartacus-propagand a
te Antwerpen".

Breda, 25 Augustus
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Met verwijzing naar d.z.schrijven,No:2297-47r

,5 Juni 1947, betreflende bovenvermeld onderwerp,
waarbij ik U toezond een afschrift van een propaganda-pamflet,
hetwelk ik ter inzage had gehad op het Bureau van de "Veilig-
heid van de Staat" te Antwerpen en hetwelk van een onderschrift
was voorzien, luidende;

"L.Victor - 22 Spaarstraat 22 - Antwerpen"

moge ik Ü.H»E.G.thans berichten, dat - blijkens een te Antwer-
pen ingesteld onderzoek - deze persoon is genaamd;

Luóovicus Josephus geb.te Antwerpen, 14 October
, van beroep dokwerker, wonend e t e AnpwFrpen t Spaar-1903» Bel

straat, 2
fevens is ebleken, dat deze Victor lid is van de_jSpar-

^ en dat in zijn woning zo nu en dan enige
omen en daar besprekingen plaats hebben, waarbij^Belgen sam

ook* wel eens j?en tweetal Nederlanders tegenwoordig zouden zijn
fot op heden is het nog niet gelukt, bedoelde Nederlan-

ders te vereenzelvigen, terwijl ook omtrent de namen van de
overige bezoekers aan de woning van Victor, nog geen positieve
gegevens verkregen zijn kunnen worden.

Volgens bekomen betrouwbare inlichtingen, ontving Victor
in het voorjaar van 1946, wekelijks circa JO stuks exemplaren
van het Nederlandse Spartacus-orgaan, ter verspreiding onder
zijn geest-verwanten.

Doordat te Antwerpen weinig belangstelling bestaat voor
dat blad, is genoemd aantal geleidelijk verminderd, zodat
Victor de laatste maanden nog slechts 10 exemplaren per week
ontvangt, waarmede hij nog moeitek heeft om deze kwijt te raken

üp welke wijze Victor die bladen wekelijks ontvangt, is
niet met zekerheid bekend* Er is vastgesteld kunnen worden, dat
deze hem niet per post worden toege«©ndea, zodat wordt vermoed,
dat zij per koerier vanuit Nederland bij hem thuis worden be-
zorgd .

Het aantal Spartacus- leden te Antwerpen^
''.'ÜJ ' """" ............. ........

moemde Victor, die als een vrij goed algemeen ontwik-
keld man wordt beschouwd, zou ook zo nu en dan artikelen voor
het "Spartacus-orgaan" schrijven. |

De aandacht van de betrokken Veiligheids-instantie blyft
op deze aangelegenheid gevestigd en bij het vernemen van nadere
gegevens, zullen deze te mijner kennis worden gebracht." ..... *

A a n
De Heer Hoofd van de G.V.D.
J a v a s t r a a t , SÖ7 ""
's-G S A V E N H A G E .

W.
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SPABTAKUS
Unabhengiges ppoletapisch-revplutionaeres Blatt

1. WIAI 1947 SONDERAUSGABE

Nach 12 Jahren totaler Diktatur, nach 7 Jahren ,Kmeg und 2 Jahren Besetzung und
v:rscharftem Hunge/y' sind * die Arbeiter des Rlihrgebietes und darüber hinaus ganz Westdeutsch-
landi widcr zu neuem Leben .erwacht. ' • • * " '

MASSENSTREIKS UNO MASSENDEMONSTRATIONEN

Schon seït vielen Wochen waren da und dort „-wilde" Streiks ausgebrochen,'in denen die
Arbeiter ihrer Unzüfriedenhsit und Empörung Ausdruck gaben.

Ende Marz ist diesc Bewegung dann lawinenartig angeschwollen und hat mehrere hundert-
tausjiid Werktatige erfasst, das heisst die erdrückende .Mehrheit des Industrieproletariats West-
ueutschlands.

Die Arbeitermassen haben sich aber nicht darauf beschrankt, die Betriebe und Gruben zu
verlassen, sie sind 'mit "Frauen und Kihdern auf die Strassen gezogen und an -manchen Tagen
haben bis zu einer Million Wcrktatiger in deii Strassen der Ruhrstadte demonstriert.

Ihre Parolen waren übfraU die gleichen: SCHI^USS MIT DEM HUNGERREGIM1E! SCHLUSS
MIT DER UNTERDRUECKUNG! . , . .

WO WAREN DIE PARTEIEN UND GEWERKSCHAFTEN ?

Wohsr, kommt diese Massenbewegung?
Dis herrschendcn Machte, die yerschiedc-nen politischen Parteien-schieben sich gegenseitig

die Verantwbrtung zu, Ta'sachlich haben sie 'ja alles getan, um die Massenstreiks und ^demon-
strationen zu verh,indern und, als das schon nicht menr ging, sie abzubremsen. Tatsachlich haben
sich, Partei- und Gewerkschaftsführer, hinterher an die Spitze gestellt, um die Bewegung zum
Stilktand zu bringen. Sie- haben sogar einen 24-stündigen Generalstreik proklamiert, dainit es
nicht zu Aergerem komme, -

Nun hat aber ein zeitlich beschrankter Streik noch nie die Erfüllung der Arbeiterforde-1
rungen gebracht. Da heisst es schon wéiterstreiken, ohne auf halbem Wege ^tehenzubleiben.

Nein, nicht dte Partei- und Gewerkschaftsführer haben diese Massenbewegung heryorge-
rufen. Auch ist sie nicht das Werk von Nazis, wie gewisse Verleumdungen lauten. Die Nazis sind
weder willens noch ffihig, derartige Massenstreiks hervorziirufen. Das soll nicht heissen, dass
nicht diese oder iene nationalistische ' Gruppe oder aüch Moskau davon zu profitieren Trersuchen.
Aber das ist in jedem Kampfe so. ,

» . ' • . . ' • DIE BEWECUNC KOMMT VON ÜNTEN HER •

Sie kommt von den grossen Massen der Ruhrkumpels, von den Arbeiterfrauen und Arbeiter-
jugendlichen, die nicht mehr so weiter leben können- und wollen. . f,

l^an hat Vieles ertragen, AllzuvieleSi Unterdrückung, Krieg, Bombardements, Naziterror,
Besetzungsterror,, Hunger un/d ,I^pt. Aber ïillesf hat eine Grenze. Und die Grenzè der Geduld der

Seït den glórreïchen Ruhrkaihpfen dè-P'Zwanzigerjahre, da dié -westdeütsche Arbeiterkkisse
an der Spitze der internationalen Arbeiterklasse stand, war es nicht meÏHT'Ztt «ólchën-'Be'wegungen
gekommen, wie wir sie im diesein Frühling 1947-erleben.-• ' '* : : ' ' '



SPARTAKUS g

DIE BESETZUNSMACHT MUSSTE WEÏCHÊN

Nidht jiur die 'Partei- und Gewerkschaftsführer, die ja leider iia Dienste des in- und
auslandischen .Kapitals stehen, muscten weicben, auch die Besetzungsmacht selbst; Sie wagte es
nicht, direjft gegen die Massen einzuschreiten. Sie konnte sich das nicht erlauben. Auch war sie
nicht sicher, ob de britiscben Soldaten sich dazu hergegeben batten, die deutschen Arbeiter zu
massakrieren. • ,

Unter den britischen Soldaten sind ja auch viele Kohlenkumpels, unter den Besetzungs-
soldaton sind, überhaupt riele Arbeiter die gut wissen, was Streiken heisst und die wissen, dass

' die Arbeiter aller Lander gegen die Ausbeutung zusaramenhalten mussen. '
Die britischen Behftrden, die in England selbst grosse Schwierigkeiten haben, sind vor den

streikenden und dem«nstrierendea Massen zaröckgewicken.
Allein das ist schon ein Erfolg der Massenbewegung und eiae Nicderlage fftr die MilitSr-

behörden. ' ,
Sie 'haben schone Versprechungen gemacht.
Man wird bald -sehen, dass sie ihre Versprechungen wieder einmal nicht halten. Und

dann wird die Bewegung von neuem losbrechcn und dann wird sie nicht mehr so schnell stehen-
bïeibcn. Dann wird es noch ernster.

DER GROSSE UMSCHWUNC

Der grosse Umschwung besteht nicht so sehr im sftfortigen Erfolg, sondern vor allcm in
der Tatsache, dass deutsche Arbeitermassen, die man 14 Jahre lang als Kanonenfutter, als willenloses
Schlacht- und Arbeitsvieh behandet hat, sich wieder auf sich selbst besinnen und zu rühren
beginnen.

DIE ANTWORT DER RUHRKUMPELS

Die Qrossmachte haben erschreckt aufgehorcht. Streiten sie doch danim, wer die Ruhrkohle
für den nachsten "Weltkrieg ausbeuten soll, wer anstelle der Nazihenker das deutsche Proletariat
untcrjochen soll.

Die Ruhrproléten, die Arbeiterfrauen tind -jugendlichen voa Düsseldorf und Osnabrück, von
Essen und ''Gelsenkirchen, von Aachen und Köln haben die Antwort ge.gejien: NLEèÉ^ND !

Sie sind es, die arbeiten; sie sind es, die ihrc ganze Arbeitskratt turd Gesondbeit opfern,
um die Kohle zu fördern,

Dese Kohle geht iu die internationals Kriegsindustrie !
Die Arbeiter aber hungern und frieren ! . <
Die Arbeiter, ihre Frauen und Kinder hungern und frieren in- gMfK £•*#£& :

DIE LOESUNC

Darum genügt es nicht, einën einmaligen Broteststreik durchzuführen, er kan» nur der
Beginn einer viel grosseren und langeren Bewegung sein, an deren Ende die Arbeiter die Gruben
und Werke selbst besetzen und in eigene Hande nehmen.

Wer sollte denn über Kohle und Stahl verfügen, wehn nicht die Arbeiter selbst, die alles
crzeugen ond schaffen ?

Wer salie denn über die Lebensmittelreserven verfügen und die Lebensmittelverteilung
selbst erganisieren, wenn nicht die Arbeiter, die alles hervorbringen und erzeugen ?

Durch ihre selbst gewahlten, im Klassenkanipf erprobten und von den Arbeitern stets kon-
trollierten Vertrauensleute, durch ihre Kaïnpfkoraitees und Rate können und mussen sic im ganzen
I,and die Betriebe und die Lebensmittelverteilung in eigene Hande nehmen !

In EIGENE Hande'!
Nicht in staatliche — ob es nun deulsche, französische, britische, russische oder amerika-

nische Staatsfunktionare sein mogen.
Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Marschall, kein Führ.er,

kein Staat !
Wenn die streikenden und demonftrierrnden Arbeiter die Fabriken und Schachte selbst

besetzen, w,enn sie die Lebensmittelverteilung in eigene Hande nehmen, wenn sie sich über die
Zonen- und Landesgrenzen hinwcg an alleArbeüer ia- und ausserhalb Deutschlands wenden, wenn
sie sich selbst an die ARBEITER in den Besetzungsarmeén wenden und ïnit' diesen in PR-O^E-
TARISCHEM Geist yerbrüdern, dann sind die Grossmachte machtlos, dann mussen die Kanonen-
könige aller Rassen abtreten.

. Dann ist aber auch die Stunde .gekommen, wo Unterdrückung uad Ausbeutung, Hunger
nnd Krieg ein Ende nehmen.

PROVISORISCHE ADRESSE f S P A R T A ICI l A
OTHMAR HAÜSER. ^ ' f*1' • M»^ U» .

OBERDORFSRASSE 22,
ZURiqH l (SCffWB/Z)



G. 7. D.
Breda, 12 Juni

H0!253/-47-G«heim. jf" l ̂ OMW ,

Onderwerp:"Sjpartacua"-grQep
in België."

Naar aanleiding van een mondelinge mededeling
op l Mei j.l. ontvangen van de Heer H.C.Neervoort, uwer admi-
nistratie, betreffende bovenvermeld onderwerp, moge ik U Hoog-
EdelGestrenge het volgende berichten;

Volgens bedoelde mededelingen, zouden tot de belangrijk-
ste personen, behorende tot de "Spartacus"-groep in België, de
volgende personen moeten worden gerekends
Ie.- KOECK, Francois Maurits, geb.te St.Jan-Molenbeek, 2.1.

1902, wonende te AnderTecht bij Brussel, rue de Sébasto-
pol, Nrï9«-

2e.- VAN MECKESBIT. Harry Remi Joseph, geb.te Upper-Islington
(SngelandI, 5.l71§ïy, wonende te Schaerbeek bij BrusselT
Avenue Voltaire,Nr:110.-

Je.- VERHOEVEN. Joseph Charles, geb.te Wetteren, 10.2.1910,
wonende te St-Plërre. Brussel. Eue Leopold I, Nr:(?)

-̂e.- .&HEHICKX. René Ce Ie s t in. geb.te Strij them. 1.9.1913,
wonende, Avenue de l'Hippodrome (nummer"onbekend) te
Ixelles bij Brussel.

In verband met deze gegevens, die door mij - ter beko-
ming van nadere inlichtingen - aan de Belgische dienst te
Brussel werden doorgegeven, werden gisteren door mij te Brus-
sel de volgende inlichtingen ontvangen:

"De vier hiernavermelde personen maken inderdaad deel
uit van de "Communistische Groep Spartacus.":

Ie.*- KQECK, Francois Maurits, geb.te St.Jans-HoJenbeek, de
wonende te And er Ie cht, ""gebast opo Is tr aat 9,

De genaamde KOECK was de verantwoordelijke uitgever van
het orgaan der Belgische Communistische groep Sparta-
cus" "Arbeiderswil", alsook van de brochure "Sparta-
cus", welke handelt over "Stellingen, taak en wezen der
partij.n
KOECZ is een getrouwe bezoeker van de conferenties der
Belgische Anarchistische groep "Pensee et Aytion" en is
er zelfs opgetreden met als onderwerp:"Spartaeusbond".
Hij is eveneens de verspreider in België van het Neder-
landse blad "Spartacus" en van het ïrans Spartacmsblad
"Xe Prolétaire".

A a n 2e.-
De Heer Hoofd van de C.V.D.
J a v a s t r a a t , £8. ""
•s-G R A V E N H A G E .
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2e.- VAN MECKEEEN. Harry René Jpseph, geb.te upper (district
Islington), Engeland, 5.6.1917, van Belgische nationali-
teit, wonende te Schaerbeek, Avenue Voltaine,Nr:110.
VAN MECKERBN is de drukker van de "Spartacus-groep".

3e.- VERHOEVEN Joseph, geb.te Wetteren» 10*2.1910, wonende
te Jette~"St.Pierre (Brussel), Kr:l Le^opoldstraat.
VERHOEVEN is een actief propagandist van de groep en
verkoper van de Spartakistische bladen, alsmede van de
brèchure "Arbeidersraden".
Hij volgt de vergaderingen van de Anarchistische groep
Pensee et Action",

4e.-- ASSCHEEICKX:. René Célestin. geb.te Strijthem. 1.9.1913,
wonende te Eisene (Ixelles; bij Brussel, Avenue de l'
Hippodrome, Nr:64.
ASSCHERIGEZ is een van de voornaamste figuren van de
"Spartac usb ond".
Hij woont eveneens regelmatig de conferenties bij van
de groep "Pensee et Action".
Op deze vergaderingen maakt hij propaganda voor de
"Spartacusbond" en verkoopt er van die bond uitgaande
boeken en bladen."

W.



G. V. D.
Breda, 5 Juni 194?

Ko: 229/-47-Geheim.

Onderwerpt"Spartacus-propaganda
te Antwerpen."

Bij lagen : één.

Volgno.

10JUM194?

Hierbij gaand heb ik de eer U Hoogldelöestrenge te
doen toekomen, een afschrift van een propaganda,-pamflet, het-
welk mij gisteren, 4 dezer, op het Bureau van de "Veiligheid
van de Staat" te Antwerpen, door de Heer Van ffachem werd ver-
toond.

Tolgens mededeling van de Heer Van Frachem, was het
pamflet de vorige avond ontvangen door een zijner inspecteurs,
van een "medewerker1*, omtrent welks verdere herkomst hem ech-
ter nog niets naders bekend was.

De woorden "Spartacus" zijn op het origineel pamflet
in groot-formaat hoofdletters en in rode inkt gedrukt, zo ook
de woorden "Leest Spartacus ** en "Alhier Verkrijgbaar".

De overige letters zijn gedrukt in zwarte inkt en hebbei
een grootte van ongeveer 5 nu M.

C.M.
Se afmetingen van het pamflet bedragen circa 25.X 35.

Onder de woorden "Leest Spartacus H en "Alhier Ver-
krijgbaar", is op het originele pamflet een blauwkleurig
inktstempel aangebracht, vermeldende de woorden:

"L.Victor - 22 Spaarstraat 22 - Antwerpen.

Omtrent deze persoon was bij de betrokken dienst te
Antwerpen nog* niets naders bekend, doch hiernaar zal een
onderzoek worden ingesteld, alsmede naar het vermelde adres:
22 Spaarstraat.

Met betrekking tot het resultaat van dit onderzoek,
hoop ik over enige tijd nadere bijzonderheden te kunnen rap-
porteren."

W.

A a n
De Heer Hoofd van de C.V.D.
J a v a s t r a a t , 6 8 .
1 s-G E A V E. B H A G E.
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AP. S C H B I P T .

S P A B T A O l T S t

Dekrant, die elke uitbuiting en slavernij,
ook die van de geleide economie, bestrijdt. Die ons geestelijk
wapent tegen de dreigende nieuwe wereldoorlog.
S P A B T A O Ï Ï S s

De krant, die ons de ogen opent voor de nieu-
we verhoudingen waarin het kapitalisme verschijnt.

S P A B ' t t A C P S t
De krant, die ons leert dat de bevrijding van

de arbeidersklasse het werk moet zijn van die klasse zelf.

S P A B T A C Ï Ï S i
De krant, die onder de nieuwe kapitalistische

verhoudingen, öe nieuwe strijdmiddelen en strijd-organisaties
aan ons duidelijk maakt.

S P A B T A C U S;
De krant van de arbeiders, die de zelfbeweging

en de zelforganisatie van de arbeiders propageren.

S P A B T A G Ü S t

De krant, die de weg wijst van kapitalisme
naar COMMIMISEE, naar een MAA3BCHAPFIJ YAff 7RIJ1 EN ""'

'" ' ' ^̂ ^̂  '

35D SPABTAGI3BI! l ALHIBS VHBKRIJGBAAR111

, Ink blauwe inkt gestempeld t

i. ?ictort

22 Spaarstraat 22

ANTWEBEEN.



3.4 Kaart 1847

uit doorgaans goed geïnformeerde bron Ternam ik het volgende over

de Spa rt a ous groep ia Vlaanderen*

Da naam dia ze roeren is " Kommunistlsehe Bond Spartaous1*. Ze hebbes

meer contact mat da Trtskfisten (Parti Communiste Internatlonaliste)

dan mat da Stalinisten (Parti Communiste Beige)»

Belangrijke personalia in dez e partij zijn:

i jrpancols Vaurlts KOBCK ge b 2-1.08 ta Molenbeek St Jean, wonende
Sebastopol 9 Brussel,Andarlacht. Gehuwd mat Hermine THIRY.
Hij is da uitgeTer ran het Spartaous orgaan "Arbeiderswil"

H»nry Kami Joseph VAN MBOZBREN geb 5-6-17 te upper Islington,
wonende Avenue Volta lre 110,Brussel Schaarbeek

Joseph Charles VERHOEVEN gab 10-12-10 ta Weiteren, wonende
Rue Leopold I.Jette St. Pierre,Brussel. Propagandist voor de
partij.

Rene Oelestin A3SCHERiOEX,gab 1-9-13 ta StriJthem,wonende
Avenu» de L'Eippodrome,Brussel,Ixelles. Hij onderhoudt waar-
schijnlijk het contact tusschen de Ned en Belgische Spartacus.

Gaarne zou ik van TT mogen vernemen wat TTw visie op dit bericht is»
Zijn deze feiten hier bekend.Is hier eventueel meer
bekj
Jok over het bericht van 7-2 over hetzelfde onderwerp zou ik gaarne
antwoord ontvangen*

IP

BUREAU B"
Volgno.


