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INLICHTIIDENDIENST. 

ROT T ERDAM . 

I.D. No.670. 

GE H E IA...!. ' 
J.-.. _-,J L-Ro�,

HS:��>L�-J�- --1 
Hierbij wordt toegezonden een exemplaar van "Utopia", 

2e Propa.gandablà.d van de "Nieuw-Economische Beweging". 
De personalia van de daarin voorkomende bestuursleden 

luiden alsvolg·ts 

Voorzitters Bi,jlsma, Joannes, geboren 8-l-1901 te Leeuwardel'la
deel, onderwijzer, wonende te RotterdSI1, Dordtse
laan l49a( tevens redactie-adres) (zeer links ge
oriënteerd); 

Secretaris-Penningmeesters 
van Daalhuizen, Thomas David, geboren 4-1-191? te 

Rotterdam, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, 
Zegwaardstraa.t No.13a (lid van de Bella.my-Beweging 
en de E.v.a.); 

Leden s de Leeuw, Petrus Adrianus, geboren 17-8-1896 te 
Rotterdam, typograaf, wonende te Rotterdam, Zaag
molendrift No.25b (links geori�nteerd, zweeft tus
sen de Bellamy-Beweging en het communisme); 
Hieminga, Jan, geboren 1-7-1920 te Amsterdam, tim
merman, wonende te Schiedam, Passage No.14; 
van der Meer, Leendert Cornelia, geboren 8-7-1899 
te Rotterdam,oorrespondent werkloosb.verz., wonend 
te Rotterdam, la Wandeloorddwarsstraa.t No.28a(vöèr 
1940scommunist, zij het niet meer op de voorgrond 
tredend); 
de Leeuw, Johannes Philippus, geboren 14-2-1917 
te Rotterdam, onderwijzer, wonende te Rotterdam, 
Snoekstraat No.l6a (politieke overtuigingsliberaal 
Terwan, Pieter Johannes, geboren 22-2-18�7 te Rot• 
terdam, zwemmeeeter, wonende te Rotterdam, Zegenst 
No.2la (lid B'ellamy-Beweging, ant!L-militairist); 

Adres voor inlichtingen te Hillegersberg: 
van Diest, Elisabeth, geboren 27-7-1887 te Rotter
dam, echtgenote van van Wingerde, Nicolaas, gebore 
24-2-1887 te Kralingen, wonende te Rotterdam-Rille
gersberg, Voorhout No.151( lid Bellamy-Beweging,
bestuurslid van de afd. Rotterdam van de Nederland
se Vrouwenbeweging).

Verzonden aan1 Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastra.at 
68 te 'a-Gravenhage. 
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"�'EDEHA.HE \TOOR ZZL«'S'".,L.:IGJ 

1'1;/.8 � f. ,..,._ 

A� l'e ervolge op dezerzijàs schrijven, 
oss. 3/ 9 (overzi911t 7ebru.ari 1947) en doss. 
17/5 d.d. 21 7�art 1947, ,orden hierbij in 

afschrift c�voegd de intüddels ingekomen 
voorstellen van de iederlandse �on� van 
Vrije Socialisten (!\.B.v.�.) en van Leo T!i:R 
L.4.AT{:J •••••••• L1rposant �.v.c. ---

/ ;:::: f 

r:l/ 
verzonden op 21 :.ei 1947. ///
aan: het Hoofd van de c.v.D., alhier. 
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···aarde Vrienden,

1.1en zal natuu:elijk wel de gedac11.te hebben gehad, dat 
er van mijn kant niets meer te verwachten •:as. Inderdaad hebben par
ticuliere omstandigheden mij belet de laatste maanden in onze zaak 
actief te zijn. 

.oet ik enerzijds constateren, dat ik het lelijk in de
lap heb laten hangen, anderzijds moet ik vaststellen, dat dit mede 
in de hand is gev•erkt, door dat er OOk van de zijde der overige C om
missieleden geen of zeer �einig activiteit is betoond. 

'.fot nu toe is zelfs van t11ee der commissieleden, ondanks posi
tieve toezegging geen enkele bijdrage binnengekomen. 

!�laas is dus een wederzijdse stimulering achterwege gebleven,
doch dat neemt niet weg, dat de noodzaak tot positieve arbeid nog 
steeds aanwezig is • 

Ik zend J hierbij dan ook de lBatste bijdragen ter bestudering 
toe: van de rJederl.3ond van Vrije Socialisten en de suggesties, die 
ik meen als Gemeenschappelijke grondslag te moeten indienen. 

\'at het laatste betreft, moet ik hierbij opmerken, dat ik ten 
dien aanzien overleg heb gepleegd met een mijner vrienden, die·meer 
en beter in staat was het theoretische gedeelte te verzorgen. 

In gezamenlijk overleg is dit tot stand gekomen, wat vol1.rnmen 
mijn eigen inzichten dekt. 

Daar ik onmogelijk meer in staat ben de werkzaamheden door te 
zetteh, heeft mijn vriend, Kam. J:. Canne L,eyer, Van Kinsbergenstraat 
17 'r Amsterdam (Vl), zich bere·ia verklaard de toelichting in de com
missiebijeenkomst en eventueel gemeenschappelijlc congres, voor zijn 
rekening te nemen. 

dat voorlopig secretariaat zal in het vervolg ·orden waargenomen 
d.oor onze vriend 'i'h.Harsman, hooseveltlaan 204., Amsterdam (Z).

det lijkt mij gewenst, dat thans op korte termijn de commissie 
weer eens b,i.jeenkomt ter verdere bespreking van wat ons te doeri staat. 

Het organiseren daarvan moet ik aan mijn opvolger overlaten, die 
U zeker dienaangaande nadere berichten zal doen toe'comen • 

Zo mogelijk stel ik het wel op prijs deze volgende öespreking 
nog mee te maken. 

L.TER LAARE 
Meerhuizenstraat 32 II 
AlJSTERDAut Z. 
Telefoon 90365. 

.et vriendengroet, 

w.g.L.ter La.are.
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SUGGESTIES VA1ii DB ?IBD. BOUD VA1i VRIJE SOCIALISTEN. 

1-ïiermede zenden 11ij op beK:nopte wijze onze visie over de taak, 
die de voorlopige cownissie kan vervullen, n.l.: het stimuleren 
van een R6-vol4tionnaire=Bedrijfskernen=Organisatie. 

Deze organisatie dient onder geen en�elP voorwaarde de vakver
enigingstendenzen, zo�el belichaamd in de oude vakbonden als in 
de �.v.a. bij zich te dragen. 

-illen wij werkelijk het zelfdenken en zelfdoen der arbeiders
'iekken, dan dient de structuur dezer economische stri jdo,..gani
saties dienovereenkomstig ingesteld t.e ,,,orden. Dat dit radicaal
andere orgazlisatievormen moeten zijn als tot op heden het geval
was, leert ons de praktijk, daar tot op heden iedere revolution
naire stroming, die bewust of onbewust de bestaande maatschap
pelijke verhoudingen aantastte, door welke vako�ganisatie dan
ook werd ingedamd. De oorzaak hiervan is, dat een vakvereB!hging
nooit meer kan zijn als een organisatie, die de scherpere kanten
van het uitbuitingsproces verzacht.
De organisatievorm, die wij ons indenken, moet buiten een strijd
organisatie min of meer de concrete grondsl�g vormen voor de
nieuwe maatschappelijke orde, ·elke nu voor de arbeiders tot
een vaag begrip is ver"·orden. 1áet door het oprichten van een
nieuwe partij of vakvereniging, maar door de bezielende gedach
te, dat de strijd en de practische organisatie alleen middels
de bedrijven uitvoerbaar is, moet het socialisme van uit de va
ge nevelen der toekomst weer zichtbaar en actueel maken.
Dit is alleen mogelijk door een organisatie van autonome be
drijfskernen in federatief verband aaneengesloten met geen enke
le macht hierboven. Deze bedrijfskernen stellen zich op het
standpunt van economische gelijkheid en verantwoordelijk produ
ceren.

Wat is een bedrijfskern? 
Een bedrijfskern is een organisatie van minstens 2 p��sonen, die 
in hun bedrijf propaganda maken voor het hier ontwikkelde stand
punt. 
Van te voren staat vast, dat zij in ieder conflict zich achter 
de arbeiders scQaren. Hun taalt is verder alle gegevens over dit 
bedrijf te verzamelen (productie-gegevens, arbeidsverhoudingen 
enz.) die er toe leiden, dat er een diepgaBnde kennis van dit 
bedrijf wordt verkregen. Deze bedrijfskern kan zich, indien er 
meerdere arbeiders voor deze idee�n v·orden gewonnen, uitbreiden. 
Theoretisch kunnen in deze kern alle arbeiders van een bedrijf 
aangesloten zijn. 

Uit deze kern worden de vertegenv oordigers ge!Cozen, die zitting 
hebben in de federatie van bedrijfskernen. Zij kunnen slechts 
die voorstellen en beslissingen nemen, die de gehele bedrijfs
kern, elke zij vertegen�oordigen genomen heeft. 
Als er een conflict uitbreekt beslissen niet zij, doch alleen de 
arbeiders zelf. Ze blijven slechts de uitvoerders van de door de 
arbeiders gezamenlijk genomen besluiten. �t is dus heel goed 
mogelijk, dat Bij het uitbreken van een conflict de vertegen"oor 
digers van de bedrijfskern niet gekozen worden als vertegenpoor
digers van het bedrijfspersonPel. 
De federatie van bedrijfe�ernen verzamelt o.a. de gegevens van 
de aangesloten b�drijven en beschikt dus over uiteebreide gege
vens, waarmee zij bijv. tijdens statcingen de andere arbeiders 
kan voorlichten, "aar de strijd om gaat. In de toekomst heeft 

-deze-
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deze federatie een enorme belagrijke taak te vervullen n.l. de 
regeling van de productie en distributie. 

De taak van onze commissie kan op dit ogenblik zijn: 

1. ::en grondslag maken, \"aaroo de samenwerkende organisaties
�unnen medewerken.

2. Onderzoeken in ·•elke plaatsen van het land ·vij aan1<nopings
puntan 1-iebben.

3. In welke bedrijven ij aan'cnopingspunten hebben.

4. 

5. 

'elke de aard van deze bedrijven is, alsmede verdere gege
vens hieromtrent.

Zo spoedig mogelijK de belangrijkste figuren als vertegen
\''oordigers uit de bedrijven -en plaatsen bijeen te roepen
voor het stichten van e€� bedrijf�kernen-organisatie •

Namens de H.B.V.S. 

v1 .g. · A. Jey • 
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De hi-·rna volgencle ''Gemeenschanpelijke .grondsli::ig, inge
diend door Leo T.JI. L/1ARE 11 is het resultaat van zi�n samen-� 
,')er �ing met de be1,;:ende bestuurder van ae 11 0ommunistenbond 
Spartacus 11, FI. CAUiifELi.EYER, wonende Van :1nsbergenstraa t 17 I 
te Amsterdam-CV'.). 

Het geeft een inzicht van de politieke activiteit, die 
van de zijde van "Spartacus" in de toekomst is te. verwach
ten, te meer, daar dezelfde ideeën door andere bestuurders 
van genoemde bond eveneens naar voren worden gebracht. 
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Voor zover onze kennis van de geschiedenis der mensheid reikt, 
valt er een voortdurende strijd waar te nemen tussen de verschillen
�e klassen, die het begrip "mensrieid" verdelen. Door alle eeuv,en heen, 
in elk:e maatscheppij-vorm, zien we een overheerste klasse en een over 
heersende klasse; een dee 1, dat c om.m2...ndeert (het· kleins te) en een dee 
dat gecorunandeerd wordt (11et grootste) • 
.û.et gecommandeerde deel moet zwoegen en slaven om het andere deel, 
dat geen productieve arbeid verricht, te voeden te kleden en zelfs 
in lf'eelde te laten zwelgen. 

Steeds ook zien �e een voortèurende strijd tussen deze beide de
len; aan de ene zijde strijd om ae uitbuiting ?at geringer te maken, 
aan de andere zijde om de uitbuiting te verscherpen. 

Strijd van de slaven tegen hun �omeinse heersers, in latere een
wen tussen landheren en boeren, '10g later t1J.!"1Sen de adel en de J')u.r
gers, tussen het grondbezit en het kapitaal. 

::.ret gaat dan niet echter alléén steeds on verscherping of ver
zachting van de uitbuiting, dus on het naar zich toetrekken van een 
zo groot mogelijk deel vqn het totaal der productie; de strijd krijgt 
ook nog een ander karakter. 

-:',anneer door de v oorL1 i tgang van de techniek een nieuvte produc
tiewijze langzamerhand ontstaat, groei ook een nieuwe ��laase op, die 
de eerst heersende :rlasse moet overwinnen om de nieuwe procluctiewijze 
�erkelijt tot bloei te brengen en aan haar doel te doen beant·voorden. 

:Jit opgroeien van de üeuwe klasse ,net een nieuwe productie ·'ijze 
is altijd een.langdurig proces, een proces, waarin grote maatschappe-
lijke ve�anderingen 9laats vinden zonder dat de macht van de heerèen
de klasse nog noemenswaardj.g �ordt aangetast • 

• iet feodale absolutisme is niet in één slag door de nie1.p.11e, kapi 
talistische productiewijze, vernietigd. Daaraan is een langdurige 
strijd voorafgegaan, een strijd, waarin de kapitalistische proàuctie
wijze de ene commandopost na de andere in het .naatschapoelijk leven 
veroverde. Slechts toen het eerst €eldende rechtsbe"ustzijn en t!le 
rechtsopvattingen der grote massa do-0r de nhmwe productie0vijze v,a'S'

ren omgewenteld, kwam het grote moment, dat het feodale stelsel 
11 Stormrijp11 '"as ·gev,orden om het ook politiek te vernietigen. 

De burgerlijke revolutie �as slecbts het toebrengen van de genad 
stoór na een lang proces van maatschappelijke en daardoor peestelijke 
omwenteling • 

HE�: ALGErIBEN BELAUG EN DE V:RSLAVING 3N VERARMING ])ER ARBEIDERS. 

Het is niet de bedoeling hier een �itvoerige beschouwing te le
veren over opkomst en groei van het moderne kapitalisme. ,e kunnen 
slechts in het kort memoreren, dat de innerlijke tegenstellingen in 
het huidige kapitalistische stelsel geleid hebben tot steeds en in 
scherpere mate terugkerende crises en wereldoorlogen. Dat door de 
uitbuiting, waarop alle arbeid:e.r:s berust, de geperfectioneerde me
chanisatie van het productie-apparaat en and-ere factoren, de arbeid 
onder het kapitalisme ge�orden is tot een vloek inplaats van �are 
arbeidsvreugd te breneen en de mensen tot zege te zijn. 

Dit kapitalisme h8d reeds voor de oorlog tot onhoudbare toestan
den voor de arbeidende bevolkingen geleid. Vele bedrijven moe,sten ge
sloten worden, doordat ze niet met winst konden werken. De aarde le
verde kostbare gronstoffen, millioenen �erkkrachten van hoofd en hand 
stonden gereed, doch de ;.costbare machines stonden te roesten in de 
bedrijven, omdat het particulier bezit van de productiemiddelen er 
tussen stond. Tenslotte zoc�t rle bezittende klasse een uitweg door 
een nieuwe oorlog, 'Vaarin het ,;i t; .1ergelingsproces van de arbeidende 
bevolkingen werd voortgezet en rerd veralgemeend. 

Nu is de oorlog met de wapenen zo goed als voorbij. Hele landen 
zijn verwoest. didden-Europa is practisch tot één groot concentratie

-kamp-
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kamp ge\'IOrden, waar de mensen van honger en kou sterven. Frankrijk 
staat aan de rand van de economische ineenstorting, ��ngeland wordt 
door eenzelfde lot bedreigd. lJederland heeft de eerste stoot V?n de 
vrede kunnen opvangen door aanzienlijke credieten uit Amerika, wat 
alleen mogelijk was, doodat de bezittende klasse hier te lande een 
aanzienlijk: bedrag aan dollars als garantie ter beschikking had en 
heeft. De hoogte van het �ederlandse dollarbezit bepaalt tegelijk de 
omgang van het Amerikaanse crediet, zodat deze bron van :ederlandse 
"inkomsten" weldra ophoudt te vloeien. Daarmee wordt dan de levens
posie van de ïerkende bevolking nog moeilijker, dan ze op het ogen
blik alp is. 

De, bezittende klasse zet nu alles er op, haar inde oorlog te loor ge
gane rijkdom aan fabrieken, grondstofîenvoorraden, transportmiddelen 
en machines opnieuw op te bouwen. t:Iet aanleggen van niemve voorraden, 
het inrichten van nieuwe fabrieken, al deze dingen kunnen echter al
leen tot stand komen, in?.overre de arbeidende bevol�ingen minder ver
bruiken, dan ze voortbrengen. �at ze meer voortbrengen dan verbrui
ken, kan dan als nieuw kapitaal in handel en bedrijf worden belegd. 
Daarom houdt de bezittende klasse het verbruik van de arbeidende be
volking op een zo laag mogelijk peil, 11ant dan verloopt de opbouw 
van haar kapitalen het snelste. De ·bezittende klasse verheimelijkt 
dat geenszins, doch ze verklaart, dat dit tegelijk het levensbelang 
van de arbeidende bevolkingen is. Want hoe meer fabrieken enz. aanwe
zig zijn, des te meer 11 werkgelegenheid 11 is er voor de arbeidersklasse. 
Daarom noemt ze_ de. 'lieuv,e opbouw der k"lpi talen EEN ALGEME�N BELANG. 

De staat speelt in dit algemene belang een bijzondere rol. Vroeger be
moeide hij zich nauwelijks met de leiding van het bedrijfsleven, om
dat d�t een taak van de afzonderlijke ondernemers was. De staat heet
te b�ven de partijen te staan, om een meer of minder bemiddelende 
rol te spelen in de belangenstrijd tussen ondernemers en arbeiders. 
Maar dat is nu anders. Nu heeft hij zelf de leiding van het economi
sche leven door middel van de geleide economie, terv·ijl hij steeds 
meer zelf als ondernemer gaat optreden. Daarmee verliest hij eèhter 
steeds meer de schijn van bemiddelaar tussen kapitaal en arbeid en 
wordt zelf steeds meer tot groot-kapitalist • .Jn hij doet dus, wat des 
ondernemers is. Hij maakt bepalingen, dat de lonen niet mogen stijgen 
en bepaalt, dat de arbeiders niet van bedrijf mogen verwisselen, om 
elders betere arbeidersvoorwasrden te bedingen. Door de loonstop en 
de bedrijfsbinding maakt hij de gehele arbeidende bevolking tot één 
groot slavenleger in het belang van d6 maatschappelijke winst-machi
nerie. Hoewel de staat zich nog steeds uitgeeft voor de behartiger 
van het ALG-EMEEU BELANG blijkt telkens duidelijker., dat hiermee het 
belang van de bezittende klasse wordt bedoeld. 

DE OUD3 AR.BEIDERSB3î'EGI1JG VAli J?ARLEl'IBNTAIRE PAR'.(IJ EN VAKVEREl\fIGilTGEN.

Deze oude arbeidersbeweging, die vroeger in het bijzonder de be
langen van de arbeidende bevolking behartigde, verklaart nu openlijk 
dit standpunt te hebben losgelaten, om eveneens BT .ALGELIEEN BELANG 
te dienen. Vandaar dat ze de arbeiders overal aanspoort, vooal de pro
ductie op te voeren, dat ze dik�·ijls hier of daar uitgebroken stakin
gen zo spoedig mogelijk tracht op te heffen, dat ze meedoet aan de 
loonstop van dP. bezittende klasse, dat ze zich vastlegt op bindende 
uitspraken van Rijksbemiddelaars, dat ze met de ondernemers in aller
lei commissies en organen, zoals de Stichting van ·ae Arbeid, een zo 
goe mogelijke voortgang van 6e k8nitalistische uitbuiting der massa's 
verzekert. In de vorm van de be'lartiging van HJT ALGEMEEN .BELANG heeft
ze zich geheel in het kapitalistische stelsel ingebouwd en is er zelf 
een deel van geworden. 

-Feitelijk-
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Fe i �elijk is a·at niet verwon·de lijk. De ze organisaties hebben 
niet als wercingsdoel de vorming van een nieu e samenleving, 
waarin de uitbuiting is opeeheven. Voor zover ze zich nog 
socialist of communist noemen, streven ze naar een samenle
ving, 0:aarin zij de leidende functies als staatsfu>1ctionaris
sen zullen bezetten en de daarean verbonden hoge �alarissen 
opstrijken. Rusland is hiervoor het sprek:_ende voorbe.,.1r1. 
Da2roro is alles, wat ze doen er ook op gericht, de werkende 
bevolking 11in ae hand te houden" en haar aah de ·il v::in de 
leidersklasse der organisaties te onder· 1erpen. Iedere zelf
standige beweging van de arbeidende bevolking voor brood en 
vrijheid ondermijnt de uitbuitende positie der leiders. 

De soc.-democratie, het stalinisme en de vakverenigingen ne
r1.en in de maatschappelijke strijd zodoende een dubbelslach
tige positie in. ' e 1 werken ze overal mee aan de nieuv,e op
bo� van het kapitalistisch bedrijfsleven, maar waar mogelijk 
nestri�den ze het particulier kapitaal, om dit in staatsbe
zit over te brengen. Daarmee krijgt hun heersersmacht als ni� 
nietn,e le idemlasse en ui tbui tersklasse ean vastere grond
slag. In hun strijd voor nationalisatie en �teeds dieper 
grijpende staatsinmeneing komt hun tegenstelling tot het par
ticulier kapitaal aan de dag. t�ar daar, waar het handhaven 
en steviger uitbouven van de uitbuiting der massa's betreft, 
staan ze met ditzelfde kapitaal in een eenheidsfront. 
Zoals de uitbuiting de grondslag vap het bestaan ven het·pri
vate kapitalis e is, zo is àit tegelijk de grondslag van hun 
bas taan als beheerders van het s;taatska pi taal. Daarom is de
ze oude arbeidersbe1.eging een even ernstige bedreiging en 
even ernstige vijand v?.n de arbeidende bevolking als het par
ticuliere kapitaal of de staat. 

HlJ� !CJ1RA.KTER VAlf rn� KOMENDE IiASSABE\t7EGI3G. 

!iet is onvermijdelijk, dat de arbeidende bevolking op de dt.mr 
tegen dit eenheidsfront van kapitaal en oude arbeidersbewe
ging, esn eenheidsfront tot systematische uitbuiting der mas
sa's, in verzet komt. �ar deze strijd is ontzaglijk moeilijk, 
omdat iedere beweging ·ae hele in de staat sa·1engebalde macht 
tegenover zie h vindt. Daarom bieden alleen zeer grote bev1e
gingen enige strijdkans. 
Hieruit volgt tegelijk, dat de komende strijd zich in hoofd
zaak niet op .de arbeidsvoorwaarden in de afzonderlijke beroe
pen kan richten. Zen strijd van metaalbewerkers of boorwer
kers of textielarbeiders alleen voor vgrbetering van hun spe
ciale arbeidsvoor�aarden, :an niet de benodigde massa's op de 
been brengen. 
Daarom noet het bij toe·:om.stige strijd veel meer gaan om al-
2emene klassebel8ngen, die dus de grenzen van de afzonderlij
Ke beroepen overschrijden. DaPrbij zal tegelijk blijken, dat 
looneisen in de door de staat geleide economie ,11einig zin 
meer �ebben, omdat iedere loonsverbetering, die.in een be
paalde �trijd afg:dwongen zou Icunnen worden, langs de weg van 
de geleide ecomom:i.e heel spoedig 1."eer ongedaan gemaakt kan 
\ orden. Zodoende worden de arbeidende bevolkingen in hun 
strijd gedv•ongen zich te richten tegen het hele systeem van 
kapitalistische ordening, dat is van kapitalistische uitplun
dering. D9 strijd {:P01 t zich bewegen in de richting van de di
r ... e_cte inmen�ing in h€t ,'lPatschanpelijk leven door de bevo1:-
ki.ngen ze l.f • 

.Bij de kommnde strijd kun'1en de massa's alleen kracht ont'l''ik
-kelen-
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�elen als georganiseerde macht. Doch deze kan zich niet vastzetten 
1n een van te voren opgebouwde organisatie, zoals dat vroeger in de 
vakverenigingen of in de politieke partijen gebeurde. De organisatie 
voltrekt zich nu vanuit de bedrijven, �aar de bedrijfspersonelen als 
geheel als strijdfactor optreden. 
Voor de regel�ng van de actie kiezen ze een bedrijfscomité, terwijl 
de verschillende bedrijfscomité's tezamen een algemeen strijdcomité 
of arbeidersraad vormen. Zo treden de strijdende arbeiders als geor
ganiseerde macht op, als georganiseerde klasse-eenheid. �et spreekt 
vanzelf, dat de arbeidersklasse slechts zover �aar macht kan organi
seren, als ze in de strijd is. -�oe breder het strij dfront, des te 
verder reikt de organisatie als klasse. 
De organisatie als klasse is de ui tdrukk-ing van het feit, dat de ar.
beiders in stri�d zijn. Is de strijd achter de rug, dan lossen de 
personeel-comite's en de arbeidersraden zich �eer op, zodat de orga
nisatie als klasse \''eer uiteenvalt. Pas wanneer de arbeidende bevol
kingen iü voortdurende actie blijven, blijft ook de organisatie als 

-klasse. Dat is de Revolutie.

De organisatie als klasse, die zich in de strijd telkens weer vol
trekt, toont een heel ander beeld, dan vroegere arbeidersstrijd.
Waar vroeger bij een staking de massa's eigenlijk niets anders te
doen hadden, dan hun stakingsuitkering aan het Vakverenigingskantoor
in ontvangst te nemen, dear valt nu het volle gewicht van alle acti
viteit op hen zelf.
Ze moeten zelf hun bijeenkomsten organiseren, zelf hun krant uitge
ven, zelf gezamenlijk de toestand onder het oog zien en beslissingen
nemen. En bij _de grote aantallen van arbeiders, waar het hierbij om
gaat, is het wel zeker, dat ze de bedrijven zelf als vergadergelegen
heid zullen benutten. Zodoende zal het karakter van dergelijke bewe
gingen niet zo zeer, dat de arbeiders en werkplaatsen verlaten, doch
er juist blijven.
De regering en haar trawanten zitten daarbij zeker niet stil en gme
ten een stroom van laster en VPlse voorlichting over de bevolking
uit. :Sen ei en bericht evin van de kant der stri·dende arbeiders
zelf is aarom onon eer 1JK.
En waar deze geen eigen pers, wordt het onvermijdelijk, als "oorlogs
maatregel" beslag te leggen op dru;ckerijen en papiervoorraad, om de
eigen stem te doen horen. ,�ortom: dergelijke bewegingen bieden alleen
strijdmogelijkheden, als de arbeiders tegelijk de pand leggen op die
delen van het maatschappelijk productieapparaat, die ze voor hun
strijd nodig hebben. �n wanneer hun strijd het hele maatschappelijke
leven omvat, leggen ze de hand op het hele maatschappelijke leven.

REVOLUTION�AIRE BEDRIJFSKERNEN.

De weg naar de áénwording der arbeidende bevolkingen door het strij
den in de vorm van de verbonden bedrijfspersonelen is een langdurig
proces.
Niet de hele klasse ziet tegelijk de noodzakelijkheden van de nieuwe
strijd in. 1Iaar, zoals in alle processen, zijn ook !üer de voorlopers
arbeiders, die het eerst de lessen uit de nieuwe verhoudingen trekk-en
zo mogelijk in de bedrijven moeten deze arbeiders zich verbinden, om
verheldering te brengen omtrent de nieuwe Strijdvoorwaarden €n om het
zelfstandig beheer van het maatschappelijk leven door de verenigde
bedrijfspersonelen, dat is tegelijk de opheffing der uitbuiting, als
taak der arbeidende bevolkingen te propageren. Deggelijke bedrijfs
kernen zullen waarschijnli;: 1: .?1$chts illegaal kunnen verden, zodat
niet te rekenen is met het ontstaan van een massa-organisatie in de
bedrijven.

]et is onjuist, dergelijke kernen bedrijfsorganisaties te noemen.
-Als-
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Als men het woord bedrijfsorgani�atie gebrQiken wil, dan zou da�ron
der te verstaan z1Jn, de samenvatting va.11. het hele bedrijfspersoneel. 
Dat gebellrt t•el, maar alleen in de strijd, terwijl na ae strijd de 
organisatie van het personeel weer uiteenvalt. Bedrijfsorganisaties 
kunnen dus niet "opgericht 11 

\ orden. 

De gedachte, dat men in de bedrijven een révolutionnaire massa-orga
nisatie kan opbouwen, zoals men dat aanvankelijk van de EVC ve:rwacht
te, moet als utopisch , .. orden beschouwd. Bij de huidige machtsverhou.-
dingen is dit niet 1'1ogelijlc. 

De pogingen, om nu het begin te maken voor bedrijfsorganisaties, die 
langzamerhand het hele personeel zullen omvatten, is niet alleen uto
pisch, maar ook princ ipiee 1 onjuist. Iet is utopisch, omdat geen en
kele massaorganisatie zo groot zou kunnen zijn, dat ze alle millioe
nentallen van de bevol,üng zou kunnen omvatten. 
Het is onjuist, omdat daarmee de gedac 11te ge·rekt wordt, als zouden de
ze nu opgerichte bedrijfsorganisaties de dragers van het maatschappe
lijk leven in de toeirnmst zijn. Daarmee ordt ee>1 1 erkelijk klare pro
bleemstelling, een helder inzicht in de �ijze, wqarop de arbeidende 
bevol�ingen aan de macht komen en deze macht in bed�ijfsleven en maat
schappij uitoefenen, verhinderd. 

De bedrijfskernen voor zelfstandige massabe\Ueging richten zic·h naar 
de volgende gezichtspunten: 

1. •Ze voeren de propaganda voor de opheffing van de klassemaatschap
pij door opheffing van de uitbuiting der bevolking van stad en
land.

2 . .  �it is alleen mogelijk, als de arbeidend� bevolking zelf alle 
zeggenschap over alle arbeidsmiddelen en alle maatschappelijke 
functies heeft, terwijl deze zich in de vorm van in arbeiders
raden samengebalde bedrijfspersonelen voltrekt. 

�- De '·' eg naar meesterschap over het hele leven lo�opt over de ont
wikkeling ·van de zelfstandige massabe\'eging, ·�aarbij de massa's 
telkens opnieu'" gedwa.ngen zijn, de hand op de arbeidsmiddelen te 
leggen en telkens regelend in het maatschappelijk leven moet in
grijpen. Dat betekent, a�t de nieu�e maatschappij de rijpe vrucht 
van de zelfstandige massabe· eging is. 

4. De bedrijfskernen zijn dus geen economische organisatie der ar
beiàensklasse, maar propageren een maatschappij op ge11eel nieu
we grondslagen. �t iijn dus geen organisaties, waarin ieder kan
en zal toetreden, ongeacht zijn polit_ieke overtuiging, maar het
kunnen alleen de organisaties van een gelijkgericht denken en ·1i1
len zijn, omtrent de weg, die de arbeidersklasse n8ar beslissen
de macht in het maatschappelijk leven voert.
Sociaal-democratische of �talinistische arbeiders, die een heel
andere opvatting van de maatschappelijke ontwiklceling hebben, zu
len er geen lid van worden.

5. De bedrijfskernen zullen daarom in ieder geval voorlopig �lein
zijn. Dit is niet omdat �e dit gr�ag �illen, mear omdat de be-
6inselen van de nieuve str;i.jdwiize nog geen vaste voet in de ar
Betders hebben gekregen en omdat deze kernen in de bedrijven il
legaal zullen moeten wer ::en . ..  )oen ze dat niet, dan worden de
volutionnaire arbeid�,� Faocfi. tit de bedrijven ver?ijderd.

-6-
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FBDEP.ATIE VOJH ZJL:'S'.l.'AI:JJIG'� rcLASSEI3B- 'EGING. 

De federatie voor zelfstandige klassebe, eging v,il een samen erking 
(geen sa�ensmelting) zijn van alle organisaties of a:zonderlijke per
sonen, die hun activiteit naar bovengenoemde gezichtspunten richten. 

Ze bestudeert in het bijzonder de ontwikkelingstendenzen van de zêlf
standige massabeweging, de ont ükkelingstendenzen van de tegen-oor
dige kapitaal- en sta2tsM8CQt en legt tegelijk de econoMische grond
slagen van de nieu,e arbeidersmacht bloot. 

Voor de bestudering van de zelfstandie;P mPssabe\•eging is het noodza-
1-celijk, een goed inzic'1t te hebhen in ,at 'H in de versc�illende be
drijven gebeurt. �t inrichten van een goede bedrijfskrant, waarin 
de berichten van de ai:beidersco,-respondenten worden opgenomen, is 
hierbij v'èln veel , aarde. Zodoenèe r•ordt het mor�elijk voor de hele ar
beidersv ereld, voor zover diP roor de federatie te bereiken is, een 
goede voorlic;.1ting over het ontstaan en het verloop van arpeidecon
flicten te geven • 

Ze geeft tegelijk een goed overzicht over het gebruik van de arbeids
middelen en de arbeidskracht onder het huidige stelsel, waaruit 
blijkt, hoe de bezittende klasse allereerst zicbz�lf verzorgt. De 
tegenwoordige :hegeringspublicaties over de "productieplannen" leveren 
daartoe het beno�igde materiaal. Dergelijke overzic�ten over het te
genwoordige gebruik van productiemiddelen en ar,eids�racht bièden dan 
tegelijk het propagandamateriaal voor het 11verant11oordelijk produ
ceren 1•. 
Uit propagandistische overt1egingen zou daarnaast een "product ie plan" 
sepubliceerd kun'1en ir orden, zoals (�e behoeften van de arbeièlende be- -
volking zou vereisen. Practische betekenis kan dat echter niet �eb
ben, ondat productieplannen, die op de be'1oeften der bevollcingen ge
richt zijn, alleen reële beteke'1is kunnen hebben,als de -arbeidende 
bevolkingen meester zijn over de hele wereld. 

Samenvatting over 

J.� BCOJul ISC!ill GE.O mSLAG.:H VAlT :JE lUDEWL,ATSCHAPPIJ. 

A LGEHENE BEG INSBL�� r. 

1. :loor de moderne techniek is de aarde tot één erote werlcolaats
gerorden, wg�rvan de verschillende afdelingen over de hele aar
de vers pre id liggen. De lrnidige bezi tsverhoua ingen verhinderen
echter ëen nu.ttige aenwen5ing.
1et ene deel van f.Jet rno.atschgppelijk procluctieapparaat '"Or<lt ge

bruikt, om andere delen te vernietigen, �t is de taak van de
arbeidende bevolkingen der wereld, �et bPdrijfsleven der wereld,
dat nu reeds technisch verbonden is, tot een :planmatige economi
sche eenheid te. verbinden.

2. Het groeien van deze gemeensc�ap is een langdurig proces, dat
z�ch :l.n een reeks van revoluties over de hele ' ereld voltrekt.

3. ·De materiële revoluties "orden voorgfgegaan door een revolutie
i11 ae hoofden van de arbeidenc'le bevollüngen. - Ji t eeestelijk om
vormingsproces voltrekt zich in en door de strijd tussen de �las
sen. Onder de druk van het georganiseerde kapitalisme ontstaan
zelfstandige massabe·ïegingen, waarbij de arbeidende bevolkingen
steeds meer gedwo�gen_ •orden, de hand op de bedrijven te Jegeon,
om deze als organisatie-centra voor hun strijd te gebruiken.

-7-
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De organisatie der maatschappelijke macht van de arbeidende be
volkingen voltrekt zich daarbij in de arbeidersraden verbonden 
bedrijfspersonelen �n in nersoneelraden. ïaarmate de arbeiders 
hun massabe\vegingen tot vaste radenmac ht ':"veten te organiseren 
groiet de nieuwe maatschanpij in de schoot der oude. 

4. Uit de strijdvoorwaarden van de arbeidende bevolkingen weten we,
dat de arbeidende bevolkingen in de vorm van à� in arbeidersra
den georganiseerde bedrijfspersonelen neester worden over het
maatscha poe lijk stof·•· isselingsproces.

5T Zijn de arbeidende bevolkingen meester over eigen levenslot, dan
staan ze voor de taak, het economisch leven planmatig op de be
h.oeften van de bevolkingen te richten. Ze vormen daartoe de as
sociatie van vrije en gelijke producenten. De bedrijven worden a
als maatschappelijk goed aan de bedrijfspersonelen toevertrouwd,
die ze onde� verantwoording aan de gemeenschap 11oeten leiden en
beheren.

6. De arbeidersraden zijn de samengebalde kracht van de hele arbei
dende bevolkingen en ze vormen dus geen partijlichaam. De heer
schappij van een partij verhindert het opkomen van een vrije sa
menleving. De partijleiders zetten zich in de leidende pd?sities
van het maatschappelijk leven en verhinderen het bepalen vgn de
gang van het bedrijfsleven door de personelen zelf. Ze worden tot
een nieuwe klasse, die de bevolkingen uitbuiten, ofschoon het
privaatbezit aan productiemiddelen daarbij is opgeheven.

7. lij de planmatige ordening ven het maatschappelijk leven staan
de massa's telkens voor nieuwe vraagstukken, die ze tot onlos
sing moéten brengen. Jaartoe is een algemene; openbare bespre
king vab alle aangelegenheden noodzakelijk, waarbij de verschil
lende partijen, die �it het maatschappelijk leven opgroeien, voor
hun meningen kunnen uitkomen. De vrijheid van drukpers, van ver
enigen en vergaderen be�oren daarom tot de levensvoorwaarden van
de opgroeiende nieuwe maatschappij. De eis tot opheffing van de
te rechten, z.g. om de arbeiders tegen 11verkeerde beïnvloeding"
te behoeden, moet als ondoelmatig worden afgewezen.

GO E JE REN BE� S O IJ G . 

B. In het comflunistisch bedrijfsleven is het winstbeginsel onbe
kend, Wel is het voor een planmatige productie en verb±uik nood
zakelijk, dat men nauwkeuri3 weet, hoeveel arbeid de goederen en
dienstgerrichtingen in zich opnemen. En deze worden gemeten aan
het aantal uren, dat beschikbaar gesteld moet worden. Deze opge
nomen arbeid bestaat niet alleen uit de levende arbeid van de
axt bedrijfsarbeiders, maar ook uit de arbeid, die in àe grond
stoffen zit en in slijtage van macbines en gebouwen.

pm + g + a = product. 

9. Iet is de taak van ieder bedrijf, er boek van te houden, hoeveel
arbeid de producten in zich opnemen, Zulke berekingen zijn in de
geldvorm niet mogelijk • .dierbij kan men nooit precies weten, hoe
veel arb�id er in een ton steenkool of een mud tarwe steekt, om
dat men van de verbruikte grondstoffen en machines alleen de ,ge
ge-ldswaarde kent. De planmatige productie van het huidige kapi ta
listische of staatskapitqlistische tijdperk is daarom als een
zeer primitieve vorm van economische berekening te beschouwen.

10. De doorvoering van een werkelijk planmatigde productie eist
-daarom-
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daarom de onmiddellijke af'schaffing van de geldvorm. Een van de 
belan�rijkste taken van een proletarische revolutie is het ar
beidsQu.r als maatstaf voor alle economische berekeningen door te 
voeren. 

ll. De bedrijven kennen in het werkelijk communisme geen "inkoop en
verkoop", omdat alle goederen aan de gemeenschap gehoren en deze
nu eenmaal niéts aan zichzelf verkoopt of van iemand anders ko
pen kan. anneer goederen van het ene bedrijf naar het andere
gaan ter verdere be"'erking, versc"l.ijnt dat in de boeken van het
af leverende bedrijf als: 11 Doorgegeven aan de gemeenschap" -:,o en
zoveel goederen= zoveel arbeidsuren. In het ontllangende bedrijf
wordt geboekt: "öpgenomen uit de gemeenschap" voor zoveel ar
beidsuren. Doordat alle bedrijven tezamen ééû gesloten eenheid
vormen, betekent deze goederengeweging alleen maar, dat ze van
de ene bedrijfsafdeling naar een andere verhuizen.

12. Bij dit doorgeven van goederen komt in het geheel geen geld of
enig ander ruilmiddel te pas. ·�t is een administratieve maat�e
gel van overboeking van het ene bedrijf naar het andere. Een al
gemeen registratie- of girokantoor met zijn filialen door het
hele productiegebied is voldoende. Op deze kantoren heeft men
dus tetelijk een overzicht over de be,eging van de hele goederen
stroom door de samenleving. Ze hebben echter geen macht over de
productie, omdat ze met de leiding van de arbeidsprocessen niets
te maten hebben.

HET VER Bh UI K. 

13. Zolang de productie nog niet rijkelijk vloeit, is het nemen naar
behoeften nog niet mogelijk, zodat een maatstaf voor het indivi
dueel verbruik moet worden doorgevoerd. Deze maatstaf kan geen
willekeurige zijn, maar dient uit de stoffelijke gang van de ar
beid zelf voort te komen. Als algemene regel geldt, dat iedereen
zoveel goederen en diensten mag verbruiken, als hijzelf aan de
maatscha�pelijke rijkdom heeft bijgedragen. ie 40 uren arbeid
aan de gemeenschap gaf, heeft ook recht op 40 uuren arbeidspro
ducten uit de samenleving.
(Rpkening houdende met aftrek voor sociale diensten) •

14. Als algemene regel geldt, dat alle arbeid tot algemeen gemiddel
de arbeid is teruggebracht, zodat geen ve�schil tussen de afzon
derlijke beroepen bestaat. Dit geldt dus eveneens voor de intel
lectuelen, die geen grotere rechten op de maatschaopelijke voor
raden kunnen doen gelden.

15. Dit heeft.echter tot voorwaarde, dat terstond algemeen kosteloos
onderwijs tot en met de universiteiten wordt ingevoerd, waarbij
voeding en kleding ten laste van de betrokkene scholen komt-. De
arbeidende bevolking moet dus een flink deel van de veTvaardigde
goederen niet zelf verbruiken, doch deze voor de vorming van de
jonge generatie beschikbaar stellen. Al naar aanleg en kunnen
splitst de opleiding zich dan naar de verschillende ta�ken van
bedrijf. 'at de zo gevormde generatie kan en weet en is, dankt
ze, naast aangeboren aanleg, aan de gemeenschap. Later geven ze
dit door het vervullen van hun taken aan de gemeenschap terug in
de vorm van hun arbeid. Daarbij is geen enkele grond aan te ge�
ven, '-Vaarom ze een groter deel van de goederenvoorraden zouden
Krijgen dan ieder ander.

16. In de bedrijven ontvangen alle arbeiders dus verbruiksbons of
arbeidsgeld, zoals het ook wel genoemd wordt, al naarmate de

-lengte-
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lengt-e van de arbeidsdag is bepaald. .et is geen geld. Het is 
een aanwijzing op consumptiegoederen, zoals een biescoopbiljet 
geen geld is, doch een aanwijzing op het recltt, een voorstelling 
bij te wonen. 

17. �t deze verbruiksbons komen de arbeiders in de dustributiebe
drijven, die zoals alle andere werkzaamheden door de betrokken
bedrljfspersonelen . orden geleid en beheerd. �eze bedrijven pro
duceren zelf geen nieu,e goÁderen en ze voegen ook çeen arbeid
aan de reeds vervaardigde proqucten toe. JJS.ar toe� kost deze
distributie \'lel arbeid en verbruik aan gebouwen en machines aan
de gemeenschap, benevens de arbeidskracht van de betrokken per
sonelen.
�it verbruik aan arbeid ken langs verschillende �egen verrekend
�orden. �en eerste �an bet over de daar te distribueren goederen
worden omgeslagen, waarmee ze dus "duurder" �1orden. Ten tweede
Kan men die kosten inschakelen bij de sociale diensten, zodat ze
tegen dezelfde productietijd in handen van de consumenten komen,
als de fabriek heeft berekend. Inschakeling bij de sociale dien
sten is de principHHe oplossing en in mere geval zou het zo.
spoedig mogelijk in aeze baan geleid moeten ·orden.

S O C IA LE D I E � S T :2 :J. 

18. ln de samenleving zijn verschillende takken van bedrijf, die
�el goederen en arbeid verbrui�en, doch zelf geen producten
voortbrengen. Alles �at hiervoor nodig is, moet door de arbei,
ders in de andere bedrijven worden voortgebracht. Een deel van
hun arbeidsdag moet hieraan worden besteed. Tot aeze sociale
diensten behoort bijv.:

a. 
b. 

c. 

d. 

e. 
f. 

g. 

h. 

Het onderhouden van de ouden van dagen; 
:{et onderwijs; 
De "gratis" geneeskW1dige dienst; 
det aanleggen en onderhouden van wegen en havenv•erk:en; 
het onrichten van nieuwe bedrijven; 
{et verbruik van economische en statische bureaux; 

Allerlei diensten van algemeen bela�g, zoals brandweer, 
stadsbeplanting, vuilnisdienst; 
Inrichting en onderhoud van Openbare leeszalen en biblio
theken; 
De distributiebedrijven. 

Hoeveel arbeid hi·"'rbi j ve,...bruikt ·�ordt, is. gemakkelijk te bere
keN.en, terwijl jaArlijks door de betrokken personeiken een begro
ting wordt ingediend, zoals ook nu gebruike lijk is. _fot totaal 
van al die begrotingen voor sociale diensten is het bedrag, dat 
door alle consumenten tl'>zamen moet ,·,orden opgebracht, dat is 
door de arbeidende bevolking. Is de werkende bevolking 4 mil
lioen en de begroting voor sociale diensten wekelijks 20 mil
lioen arbeidsuren, dan moet ieneri dus we 1rnli jks 5 uren van zijn 
arbeidsbons missen. 

H B T N E tl EN �AAR RE HO j F TE. 

19. De sociale diensten zijn allP bedrijven, die voor het publiek
"gratis II werKen, '.'aarv oor dus 1:;ee n �erbruiksgeld wordt ine;ele

verd. Jet nemen naar 1:'er-C',;t.., .i.s hier verwezenlijkt. ";aarmate de
gemeenschap haar arbeidsproces beter in de hand heeft, kan ze
voortdurend meer taklan van bedrijf bij de sociale diensten onder
brengen. Zo is bijv. �et broodverbruik in een land vrij stabiel.

-lo-
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11:Loopt 11 de productie eenmaal goed, dan kan de aflev':lring van
brood in de distributiebedrijven zonder verbruiksbons plaats
vinden. Ieder haalt dan zoveel hij nodig heeft, de een wat meer, 
de ander vat minder. Tietzàf de geldt voor de "roningbouw, waarbij 
het "gratis" '"'Onen ,,.ordt doorgevoerd. Jlectric i te i t voor huise
lijk gebruik, het tein- en tramverkeer voor personen kunnen de
zelfde �eg volgen. 

... Jaarmate ait gemeenscbi:ipsbedrijfsleven zich verder ontv•ikkelt, 
groeit de begroting van sociele diensten, zodat het in de be
drijven uitgegeven bedrag aan ve.r.bruiksgeld voortdurend '.,;:leiner 
wordt. Dat v1il zeggen: waar bij beginnend communisme de arbeids
tijd nog de maatsta is voor het individuele verbruik, verd·,,ijnt 
deze maatstaf gel.idelijk als door de bevolking zelf bewust ge
leid proces. Ze beheerst haar maatschaopij en kan daarom. ·over
gaan tot het nemen naar �ehoefte. Geheel verd�ijnen zal ze waar
schijnlijk niet, om ruimte te laten voor de niet-algemene be-
hoeften. 

---------------------
---------------------

WE R X PROG R AM. 

1. De samenwerkende organisaties organiseren gezamenlijk een con
gres, v,aarbij alle leden en sympathiserende personen aanwezig
kunnen zijn, ter stichting van de

FEDERATIE VOOit Z3LFST.LrDIGE .:{LASS.EBE EGING. 

2. Op dit congres wordt benoemd een JITIOE�E�D cru:ITE, waarin de
meest actieve en bekwame personen uit de verschillende organi
saties worden ge�ozen.

3. Naast dit UIT�OERifäD co::ITE 1:·ordt ger.:ozen een RED.ACTIECOM1.1ISSIE
en een O},GANISA rI.BCOi.P TISSIE.

4 • 

5. 

6. 

7. 

8. 

Alle organisaties stellen hun adressenmateriael ter beschikking
van het UITV0:1EEHD CJlnITE •

.Er moet een overzicht komen van alle leden in welke bedrijven
zijft werkzaam zijn.

Zo spoedig mogelijk �ordt overgegaan tot het vormen van
.:ERlIBN' uit leden van de F:.!JDERATIE.

Plaatselijk worden deze B:JDRIJ.B1SK:SP.HEN samengevoegd in een
PLAATSELIJK COr'!ITE.

'let PLAATSELIJ: CO' .ITE benoemd een hunner als PLAATSELIJ C CORRES
POJmEHT, die alle gegevens van de bedrijfscorrespondenten ter
pla.atse verzamelt en doorzendt aan het UITVOBRE.rn COMITE.

Iet UI�V:>:JJRE'"!D COUITE heei't alleen maar een regelende en ui tvoe-
rende taak. De kernen en Plaatselijke Comité's moeten geheel in
handen van de arbeiders zelf zijn.

----:-=====-========== 
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propaganda voeren en daard9or tegelijk vaste voet in de arbeiders
massa's krijgen. 

�eginnen desnoods met gestencilde blaädjes. �ater, als het algemener 
ingang vindt en er meer belangrijke strijd komt, 1:;:an het lonen, dat 
het gedrQkt wordt. 
]��t verder gaan als een keer per 1veek, behalve soms e.xtra bladen in 
t1Jden van groter spanning en strijd. 

----------------------------------------
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D E B ED R I J  F·S KRA NT. 

1foodzakeli jk is de uitgifte van een BiDT.IJ PS.::RAlfT. 
i.1e:t, behulp van de vakverenigingen en poJ_i tieke partij en v•ordt ge
tracht de arbeiders steeds meer onder vastere druk opnieuw in het 
gareel te spannen ter oovoering van de productie ten koste van de 
arbeidende bevolking. 
Strijd en verzet kunnen niet uitblijven. 
OVeral,waar echter de arbeiders gaan optreden, zal in de vakpers 
n?ch in de burgelijke pers lrnns zijn op juiste voorlichting en be
richtgeving. Dan is het dringend nodig, dat de arbeiders ingelicht 
worden over strijd van andere groepen, over oorzaRk, redenen, eisen 
en doeleinden. Ook is noodzakelijk alle onvolkomenheden in de acties 
van de arbeiders te bespreken. Tegelijk moeten de doeleinden van een 
nieuwe arbeidersbeweging - ·de arbeiders ZELF meester van de bedrij
ven - worden gepropageerd, zodat de bedrijfsarbeiders dat gaan zien 
en hun gedachten daarop gaan richten. 

De krant geeft berichten over al wat er in de bedrijven gebeurt: 
speciaal over strijd - stakin�en - ei§en - onderdrukking - arbeids
voorwaarden - aard der productie etc. 
:Iet beste is het de krant te noemen DE J3EDliIJFS!C1iAJJT, ORGAA:î VAiî DE 
FEDEtATIE VOOR ZELFSTAI\l'DIGE .:LASSE:aJ' "EGING. 
Vooraan komt DOEL en A LGZi25NE BEGINSELEN. 
In elke plaats moet de Federatie beschikken ove� een of meerdere men
sen, die voor de berichtgeving zorgen, die de mensen kent en de toe
standen in de bedrijven, dus zelf kan beoordelen en controleren, wat 
wordt medegedeeld. De plaatselijke comité's nemen de organisatie ter 
verkoop van de krant ter hand. 
Van deze BEDRIJFSKF�NT geem direct propagandaorgaan maken voor onze 
opvattingen; die propaganda wordt in afzonderlijke eigen organen der 
organisaties, brochures en boeken gemaakt, die in de BEDRIJFS OiANT 
worden aangekondigd en aanbevolen. 

Tussen de berichten uit de bedrijven alleen nu en dan korte opmerkin
gen over algeme.ae beginselen� slagzinnen, \'.'aarin de grondopvatting: 
de arbeidende bevolkingen zelf meester over de bedrijven, eenheid van 
optreden en handelen door de eigen opgerichte en gegroeide organen 
(arbeidersraden - productiecommissie) als vanzelfsprekend en natuur
lijk voor de dag treedt. Z6, dat de lezer er aan went, om deze grond
gedachte als natuurlijk en goed te beschouwen en er aan toetst, wat 
in zijn partijkrant of vakblad te lezen staat en zijn belangstelling 
wordt opgewekt om de aangekondigde brochures, kranten en boek te le
zen. 
Jus niet aggressief tegen andere richtingen te keer gaan, maar ze 
eenvoudig behandelen al� verouderde opvattingen uit de eerste vroege
re _tijd van opkomst, die nu nog overal in de hersenen der mensen vast
zitten, maar gaandeweg door ervaring en inzicht zullen �ijken. 
Zeker niet op willen treden als concurrent van de vakverenigingen en 
de arbeiders wtllen raden daar uit te gaan. Dat wekt bij hen verzet 
en wordt vooralsnog niet begrepen. 
Deze verouderde vakbewegingen en partijen moeten net behandeld �orden 
als verenigingen voor ziekteverzekering, stadstuintjes, waar arbei
ders ook in blijven zitten zonder dat het ons veel kan schelen en 
zonder nut voor de strijd. De arbeiders zullen zelf meer en meer gaan 
zien, hoe die vakbonden proberen hen slaafs te houden en enkel als 
ägëiiten van het kapitaal en de kapttaalsmacht. 
Niet de krant maken tot partij- of groepskrant in engere zin, niet 
spreken over 11socialisme of cornI'l•''1isme 11 

� .maar in elke uitbrekende 
spontane actie onverbloemd de p�rt:j van de arbeiders opnemen en 
krachtig verdedigen. 1fatuurlijk:, •·,aar vakbondsbestuurders of besturen 
deze tegenwerken, met volle kracht hun rol en vijandigheid in het 
li_cht stellen. Daarbij dan op de nieuwe beginselen wijzen en zo de 

-propag�n�a-
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I. D. No.538. 'i.otterdam, 20 1,foi 1947. 

�"ordt berich,, cta, omecreeke be
g i Ja ,uari 1947 alhier werd o �ericb t de fieuv, - Elconomische-
:Se�<:eg i !;S.J. �...!Jl .B _J__. 

!.:-

De doelstellingen van deze orgarisatie zijn 
uitee!1f;ezet in het eerste nummer van een door de N.E.B. om-
s "reeks half Januari 1947 uitgegeven ,;ropa_�é+,1dabla.d, --e.�.rva'.1 
e131 e..,.emplaar bij dit schrijven word� ,:-evoegd. 

De N .E .B. heeft, voor zover bekend, tot op 
heden geen ka 1s -:ezien eni"e s. anhang ;;e verkrijgen en tijdens 
een onderhoud met Bij lsma, Joannes, �eboren 8 Januari 1901
te LPeuwarderadeel, onderwijzer, wonende Dordtselaan 149a al
hier, werd de i.ndru.lt v erkregenL dat men zélf niet goed weet, 
wat me 'l w i 1. 

Bij ... sma, J. voornoemd, ··1as voor c:ïe oorlog 
eerst lid van de S.D.A.P" daarna. van de o.s.1., werd eind 
1940 door de Duitsers, verdacht van co1111uTist te zijn, gea.r
resteerd, doet na enige tijd ,teer o vrije voeten gesteld. 
rfi.j ie een felle tegenstander van alles wat, i. zijn ogen, 
maar zweemt 11aar kapitalisme en kan beschouwd ,rnrden als ie
mand, die zich zelf gra.a<" hoort praten • 

• Jij is een man, die zic'1 niet met de na.
oorlogse toestanden kan verenigen, ziet i i vrij �el elke maat
regel van regeringszijde bedrog en corruptie, en kwam mede 
hierdoor tot de gedachte van de o !:-'richting van de -·lieuw - Eco
nomische - Beweging. 

Globae l bezien wil hij de 11 .m .B. ee.1 over
koepelingsorgaan laten zijn voor alle linkse be ,e1�ingen,(in 
de geest van aes tijds de �'f .v .B.) om on der haar leiding een 
:.:i."'nval te doen op het kapit,üisme. 

de N .TI) .3. uit: 
Het bestuur bestond bij de oprichting van 

Voorzitter: 
2e 11 

Secr.Penn. 

Best.lid : 

Il Il 

Il Il 

Bi.jlsma, J. voornoemd; 
de Leeuw, Joha ines Phi li.)pus, geboren 
14 -2- 1917 te 'qotterdam, onder,lijzer , 
wonende Snoekstraat 16a te Rotterdam, 
politieke overtuiging: Liberaal; 
de .Fin ter, Arie Jacobus Arnoldus, geboren 
l? -10- 1920 te Rot�erdam, employé bij de 
K.L.!.:;., Wo"lende :Bosoh.!}older.t,"llein 23a te
Rotterdam, politieke overiui�ins: A.R.;
Krook, Hans, geboren 20-2-1920 te Amster
dam, verte!Zenwoordiger, laatste lijk ;,one.
de 1rri,jenbansestraat lla te Rotterdam,
doch thans woonachtig te Brussel, (Poli
tiek oribekend.)
Hieminga, Jan, ;eboren 1-7-1920 te Am-
a uerdam, timmerman, rnnende Passage 14 te
Schied�m, (Politiek onbekend.)
van der Leer, Leendert Jortlelis, 1eboren 
8-7-1899 te io�terdam, oo�resp. werkloos-
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heid verz., wonende le 1andeloor ddwarss traat 
28a te Rotierdam, Politiek Communistisch
georiënteerd. 

�---

de L':'!euw, Petrus Adrianus, 5eboren 17-8-1896

te Rotter dam, tvpograaf, wo ,1ende Zaagmolen
drift 25b te �otterdam; (�olitieke overtui
ging, li!lks georiënteerd, steeds in de oppo

sitie. pro:pa.geert; beurtelings de be�inselen 
van de Bellamy-pa.rtij e'1 vau het communisme. 

Inmiddels :iebbe'l de Leeuw, J.P., de ,'linter , A.J.A. 
en Krook, H. voor hun f,.1,.,ctie en lidm1.atschap bedankt e'1 wordt 
de organisatie als zo danig feitelijk drijver.de 'sehouden door 
Bi.jlsma, J. voornoemd. 

Blijkens uitlatingen van 3ijlsma, J. is men door 
financiële nood '1iet in staE..t geweest een tv,e�de exemplaar te 
doen verschijnen van hun proJ,Egandablad, docb zou men eerst
da.ags de verschijning van het 2e exemplaar tegemoet kunnen 
zien. Tevens zal getracht worden de ontstane vacature's in het 
bestuur aan te vul len. 

De indruk werd verkregen dat de ;ehele �.�.B.

slechts bestaat uit de hierboven genoemde personen. 

VERZO}IDEN AAfü 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOOFD CENTR.tJ"�E VEILIG.niilIDSDIENST 
üJR Aî.T.cJiîTIE VJü DE HEER. MUIJS. 
Ja.va.straat 68 te 's- G�VE1.iHAGE. 
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Joss. 117/5. 

ZB3R G·EIIEIM 

Ten vervolge op dezerzijdsch schrij
ven Doss. 8,'19 (overzicht �ebruari 1947) 
volgt hierbij een afschrift van een brief 
van Leo TER LAARE, gericht aan de leden 
VPn het Voorbereidend Co�it� Semen�erkende 
ürganisat ies. 

Teve�s orden hierbij in afschrift ge
voegd de iniliddels ing-ekor:1en voorstellen 
van de \'rij ::..oci';!listische Vere,énieing 
(V. c. l. ) , de Co rJ!unistenbond "Spailtacus" en 
van de lîieUV' ...:conomische Be·veging c.;.s.1.). 

1 
t 

C.atum; 

,-,,---·u D L 1�:, •••.. ·.: u

/Y- 7"· /� 

Verzonden op 21 ::2art 194 7. 
aan: het �oofd van den Centralen Veiligheidsdienst, 

8lhier • 

• 
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v"OORBEREIDmrn COLI}E 
SA,u.'11Ft:BlUCBNDE 02GAKISA ,IE 
loorl.Secretariaat: 
1.ter .Laare, .teerhuizenstraat 
Ah§'.E�i:-:DAJi.. . ..(Z}_Te l:_�0365. 
Doss: VC/6. 

� 

Waarde 'ir ienden, 

A f s c h r i f t 

Amsterdam, 12 ia2rt 1947.
32'' 

Aan de .Leden der Cormaissie. 

In mijn brief VC/1 van 19 .Februari j .1. heb ik 
reeds toegezegd, dat Blle binnenkomende voorstellen aan de 
commissie-leden zullen worden toegezonden. 

In aansluiting daarop, doe ik U nu reeds toekomen, de 
binnengekomen voorstellen en suggesties van: 

1
" - -�.Klunder •.•• • •••• • .• • • • .v.s.·v.

v z:, '} .t�ans ink •••••••••••••••••• f' part acus 
• en voorstellen van J .Bijlsma, �-.Z.B., die een af'nvulling be-

tekenen op datgene "at vriend 3ijlsma U reeds rechtstreeks
heeft toegestuurd.

riet is natuurlijk niet de bedoeling, a�t zij, mie tot nu
toe niet gereed zijn ge:comen r.1et hun voorstellen, op dit mate
riaal ingaan, doch uitsluitend hun eigen oorspronkelijke ge
dachten en visie formuleren.

Ook van mijn kant zullen suggesties \' orden ingediend, los
van de poging, die ik zal trachten te ondernemen om een gemeen
schappelijke grondslag te vinden van en uit het totaal der bin-
nengekomen voorstellen.

U bent dus nog "!achtende voorstellen van: 
_ A.de Croot •.••••••••••••••••• Bellamyaan 

1'b llf"' A ·- -. •  �- S , .1.ey ••..••••.•••••••.••••••• �"').1�.;• • 

-... ll oqo t';l, n" t ' 0 .,... "C J� .u. er .üaare ••.••••••••••••••• pposant .l!iV 

LJ.et vr. groeten, 

w.g. L.ter Laare. 

N.B. Ik ben door het vermenigvuldigen v·n stenografisch ver
slag en ander materiaal geheel door mijn voorraadje door
sla5papier heen en heb ook geen kasje tot mijn beschi�
ting. �isschien kunnen de diverse groeperingen mij aan 
�at doorslagpapier helpen. �ij boorb�?t mijn denk. 



1. 

t. 

)De vakbewe -
ging is zo
doende een 
onderdeel 
• de Staat
geworden.

a. 

b. 

c. 

d. 

A f s c h r i f t 
SUGGES'.!'I3S VAr DE "VRIJ SOCI1\LISTIS(.;:ill -,r5:=..El1IGifir. (v.b. {.).

De ont ii'.:keling vqn het lcapi talisme voert langs de v·eF vsn .lar-
tels, '::rust, .. onopolie tot Sta,·tsk:enitalisme. 
De Staat beheerst in stee9s �roter mate het bedrijfsleven en re
guleert de productie en 1t'erdeling der @·cederen. 

�e doorvoering van de geleide economie he�ft ten doel de 
kaoit�listische tegenstelling binnen nation�le �renzen te over
bruecen e� de uitbuitine der arbeiderscl?-sse zo vlot moeelijk 
te doen verlonen. 

.iet v1u•t êzenlijke der geleide economie bestaat uit .-ani
taal en Arbeid. � �t8at baseert hear nacht op geconcentreerde 
Economie en �ilitaire a�parAat. 

Jnorme brokken der maatschappélijke voortgebrachte goede
ren gaan aan dit militaire apparaat verloren. 

De voor het leven der arbeiders zo nodige goederen worden 
uitgevoerd om militaire goederen te kunnen invoeren. 

De opbouw van het land vindt ten gevolge V':111 de enorI!le 
Staats-bureaucratie en militairisme niet pla2ts. 

De enorme groei van het lrn pi taal berustend op technische 
ontwir.keling voltrekt zich oo grondslag van de scherpste uit
buiting der arbeidersklasse. :iet achter ons liggende tijdvak 
van k:api talistische accumulatie, brP.c!1t een verheffing van het 
levenspeil der arbeiders met zich mede. De oositie van het �0-

pitael-staat zulks niet meer toe. 
De enorme Kanit8len nofif ter doorvoerin� van de rationali

satie van het bedrijfsleven en het milit�irisme maken een toena
me van het arbeidersinkom"'l'l o··� f) "?lij'-. De grondslegen der oude 
VPkbeweging zijn zodoende "'eggeslagen. St2':ingen enz. v'ln enige 
omvang betekenen een doorbreking van de geleide economie en ror
den niet geduld. 

De bestaande vakbe""egine v!:il t de taak toe 1-lassebotsingen 
te voorkomen en °üs bemiddelaar van kapitaal en arbeid op te 
treden.:.JDe 1::omende strijd V::J.n de arbeiders vindt de Staat en de 
vr kbe·.1reging tegenover zich. 

De ervaring van de Komende tijd zullen de 2rbeiders het in
zicht bijbrengen, dat alleen zelfgeDoerde acties �ebas�erd oo
de bedr.J.»ven succes kan opbrengen. e ont,·,ik:keling van oude en 
tot nie�qe organisatievorm zal een proces zijn, �at �oor inten
sieve propE!ganda bespoedigd kan worden. 

De les uit de nederlagen zal zijn, dat niet de leiders, 
�iet de vakbeweging of politieke partijen, doch �e arbeiders het 
alleen zelf kunnen doen. De komende kat?italistische ontFikkeling 
gekenmerkt door ee11. g1·oei tot Staatskani talisie, draagt in zich 
de noodzaak van een derde wereldoorlog. 

tlet Staatskaoitàlistische Rusland en het kapitalistische 
.Amerika in haar economische ont'!!iickeling en haar imperi�listi
sche doelstellingen, maakt een qilitaire botsing noodzakelijk, 
om zich te l.cunnen handhaven. 

Op grond van bovenstaande komen ·"ij tot de volgende samen
vatting: 
�tet kapitalisme ontwil.ckel t zich van privaat-k�pi t8lisrae na8r 
Staatkapitalisme. 

Absolute verarming der arbeidersklasse. 

Gelijkschakeling der politieke partijen en vekbeweging sls 
Stsats-organen. 

iet zelfoptreden der arbeiders in de bedrijven. 

-2-
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De noodzaak om te �omen tot oprichting van een ao�ars�t, dat 
tot taak heeft de arbeiders voor te lichten, dat zij zelf de 
strijd moeten voeren met de volgende �iddelen: 
Bed�ijfsorganisatie: Arbeidersraden, om te komen tot overname 
van de bedrijven. 

De financiële basis kan gevonden "'orden door individueel toe
treden van de leaen der samen· •erkende organisaties met een mini
mum a2.n contributie. 

namens de f.S.V. 

y; .g. K. Klunder. 

•

• 
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A f s c h r i f t 

SPAR�.ACJS, :S.V. C. en EUOl,ot.:ISC�-3 ACTIE. 

riet heeft bij het formuleren "tran onder"'ltaande stellingen niet 
in de bedoeling gelegen oB een principieel ireoretisc�e verhande
ling te geven • .  �et standpunt van ,:;e Commwaistenbond Spartacus 
v. ordt in het algemeen als bekend verondersteld. De stellingen
zijn opgesteld om naar aanleiding van de ge•."Iij zigde situatie
met betre-king tot de 3.1.C., maar ook in verband met verzoeken
van andere organisaties om met elkander te overwegen in hoever:Be
op economisch terre in kan .orden samenge'!'rerkt, een practische
gedragslijn voor de naaste toecomst voor Spartacas uit te stip
pe!ten.

1. 
Principieel is door de Co:nmunistenbond Spsrtacus de vakbe"·eging 
als klasseorganisatie ten dienste va1 de bevrijdingsstrijd v�n 
de arbeiders�lasse afge�ezen. 

,... �. 
De propaganda in en derhalve het lidmaatschap var1 Spartacisten 
van de Eenheidsvakbeweging beoogde dan ook uitsluitend de ver
breiding van de gedachte van zelfbevrijding door de arbeiders
�;:lasse en haar organisatie op de basis van de revolutionnaire 
arbeiderseenheid vanuit de bedrijven. Zij, erd alleen daarom 
in de 3.V.B. gevoerd, omdat Spartacus in die be�eging tree ten-
denzen wa�rnam, n.l.: 
a. det verlangen, rirect na het eindigen van de oorlog, van

de daarin samenstromende arbeiders naar nieuwe vormen en
methoden van strijd, op de grondslag van de bedrijfseen
heid;

b. De nog altijd levende en soms sterker, soms zwakker opdoe
mende tendens in de gehele arbeidersklasse tot terugval
in de oude vormen en methoden.

Spartacus was van meruimg, dat gebruik moest ,··orden gemaaict van 
dè mo6elijkheid in de 3VB om de eerste tendens, in die veelal 
nog s r,)Ontane beweging te versterk:en • 

3 • 
Geconstateerd moet nu �orden, dat de oude gedachten en daarmede 
ook oude machten in de intussen tot Eenheidsvakcentrale ver�or
den E.V.b., bet pleit in snel tempo hebben gewonnen en dat daar 
zelfs sterker dan •ryaar ook, het bureaucratisch centralisme 
heerst. De EVC streeft naar erkenning en nanr medeY'erldng aan de 
kapitalistische ,;:ederopbouw op de gronds lag der kapitalistische 
plan-economie. -.aar doel en richting zijn 1Jepaald. De revolu
tionnaire tendenzen kunnen zieh in die be�"eging niet verder en 
tot grotere klaarheid ont'.'1ikkelen. De stuwers tot versterking 
van die tendenzen zijn of �orden bovendien uitgewerpen. 

4. 
1\fu dus de aanvanlceli jlte \'1erk:methode der Spari;ac isten in de EVB. 
in de EVC geen verdere perspectieven meer biedt, �oet de werk
Y!ijze 17orden herzien. Daarbij moet er evenzeer als voorbeen van 
,,,orden uitgegaan, dat de Spartäl.cisten krachtens hun inzichten, 
tot taak nebben in de bedrijven revolutionnaire propagandisten 
te zijn, voor de gedachte van de zelfst�ndige strijd van ae ar
beiders tegen het zich steeds meer, onder inschakeling en invloed 
van de staat, georga�iseerd optredende kapitalisme. Een strijd, 
die over het gehele fron,:; tegen die georganiseerde economie en 
politiek moet worden gevoerd. Uitg"ngsnunt in die propaganda 
blijft de noodzakelijkheid ven de samen'"erking van de als totale 

-bedrijfseenheden-
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bedrijfseenheden gesloten optredende arbeiders. 
Opgegeven �ordt dus slechts de poging om daaraan in de
arbeiden. 

. 5. 
Op de voorgrond moet worden gesteld: 
a. 

b. 

C • 

Dat de arbeiders �eed9 per bedrijf, nolens volens, een 
k:lasse-eenhe id vormen, ongeacht of zij en hoe zij in vak
bonden van versc�illende sc�akering zijn r,eorganiseerdi 
Dat de arbeiders de klassestrijd, begonnen als een strijd
tegen de afzonderlijke werkgevers, maar uitgroeiende tot 
wen strijd tegen �et nl�n-kapitalisme, met inbegrip van de
staat, uiteindelijk zullen moeten voeren door middel van 
de arbeidersraden ter be�ei�ing van het einddoel, de om-· 
ver"'erping van hl;lt kr-ip-italisme en de opbou1

•• van een ge:neen
schap van vrije en gelijke producenten. 

nt;,t de arbeiders zich dus deze positie en taak be·.··ust -
ten worden. 

6 •
• 1.et zich steeds meer organiserende ka pi tal isme zal de arbeiders
steeds meer tot strijd in die richt in[;. d· .. :i!).gen. Er zullen zich 
in de bedrijven kernen va� rev9l�tionnaire arbeiders vormen, die
zich de problemen duidelijker ber!ust v•orden. Gec"l).rende èit pro
ces moeten de Spartacisten als deel van de arbeidersklasse zich 
steeds tussen deze en met deze voorhoeden bevegen om des te shel
ler het �lasse-inzicht en da strijdwil van alle bedrijfsgenoten
te vergroten. Ongetvïijfeld zullen die kernen ven revolutionnai
ren de noodzakelijkheid en de behoefte gaan gevoelen tot be
drijfsgewijze 01;ga�isatie ven hun 'cernen en tot verbindingsorga
nen met andere revolutionnaire bedrijfskernen • .det zal daarbij 
veorkomen, dat zij het, voor het mogelijk maken van een regel
matige pr opagr•l?-da, noodzakelijk achten be paalde contributies te 
betalen. :{oewel dit het gevaar inhoudt, dat gedachten gaan groei
en alsof de bedrijfske�nen voor revolutionnairc propaganda �u
�e bedrijfs- of vakbonden betekenen, kan tegen organisatie e� 
contributie geen bezv;aar gemaakt worden • .1:�atuu.rlijk moet de ge
dachte, dat hier sprake is van een eigen vakbondsbeweging prin
cipieel \"'Orden bestreden. 3lke tendens in èie richting is ten-
dens in de oude richting. 
De revolutionnaire propagandakernen in de bedrijven en hun onder
�inge verbindingsorganen, zullen zien telkenmale opnieuw be�'ust 
moeten worden, dat zij slechts p:ropagand:::>kernen zijn en dat de 
arbeiderseenheid zich uitdrukt in �e totale bedrijfsePnheid. De
taak van de Epartacisten moet zijn, dit voortdurend in de ker
nen en het gehele bedrijf duidelijk te maken • 

. 

7. 
Spartacus moet al het mogelijke doen de bevordering van deze 
propagandakernen en hun onderiinge verbondenheid te bevorderen. 
�och �oet Spartacus als organisatie niJll:Qler zeLf in zodaniae ker
nenorganisatie plaats nemen. '' aar zij de riogelijkheid heeft 
verric 1-it zij door pers en propgganda ec h.te:c stmvend werk in' è ie 
richting. :�aar bij -al ha'"'r werk blijft voorop staaa de gedach
pe, dat de arbeiders, hier dus in het bijzonder de bedrijfsgeno-
ten, het zelf moeten doen. Dat de Spatacisten-bedrijfsgenoten 
daarin voorop gaan, spreekt overigens vRnzelf. 
De ??ro.munistenbond S�artacus moet bij de beoordeling v'-"n samen
wernng op het terrein der propaganda voor revolutionnaire mas
sa-actie, de beslissing dan ook afhankelijk maken van de vraag, 
of er sprake is van gelij( inzicbt bij die organisaties dievoor samenwerking in a2nmerking l{omen. 

� ' 
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Alle nadruk moet er ec�ter on �orden gelegd, dat iedere qparta
cist zich in zijn b drijf 8ient te beachou�en als e�n revolu
tionnaire propqgar1c1 ist. _ij zal steeds en ,-ixect verbin0 inFen 
zoeken net die bedrijfsgenoten en klassegenoten, die geheel of 
gedeelJ.;elijk a·"n de uitvoering van deze ·--edachte •,:erlczasm zijn. 
Daarbij be,-.t0eft niet als een bezi:•a9r te · orden gezien, dat die 
kamerade11 nog lid zijn van ee� viakbond en dr: vraag, "aar om zij 
dit eventueel nog zijn. 7oor den ·�partscist zelf zal het ec�ter 
duidelijk zijn, dat hij, tenzij èit voor hem voor het verkrijgen 
van bep82lde sociale rec�ten of voor het behouden of verkrijgen 
van de arbeid zelf 9nvermijdelijk is, niet bij een v�kbond of 
bedrijfsbond behoort a�neesloten te zijn. 
De JOnd houdt de �o�elij�heid open, dat in bepaPlde onstendighe
den en plaatsen, wanneer de arbeiè.ers in massa zich nog verzet
ten tegen de terugval van de ....;.enheidsvakbeweging tot orga'1isatie 
van de oude stempel door de Spartacisten hun pogingen omschre
ven in punt 2, worden voortgezet. Dat pogen moet echter dan op 
zijn minst gericht zijn op een zich losscheuren V8U de verwor
den EVC en het doorzetten van onze algemene inzichten. 

8. 

De Comuunistenbond Spartacus is bereid, bespreldngen te voeren 
met andere groepen en personen, teneinde een gezamenlijke pro
paganda voor de hi<?rboven ontrikkelde gedachten onder ogen te 
zien. 

-0-0-0-0-0-0-
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A f s c h r i f t 
1/'QORSTELL}JlT V.A"T J • .0LJLS�1A ( ,I:;JJW "GCO�TO ISCh.-.� hE 3GLfü).

'\ oorwoord � 
·�u itc .aan de ht?.nd vPn het Ptenografisch vprr,,lap va'>'l onze

op 16 Febr. gehouden vergadering de versc11illende aa�r naar 
voren gebrachte standpunten nop eens rustic ·1-ieb 1cun"len verp-elij
ken, ben i1,:: tot de conclusie ge':omen, dat een vorm van blijvende 
samenv•er,cing eigenli j': a 1 heel gema 1:e lijk is te v :Lnden. Al voren 
i1( mij echter ii·tspreeK: over het 1

111oe", ver1."ijs il.c eerst nog 
eens naar de suggestief:, ';1eD:e il" naraens de rr. • .=:.�1. aan alle leQ 
den van het :oorbere id end Comité deed t oelrnmen. DH"'rnaast meen 
ik er op te r:rneten · i jze'n, dat D:: - hoewel ik ni j niet minder 
idealist acht dEin zij, die op onze vergade···in[; zuiver idealisti
sche or<:ê''1isaties vettecen'roordigden - �e in de loop rler jaren 
steeds meer ben ga· n afvrac;en: 'l"aar krijgen .-,e eei.1 practisc'1 
aangrijpingspunt bij den door�nee-1"eri1:er. ', rrnneer i 1< me dan ook 
voor de _ied.0.'."'g. en de .=:. --· meen te moeten 6even, dan reschied 
zul!:s 011 ,ede de stoot t� geven teneinde iets te gasn doen voor 
de totstandbrengini van een betere I!laatsclv=.inpij dan de t:apitalis 
tische. 

�-/.=========.= 

r.et ontstaàn van de kapitalistische naatscbappij heeft slee r.its
één grote .oorzaak, n.l. de onterving van de v·erkers. Onder de ze
onterving (of .. •el beroving) versta ik, dat de ;::erkers van de v-:ior
de produ.c'tie ?!oodzalri:> li jk:.e f;ronè ,·,erder� beroofd fü>0r een heers.en
de kaste. Dit hee�t tengevolge gehad, dat ook de andere produc
tiemiddelen -in bezit kvamen vRn �iezelfde �aste, uit v·ier handen
de gezamenlijke productie-middelen in nor:; later stadium van lie
verlede overgingen in die van het eezamenli·jke beleggingske pi-
t aal. (dit proces ontuikkelt zich nog)
.. ierna2st heerst er de laetste tijd een sterk streven om deze
productiemiddelen ""e"r uit handen van het belegginskapitaal te
doen overgaan in die van het staatsa)paraat.

1ru meen ik, dat \"ij - ·de samenv·erkende organisaties - alle 
van oordeel zijn en àus theoretisch tot deze overeenstem
nüng ku.nnen komen, dat het pror!µctieapparAat noch moet , .. or
den beheerst door een kast�, noch door het middels de b8n
ken enz. georganiseerde bel�ggingskapitaal, noch aoo� het 
sta?tsappare.at, doch, 

dat het ·ueer in handen moe.t v1orden gelegd VRn hen, ···ien 
het eens werd ontnomen, d.i. van de werkers - ofwel aan de 
gemeens'chappen, die zij gaan vormen. 

Elke idealistiscl1e orgPnisatie 1.can bovenstaande op eigen wijze 
verder uitwerken en uitdragen, hiel'af'n eigen· ide ologiel!n ver
binden en deze bij eieen propeganda on de voorgrond stellen, 
doch 

samem1erkende zullen zij zich noeten richten op de p:racti
sche verwezenlijking v�n het vormen dàr ,?;emeenschap(oen) en 
het terugbrengen van het proèuctie-apparaat in handen der 
werkers of �el die gemeenschap(pen). 

T. á. v. het productie-apparaat moeten ;�e echter onderscheid maken
tussen:
a. het groot-kapi tae.l, plm. 4 0% omvattende van alle bedrijven,
b. het klein- en midde-1-b-e1:lrijf, dè rest omvattende.
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:roewel flet grootbedrijf procentsgev:ijs he� kleinste ge�eelte 
van het ge�ele proauctie-apparaet om�at, is he� .toch niet het
minst belangrijke, omdat de z.g.n= vitale bedr1Jv:n :r onder 
vallen. -�t verdient dus aanbeveling onze aandach� hierop eerst 
te bepalen en ons af te vragen: 

:oe brengen we de 1-:rote bedrijven - met ingep;rip dus 
vitale bedrijven in handen der merkers? 

De politieke partijen 1J•ensen deze hoogstenà in handen te bren
gen_)ie staat - en de verou.derde va:corg�nisaties sluiten zich 
hierbij onder�el aan. De bedrijfsorganisatie, welke de laatste 
propageren, heeft ten aoel een lan,Fzame overgang naar algeheel 
sta/'ltsbeheer, met ze:cere medezeggenschep voor de vakbondsbe
stuurders. Onze gemee�sch8opelijke progagand?. zal aus niet 
slechts moeten 7-ijn gericht tegen de huidige vorm, doch ook�@ 
gen de vormen, weLl{:e de partijen en de oude vakorgan.voorstal!J.. 
· e zullen de 1 ·erkers in het groot-bedrijf dus los moeten maken
van de invloed dier partijen en vakargan. en ze in e0rst instan
tie er toe moetetl brengen, dat ze in de fabriek en �er�olaats
konen tot ondernemingsorganisaties en ondernemingsraden - omdat
ze hierdoor zelf medezeggenqchap krijgen. Zolang bet practisch
niet mogelijk is in zekere onderneming tot een ondernemingsor;ran.
te komen, dienen me althans te trachten hierin een of meerdere
personen een kern te doen vormen. '�ar de �onfliotstof zich in
de naaste toekomst vanzelf zal ophopen, krijgen d e  kernen vol
doe·nae gelegenheid om hun activiteit te ontplooien en uit te
breiden. �-îierdoor za'.t. het aantal en de macht der onoernemings
organ. automatisch groeien en zullen zij in onderlingverbend -
de bedrijfsorganisatie - het grootbe�rijf in steeds meerdere ma
te gaan beheersen. {i,.,rbij breekt een moment a::-n, dat de in de
bedrijfsorganisatie georganiseerde v. erkers zullen "'eigeren nog
langer tw werken, zolang deze bedrijven in het bezit zijn van
derden en zij dus eisen, dat ze in het bezit \"orden gesteld van
hun bedrijfscemeensch�ppen. � 

r�ar ik hierontrent reeds voldoende uit�eidde in genoemde 
suggesties van de h.E.b., acht ik het voldoende er thans nog 
op te wijzen, dat het de speciàle ta0k is van de �ed.�rg.v.W. 
deze bedrijfsorganisatie bij hPar leden.te stimuleren en allen 
op te vangen en te steunen, welke zich voor �de bedrijfsorg. in
zetten. 

'·at betreft !iet klein- en middelbedrijf staan v·e voor een ge
heel andere opgave, Ofldat de verhoudingen hierin ge�eel anders 
liggen. Yakbe!Drnamheid en persoonlijke toe• ijding - ook en voor
al van den ondernemer - nemen bier een veel grotere pla8ts in 
dan in het grootbedrijf. 
D.n t��orie zi�n d� kleine- en middelbedrijven gerna\ckelijk via 
b�driJ;sorganisat1e �� veroveren - doch practisch lenen zij er 
zich niet voor, ténz1J �en bereid is hier de volle conseauentie 
te aan:vaarden en het get'lele bedrijf door de wer '-ers doet-overne
men. 

Ik l'fi3n echter, dat we juist üoo.r deze c o�s�0�entie niet 
zullen mog.en terugsc:irtl:ken en middelen zullen moeten be
ramen or.l èe klein- en middelbedrijven te doen overnemen 
door de werkers, è .; " ',e i,1 {;;emeenschap zullen beheren. 

:,i t laatste maakt ook een eind aan de praktijk, dat in geval 
-van-
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van enig conflict in het grootbedrijf, het gehle klein- en mid
delbedrijf steeds fungeert als bondgenoot van de grote onaerne
mers. 

1et ligt thans niet op mijn v•eg aan te geven, hoe cleze arbeids
gemeenschappen tot stana dienen te komen. .et lijd; me voldoende, 
dat de s.amenwerkende organisaties zich in eerste instantie voor 
deze oplossing uitspreken en het verder aan de beweging, die uit 
de samenwerking ontstaat, overlaat or:i hiervoor é!e practische vor 
men te scheppen. 
Rest mij nog te vermelden, dat ik ibij alle besprekingen, r•elke 
i� voor de �.E.�. voerde, juist voor dit l�atste bijzondere aan
dacht aantrof. -�et schijnt, dat de desillusie, ···allee het parle
mentarisme heeft opgeleverd, oorzaak is, dat men zich gaPrne be
raad op andere wegen en dat men d�arbij meer en meer gaat inzien, 
dat de niewe �eg die der productieve associa�ie zal noeten �ijn. 

Resumerende :mm ik tot de volgende voorstellen: 

2e. 

Als practisch resultaat van de samen1·.erking i:lienen we in 
ijet leven te roepen een �TIJü ... W01To::rso1IJ :O.tWEGHTG. 

Orgai.nisatorisch dient deze ..• .J • .0. een zelfstanèige organi
satie te zijn met eigen leden, eige� b sturen, hoofdbestuur 
enz. Uaast het 'FI.B. staat echter een Sociaal 2conoi:rtische 
Rer.id, waarin elk der samen,.,.,erlcende organ. een vertegenwoor
diger a--nwijst. Andere organisaties, \T1aarmee samenwerking 
mogelijk is, Porden eveneens uitgenodigd hu.n vertegen·"oordi
ger in deze coc.Econ.haad aan te wijzen. 
De bevoegdheden van de S . .E.h. kunnen nader onder het oog 
worden gezien. 

Doelstelling van de 1?. :C •. , • zal zijn: vervanging van de kapi-, 
talistische samenleving door de gemeenschap. 

Bij de propgganda voor haar doelstellingen bedient 
zich niet van "isr.:ien°, doch propageert zonder meer 
nieuw economisch stelsel. 

T.a.v. godsdienst en politiek verklaart de J,.E.�., dat bei
den niet op haar terrein liggen, èat zij een zuiver econo
mische strijd voert met zuiver economische middelen, ter ijl
zij de godsdienst en de politiek beleefd verzoekt zich even
eens tot hun eigen terrein te bep?len.

1.roor de practische VAT' ezenlij'-ing vPn ha2r doelstellingen 
propggeert en stimuleert de �r.B.B. de zelf-orpanisatie der 
r1erkers door: 
le. bedrijfsorganisatie via ondernemingsorganisatie en het 

vormen V '"·n kernen in het groot-bedrijf. 
2e. productieve associatie in het klein- en middelbedrijf. 
3e. c onsumenten-orga_üsatie. 

Voor \·at in het bijzonder betreft de bedrijfsorganisatie, 
ver-·ijst de _ ._] •.. ). geheel naar de met hP.ar sameni·•erkende 
.1..ed.urg.v. erkers. 

-0-0-0-0-0-n-o-
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&uggesties voor de sa11eni er.dng van de ..• J.Jj. 

·. aar e ':evoegelijk nogen Nmner.ien, dat el 1: der samen-·er-
1cende organisaties (mot uitzonaering v�n r1e .1..,'.v . •  en de i,.::.. • .bJ 
er voor zichzelf ven overtui€d zal zijn, dPt de �oor haar bele
den en uitgedragen ideologieën de juiste zijn en dat er daarom 
voor hBar geen enkele reden bestaat de principiële propagandB 
hiervoor te staken, �leeft het geen enkele zin, dat door re sa
men·:Jeri-:ende org9.1isatiet wordt gezocht na,:ir een ièeolop·ische of 
een organis�torische sa�ensmelting. 

det enige vruchtcracende van verder overlap ·:Bn daex·om 
slecfits zijn: te onnerzoeken, of blijvende sam.en1:er;einft 1oge
lijk is op het terrein, dat door elk der sar.ienwerkende org0n. 
niet of slechts ten dele wordt betreden - en zoi ja, in welke 
vorm deze samenwerking moet \"Orden vastgelegd. Slechts wanneer 
hiervan wo:rdt uitgegaan, �:an verder overleg tot nraktische re
sultaten leiden en ·�a"' r dit K:an, se hiet el&: der organisaties in 
haar ulicht te ort, inè' ien deze rPsul ta ten ook niet \''erkelijk 
zouden �orden bereikt. 

Zonder dat we nu verder in de �fzonderlijke ideologiëen 
van elk der orgBnisaties berioeven te treden, 'nmnen ,.,e vaststel
len, dat alle hierin overee 1sten1men, dat ze: 

le. overtuigde tegenstanders zijn vPn de '°apitalistiscrie J"'l8at
sc 1:J.appi j-vo1·m; steunende op de ,rn �Ji t'::' list ische economie; 

2e. ongeacht, of ze in hun practische strijd het v1oord "socü1-
li�me 11 t1itdregen, ijveren voor oe tot-f!tand->eoming v!O'ln een 
socialistische m�atscha9pij, d.i. een maatsch�pnij v�n vri� 
mensen in een vrije samenlevinc, •.elke steunt op een oro
duct ie;,. i jze, waarbij de er ond- en de verdere productie riid
delen vrij ter besc�ik�ing stee 1 ve� de gemeenschqp en de 
productie uit�luitend geschiedt om te voorzien in de behoef 
ten van de gemeenschAQ. 

3e. van oordeel zijn, dat deze soci liRtische maatscbaopij 
slechts van onder-op, d.v:.z. uit ,ie iYJ.itiatieven der 11·er
�ers zelve can groeien, waQrdoor ze tegenstanders zi�, v�n 
eU:e vorm van dictatuur, ongeacht DÎ deze door het be leg
gingskaoi taal, de staat, de kerk, de partij of z. ·.n. rloor 
het proletariaat · ordt uitgeoefend en waarom ze geen enkel 
f'leil zien in de partij-politieke strijd en de z.r-·.n. demo
cratie, �;elke hierbij "ordt voorgespiegeld. 

r:et practische resultaat van verder overleg z::il aue 11oeten zijn, 
dat door de samen1;,•erlcenèe organisaties de grondslag •ordt gelegd 
voor een volksbe .. •egine, . el1rn is gebaseerd op het i'1 bovenstaan
de punten -geno�mde en · 1ellce de daarin vervatte doelstelline:en 
massaal en in oractische vorm uitdraagt - c'1och r•e1 1ce 00 1c tevens 
zelf initiatieven neemt of op,"elct é!l. è1 ie ve,1 derden in zich on
neemt om tot daadv1erKelijke ont'"i:.i::!reling van de socialistischê 
maatschappij te �ooen. 

Y.et het uitdragen van ·genoemde c1oelstellinge'1 betreft, ... ijzen
1•

1ij er met nadruk op, dat het geen zin heeft deze i!il. dezel::de
princioil=He vorm uit te drn '"""l , 1-�· v:aPrin ·ae· ondersc1eidenlijke
organisaties zulk tot o '1ecien bebben gedaan. tij zullen er ie
der voor zich van overtuigd zijn, óat deze �ri�cioiële vorm voor
hun organisatie de enig jlliste is en zgl blijven, doch ze zullen
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ook evemrne,r noeten erkennen, dat hi"rbij in de Dr';1ktij"k: Y'eer
standen moeten orden over\''On!1en, die het vormen van een massa
le volksbeweging in de "eg st1<1an. 
, il de sarnenwer�ing nu tot meer leiden, dan de som van de resul
tatel'l van elk der sam.enwer!cende organis.aties, rlan zal toch een 
volksbe,�eging moeten '.'oraen ont, •ikk€ld. -:et ontstaan v211 die 
volksbev'eging zal echter door ons zelf in de eg ·orden gestaan, 
indien ... e dezelfde bovenbedoelde \1 'eP.rstE-nden op e'<:ken. Dus 1?.:ul
len we moeten werken volgens een practisch sc�em0, dat aansluit 
bij en voortbom··t oo datgene, \•·at reeds onder brede v olkslagen 
leeft. 

_et eerste beginsel-programma, '·"aarrnee we naa:r bui ten tre
den zal dus niet de nadruk dienen te leggen op de hoogste prin
cipes en ideologie�n, doe� op het voorhands practisch uitvoerba
re. :et zal zich vervolgens gelijk met de von:sbe 1 ·e�ing diewte ont"ïikke len. 
iel dient öit programma tevens in peginsel aan te geven langs 
welke •eg we tot een nieuwe Maatschgppij-vorm �ensen te komen, 
waarbij �e in het oog dienen te houden, dat de kapitalistische 
maatschapnij gegroeid is uit �illioenen opeenvolgende nenselij
ke handelingen en de socialistisc"ie maatsch�o"'lij ook slechts i1ej/ 
zal r-un.r1en zijn van millioenen in el�::aar grijpende menselijke 
handelingen. 
Voor de oraktijk van het 11 1loe 1t denken v:1e in de eerste plaats aan 
het stichten van productieve assosiaties door de rerkers zelve, 
aan de "verovering� van de kapitalistische onde:cne>ningen en be
drijven door de bedrijf'sor[;an,isatie vsn onder-op, arm consmnen
te�organisat�e l tPr�ijl ve tevens menen, dat wogelij�heden zijn 
gelegen in de ont,•ikkeline van dorps- en bullrtverenigingen. 
Bij dit alles zullen �e moeten bedenken, dat de kapitRlistische 
maatschappij v:ordt gevoed door 1-J.et geld, mat hierin circuleert, 
zodat vrn ook zeer ·zeker middelen dienen te beramen, dat zoveel 
mogelijk van dit geld �an die circulatie �ordt onttrokken en �et 
aanv,enden voor cir�:mlatie in eigen associaties. 

e 
. . 

Wanneer v:e eE:n .b�gi4sel-program opstellen, ciat is aangepast 
aan datgene, �at in brede volkslagen leeft, zal �et een program
na worden, dat geen der samen,erkende organisaties (uitgezonderd 
Ç.E.J,. en �.O.v.�.) voor eigen rekening wenst te nemen, omdat 
het niet principiëel genoeg is opgesteld. Joch dit is juist niet 
nodig, want elk der organisaties werkt immers voort volgens eigen 
progrB;mma en er is geen enkele reden, ·11aarom ze dit Y!erk zou sta
ken. 11et moet voorhands voldoende zijn,' dat ellc àf?r organisaties 
in het programma der volkbeweging een behoorlijk �egem·ticht aan
\"ezig ziet tegen de zich verder 11 ont,'likkelende?" kapitalistische 
maatschanpij en hierin een �asis aanwezig ziet voor de ontwik�e
ling van een socialistische maatschaopij. 

Om een practisch voorbeeld te geven: 

Sinds de politieke partijen na de o·orlog hun oude posities 
weer hebben ingenomeYJ. en evenals voorheen ,·,eer blijk 11ebben ge
geven van hun total� onmacht, is er in brede kringen een toene
mend ·,rantrou�1en te oespeuren t_egen de partijen en: o:nverschillig
heir' t.a.v. verkiezingen. �et aantal van;fhen, die geen gelr'fige 
stem hebbe� uitpebracht, bedroeg bij de kamerver':iezingen bijna 
500.0-00. Dit aantal zou nog groter zijn 5eweest, als: 

le. er geen verschijningsplicht had bestaan; 
2e. de P.!�d.A. velen �og niet enige hoop had gegeven op een

mogel1Jke doorbreking van de oude partij-verhoudingen en
-een-
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een samenga8n van alle z.g.n. progre&sieve krachten. 
3e. velen niet uit belorigheid of om ei::n tee;en-··icht te vormen 

te "·en alle andere partijen op de C. P • .1.1. 11adden gestemd. 
4e. de Bellany-partij .iAt.nog een a'"'nta.l .üet-ste·nners had 

bekeerd. 

hi� de volgende ver:iezingen, ;aarbij renoemde factoren in 
mindere mate golàen, nam bet aantal niet-stemmers dan ook snel 
toe. nij de statenver'ciezingen �as het bijna 100.000 meer en 
bij de gemeenteraadsverk. was het tot ongeveer.7)0.000 gestegen. 

Betekent dit nu, ëat éiie 700.000 en de honderr�<.'luizenden, ,.,elke 
uit vrees voor de boete nog ,•,el stenèen, overti.üt:;de tegenstan
ders zijn ge"' orden van het parlenentarisrne? 
Zeer zeker niet. e hebben enkel geen vertrow"en meer in de par
tijen, ondat die niet hebben gebracht,.�aarop ze hadden gehoopt. 
Ze bet�ijfelen slechts of het nog �el enige Jaarde �eeft een 
stem uit te brengen ••••• het blijft toch alles bij het oude. 
Wanneer '.lij nu bij deze niet-:-stemmers aankomen met onze ideolo
gieën en principiële bez�aren tegen het parlementarisme, praten 
ue tegen een muur van �anbegrip - verstaan ze ons nog minder, 
dan die partijen. Die vertellen hun tenminste ,.,at ze rillen -
alleen, ze doen het niet. 

ij moeten hier.tegenover stellen, dat -e oo� in begrijpelijke 
vormen vertellen, "�t we willen - en.tevens zo sooedig mogelijk 
aantonen, dat i·e ook iets doen. 
Die be�rijpelijke vormen moeten zijn �eergegeven in het begin
se 1 pr os-ram. 

Ook de keuze van de naa J van de be ei:ring is van belang. 1/e 
dienen net �ie naam niet te veel herinneringen op te roepen aan 
datgene, waarin men het vertrouwen heeft verloren of nimmer 
heeft kunnen vinden - oodat ,, e ook hiermee bovengenoemde onnoct i
ge Neerstanden Op\·e1:::ken. 
$preken r1e bijv. van <:marchisme, dan wreekt zich \>1el de zeer 
scheve voorstelling, die ste0ds V?n het anarc�isme is gegeven. 
Cprel·::::en we van soc ia..lisme, dan denkt men aan èe 1<1rtelgang van 
de S.::J •.• P. of aan endere beretingen, v:elke zich met de naam 
11s oc ia.U.srne II hebben getooid. 
Spreicen v;e v2n c omnunisme, dan denkt men aan St? linisme. 
· e menen, dat het noodzakelijk is een nog nelJ.trale naam te 'cie
zen E!Il st0llen voor iiiervoor te :ie zen de w1.am: Fieuw-"I;c onomi
sche .3e·11ee;ing.
'·� achten d�7,e naam geschikt, ondat de praktÎjk zal vereisen,
dat •e niet de ideeële, doch de econo�ische vraagstukken op de
voorgrond plaatsen.

Indien ·,e ech'ter bel:=mgstelling v·eten te wekken voor de 
ec ono ,1iscbe vra�gstllkken en hi->rbi j nieu ·;e inzichten weten v-1ak
ker te roepen, zal automatisch be�oefte on$�taan deze nieu-e in
zichten aan te Vllllen met nieuwe ideoligieën- en vinden de af
zonderlijke samem.:erkenàe organ . .een nieur werkterrein. 

1 at vorm e.n naamgeving betreft, levert het o.i. geen fillkel 
bezwaar op, dat de u.3 ••• zich reeds los van d€ samenwerkende 
.organ. heeft aangediend. .ij, . 'ie het initiatief tot oprichting 
v�m deze .i.�;.B. hebben genomen, hebben zich van oeet-?f een der
gelijke samen17erking van c' iverse groe pe:ringe,n voorgesteld en 
hiervan ook blijk gegeven -in het eerste propaganda-bh1d. 
,iet bestuur, d.at is gevormd, is een plaatselij <:: bestuur voor 
'.otterdar.i en neemt landelijke contacten op om te komen tot een 

-landelijk-
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. landelijk c:mgres, het elk c1e verdere initiBtieven ovex·nee1;1t. 
De activiteit, die tot op heden voorn·-1r:1elijk te ��otterdam is 
ont· i�keld, alsmede de resultaten hiervan, komen auto,atisch 
ten goede aan de l .J . .r. ,  die zi.ch uit de s�oenv!er1:eing zBl o'1.t
"ikke len. .,.et initiatief vPn ,,otterdam los+ zich zonder meer in 
dit l2r tste OPT 
.:et as de initi!i!.tief-ne�rie:rs er niet om te doen hun ir.-,.), te 
se neppen, doch een �-i euw- ,c onor:i.ii::eche .Beweging. 
· ·at de org;ani�atie-v orrn betreft, zijn e vnn me r:ing, dat de 
.J.·� . .:.,. (of \.ioe de naam mag ,uorden) niet �·-1ders 1tan zijn dan een
zelfst�ndige organisatie, wearbij de leden inr1ividueel zijn r-ian
gesloten - en die zien aandient zonder enig i::e,mg te rnaken van
de samenwerkende organisaties. 
In de geldrüàdelen zal .oeten \"Orde·-1 voorzien door contributiën.
De leden dezen zelf hu.n pl�atselii�e en andere bes"- uren - 11·aar
bi j het o. L a?nbeve ling vera ient, dat be:<.:enf e fi.�·uren uit 9.i.. 
sa�en,erkende organ. niet dadelijk te veel op de voorgrond�
den. _:et ie beter, dat nieu,r·e,. nog onbesproken personen naar vo
ren komen, opdat de .�.::S • .13. het karakter krijgt van een geheel 
nieuwe be,veging en niet van een herhaalde poging van bestaande 
organisaties. 

De stuwkracht, die van de bekende figuren uitgaat, alsmede 
die van hw1 organisaties, kan c'le .f. E. :B. op andere ,rrijze ten goe
de komen, n.l. doordat deze organ. op de een of andere manier 
hun stem geven aan de _,. - . B. en hun vertegenr·oordigers aanrijzen 
in een Raad, die na�st het '1.B. staat • .Jen dergelijke Raaa 
treedt niet n2ar buiten, doch dient te �orden uitserust met in
wendige bevoegrheden, bijv. het r�cht v1n veto t.a.v. bepPalde 
bestuursbesluiten. 
rtirrbij verdient het a�nbeveling de in die RA2d vertegenw. organ. 
niet te beperken tot de thans samen�erken�e, doch deze zo �oge
lijk uit te breiden met die VPn alle daarvoor in ?an.�er�ing ko- · 
mende organisaties en groeperingen. �r zou daarbij een ballotage 
runnen vorden ingesteld èoor de leden v2n de R�aa. 

--
-o-=-o-o-o-0-0-0-

7at betreft de valrbe· eging, is de .:.�.2:>. v2n Mening, dat 
de oude va;;:ort;anisaties �ls strijdrliddel tegen het kap.stelsel 
ven nul en generlei waarde (meer) zijn. �it vindt niqt slechts 
oorzeak in het feit, dat de filPPS�e fier organ. aanhangwagens 
zijn ge orden van de een of a�dere politieke partij, aoch het 
ligt in de structuur van al deze organ. b�sloten. 

�t ontstaan van de oude vakbonden is historisch verbonden 
aan de ont'?':ikk:eling V!:ln de kap.Maatschanpij, '. ellce thans in de 
phase is gatreden, dat men zich hierin i�diviëueel moeilijk meer 
staande kan houden en zich nog slechts i::nigerrr.ate knn doen gel-
den in groepsverband. 
7:as de kap.maatschapnij eens de resultante v�n millioenen indi
vidueele egoistisc�e handelingen, thans is zijne resultante 
van duizenden egoist ische handelingen in groe pverband. · .. at ech
ter niet is ve�anderd: het systeem, waarbij men zich laat lei
den door het èode kBpit:.=ial_, .he.t belegginskapitaal (in dezen ge
conserveerde arbeid), .aoor .de winst, welke dat }:::ap. moet opbren
gen. 

�31 j Alle streven n-.::·:::ir PFP1 s oc i?listische maatscha poi j-vor'f"l 
dienen '"e echter nuc'1t8,r te bedenken, d.at we voor ons dagelijks bestaan zijn aangewezen op de mPatschs,oij, die er is en niet 
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die .welke mogelijk 1rnmen ZRl. Ook, dat i:i.llen, die · e "illen op
re �xen o� de strijd tegen het kRoitalis+isc�e stelsel met ons 
te voeren, voor hun dagelijkse b�hoeften voorelsnoe zijn 22nge
Dezen op de kRp.�a9tschPD9ij eh de daPrin gegroeide instellingen. 
Evenals men nu een ba'. I-cerij, een groentenzaak, een postchèque
en eirodienst, de spoor�egen enz. nodig heeft, zo heeft de �er
ker in deze maatschappij ook nodig e0 n instelling, di� de ver
schillende moeilijkheden, die zich in de praktijk van het leven 
voor hem voordoen, voor hem onknapt. Een dergelijke instelling 
nu vindt hij in een der beste�nae vak-org2nisaties. Evenals bijv. 
de girodienst, levert ook een dergelijke vakbond hem zekere dien 
sten, ,·,aarvan hij al],een gebruik 1-:an maken bij abonnement, dus 
tegen betaling van een vaste premie • .• et abonnement noemt men 
het lidmaatschap en de vaste premie heet contributie. 
De r·erker is min of meer genoodzaakt zich aan te sltli ten bij een 
gergelijke instelling. 

Waren deze vakbonden nu niets anders en niets meer dan een 
dergelijke verzekeringsinstelling tegen de moeilijkheden, die 
zich in de pr::i_...:tijk V8.n �et leven voordoen, dan "'as net niet zo 
erg. :et funeste is echter, dat de ze verzelcerinrsinstellingen 
zich - om klanten te trekken - tevens voordoen als strijdorgani
saties voor diezelfde ' erkerR. Door toetreding tot een dergelij
ke organisatie krijgt de �erker dus de indruk, dat hij hierdoor 
zijn a�ndeel brengt in de noodzakelijke strijd - vaarvan de be
sturen der organisaties hem al spoedig vertellen, dat zij die 
wel voor hem zullen voeren en hem ' el zullen roepen als zijn 
aanv'ezig'1eid ook eens noa ig is (voor demonstraties) of v·anneer 
bij zelf ook eens iets moet doen (staken). De organisaties lei
den hem niet slec�ts v�n de strijd af, doch stinuleren de gemak
zucht en de on-activiteit' van den erker zelve • ..iierdoor besten
digen zij het kap.stelsel: Se zijn er voor zichzelf reeds mee 
tevreden, dat zij door de andere �Ppitalistische �rootheden "or
den erkend als een groepering, ,'aJ:>rmee ook eens moet ·, orden over
legd en gemarchandee:rèl ora de �api talistische v•ee; verder te kun
nen vervolgend ... �ocht de '':'er.ker, die bij zo'n organisatie is aan
gesloten, me�r verlangen, dan fflordt hij hoffelijk verwezen naar 
de bevriende politieke partij - die hem ook al aan het verstend 
brengt, dat niet hij behoeft te strijden (behalve dan voor de 
zeteltjes), doch dat zij dat wel voor ham doen in het parlement. 

�Tu kunnen we aen de hand van bovenstasnde analyse van de 
vakbond�n tot de conclu.sie komen, dat v•e deze links noeten laten 
liggen, dat v·e den "'erker net besef moeten bijbrengen, dat deze 
org�nisaties in de strijd tegen het hen uitbuitende stelsel van 
nul en gener waarde is, dat hij dus buiten deze organisaties om 
met zijn mede-werkers in fabriek en werkpla8ts tot strijd noet 
komen en tot eenheid in die strijd. �och in deze strijd heeft 
hij een steunpunt achter zich nodig om hem te sti1 uleren en te 
sterken in die strijd. Deze s·timul?ns zoekt hij in zijn organi
satie. 

De p�a�tijk is echter, dat die brganisatie hem in de steek 
laat- or.:idat hij die strijd niet aanbindt voor vergroting Vfm

haar macht en invloed, doch slechts voor hemzelf. lijn eigen or
ganisatie, �aarQp hij steeds terug moet vallen - o.a. omdat deze 
zijn strijdkas beheert - houdt hem dus stelselmatig af van de 
strijd voor zelf-verheffing tot een volwaardig mens. Voert hij 
dèze strijd tooh, dan stat>t hiJ bij voortduring tussen t,·,ee vu-

-ren-
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ren - enerziids de maoht vgn het belegging��ap., �nderzijds de 
macht va,1 ziJn organisatie. Desniettegenstaande is het voor een 

_}mogelijk de moment "'el eens ,,trots alles tot eigen strijd te brengen, doch 
. werkers los het blijven ook"°'d?n maar mome�ten. �aartegen?ver sta�t, dat de 

te maken van vakoJJganisaties dag-in, dag-u1 t hun f·..:i.nPste invloed irn..rpen doen 
deze organi- gelden. · · 
sa ties en hen. 

in 

Willen we nu toch de werkers in de kapitalistische onder
nemingen inscha'-:elen in de strijd tegen dit stelsel, dan zullen 
�e ons moeten beraden op het prFktisch mogelijke en vooraf moe
ten over· egen, in ,: elke positie de '-''erlcer verkeert en in '"elke 
positie we her:i .<:unnen brengen. 

In ,.,,elke positie hij ver�rnert, hebben ·:e hierboven ui tvoe
rig uiteenfezet. 

De enige mogelijkheid echter om hem in de strijd tegen�t 
kap.stelsel in te scl1akelen, is door de bedrijfsorganisatie van 
onder-op, dus buiten de bestaande organisaties om, daar deze 
tot de tegenstanders hierv�n behoren. Dit zou dus inhouden, dat 
de werKers tlhch een dubbele strijd moPten voeren - en in de be
drijven, ·:aarin ze v

1erkzaam zijn èn in de vakbond, V'af-'rin ze ge-
organiseerd zijn. 
Deze dubbele strijd is ec�1ter een te liTare oog"'ve voor de 1er
:cers - de.arom dient een andere weg te orden be"i2-ndeld, ,vaarbij 
e�n enkele strijd voldoende is. Reeds deze enkele strijd zal 
moeilijk genoeg blijken te zijn. 

1.rot die enkele strijd komen vre door een organisatie in te 
schakelen, die deri "erker in de praktijk van het dagelijkse le
ven .dezelfde ngemakke11 11 biedt als elke andere organisatie -
,elke àus ook noodz"kelij.kerwijze voor verzekeringsinstelling 

speelt - doch welke niet tot een overheersingsinstituut over den 
werker wordt en welke hem èloor haar ge·hele structuur en propa
ganda stimuleert tot genoemde bedrijfsorganisatie van onder�,
dus tot �elforg�nisatie. � 

Deze vakorgehisatie dient zich niet in de eerste plaats op 
te ,rerpen als concurrerende organisatie tegenover de andere, 
doch voornamelijlc als een sociaal-tehuis voor hen, die de strijd 
tot zelfbevrijding van onder-op l1ebben aangebonden. -liaar leden 
hebben niet tot eerste taak om de �erkers in fab±iek en werk
plaats uit hun organisaties over te hevelen, docb om hen tot ge
noemde strijd te brengen. 
Dear deze zelf-organisatie het streven van de vakbonden door
kruist, zullen deze hun leden venzelf op de een of andere dag 
laten kiezen of delen e� dan komt vanzelf aan de orde: treedt 
dan toe tot onze orga�iseGie - die denkt er anders over. 

De inschakeling van ee·11 dergelijke vakorganisatie betekent 
dus niet, . dat _het Z" aar te ptJ.nt <eomt te liggen in a ie organisatie
als zodan1g •. ,et zwaartepunt noet blijven ligeen in de oedri jfs
organisatie, die zich naast de V8k:organ. ont··1ikkel t. 

. �:u moet deze bedrijfsorganisatie nog van meet-af ,·orden op
gebouw - met en door de .. ;erkers, welke van de nooazakelijkheid 
hiervay1 zijn doordrongen. 1.'oorlopig zullen deze hun �cr2cht niet 
kunne"1 putten uit èe door hen b 0 haalde resultaten, àocl-1 ui tstui
tend uit hun idealiEne. !n de pre�tijk zal het veel voorkomen 
dat zi_j/hun fabriek of , .. erkplaats alleen staan of met zeer we:L-

-nigen-
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nigen. Er is dan dus hoogstens sp:cpt{;P v�n een bedrijfskern. Zo'n 
�cern dient uit te r;roe iea. Doch dezt; kan ni"lmer uitgroeien tot 
een volledige bedrijff'organ. hoogstens :tot ee'1 volledige onder
nemingsorgan. ü� tot een bedrijfsorgan. te komen moeten de on
.dernemingsor.gan. met elkaar v·orden verbonden. :ierui t volgt, dat 
het a"'nbeveling verdient ook de �ernen v""n meet-af met elkaar in 
v-=:r-binding te brengen - en det Rls olaFit·s, vïaar deze band v ordt 
gelegd, zal orden ge'cozen: de nieuwe va':or.ganisatie. 

. ' 

fa<>st verbe.terde edit ie va� een va:korganisat ie · ordt zij 
dus het middelnunt van de bndrijisorga». 

neide manieren ven oreanisatie moeten ec�ter eescheiden 
blijven. 

De org�m. splitst zich dus in t"eeën, ·1.l. in: 

le. een or�anisatie vqn vakcroepen, in vorm gelijk aan de vroe
gere organisaties; 

2e. een bedrijfsorgqnisatie, d.i. de ,erbindiag ven de onderne-
�ingsorgan. of van �ernen van ondernemingsorgan.; 

Beide organisaties ::omen los VAn el'-:aar tot eigen organen en be
stlmr, •·eLce in de top, dus in 1et H.B. samenv!"lllen, da8r in het 
K.-. vertegen,oor�iFers dienen te v·orden gecozen door en uit bei
de afzonderlijke org�nisaties. 
:oorlopig z 1 bij de nron�ganda naar buitPn de organisatie in 
haar eerstgenoemde vorm het neest op de voorgrond treden, doch 
in de orgnis8tie zelf dient de nadru\:: te ··orden "'elegd O!) de 
t"1eede vorm. Je eerste vorm '-can E,eheel V<?l'd'lijnen, zoc'fra cleze is 
overleefd, aoordat de bedrijfsorganisatie een !eit is eeporden. 

-o-o-0-0-0-o-o-

r.rl!"' In verband met bovenstaande fienen ',re er op te v.rijzen, dat 
de hierin voorcestelde organisatie-vorm en ont...,i':'<:eling in be
ginsel is vastgelegd in dè statuten van de .... ed.v.rg.v.1 erkers, 
voorts dat op deze statuten de koninklijke bewilliging is ver-
kregen. 
Principieel is deze kon.goedkeuring van geen enkele betekenis, 
doch praktisch betekent zij, dat de bov"'nor.1schreven ont•·,iklceling 
reeds \:ettelijk is gesanctioneerd. 

Waar dus de .... u.v.W. de "logelijkheden in zich bPrGt om 3ich 
te ont· .. itckelen op door ons noodzakelijke geachte :.1ijze, nemen '''ij 
in beginsel te moeten adviseren om n�et tot stic�ting vPn nog een 
nieuwe org8n� over te gaan, a och de .1.ed. 0:tgan. te "'lOeten aanbe
velen. 

Aan dit leatste verbinden �ij echter de voorva·rde, dat de 
·ted. ürgan. on9 de noa ise '.'1aerborgen è ient te bieden, dat zij ook 
metterdaad de hierboven aange9;even "'eg , ·enst te volgen en zich 
niet uit over"'egingen van ,. elke :=iard dan ook vfln deze eg leet 
afvoeren. 

-o-o-o-o-0-0-0-
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echter een - ,.ü• ,. of iets dergelijks ontsta2'1, dan is het nood
za::elij1:::, dat ePn innigP S8.men""eridng ontsb?at tussen èie -.�.E. 
en de _�ed.Or.,:an., zul'cs in tegens".;ellLng tot '1etgeen de voorzit
ter van de �{ed.vric�a� •• (niet 8ls zijn persoonlijke me>J.inf, doch 
al"" die vs.n de meerder"l.eid v�n het .'::.:B. vEn de ed.Organ.) tij
dens de vi=:rgadering van 16 .?€br. j.l. in "let midden bracht. 

Oo�c èe ��ed.Jrgan. c'lient zitting te nemen ln genoemde R-:ira, 
hasr volledige steu11 te geven 8.an de • ': .3., in ruil ,.a.,,rvoor 
�ij de steun zal r,·enieten van de -. , • ...,. en "'lle daarbij aangeslo
ten organif:1atie-.s. (de cri tielc hiervan zal zij .qls toP.gift dienen 
te beschou·ven). 

-o-o-0-0-0-o-o-
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_/ haar 

De politieie activiteit bleef gedurende Februari 1947 
zeer beperkt, voornamelijk wel dank zij voprst, sneeuw en 
een ernstig tekort a2n kolen voor de verwarming van wo
ningen en vergaderzalen. 

De pers zette den strijd voort om het accoord van 
Linggadjati, de berechting van - en gratie - verleening 

aan politieke delinquenten. 

De eisch, gesteld in de editie d.d. 2Q Januari 1947 
van het dagblad 11 De Waarheid n , om de lirederlandsche troe
pen uit Indonesië terug te trekken, wekte de verwachting, 
dat hierop een grootscheapsche actie zou volgen. De be
wuste publicatie hield eenige dagen lang de gemoederen 
van de Haagsche arbeiderswereld bezig .. :et bleef hierbij. 
Van de zijde V!- n de C .P .!1. verschenen openlijk, noch be
dekt, manifesten als protest tegen de tDDepenuitzendingen. 
Ook werden geen symptonen waargenomen, dat gepoogd is om 
manifestaties of protest-stakingen te organiseeren of uit 
te lokken. 

De voortvarendheid van de centrale leiding der E.V.C. 
heeft blijkbaa!Juitwerking op de .Afdeeling 's-Graven&age 
nog steeds gemist. Een cultureels ochtend, georganiseerd 
door de 's-Gravenhaagsche bedrijfsgroep 11 T.ra_n�port 11van de 
E.v.a. op 9 Februari 1947 in het Lorentz Theater alhier, 
trok slechts ± 150 bezoekers. De spreker, A. VAl\f DEI� BERG 
uit Rotterdam, uitte dan ook zijn misnoegen over de slech
te o_pkomst. 

Het gebrek aan belangstelling voor deze bijeenkomst 
is te meer typeerend, daer voor het noodige amusement, in 
den vorm van muziek, declamatie en film, was gezorgd. 

Van den Berg gaf zijn ziens·:•ijze over de fusie E. V.C.
N. V.V. met de volgende woorden weer: 

"Wanneer twee stroomen zich vereenigen in één bed
ding, kan men aan de kleur�an het water de oorspronkelijke 
stroom herkennen

_,
" m.a.w.'"tïrij verwacht van de .8.V.C.-leden, 

dat zij in het nieuw te vormen vakvereenigingslichaam 
zich niet onbetuigd laten en door hun houding en actie te 
onderscheiden zijn van de H.V.V.-kameraden. 

Het :r. V.V. is er wel degelijk van doordrongen, dat 
van de zijde van de E.V.C. de fusie als zoodanig, niet als 
einddoel beschouwd wordt. Het R.V.V.-bestuur reageerde im
mers scherp, toen het landelijk E.V.C.-bestuur de U.V.V.
afdeelingen en -leden bui ten de centrale li. V.V. -leiding 
om, opriep om deel te nemen aan de loon en prijsdemonstra
tie op 9 li'ebruar i 194 7 te Utrecht. 

Afgezien van het feit, dat het Lf.V.V. een eigen en 
van de E.V.C. onderscheiden koers volgt in de behandeling 
van het vraagstuk loonen - prijzen, zag het in deze metho
den van de E.V.c. een poging tot celvorming in zijn gele
deren. 

-De-



-2-

De 3.V.C.-lej_ding, die vrijwel in handen is van 
C.P.N.-leden en van het N.V.V. niet anders dan een afwach*
tende ,argwanende houding l".an vert"achten, heeft door haar
manipulaties ook anderzijds reactie gewekt.

Het hiernavolgende zij hier vermeld, hoewel niet een 
specifiek verschijnsel van Den Iaag. 

T
, Op aandrang van het eesci10rschte hoof'dbestuurslid 

der E.v.a., Leo TER LAARE, van wiens hand in October 1946 
de brochure "fusie-rapport - verraadrapport11 verscheen, 

'� 

had op 16 Februari 1947 te Amsterdam een bespre:::ing plaats 
V'" tusschen vertegenwoordigers van: 

. �e. De Nïeuw Economische Beweging uit Rotterdam; 

v- d f 2e. De Vrije S0cialistisc11e Vereeniging; 
.&f O 1,r / 3e. De Oommunistenbond 11 Spartacus 11

; JV 
· }/V"' o' 4e. De Nederlandsche Bond van Vrije Socialist

"" 5e. De Bellamy vereenigingen; 
6e. De oppositiegroep van de Eenheidsvakcentrale; 

Deze bespre.ing had ten doel te komen tot een federa
tief verband van bovengenoemde vereenigingen. 

Er werd besloten eenconmissie samen te stellen, zich 
noemende: 1

1 Voorbere tdend ÇomJ té Sl::lmenwerà:€nde ûrganisat ies 11 

In dit comité hebben zitting genomen: 

• 

- le. J.BIJLSW.A, wonende Dordtschelaan 149a te Rotterdam,
voorzitter van de lfederlandse Organisatie van Werkers, voor
de Iiïeuw Jconomische Beweging te Rotterdam;

,- 2e. 0:.i:LmrnERT, wonende Simon Wi llemstraat 14II te Amster
dam voor de "Vrije Socialisten Vereniging 11

; 

_) drijven 

• 

-3e. B.:r.Ar.fSINK, wonende foutmankade 27 te .Amsterdam, voor
de "aommunistenbond Spartacus";

v4e. A.iIBY, wonende Vondelstraat 92 BV te Amsterdam, voor
de "Nederlandse Bond van Vrije Socialisten"; 

- 5e. A.DE GROOT, wonende Schieweg 50d te I otterdam als
"Bellamyaan";

-6e. L. T3R LAAP.E, wonende .. ,eerhuizenstraat 32 te Amsterdam,
als opposant der Eenheidsvakcentrale, die tevens �et secre
tariaat van genoemd comité heeft aangenomen.

Hoewel geen suggesties in die richting werden gedaan,
is het vermoeden gewettigd, dat de achtergrond is ee!!fvan
de "--i�derlandse Organisatie van ·:.'erkers", die hierin een
mogelijkheid ziet om zich een 11 politieke basis" te ver
schaffen.

Leo ter Laare, die thans bij genoemde organisatie
werkzaam is, 1can als de belangrijkste figuur in genoemd
comité beschouwd worden en hij ziet in deze samenbundeling
van genoemde, de Communistische Partij Nederland (a.P.N.)
vijandig gezinde, vereenigingen een middel om met meer kans
op succes den communistischen (C.P.1'T.) invloed in de Een
heidsvakcentrale (E.v.a.) te bestrijden.

Aan de Nederlandse Organisatie van Werkers is bij �o�
ninklijk Besluit van 20 Januari 1947 Ho.59 goedkeuring ver
leend op de statuten en zij is dientengevolge bevoegd in
rechten op te treden.

De organisatie is gevestigd in het percsel Fijnjekade 
15 alhier. Zij geeft een mededeelingenblad uit, genaamd: 

"De Werker 11
, waPrvan het redactie-adres is gevestigd 

ten huize van den voorzitter: 
J .BLJlliSMA, wone,1de .lordtschelaan 149a te Rotterdam. 
Tot heden nield de organisatie zich op een strikt neu

traal politiek standpunt. 
--iet-
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Iet h..e.F....lna.e.1.-pr.o.g.r:a.m van de 11N"ederlandse Organisatie 
van .�rkersT·verraeldt voornamelijk het volgende: 
1. De oude va�bondsstrijd, waarbij het Ging (en nog
steeds gaat) om de behartiging van .-cortzichtige groepsbe
lartgen, heeft a.fgedaan, daar deze volk:omen doelloos is ,.,.e
'.rnr.den - ook al rnocllt deze dan nog eens met de meest radi
cale middelen aan de orde worden gesteld.

2. Voorgaande betekent echter niet, dat de werkers zich
gewillig moeten neer�eggen bij de \'lensen en verlangens van
de heersende economische machten en dat de bestuurders van
hun vak-organisaties. zitting moeten nemen in een lichaam,
dat door die machten is gesticht om de voor hen zoo nood
zakelijke arbeidsvrE-de tegen een zoo goedkoop mogelijke
prijs te kopen.

3. Er moeten integendeel nieuwe wegen worden gezocht om
de levenspositie van alle werkers - en tevens van hen, die
niet kunnen, niet mogen of niet (meer) behoeven (te) wer
ken - voor altijd veilig te stellen.

4. Voor dit laatste is o.m. noodzakelijk, dat we krach
tig ijveren voor de uitvoering van het 11 Sociale ?à.an" van
onze organisatie.

5. Daarnaast zullen we echter even ::rac htig moeten i Jve
ren voor de REC:·ITSTR8?JKSE !.�sDEZEGGEHSClIAP van de werkers
in alle aangelegenheden, welke hun sociaal-economische
positie betreft.

6. Voor het onder 5.genoemde is nodig, dat de werkers
in hun onderneming en bedrijf - in fabriek en werkplaats -
buiten alle bestaande vakbondsverdeeldheid om, tot eenheid
komen, tot BJsDJil.J]'SQEG.àiU.SATIE VA3 OlITl::R OP.

7. Het ligt dus op de weg van onze organisatie om deze
bedrijfsorganisatie van onder-op krachti� te propageren
en even krachtig stelling te nemen tegen iedere poginR om
een bedrijfsorganisatie van boven-af in het leven te roe
pen (bij welke laatste de werkers geen rechtstreekse mede
zeggenschap in hun onderneming of bedrijf verkrijgen).

8. In verband met het onder 5-7 genoamde zijn wij van
oordeel, dat het dle toekomstige taak is van de vakbeweging
dus in de eerste plaats van onze organisatie - om t.a.v. de
bedrijfsorganisatie op te treden als het propagerende, het
raadgevende, het stimulerende, het steunende en het binden
de instrument van de 1Nerkers.

9. Daarnaast is het gewenst, dat we ook buiten de be
drijfsorganisatie om - in de vakbeweging zelve - tot een
zo groot mogelijke eenheid komen, teneinde in de economi
sche strijd der werlrers zo sterk mogelijk te staan.

10. Het is dus noodzakelijk, dat alles uit de vak-bewe
ging wordt geweerd, wat buiten net terrein ligt van de
zuiver economisc11e strijd, dat dus - onder volledige eer
biediging van een ieders persoonlijke overtuiging - vraag
stulcken, die op het terrein liggen van de partij-politiek

-of-
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of van de confessie, niet aan de orde komen en wat betreft 
onze organisatie, niet aan de orde zullen komen. 

ll. Bij dit alles staat voorop, dat onze organisatie niet
in het leven is geroepen om meerdere verdeeldheid te bren
gen in de vakbeweging, doch omdat de bestaande vak.centra
les na de oorlog in gebreke zijn gebleven om de hiervoor
genoemde doelstellingen na te streven,

dat we dus bereid zijn om: 
12a. met elke andere organisatie van werkers samen te wer
ken, waar zulks in het belang kan zijn voor de verwezen
lijking van de hiervoor door ons genoemde doelstellingen, 

b. geheel op te. gaan in iedere grotere eenheid van wer
kers, welke ons voldoende waarborgen biedt, dat zij de 
hiervoor genoemde doelstellingen kr�chtig zal nastreven. 

Spreekt dit beginselprogram voor zichzelf, een bro
chure van 11De N'ederlandse Organisatie van Werkers" geeft 
commentaar door er op te wijzen, dat de E.V.C. een poli
tiek instrument is van de C.P.N. 1

1De Waarheid 11
• 

Letterlijk staat er het volgende: 
"En het blijkt thans, dat zelfs zij, die meenden een 

beginsel van eenheid te hebben gevonden - die meenden, dat 
ze nu een organisatie hadden gevonden, die vrij zou zijn 
van politieke smetten - bedrogen zijn uitgekomen. 

Het was van tevoren te voorzien - dat het hierop 
moest uitdraaien met de E.V.C . .... en kon op z'n vingers na
tellen, dat "De Waarheid" niet voor niets de E.V.c. zou 
helpen groot maken. Een politieke partij maakt nu eenmaal 
niet dag aan dag gratis reclame voor een vak-organisatie -
wanneer ze daar geen politieke oogmerken mee voor heeft. 
Een politieke partij is immers geen liefdadigheidsinstel
ling, doch een onderneming, die er op uit is om 11winst 1

1 te 
behalen - in de eerste plaats zetelwinst. De kolommen, die 
"De Waarheid" dag aan dag gebruikte om er reclame in te 
maken voor de E.V.C. - moesten hun prijs opbrengen. 

Welnu: thans is die bedoeling ook aan de leden van 
de :E.v.a. duidelijk geworden, nu de C.P.If. de leiding van 
de E.V.C. drijft naar de fusie met het n.v.V." 

T.a.v. de verhouding 3.v.c. - NTV.V. vervolgens:
11 Voor de oorlog fa2'lden steeds alle pogingen van de

communisten om vaste voet te krijgen in het N.V.V. Dit 
was verkocht aan een andere politieke partij - de S.D • .A.P. 

Na de oorlog heeft dete partij echter lelijk gedaan 
tegen het n.v.v. - het heeft de bestuurders hiervan hun 
zittenblijven onder '· OUDENEERG en andere "onzuivere" dingen 
verweten. 

Dit was een politieke zet van de S.D.A.P. - daarmee 
kon de gunst van de kiezers worden verkregen, die toch 
voor alles "zuivering" wensten - direct na de oorlog. 

Nu doet het �.v.v. een politieke tegen-zet. Het is 
bereid met de E.v.c. te fuseren - en geeft hiermee de com
munisten schijnbaar een kans om invloed te gaan uitoefe
nen in het N.V.V. Schijnbaar - want de oude N.V.V.-func
tionnarissen blijven bij de fusie de voornaamste posten 
bezetten. 

Wanneer de .fartij van den Arbeid voldoende is geschrok 
ken - en voldoende water in de wijn heeft gedaan inzake 
haar houding tegenover het N.v.v. - worden de oppositio

-nele-
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nele elementen wel weer uit het r�.v.v. geroyeerd. 11

Onder 11 bedrijf§.o_rganisatie van Onderop" verstaat men: 
11 De eenheid van onder-op begint daar, waar de werkers 

allen dezelfde belangen hebben. Dit is in hun onderneming 
of bedrijf, in fabriek e!1 werkplaats. Daar liggen hun ge
meenschappelijke belangen - en die moeten toch behartigd 
worden. 

Om deze belang�n te behartigen, dienen de werkers in 
fabriek en werkplaats de handen ineen te slaan en te komen 
tot h11n ondernemingsorganisaties, die alle werkers dienen 
te omvatten - en waarin de besten hunner naar voren komen 
om te onderhandelen - met ieder, waarmee slechts onderhanè� 
deld moet worden voor hun levensoositie. 

Dus niet de vertegenwoordigèrs der vakorganisatie onde 
handelen, doch de vertegenwoordigers der werkers zelve. De 
vak ... organisatie dient hierbij slechts om te helpen, te 
steunen, te stimuleren, te propageren en om de werkers ook 
buiten de bedrijven tot eenheid te brengen. 

De ond�rnemingsorganisatie is dus het instrument van 
de werkers in het bedrijf. De vak-organtsatie is het in
strument van de werkers buiten het bedrijf - om het instru
ment in het bedrijf zo doelmatig mogelijk te ondersteunen. 

U1t de verschillende ondernemingsorganisaties worden 
de bedrijfsorganisaties gevormd - om ook deze op hun beurt 
weer samen te voegen." 

Over de verhouding werknemers - werkgevers wordt het 
volgende gezegd: 

r.Iet de v,erkgevers wordt samengewerkt, niet als verte
genwoordigers van het beleggingskapitaal, doch slechts 
voorzoover zij werkers zijn. 

De vereeniging Nederland - Rusland hield op 7 Februa
ri 1947 een openbare vergadering in het hotel "Pomona 11 al

.._ hier. De aangekondigde spreker�, J .KORTENHORST en Dr .DUB-
.... BINK,hielden beiden een boekbesprelüng. De leden van de 

vereeniging zijn vrijwel uitsluitend intellectueelen. 
Voorzoover openbare bijeenkomsten worden gehouden, 

blijkt tot dusver niet, dat de vereeniging Nederland - Rus
land zich op politiek terrein begeeft • 

In het Gebouw voor ,Cunsten en Vletenschappen spraken 
op 8 Februari 1947 voor een geheel gevulde zaal, de oud
IViinister-Pres ident, Mr. P. S. GERB?:AiillY en oud-1:Iinister, 
Chr.J.I.l!I.WELTER. De bijeenkomst ging uit van het :k:1gsche 
comité "lländhaving Ri�kseenheid 11 • De sprekers hadden resp. 
tot onderwerp "De Japansche tijdbom" en "Aan de vruchten 
zult gij den boom kennen." 

Op Vrijdag 21 Februari 1947 sprak in het Volksgebouw 
alhier, voor een gecombineerde vergadering van de ''ilaagsche 
Cultuurkringen" en de 11 Vrije Socialisten Vereeniging" een 
zekere Caj o J3I.fürnEL, verdere personalia onbekend. Erende 1, 
wiens gehoor slechts uit 10 personen bestond, noemde niet 
tlITLER, doch de grootkapitalisten van Engeland en Amerika 
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de schuldigen van den laatsten oorlog. De houding van 
ROOSBVJ.JLT, ATTLBE, TRUJrJ.A� en STALIN werd door hem fel be
critiseerd. De arbeiders van de geheele wereld moeten 
door eenheid tot het werkelijke socialisme komen. 

Op Donderdag 27 Februari 1947 des avonds om 8 uur 
vond in de Gereformeerde kerk aan de Zuid-9ost Buiten Sin
gel alhier, de herdenking plaats van de Slag in de Java
zee. 

Deze herden.\.ingsbijeenk:omst was georganiseerd door 
het �-ï.J.V. in samenwerking met 11 0nze Vloot" en "Onze ::ari
ne 11 . 

De vergadering was bezocht door± 300 personen, waar
onder zich V€le hooge marine- en legerautoriteiten bevon
den. In zijn openingswoord eefende de voorzitter critiek 
op de kerlceraad van de �îederlandsche lervormde -erk:, die 
had geweigerd de .:illems�erk voor dit doel af te staan, 
daar zij van meening was, dat deze bijeenkomst een politie
ke strek ing zou dragen. 

{et woord werd achtereenvolgens gevoerd door den chef 
van den 1:arinestaf, Schout bij nacht, Jhr.E.J.VAN qQLTHE, 
K.RIJSDOPJ?, Vice voorzitter van het N.J.V. en de hoofd-
vloot predikant, SILLEVIS SHIT.

De bijeenkomst werd te circa 10 uur g esloten met het 
zingen van het "Wilhelmus", lste en 2de counlet. 

Voor de lezers van afdeeling 6 van het dagblad 11De 
Uaarhe id I I  werd op 27 Februari 194 7 in het cf!fé "Den Ifout 11 

een cabaretavond gehouden, met muziek en dansnummers en 
een conférencier. De hoofdschotel vormde echter een rede 

-van het Goudsche gemeenteraadslid, Jan SNEL, geboren te
C�ouda, 15 Februari 1918, 'v7onende Vossenburchkade 121 te
Gouda. Hij memoreerde de prestaties van de communisten ge
durende den oorlog. VPrvol�ens beweerde hij, dat de barm
hartigheidspolitiek t.o.v. politieke delinquenten ten doel
beéft, uit deze lieden een fnont te vormen tegen de commu
nisten. Na het vraagstu� loonen - prijzen, behandelde Snel
de Indonesische kwestie. Spreker beweerde in het bezit te
zijn van brieven van 432 militairen van de 7 December di
visie, die hem verzoeken bij de Reggering stappen te doen
om hen te laten repatrieeren.

• 
Tenslotte wekte hij zijn toehoorders op in fabrieken

en wer1::plaatsen propaganda te maken voor de C.P .W. en zich
te verdiepen in de geschriften van MAP.X, ENGELS, LE:�IN, en
1.rROTZKY.

De huisvrouwen wekte hij op de huisvrouwen - leden
de Partij van den Arbeid - te bewegen toe te treden tot
C.P.J·.

Onder het personeel van de Haagsche Tramwegmaatschap
pij heerscht nog steeds ontevredenheid, aangezien tot dus
ver door het College van Rijksbemiddelaars nog geen toe
stemming werd verleend voor een spaarregeling van het per
soneel. De XlllfilfilfäJf Directie staat in deze kwestie aan de 
zijde van het personeel. �et is nog niet te overzien of het 
conflict in de naaste toekomst tot een proteststaking van 
H.T.I:I.-personeel zou ·�unnen leiden. 

verzonden op 4 r.:aart 194 7. 
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhiet. 
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