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Richtlijnen voor het werk van het
Voorloopig Comité voor Arbeiders-Éénheid.
De vroegere, naar politiek en religie gescheiden vakbonden, hebben zooveel
verdeeldheid teweeggebracht en de arbeiders dermate teleurgesteld, dat de
meeste arbeiders deze oude organisatievormen niet meer terugwenschen.
In de plaats hiervan is het besef groeiende, dat alle hoofd- en handarbeiders
één gemeenschappelijk belang hebben : h u n s o c i a l e b e l a n g, dat slechts
doelmatig kan worden behartigd, wanneer alle hoofd- en handarbeiders van
eenzelfde bedrijf, ongeacht hun politieke of godsdienstige overtuigingen, een
eenheid vormen in en op de grondslag van hun bedrijf.
Deze arbeiderseenheid in het bedrijf vindt zijn organisatorische vormgeving
in de bedrijfsorganisatie, d.w.z. in de organisatie van alle in een bedrijf werk-
zame hoofd- en handarbeiders, hoe zij ook politiek of religieus georiënteerd
mogen zijn.
De taak van de bedrijfsorganisatie is de behartiging van de economische en
sociale belangen van haar leden in de ruimste beteekenis van het woord en
de practisch theoretische en principieele voorbereiding van de overname van
het bedrijf door de hoofd- en handarbeiders zelve. De bedrijfsorganisatie
wordt bestuurd door een uit alle bedrijfsleden gekozen bedrijfsraad of fabrieks-
commissie, welke ten allen tijde aan de algemeene bedrijfsvergadering verant-
woording schuldig is en door deze vergadering kan worden afgezet. De
bedrijfsorganisatie is dus onafhankelijk van invloeden van buitenaf, autonoom,
de door de bedrijfsvergadering genomen besluiten zijn bindend.
De bedrijfsorganisaties van denzelfden bedrijfstak zoeken zooveel mogelijk
samenwerking met elkaar plaatsgewijze, streeksgewijze en gebiedsgewijze.
Ook diene er op dezelfde manier samenwerking te bestaan tusschen de be-
drijfsorganisaties van alle branches, eveneens met de eventueele bestaande
dorps- en buurt- of wijkraden.
Deze samenwerking is noodzakelijk voor de gemeenschappelijk te voeren
strijd om de levensrechten der arbeiders en voor de in de toekomst plaats
vindende overname der bedrijven, industrieele zoowel als landbouwbedrijven,
De bedrijfsorganisaties, de uit hen gevormde comité's, plaatselijke streeks- en
gebiedsraden zijn organisch opgebouwd, d.w.z. ze werken van beneden naar
boven.
Zoo mogelijk worde nu reeds in de bedrijven overgegaan tot vorming van
de alle hoofd- en handarbeiders in het bedrijf omvattende bedrijfsorganisatie.
In bedrijven, waar dit nog niet mogelijk is, moeten de arbeiders, die de idee
der bedrijfsorganisatie reeds aanhangen, zich aaneensluiten tot bedrijfskernen,
om propaganda te maken voor de bedrijfsorganisatie en om, zoodra de om-
standigheden daartoe gunstig zijn, een algemeene bedrijfsvergadering bijeen
te roepen, met het doel een bedrijfsorganisatie te stichten.
De bedrijsfkernen zijn dus propagandakernen; zij mogen zich niet als de
leiders der acties in de bedrijven beschouwen, noch als leiders der te vormen
bedrijfsorganisaties.
Op bovenstaande wijze stellen wij ons de ontwikkeling der arbeiderseenheid
voor en aldus zal al onze propaganda worden gevoerd.



D E B E D R I J F S R A A D .

van ''.arbeiders-éénheid'".

;Ir. 12 Begin ^ei 1945.

VAKBOiOSjT ÖF< .'.2XJE3ID DE B3DHIJVS:r ?

ftseds lang voor de bevrijding van de Nazi 's
iii aicht was, zijn door vroegere bestuurders
dsr oude vakc/entrale.s allerlei afspraken gemaakt
en richtlijnen opgesteld, os te komen tot een we-
deroprichting van de vroegere vakcentrales, het
if.V.V., R. K. / i .V. en C. J.V.. Deze pogingen r er-
den gedc.an in volkomen overeenste:7iaiing"è8t re-
geriiigsorgunen over het kanaal en zelfs, op aan-
sporing daarvan. De bedoeling was duideLgk.

Deze vroegere besta irders en reactionnaire
r e g er ing s organen v; ar en behoorlijk geinformeerd ,/ i

7?at de stelling betref t o xder de massa d&y ar-
beiders, ^ij eisten, dat het gros van de ar.bei-
dars de terugkeer naar oude vormen en vooroorlog-
se toestanden van de hand vrees. Om aan deze drang
naar vernieu-.'ing tegemoet te komen meenden zij
te kunnen volstaan met het instellen van een
so:rt overkoepelingsorganisatie, die deze drie
vakcentrales tot een "E3i\fH31D" moesten samen-
bundelen. We komen daar vanzelf nog op terug,
fiat zal een gelu.ta.ig verschijnsel zijn als de
grote naSda der arbeiders deze pogingen van ou-
de reaetiormaire machthebbers en ouds burocra-
ten, van de hand v/ijst. ±&aar rat dan ? Hos ko-
men -.re dan wel tot EildEH-J ?

ITaust deze pf» gang en (of eerlijk gezegd: daar-
tegenover) tomen we andere pogingen tegen, die
hasi ~rat sympathieker en principiëler lijken.

lis bedoelen hier de pogingen orn ta komen tot
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oprichting van een Senheids—Vak-Beweging en
waarvoor, in vele plaatsen, contact—commissies
zijii ontstaan, dis de propaganda voeren. In de
lectuur,, uitgegeten door het Voorlopige Landelijke
E«.Y«B,-4foiaité'> komen we heel wat bekanie en
sympathieke klanken tegen; men spreekt over:
organisatie op de grondslag van de bedrijven,
het o.t-z;j zetten van alle politieke en religi-
ease verschillen, nieu.Te: .en betere bestuurders,
enz.„ kaar juist door deaè békanle klanken is
het geval zoveel te gevaarlijker.

',ls zouden deze pogingen steunen en de geeste-
Ljke leiding van de C.P. .aanvaarden, a 1̂ _s
het een stap in de goede' richting vras, ja, al
?/as het slechts een halve stap. .Jaar naar onz.e
opvatting is het dat niet_, integendeel, het zal ,
't ontstaan van de werkelijke' eenheid slechts
bemoeilijken, v/e sullen proberen dit aan te to- .
nen aan de hand van de "Beginselverklaring en
Program van Actie voor de E.V.B.", uitgegeven
i~a:.rt '45.

In de inleiding (blz.l) lezen ,?e:

"De gedachte "oenheid in de yaMbewsging" hfeft
in de jaren, die achter ons liggen, diep T?ortel
geschoten in brede kringen van ons volk. Bijna
vijf jaren van verschrikking hebben de geest van
ons volk «akker geschud en hetgeen vóór de o»r-
log slechts langzaam groeide en moeizaam vooruit—
kvram, voltrekt zich nu in sneller tempo, dan de
stoutmoedigste ooit had durven droaien. Allerwege
openbaart zich een sterke drang naar vernieuy/ing
en het valt zeker niet te ver ./onderen, dat deze
ook op het gebied van do vakorganisatie treffend
tot uitdroging komt."
"IndsrdaaA is het vakverenigingsvraagstuk ean
levensk'rtööCJ.e geworden voor honderdduizenden
NöderlcOKïora, die met da arbeid van hoofd en
hand in hun levensonderhoud voorzien. Van ver-
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schil l end e zijden heeft ^an thans re.-as, nog tij-
dens de Duit a-e bezett ing, de hand aun ds pleeg
g3ola tven om hst trotse g 3 b OUT van d.3 Jsdsrlandse
V . i.':';: .-•"e.; ing, dat onder ia stormloop van het
Rationa 1-öocip.liür.iS bezwsek, ..hachtör en sterker
- 3:1 20 nog-el jk e nsgeiainder dan ooit - .'.veer o^
.te. -bouwen. !1 . •

."Jle-i ieder, aio onder ds uas.. a van arbeiders,
t_jd3;is deae oorlogsjaren, h? - f t . gal 3 fd en ge-
rarkt, ï7-eet . beter. Toen. hot. gehele "trotse

g3bou7:': c.ils e^a kaartanhais ineenstortte,
to-3ü de laffe en corrupte bestuurders hand- en
SiJ-jriiionEteii gingen varlsnan aan de lu^i's,,
to^v. a e arbeiders 2ich ds ene illusie nu de an-

H

d3.rc~ sagen ontvallen, dachten 3:iv toen' c;an Een- .
h?ic \ in de Vakbewegin V .'valneen. . • ;;-y-t- "s-, v;el

konden horen, .dut was, dat de arbeiders
: f l ^ - e moeten van dio oa/^e roj: el niis ceer
, of: ""3 krijgsn óy nocit in.sor in esn;

", of: "i.e zullevi V.T;:I uijii-' contribütie-
Ci::ii^s niet aeer profitaren'. V l

I, -i hert algöiiieon v;as het 20, dat de . arbeiders,
Tanjcsr 3;.̂  dachtten aan de organi^atiüo vo.ii vc5ór
l^ii, ,-;lke oprichting, v/;n ^ei: n id^vo vakbond af-
?7G2Gn. V.' a. t rel positief iia-rvezig is, vocral in
de laatste tijd, is s:-;n ong.3:Ief ini ~erda en vage
drang naar V'3"A*il".%J;ilLi!j. Je initiatiaf n,3a;ors •
vo^r de S.V.B, soecul aren op deze gevoelens
onder de arbeiaors, om dsze v;;go drang om te
bui v in in de richting van .---G n E. V. 3..

D -3 arbeiders v;aron aot hun organisaties
ji-j.cht;-lcos tegen de hongora^eop van het kapi-
taal. <ii_. hobben deze machteloosheid heel scherp
en duidelijk aan den l;jve gavoeld. iu"aar vrat \ -as
d » oorzaak van doze laa

DU ^ ropag;.;.üdistdn voor de IL. V. 3, '"_jaen als
aaéijx aan: do verdeeldhaid op vakverenigings—
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gebied en wekken bij hun lezers de illusie, dat,
als nu na- r d e, z e verdeeldheid is v--.-rdT'?enen
ook de machteloosheid is opgeheven. -ia^r ook
in de E . V . B , zul len de arbeiders g3doei,;d zijn
tot nachtslo .-sheid, als. zij niet ko;u;?i-i tct
z elf-op tred en als arbeiders, raas^aal; tot
z elf-acties als bedrijf sarbeiders. in njv-.'e ver-i
bondenheid niet de arbeiders van andere bedreven.

_^il j^TJkxik _T ,N_iet het oprichten van een nieu-
Ëjj^h^lDi' " v / e IC.V.B. , die onvsr-biddeliik

' m o e t uitlogen op hst vcr;;-3;'i van
een vierde vakcentrale na.',at de humanitaire,
de katholieke en de ch3?is'telijike (ook al zegt
men dat niet te rillen) sn zal ..lokten concurre-
ren in het"behartigen van
moeten trachten een plaatsje te .' 'veroveren"
onder het overkoepelingsdak»

Eïi-JïIilD betekent •.• el: dat de rirbsiu^rs zich'
over alle politieke en religieuse verschillen
heen aaneensluiten in het bedl-.jf en s.o een
str..jd-eenheici vorken. Omriiddellijk verbinding
zoeken net de arbeiders v uu andere bedrijven;
hun besluiten neaen in bedrijfsvergaderingen
eu deze besluiten '•; S-1-^- .üalien vo^r ;Il3 arbei-
ders in het bedrijf; huïi'^jerst-? 0i3-:-rn fornraleren
en doordrukken, saaen met de una ar e bodr^.fsar-
beiders, eventueel sAaking en andera strx'dr/.id-
delen.

In en door d e z e strijd vrord t de v/srkelijke
EüiLÜlD geboren en de machtelooshsid o i/~ si: t ven.
D-in zisn en ondervinden zij hun macht, z:.̂  zien
hu:i eigan gezicht en ondervinden hun ?ii-:r i./ 'Cht,
uj^istaiuHcht, en zullen dat nooit rri3er v 'rieten.

Door het terreur-npparaat van de Jïitier-bende
is dit ali.es nu nog niet aogel.jk. _^an kan alleen
door propagandakeruen des e strgd eu aea.; ver—
xiel_jke Eliï-IIGlD voorbereiden.
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Voor deze propaganda is een vruchtbare bodera
aair.v.;3Ï£;. In ie hoofden van millioenen arbeiders
I ••:•', f i ds drang naar Eonheid en Vernieuwing.

j hebben echter geen klaar en duidelijk beeld
hoe_deii9 Eenheid en Vernieuwing er uit zal zien.
iig hscbcn nog geen besef van de strijdmogelijk-
ha^sii, die er "slraks" sullen, zijn.

Daardoor is het te verklaren, dat dé geeste-
1 ,ute vaders van deze iü.y.Bv (de C.P,J.) er nu
a;.nv<.-..Luveljk in zullen slagen gehoor te krijgen
b .j vele goedv, illende ar'Soiiers en hen voor dit
.nisa" vakbondskarretj 3 te spannen.

Deze arbeiders snak^on naar Eenheid en Ver- .
ni^u'Ting, câ r ondanks huu uiV.jaoi v-^n alle'
vroegere verhoudingen, gr.josH. zij toch terug
naar oude v omen en begrippen. ^] z:jn dacrin op-
gegrosid en kunnen zich daar'niet halemaal van
los aaken.

ïïet is niet waar, dat, zoals de inleiding - -
-zegt, ;;het vukverenigin :-3vraagstuk een l'evens-
Iï.v-3stiG is g'j",:oriiin voor honderdduizenden ife'dér—
-L cÜlGk]3,A ^ * •' '

iifct 'i's rel een 'le'vanskv'sstie- van niear's par-
t.jkiioei'ërs, nieuwe burocratsn, maehthgbbsrtjss
e n borizsn.. Voor de a r b e -i d e r s (vr..j schrij-
va:i niat "liedörlanaers1 ') is het oen l jvonskvves-
t.i.J o:..: a el f macht te var o v aren.

x;.Jg. c h t tegen, het Kapitaal ! i i

'./At ds.ar de arbeiders ".ordt voorgosat is esn
poging tot funes to afbuiging var. d j cnargi^? en
d j btr jdvil dor arboidars. .«ieii po.stst s n oud
b.3:: ;ldJG een b*3stjo op, haalt er ^7at scherpo
k-?u'it.]as af j plakken er dosnoods s ïn paar andere
Isdclaatsn aan en- ze t ton hot do arb r.dd'ji-3 voer
als 3"ii geheel ni OUT; en bruikbaar ding, dat s ij
ia haü strijd togen het wexöldkapitaal kunnoii
hant-'ar on.
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Op blz. 2 van de "Beginselverklaring- lezen we:

•• "nan.-eer T?rlj hierboven spreken ov-3r "drang naar
vernieuwing" dan wil dat niet zegden, dat Vvjj

.alles zouden v/i 1 1 en vervrerpen, -vat "./_;• voor de
Oorlog als vreiurdevol hebben leren beschouwen.
Integendeel - vlj rillen aanknopen b j de grote
betekenis, die. de v icroorlogse vakbc-.reging voor
den Nederlandsen arbeider heeft gshad en het
belangrijke \verk, dat z:j op sociaal en economisch
gebied heeft verricht. Wij behoten zeker niet tot
diegenen, die zich laatdunkend over de vroegere
vakbeweging Kenen te zaoj&en uitlaten» De ïifeder-
iandse arbeidersklasse ïïeeft liaar vo:::r de ver-
heffing van z,jn levensstandaard vssl ta danken
en de gevolgen van de economische crisis der
vearöorlog&e jaren zouden yoor haa,r souder
het optreden van de vakbe-sging nog ve i l nocd-
lottiger zijn

DIT ^5 TilBIt ANDZK3 UW*!» dan van d* v^ósgere
Tribune, C. P. E. en R.V.O.

Inderdaad is de vooroorlogse vakbeweging van
grote betekenis js'.;e".st; echter a-fet voer de ar-
beiders moar v? e l voor het Kapitaal ea. het onder-
nemerdcaa.. Dat de vakbeweging v.-m positir-yg bete-
kenis vas voar de arbeidersklasse ligt só ver in
het gn:ze verlsden, dat T.,-e daar niet Keer op be-
hoeven 'aan te knopen". 2.eker ni^t bjj do jonge
generatie, die daar -einig of niets van af -.,-^et.
De vakbeT. e-giag is in de laatste tiantallen jaren
vo ;r de arbeiders alleen van negatiave betekenis
geus st.

2,ijn "e nu al vergeten, dat Troslstra in 1918
s^rak over de J'rem. :ers der vakbei73giag:: ? Heeft
het stijgen van de T. elvaart van da arbeiders ge-
1-jks tred gehouden met da ontzagl.jk.3- t oenene ',
van de saat scha p pel Ijk 3 r„jkdom ?

Het stuk brood en het conf ecticpakje méér,
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vrat da,n nog siaar alleen ten ded viel aan be-
paalde ..roeden van ds arbeidersklas .ie, he!:":.en
vr,r; 'lat te danken gehad aai: de !'str:gd"', die de
va!-.*;- cre^ing daarvoor hseft gevoerd ? Of '/as
dat ts-danken" aan de bijsondor gunstige positie
ïia< r i, .i het ÏJeclerl.Mridse kapitaal verkeerds, in
hoofdzaak 'door de enoroe winsten, geperst uit
hat proletariaat van Indonesië ?

-e dan .nu al de economische crisis der
vooroorlogse jaren vergeten, ".aarin de vakbewe-
ging over de hele linie heeft 1.3D jiG-ffd ZHKT aan
hst neerdrukken van de levens- en arbeidsvc-.or-

iujij. ~ e vergetsn de tactiek van de vakbonds—
Isid-srs aen de conf erentiet-if els der onderneaers
oa 10,;.? loonsverlaging t^ eisen en da.a pi- de ver—

eji de. arbeiders te laten ''overvî .en"
door met 5;j genoegen te'neuen ? .ign ve dan ver-
Ijetan, dat -;a 26, via allerlei "ov^r" inningen :'
naar de afgrond zijn gevoerd en het f,-';scisue
fcitelr-k gs-sst. Blijk ~erd vcorbsreiJ ? De betekenis
va>i ds vakbe' eging in d -3 vooroorlogse crisis
(v-^-i^ï l^-oö) is voor -de aa-beidersklasss van ne-
gati jV5 aard gefeest en -vat "..̂  mede aan haar
ts ;:dd>^-:en!t heboen, ib de. ondergang in deze bar—
biv.rse iriensenslachting, het fascisme en een gs-
ö'eldige res voor de revolutionaire ontwikkeling
van hst proletariaat.

^•ovandien brengt de schr-jvsr ong^.rild tot
uiting, dat de vakbeweging 3.n de cirbaidörs
tif ; ~- vcrschil.1 jnJe dingen aojn. Als iaaand, in dy-
2,0 d.;v .ci., e 'n brood cadeaa krijgt van ün andar,
d J:: 'vsoft ĥ j dat brood dus aan dis andere te
aankon, —aar verovert hg dat brood ZüL?, aan
iî -.?ft iii} nio^and iets. to danken drui alloe.a zijn
31 >Z- jvCïITIT.3ïï. Do schrijver brengt dus tot ui-
tiii^ ,dat de vakbeweging n i e t het orgaan v:as
van de arbeiders zelf, maar dat het 3 on apparaat



in handen van de gesalarieerde bestierders Tras,
die nog niet eens hun normale taak,, ~aarvoor a ij
^erden betaald, konden uitvoeren.. A._j "aren nr&l.
de laatste t iental len ja ren ge v: o rden; d^e pl_e.i_t-
tegorgsrs van h^t P a a l en hs t o_vri .•riie.-.erdogi.
Ijn zo zal liet ook in ' t j a toekomst -gaan n s t welke
vakbeweging aan ook, of ze "r o cd", rose, zv \ a r t
of ge>3l van kleur is en :velke mooie naan men er
ook voor zal uitdenken.

De schrijver van bovenstaand p le idoo i tengunste
fan de vroegere vakbsvreging, v/eet dit net zo goed
als T.nj. Maar men ka.n het - :ddee van e'-üi vakbe'.ceging
niet h.elemaó.1 in discreuiet brengen als .c-ien vreer
ïo'n soort ding (trots gebouv;y 7,ril gaan opbou-

Verder lezen v-re o^ blz. Z van het --'Beginsel-
program'1 voor de B.V.B.:

"^o bleven de al te talrijke vakcentra! as na:: s t
elkaar voortbestaan, lang nadat de tsgenstellingen
die tot de splitsing hadden geleid, in fe i te
hadden opgehouden te b e-staan. Verschillen van
opvatting inzaks tactioic-, organiaatisvori;: enz.
vielen steeds neer 'weg; -protest int-christelïjke
arbeiders staakten, aló het er op aan k~aci even
da>'j..-er tegen onwillige p',.troons als hun ricderne
collega's, ook al was het christel.vjk vakverbond
aanvankelijk gesticht ais een organisat ie , die
vrars Tras van alles, -vat naar '•'!•:!->3uenstri;d'!

zweemde; katholieke arbeiders boaisa :^o nodig
de strijd aan tegen katholieke ond':?rnd-:,vbrs, on-
danks de leer van het Hoomse sol i d.ar i;..::: 3, die-
het R . K ^ H . V . in z^jn vaandel had g^sc^ir :veii,"

H-^'- ^_1'T1^ ai -^e voorbeelden 3 ja er voldoende
fPil ...-13 -i'JiIS. aan te " . • / jzen, dat de confess ione-

le arbeid ar s diiivrjls zelfs nog
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da^erder waren in het vechten tegen onwillige
patroons. Laten .ï/e maar in hoofdzaak denken
a^,n de 'ïilburgse textielstaking. ^iaar dat vraren
"\T i l d e s t a k i n g e n" i ! ! Dit vraren
dan Sj-oritane uitbur s tingen, . v r a c r b / j de arbeiders
in hot -bedrijf te hoop l iupen,- de koppen b^j el-
kaar staken, hun eigen strijdleiding kozen, ver-
binding zochten met .un-dere bedrijyen en zo de
s ti' ,d aanbonden met een eigen or gaan tegen de
leiding van de vakbond ,ija, .jji o n d a n k s
dez a vakbond.

Z:j schoven de vakbond opzij als een ondeugde-
l.ok ding en vormden "vanzelf" een b e drijf s o rga-
nisatie.

Deze bedrijfsorganisatie werd niet opgericht,
met ledenlijsten en reglementen, statuten, vast- .
gestelde contributie, congressen en a-'f delings-
vergaderingen met beschi^jvingsbrieven en amen—
dementen daarop en hoe al die andere rompjslomp 7-;-
nog meer mag heten, neen, zo'n bedrijfsorganisatie
7>rerd g e b o r e n u i t d e uia;. tschapj.el.ijke
nood , die z^j gezamenlijk ondergingen en T7i,.ar.tegen '
z.q geaarienl-jl: c: o e s t e n vechten.

kaar op bovenstaand citaat volgt dan in de
'"Beginselverklaring" :
; 'In dat alles openbaarde aich een nivellering,
esn naar elkaar toegroeien der onderscheiden
vakcentrales, die de mogelijkheid van eenheid
in aich.

Dit is nu toch wel 7?at al te erg. Hier rordt
maar even klakkeloos de '•'•.?ilde staking", de
b es t s en mooiste uiting van eerl;.jke en eendrach
tige arbeider s strijd toe nog toe, op het credit
vd.ii ds vakbonden gebchravsn.

Ja , in de perioden van deze acties der ur-
boiders was ".vel sprake van een naar elkaar toe—
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groeien der onderscheiden vakcentrales, maar
dan alleen om gezamenlijk de "rrilde staking" te
b r s k e n , kapot te slaan en de ;7 s vormde ar-
beiders-eenheid uit elkaar te ransalsn rast alle
middelen.

En dit " 'fordt dan gebruikt als pl.sid.o,:i voor
een E.'V.B.?

H o e b e s t a t l l :

Op bla. 5 van de "beginselverklaring^ lezen TTS
'

;lBij_ het verzet van ons volk tegenovsr dsn over-
weldiger heeft de vakbeweging dan ook als leiding-
gevend, en organisatorisch centrum galivei ontbro-
ken, hetgeen de strijd van de arbeidersklasse
tegen'.,de aanval van het fascisme ongetwijfeld
ten zeerste heeft verzv«rasrd."

OOK D Af' 10 K.„',R l jiiaar ook dit arguuisnt kan '
niet gebruikt ,'ord.on als een

pleidac'i' voor een eenheidsvakbond. Dit leert ons
de ervaring uit andere landen, I-i dis andere
land en,; waar zo goed als één vakbond -jas, •.vaar
in ieder geval de organisatorische verdeeldheid
op vakvereöigingsgebied veel geringsr :7as, had
het fascisme even gemakkelijk, zo niet gemakkelijker
spsl. En even boven dit citaat iezsn -•;&:

"Het .vond geen eensgezinde, strijdbare en sterke
nacht tegenover zich."

kaar die sterke strijdbare macht vorken de
arbeiders nooit in een eenheidsvakbor.i. In geen
enkele vakbond kunnen de arbeiders een EENHEID
vorken, integendeel, daar zullen 2.3 allerlei
ge- en verschilden onder elkaar uitvechten. De
merkelijke 23̂ rïJID vinden zij alleen in hst bedrijf,
waar z_j de geneenschaijj.-el:jke nood go:̂ d.:Linlijk
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ondergaan en waar zij dus één gemeenschappelijk
belang hebben. 2n daar alleen kunnen aij MA.CKT
vormen,

Verder lezen we op blz. t> van de "bsginsel-
V9rl-':l?.ring;':
;iln andere delen van bsvr.jd gebied g in-g men wel-
iswaar tot heroprichting van de drie grootste
vakcentrales, t.'.T. moderne, protestantse en ka-
tholieke, ovar, maar zocht uien niettemin, om
aan de drang naar eenheid tegemoet te komen,
eer. oplossing door hot vormen van een 2gn. over-
ko-^ ..:.lingsorganisatie, .-.'ij erkennen gaarne,
dat zulk. een overkoepeling, wanneer z..j niet tot
ssn formaliteit beperk.t blijft, maar zich in de
vor;;: van een levend.e samenwerking vanaf de top
tot ds busis van de vakbeweging we .t te uiten,
een stap v o ̂ rwaarts betekent, vergeleken bij de
toastend van vóór 1940."

DJvI '.'JIJ en helemaal niet "gaarne".
D es e pogingen aijn het v;erk
van oude partijknoeiers, oude

vakbonzen, die hun vroegere plactsen t,reer willen
iiiiier.-sn in nauwe sajaenwerking met regeringsor-
gansn, dus ia e t de bezitters. i,ij pogen met deze
senhsidszwendel tegemoet te komen aan de drang
naar a-anheid, die ongetr^feld in de arbeiders
leeft, eii ho^eii, dut de arbeiders die z^sndei
voor scht zullen aanz.ien. Een dergelyke "over-
koe^ I ing" zal zich nooit of te niniuier uitstrek-
ken tot aan de basis, dat is: tot aan de arbei-
ders. Koepels hebben de eigenaardigheid altijd
al.'.esn van bjov_en te zitten en van boven te bJJJ—
ven. In die büvsnste koa^-sl zul heus vrèl een
sa.i:.i3.;;i~3rking z,:.jn, maar dan alleen om de arbeiders
niet tot eenheid ts laten kouen, in het belang
van de bezittende klasse.
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Op bovenstaand citaat volgt dan:
"î aar andersom zijn hier dan toch weer de oude
scheidsmuren bezig te herrijzen, de overleefde
tegenstellingen weer aan het ontstaan, die voor
en tijdens de oorlog de positie van de vakbeweging
zo uitermate hebten verz—akt. En wanneer v.lj dan
vernemen, dat daarginds in het Zuiden van katho-
liek-kerkelijke zijde weer "verboden'1 vrorden afge-
kondigd on lid te zijn van bepaalde organisaties,
i.c. de eenheidsvakbe."eging, dan dringt zich
toch al te zeer de gedachte op, dat hier eng-
hartige groepsbelangen zich ten kostG van het
al gein er 3 arbeidersbelang trachten te herstellen
en één v/an de grootste . vin s t en van da bange tijd,'
die nu welhaast achter ons ligt, t aai at dreigen
te doen. Da' roia menen wij, is de andere ~eg, die
rechtstreeks naar de tot stand brangiug van eer-
eenheidsorganisatie leidt, ten ens jale ver-
kieslijker."

HST IS I'JO-j of door het episcopaat of door de
jII'ET ZEKER onderscheiden bisdo.-iaen des e "ver-

boden" overal zullen '.-orden afge-
kondigd. i;iaar gesteld dat dit zo is, wat Tril je
als vakbond daar dan tegen doen ?

Ben groot deel zal *<fi$rmo ede lijk het -verbod"
nakomen en zich laten 'örganissren in de offici-
eel toegelaten katholieke bond, ondsr het veilige
koepelt.ïe. 3en ander deel zal vermoedelijk gehoor
geven aan de propaganda voor de -S.V.B, en zich
daarbij aansluiten, llog een ander deel zal er
waarschijnlijk helemaal tabak van hsb'.-en en onge-
organiseerd blijven, zolang dat nog mogelijk zal
sijn en er geen verplichting is;ordt opgelegd.

Nu kan je wel in een program of esn brochure
schrijven, dat de weg naar de S.V.B, veel '"ver-
kiesliijker1' is, maar daar maak je nog goen eenheid
mee.

Laten v:e weer eens terugdenken aan de tex-
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tislstaking in Tilburg, dan blijven we dicht bij
h-iis. Da; r verbonden de christelijke en katholieke
arbeiders zich met communisten, socialisten en
ongeorganiseerden, alles b-j eliiaar. ^e trokken
er zich. g^en 2ier van a,..n wat de pastoor, domi-
nee, j.-.xcti.jleider of var.boiib ervan zei, maar druk-
tsn hun wensen en eisen dóór, g e a a m e n l ĵ k,
Omdat er n o o d tras, gezamenlijke nood en deze
arbsiders voelden, dat ẑ j in o e s t e n vechten.
jln dat z;-j dat alleen geme snschaj. pol. .ik konden doan.

Ds geschiedenis van da laatste 25 jaar la-
ten 0:13 tal van deze voorbeelden zien.

''In 1317 brak de Caarenmncht in Rasland onder
de slagen van de buitenlandse v.jaad en van de
door nood en vertwijfeling opstandige massa's
arbeiders. De verbaasde kapitalistische wereld
zag, dat die graur.re masóa in "erkpak en uniform
nis t i^- ar een ordeloos dooréénkrioelande menigte
v;as, d^ar dat ze onmiddellijk begon zich tot een
georganiseerde EüiiZID te vormen. De arbeiders
te. ̂  311 de kapitalisten, de boeren tegen de grond-
8i_,3na.ars, de soldaten tajen de officieren,
ovsri.l vormden zij zich tot eenheden, vaar ẑ j
door hst kapitaal en de staat vraren bijeengebracht
in de bedrijven, in de dorpen, in de loopgraven
s n kaz.ez'nes. îj organiseerden hun senhsid door
het kiezen van een eigen leiding, bedrigfsraden,
dorpsraden, soldatenraden, die zich ^reer verbon-
don tot de grote arbeidarsraden, boerenraden
en ai>8iueno soldatenradan en zó als een georga-
niseerde- macht der onderdrukten optraden. 3en
macht, •.raa.rô  alle aanvallen der Czaristischo
ŝrisrö.g.ls en kapitalistische politici brakun.'1

(Gitast uit: '''ïïenheidsvakbond. of Arbsiders-een-

3n ingeland gingen golven wan stakingen
ov3r hó; land, tegon de vakbondslaidingan, de
pastoors en ds dominee' s in. Dat >7aren de Shop-
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SteT~ard-be-7egingen (d . i . bedrijf svartrourensnan-
nen) en de Rank-and-fils-be'-regingen (d. I. van
onderen op) . Dat "aren '.rel anders ne";v3ia d<-,n
Sovi ets , rua&r in de grond van de z.ii.3,1-: -ras het
't begin van hetzelfde: ondanks aile verboden

'en tegenwerking van de vakbonden en de kerkelijke
instanties, traden de arbeiders in de ba-drijven
als een eenheid op, ze verbonden hun acties
van bedr.jf tot bedrijf, tot een georganiseerde
"beweging.

In Duitsland vras het niet anders. De munitie-
en vrerfarbeiders bego.^ien als bedr.jf 30 "iiheden
han grote stakingen, ook s; j isaakten hun nieuwe
eenheid in de bedrijven van onderen op en kv.'anen
in actie, vrat de vakbonds- en partijleiders er
ook van zeiden.

In IJoveaber 1918 gebeurde in Duitsland v:eer
precies hetzelfde als een jaar daarv'o r in Rus-
l'ind. In 1934 in Asturië, in 1335 in Cataloni'é,
in Frankrijk met ci/e bedri jfsbezet t ingen, in Amerika
mot de' s i t-do*,rn- stakingen en eigenl-ji ir. a-e 'hel e
reeks van "v.'i.lde stakingen" zag 019 n telkens T,- e er
hetaelfde verschijnsel,

Des e bewegingen v,- er Jen niet "opgsricht" ,
aen ging geen Z.V.B, of'^vfelk andar '?trots gebou"-"
van tevoren in elkaar timmeren; aeza bewegingen
ontstonden allemas.1 uit de • :: a_a t a a ha. y y ^ li;. k e -nood
d i- e de arbeiders na-, r elkaar toe dr^if ' en, 13-
gelijkertjjd, uit de verz-.^akk:.1 ns; of ins .nstor ;...i.ng .
a.i iitrl, heersersé^j.^ •. -::..•.. t . ->;aurdoür de arbeiders

vr.jer • arnslag kregen, v.-aardoor de iïiogel::kheid
ontstond, dat zij tot actie en tot eenheid kv.araen.

Dat is de j-ropagand?,, die vv-jj .ITJ rssds onder
de meest vertrouv;de en politiek- geschoolde :ir-
beidors moeten voeren en straks a.isöaal onder
de bedrijf sarbeiders .

D a t i s o o k d e om de katho-
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liske en anders-denkende arbeiders met ons tot
^Üj.klLID te brengen.

Dc.t is niet alleen de meest "verkieslijke" weg
•naar dat is de EJIaE weg I l Een andere is er
niet i i i

Op blz 9 (onderaan) van het "beginselprogram'1'
van de L.V.B. ].ezen we o.m.:
Mii;ij stellen ons voor, dat de S.V.3. zoveel •
doenlijk-••op industriële grondslag aal vorden ge-
organiseerd. De vakbonden voor de oorlog waren
uitsluitend naar de beroepen opgebouwd. Dit
leidie tot een grote versnippering van krachten,
vooral in de industrieën, "/aar i n een grote ver-
scheidenheid van beroepsn werkzaam was. Hoe':.'el
alle arbeiders in sulk een industrie tegenover
Isïi werkgever of werkgeversorganisatie stonden,
waren z-^, zelf verdeeld in een aantal orgs.nisa~ .
ties, gescheiden naar geloof en politiek en ver-
volgaas nog. eens naar beroep. Het gevolg tras,
dat de strijdbaarheid van de vakbeweging uitermate
werd vsrzifakt en :iiia.j.er die resultaten konden
rforden. bereikt, die mogeL.jk zouden zijn geweest.
indi:;ti alle arbeiders, iTarkzaan i,n één bedrijf .
of t-d-: va.n industrie, gsasenschapijelijk in één
organisatie hadden .kunnen optreden. Door
het bedrijf en de industrie als grondslag voor
de vakorganisatie te aanvaarden menen vrij dit
vo:-r- orlogse euvel te kunnen overwinnen en de
positie van de vakbeweging versterken."

HIÜA '..OUDT
J_J3 .JE OIJl^CliT van de arbeiders "verklaard"

uit de ''s truc tuur" der vakbon-
den. De organisatorischs verdseldhoid op vak—
ver^nigingsgëbiöd zullen ./e dus raoeten opheffen,
da arbeiders allemaal organiseren in de E.V.B,
en met deze andere organisatievorm, is ook de
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onmacht opgeheven en kunnen de arbeiders strij-
den.

Accoord ! Laten vre nu eens een ogenblik ver-
onderstellen, dat er g~en officials boaden niet
een koepeltje erboven, zullen komen. Dis konen
er natuurlijk vrèl, daar zullen de bssitters ~el
voor zorgen met hun hele en halve handlangers»
Maar v;e zullen even aannamen, dat de S.Y.B.
erin slaagt, deze officiële bonden zodanig in de
•.Helen te rijden, dat ze geen voet aan do grond
krijgen en alle arbeiders zich organiseren in
de S.V.B.

Om je in te denken, je even te kuuaea. voor-
stellen, dat je het zó ver krijgt, moat je natuur-
lijk-alle oude :reactionnaire krachten, alle psr-
t-jïeiders, politiekers, kerkelijke instanties,
regeringscontroleurs en andere depart^-zsnts-
sauiters een ogenblik over het hojfd zien en
net doen of die er niet sim.

Maar goed ! ïïe zullen afspreken, dat 77e toch
zo ver sijn, dat -^e allen in die éne bond hebben;
we hebben zelfs strijd-vil lende: en strijdbare be-
stuurders op alle posten, zelfs op ds hoogsten.
Dit is dan -.vel de meest ideale toestand, die de
meest 'optimistische propagandist voor ds L„V.B.
zich kan denken. De actie kan dus begin.-.en en v?e
"achten alleen maar op het sein van -ds leiding
van de nieuwe eynheidsvakbond.

Maar och, kameraden, -we kunnen b_j al het ver-
ondersteilen, dat ve hebben gedaan, toch niét
veronderstellen, dat ook de hele kapitalistische
klasse en haar staatsorganen al die tijd hebben
zitten slapen en dat alles m;-,ar ongestoord zijn
gang laat gann.

Als er '.rerkelijk een sein tot e?n b .zondere
act i-e gegeven zou ,,-orden, dan ku ruien ":s er donder
op zeggen, dat er aan de vakbondsbureaux politie-
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patrouilles verschijnen, die de vakbondsleiders
inrekenen, de gevaarlijkst en natuurlijk het eerst,
ds kassen in beslag nemen en dat de gehele or-
ganiscitie v.rordt ontbonden en uit elkaar geslagen,
3n rat hebben we dan bereikt ?

c'ij zijn dan veer een verstrooide menigte,
in vsrvfanring gebracht, omdat ~,ve geen apparaat
mser hebben, ve zitten Teer zonder verbindingen,
zonder aanvoering, zonder organisatie....

Zn :als v;.e dan t o c h v/i 11 en vechten, 'als
de 'algemene vil tot str-.jd t o c h aanrezig
is, de v/i l om als Z-Si.JH.2ID op te treden tegen-
over het kapitaal, de klasse-vijand, dan moeten
-,re van voren af a. n begingen en -vel daar, waar
v»e ook NU kunnen begijnen: in de bedrijven" als
arbeiders de eenheid maken, onze eigen vertrou-
7,'ensraannen kiezen als eigen strijdleiding, deze
jaet elkaar verbinden tot arbeidersraden en :;ó,
van onderen op, ons e E3L«H3ID ZSLP î ilQi'J ! i !

Blz. 10 van de "Beginselverklaring". .V,1'e lezen
vardsr:

".rij stellen ons voor, dat de E.V.B, op demo'cra-
tischs grondslag zal vforden georganiseerd. Ver-
kiezing van alle besturen, van hoog tot laag,
roulering van functies, regelmatig overleg tus-
sen besturen en leden over alle belangrijke kwes-
ties, de vakbeweging rakende, komen ons als
middelen voor om daartoe te geraken." En:
i!BovsncLien kan slechts zulk een democratische
opbou',7 van de vakber.eging aan ieder lid het be-
1 Jd3n. van zijn godsdienstige overtuiging en het
nastroven van zijn maatschappelijke idealen mo-
gel^k maken, die nimmer een voorwerp van vervol-
ging van de zijde van de vakbondsbesturen mogen
•.vorden, zoals vóór 1940 voorkwam en verderfelijke
politieke enghartigheid in de vakbeweging be-
voriarde."
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in de' E.V.B, zijn gsorganiss erd,
mogen ".'e allen önae godsdiensti-
ge overtuiging bel.ij.l3ii en onze

maatschappelijke idealen nastreven, Nou, dat kan
een aardige heksenketel worden ! ..aaar ^

.AL

-is, dat de bestuarders daar niets t eg 311 mogen
doen. Laten we eerst eens even afwacht on, hoe
die besturen er zullen uitzien. '.7e gaan natuur-
lijk steeds van de veronderstelling uit, dat de
B.V.B, de vakbond -vordt, en de drie andere of-
ficiële bonden geen voet aan de grond kragen.
Krijgen ze dat wel, dan heeft de vierde gs-en zin
en kun je foeter maar metsen uitscheiden met
energie verspillen.

Liaar hoe zullen die besturen er dan komen
uit te zien van de üaV.B.?

>i& veronderstellen nu eens, dat duizenden
en nog eens duizenden naar de ".V.B. strofen-,
liet deze duizenden komen honderden mes, van het
vroegere corps bestuurders, lageren en hogeren,
uit de vroegere moderne, confessionele en neu-
trale bonden. Natu .ir lijk, daar zijn ettelijke bij,
die nooit door de leden van de E.V.-B. reer- in
een bestuursfunctie zullen v/orden gekozen,
die ro.iss.chien zelfs gee_i kans krijg e /L alleen maar
lid te v:orden.

Dat zijn degenen, vooral van de vroegere mo-
derne bonden, die zich voorgoed gecompromit-
teerd hebben door hun houding t. o. v. de Nazi's
of die zelfs mat 'de Nazi's hebben meegewerkt.
âar er zijn tal van lieden van dit oude bestuur-
corps, die zich n i e t gecompromitteerd heb-
ben, vooral onder de bestuurders van ds katho-
lieke en christelijke bonden.

!>e bedoelen: niet gecompromitteerd in na t i o -
nslihtiache zin . Deze .aeuben h 30 '. .311 dus in-
groi:e mate hot vertrouwen bij h a n arbeiders
nia-t vörloraii en zullen heel spoedig hun lesje
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over de ''nieutre democratie'
ku. j. -.i en opzegden.

komen er dus in •' ! ! i

van buiten .3 . i :
f>.-.*•

Di
de
w e .
zo

zi t ten i
U H

n die komen OOK
Juist omdat

op
hetestu -rsplaatsen te

e e.- araraat is, een "''trots gebouw", zal het
S.UV7 en 20 goed mogal.jk poëten functioneren om

de '';celangen-behartiging;i zo goed mogelijk. ter
hand te kunnen nemen.

:ls t staat vast, dat zij, met hun routine en
ervaring op vakver eïiigisgsgsbiéd, heel gaur de
begeerde posten zullen kunnen bezetten.

jkaar laten we er vooral om denken, dat dit een
o u d e routine en een o u d e ervaring is,
die zij meebrengen. 3n deze oude ervaring is:
jl a c h t. luacht over de leden, ! lin van deze
macht zullen z ., gebrui-c maken-' om hun posities .
te behouden en te versterken -ondanks de "demo-
cratische structuur" . Theoretisch was de^zë, démo-
crciti3 ook in de vroegere vakbeweging tamelijk
gewaarborgd. Theoretisch i ï -̂ aar je moest in. 4e
practijk maar eens proberen een gesalarieerde 'be-
stuarder van z_jn verheven post af te knikkeren.. '
Jan -era er wel geknikkerd, maar mat dit velschil.
dat je self de knikker v/erd en uit het veilige
bakje vandaan in -de goot kwam te rollen. Zal.
dat in de Z.V.B, anders gaan ?

deze besturen en vooral de - bestu-irs-
t oppen, hun macht in de toekomst laten ondergraven?

/.Isker., er zullen nieuwe en ook wel zuivere
elementen inkomen.

.wâ .r hoelang zullen zg zuiver blijven ?
iiti.li de arbeiders, die dit lezen 311 over enige

ervaring beschikken, 3 elf hst antv/oord op de
laatst 3 vragen.

Blaiz. 11 Van de "Beginselverklaring":
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"Het losmaken der vakbev?eging van enige politie-
ke partij betekent n ie t , dat de lü.V'.E. niet zou
kunnen samenv-erKen raet politieke purt.-ien, die op
sociaal-economisch terrein gelijkgerichte doel-
einden nastreven. Zo groot mogeijke samenwerking
van ons volk in zijn onderscheiden groeperingen
blijven vrij steeds, gewenst achten, vyaar dsse maar
dienstig kan zrjn aan de vooruitgang» vaar de
vakbeweging dient steeds een zelfstaiMÜge
formatie, niet verbonden aan eni^e politieke
partij, te zijn - Tril z::j niet tot ean oix::.ichtig
sectariscie vervallen."

i-iaCIT 'Kriji'1 DEZjü • en wat "dient te zujn" -Tel neer-
'/j^'bBLIJKHEDI^T söhrijven in een brochure, maar

daarmee zijn de voorwaarden nog
niet vervuld, dat liet ook zo zal gaan. Dsze din-
gen gaan zeker niet zo ! ; !

De politieke par/t:jen, .die meedoen aan d.e po-
litieke'verlakkerij,.,-.moeten een zo groet mogelijke
aandiang zien te verkrijgen om bij eventuele ver-
kissi.iig.en zo goed mogelijk uit de bus to koaiex,
Zij wi_llen groot worden.., macht veroveren voor de
par tij, en haa r f un c t.i onar i s s en.

bullen deze politieke partgen de vakbeweging
met rust la'ten ?

n'elneen ! Zij zullen met elkaar vechten om
de top-functies, de beheersende stellingen.

oamem.rerking met welke Ei"i-73G-lJ;3- dan ook van
arbeiders, met p o l i t i e k ^ groopci j.ngon of partij-
formaties is v/si gewens t ?r. zsif-s noodzakelijk,
maar da.n alleen met diti f ;ri.-LiaLi63, dis op het
standpunt staan en dit met alle kracht sullen
propageren:

G-een macht voor de par tij: maar :
ALL3 jüiCHT AAIJ D? AHBSID3.RS ^3L? l

Op blz. 12 van de "Beginselverklaring11:
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"De 2.V.E, ? zoals zij thans in tal van contact—
co..:i .dssies en propagandaorganen bezig is te
ontstaan, wil in de eerste aanleg een beweging
voor de eenheid der vakorganisaties zijn., Zij
v»'i l ü.1 diegenen on zich verenigen in wie de
ovsrtuiging leeft, dat men terdege gebruik moet
maken van de unieke kans die de goschiedenis
ons voor de verwezenlijking van de vakversnigings-
eenhsid heeft geboden. Zij wil de gedachte van
eenheidsvakbeweging tot gemeengoed maken van
alle Nederlandse werkers, zij wil de vraagstuk-
ken bespreken, de moeilijkheden oplossen, die
de o^bouT van zulk een valclond stelt. Zij wil
het doelbewuste kader verenigen en opkweken,
dat straks in de 13.V.B. leiding zal kunnen
geven."

Zn op blz. 13 onderaan:

",/aar de zaken zo staan is het een eenvoudige
eis van democratie, dat de werknemers hun me-
ning vrij kenbaar moeten kunden maken, of zij
een eensgezinde vakcentrale dan wel de terug-
keer tot vooroorlogse verhoudingen wensen.
Dat kan door middel van bedrijfsvergaderingen
en v-.n referendums geschieden terwijl ook de
ondersteuning, die de IC..V..B.-comité' s van de
Zijde der vverknemers ondervinden als een graad-
meter mag worden beschouwd,"

JJII D3̂ E bLjkt, wel voldoende dat de
BZIEZ FAc-b^GZo stellers zich geen rekenschap

hebben gegeven van datgene
wat "straks" komen gaat, Of hebben T.j zich
dat juist v.-èl, maar kont het niet in hun kraam
te pas ? .

Als straks de oorlog is afgelopen, het ter-
reur-apparaat van hst Nazi-dom in elkaar is
gestort en het nieuwe terreur-ap^aruat van de
nieuwbakken "democraten" nog niet in volle kracht
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kan functioneren, dan kónen millioenen arbeiders
in beweging. Zij stromen van de fronten, uit dé
concentratiekampen, uit de gevangenissen, uit
de arbeidskampen en het is te var"achtsn, dat
daarbij de jarenlange druk van honger, terreur,
bloed en tranen een uitleg zoekt.

Dat is de IL.II3KE kans in de '.Terelc'geschiedenis,
dat de arbeidersfiiassa's tot EEJHilD kun..en ko-
men U DE BEDRIJVEN en daarmee tot ssüsgezinde
strijd en machtsvorming.

Aio e t en ze dan. e er .s .t.,., vakbonden •̂ s./:sn...?

j.oeten ze in de bedrijf svergaderingea gaan deli-
bereren, of ze een E.V.B, zullsn maken of d; 11
ze de"vocrc#riog3e verhoudingen" tsra.t-./ensen ?

i.xoeten ze referendums gaan organiseren over
éeze dingen ?

iioeten ze dan vrachten tot "strakst;, tot het
kader is opgekweekt om leiding te gsven aan
hun strijd ?

Is dat naïveteit van de opstellers of is het
een bevruste poging tot afbuiging v;.'ii c.a strijd-
7/il en energie der arbeiders ?

Als er bev/eging en atr:javril is bij de massa
der arbeiders, dan geloven :.ig, dat die dan vel
v." a t anders te doen zullen hebben.

Dan vormen zij zich tot eenheden in de bedrijvnn,
kiezen (ook zonder vakbond) hun eigen l icling
en vertrouwensmannen en v/at die g3koze:i leiding
dan nog aan bekwaamheid ontbreekt, leren zij dan
T78l bij lilen DOOK de strijd, in de beste school,
die ervoor bestaat: de school van het EELF-doenJ!!

Dg IROF^jJi-ïDA bedrijfsorganisatias- zoals v,ij
VOOK 1)3 dat bedoelen, brengt sigenaar-
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digs moeilijkheden met zich mee. Spreke». "TT̂ J bijv.
Liet jiaiiiaruden, die voor de S.V.B, actief zijn,
ovsr bedrijfsorganisaties, over arbeiders-demo-
cratie, over bedrijf sver-adariiigen , .eigen str.gd-
l^idin,?:, enz., dan reageren z;.,i herhaaldelijk met:
'•'Ja maar, dai willen vrij ook." Da-.rorn -.ras het
nodig, aan de hand van het Beginselprogram der
3.V.B., aan te tonen, -/elke principiële verschil-
len er ar-jn, tussen de propaganda der S.V.B.
(esn nieuv "trots gebouw" met nieuv.e trotse
bonzen) en de propaganda voor de bedrijf s rad en
en ds arbeidersraden.

j3en grote, positieve 'Tinst is echter, dat
algemeen gevoeld ivordt, dat we nieuwe reegen
mosten inslaan, naar nieu :e verhoudingsii,
naar een nieuvre samenleving, waar het leven
veiliger is en de moeite '.Tĵ rd om geleefd te-
n-orden.

Die nieuwe weg, dat weten' we allen, is de
eenheid der arbeiders, de opheffing der vroegere
machteloosheid,' het vormen van een macht door
do arbeiders, waardoor z..j georganiseerd als klasse
hun gevreldige krachten kunnen 'samenvatten en
richter, tegen alles v.-at' hen neerdrukt en bedreigt.

• Sr zyn echter ook nog andere eigenaardige
moeilijkheden in onze propaganda. En die houden
\vesr verband met het feit, dat ,:e hior in West-
Suropa van de nieu/;e vormen van eenheid en or-
ganisatie nog zo T.einig hebben gezien .en onder-
vonden. Daarom sijn 77e so gauw geneigd, als vre ;
over nieu-.'-e verhoudingen, nieuwe dingen spreken
en daarvoor de oude woorden gebruiken, dat TOJ
daar dan OOK de oaae, ons zo welbekende betekenis
toakennen. Sprekende met kameraden van de 3.V.B.
rrard ons tegongevorpen: "Ja rn.-:.ur, ™a moeten
toch 3311 apparaat hebben, - - e .moeten contributie
batalsn cm onze onkostsn te kunnen bestrijden,
v.-e raosten bestuurders vrijstellen, "7e moeten kan-
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toïen hebben en .een .krant, enz. •'

De Russische arbeiders in 1917 en in alle
andere zelfstandige acties, hobbao. zich over
deze dingen het hoofd niet gebroken.

Die dingen lossen^re vanzelf Tel op.'Als K-e
het maar eerst gezamenlijk e>:ii3 z'jn, dat ""e •"il-
len strijden. Moeten re eigen gekozen kameraden'
vrijmaken, • dan betaalt het bedrijf dat mar r.
Hebben re een "kantoor" nodig, dan is er
Irf HET BEDHTJ7 rel een appartement vr:'j te maken
voar onze vertrou-raiisma^ren. Dan hebleu '..-e ze
ook gaur bij de hand.

Hebben ve een krant nodig, ook dat lossen
re rel op. De winsten, die de bedrijven maken
aijn hoog genoeg om dat te financieren. Voor-
raarde is -en blijft: ;-Iacht veroveren. Docr onze
eenheid.

Dit zijn juist de eerste principiële dingen,
dia "Ij"hebben af te dringen van Ie kapitalisti-
sche directies en ondernemers, zolang onze macht
.niet groot genoeg is die directies en onderne-
mers helemaal de laan uit te gooien.

Dan hebben re b;jv. het '.voord "organisatie".

ledere arbeider reet een antr-oord te geven op
de vraag, r/at een organisatie is en hoe die ont-
staat. H-j heeft altijd de voorbeelden voor ogen
gehad. Partijen, vakbonden, liefhebberij-vereni-
gingen enz .

Die ontstonden, doordat men zo'n organisatie
"oprichtte", doordat anderen "lid rorden" es zo
d.s organisatie vergrootten. i.Ien gaf zicii op,
fcrc.ri op de leden"i.':jst., betaalde z jn contributie,
had dar. J n st j.tu't'en sn reglementen omschreven
verj..".ioh i i ngen en rechten en volgde de leiding
van hst b a f; t ar :c - of kram in oppositie en pro-
beerde een andere leiding van een andar bestuur
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te krijgen.

De meeste arbeiders, bezitten ongeveer deze
voorstelling omtrent organioatie en het ontstaan
daarvan, îj putten uit hun ervaring. Vanaelf-
spr ekend.

laaar het is een oude ervaring, waaruit zij
hun voorstelling vormen, terwijl de idee der
bedrijfsorganisatie geboren werd uit nieuwe
ervaringen van de klassenstrijd.

Donder uitzonderingen ontstonden de bedrijfs-
or^,iiisatie3, zoals we die op voorgaande blad-
zijden al hebfe-en aangehaald, niet langs de vreg
van het "oprichten" en "lid worden^. Het ging
heel anders. Als "er in het bedrijf of in meerdere
bedrijven, soms in een geheel gebied of land,
grote spanningen ontstonden tussen ondernemers
en ^rbeiders,, dan leidde het spreken hierover in
het bedrijf soms tot het te hoop lopen van het
gehele personeel; of een betrekkelijk klein con-
flict, een ontsla'g of boete, was.de aanleiding,
dat de opgestapelde spanningen zich ontlaadden.
-•j.en vrilde iets d o e n , een demonstratie in
het bedrij- door voor korter of voor langer tijd
het vork neer te leg.jen, eisen te stellen aan de
directie, enz. jien vrees vertrouwensmannen aan.
als een eigen leiding of om de eisen aan de di-
rectie over te brengen, of om naar andere bedrij-
ven te gaan en daar een solidariteitsactie te
verkrijgen, .ien voelde dan, dat er niet alleen
eenhsid nodTig was, maar men voelde, dat men
eensgezind was.

Hot ging meestal niot zo (zeker niet in het
begin) dat de arbeiders van een bedrijf dachtten
of zaiden: "Laten wo een organisatie vormen".
Jeen, ze dachtt.-n en zeiden: "Laten wo samen dit
of dat doen; allemaal. Sn laten w'a allemaal één
lojn trokken, anders zijn TU sateen gelovsrd.^ La-
ten we naar dat en dat bedrijf afgevaardigden stu-
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ren, om mee te doen. Anders zijn :e vesl te zwak.
L- a teil ï;;e nisen s tel len; die en die aio 3 1 en voer
on'?, ric.;:r d. e directie. Of liever: Het is beter.
'dé.-. Y'/'e ör all eiiiaal naar toe gaan. Laten ïre maat-
regRles ner-ien tegen' de uaffers of de onrrilligen,
ais er onder ons zijn."

_dj vormden zich zodoende dus sams-n tot een
_£r g :;.•...':. dat' esn stu's v- er k deed - str:.,id— ?8rk, •
Deardóó?:. varen' z^j èsn organisatie» Vaak
drong dat eerst tot he.n d ,or, als ze ai enige
t;Jd i-n actie 'Taren. tó.}n de oiastaaligiiedea gun-
stig., dan. groeien de^ö organisaties aasr snel,
doni.aat zij, zich bedr;jf;sge-,:jz3 ui tbr si i 321 SK vei*-
biiKl.eii. Dit is;, eyena-ls hun ontstaan, een -spon-,
taan.. gebeuren"^ .;

He't is 'dus niet meer hat oudo ::oprichten"
en "lid v,-ord.sn" van een organisatie, ma&r het
n-isuv/e : worganise.ren van daden, vah activiteit. "

Zijn vr;e . daar niet "r5.jp" voor, : aöals zo vaak
•7prd't tegengeworpen, door han, dia iiists van
het i3L?-optryden van de arbeiders aso et en heb-
bon,' oindat : zulks, niet in hun kraam te pas komt ?

Ji.1 s' dat argument enige *:aa.rue hssft, "crden
•".'c dan "rijp" ' als , w 3 hst daar w oer laten -opknap-
pon' do.,r onz.e gesalari .-jrd-j benta .trdsrs sn par-
Ijiaentairs ?

Do achtor ons liggende jaren habban ons
"r:jp" . genoeg gemaakt en wat we dan nog aan
"rijpheid" te kort mochten komian, dat leron ?:e
ga u' genoeg bij, uit ons o eigsn foutr.n, die TT -3
dan /jZTjF .naken, aai. r dan ook Z3L7 aullon
verbeteren.
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De geallieerde legers hebben het grootste
deel van Duitsland bezet en zich in de buurt
Berlijn verenigd. De R.jkshoofdstad zelf is volgens
ds "berichten grotendeels in handen der Russen.
De ITasi-aanvoerders offeren duizenden en duizen-
den levens pp, om de afrekening nog enige t-jd •
uit te stellen, om zo hun leven nog te rekken,.
De 3erlijnse jeugd, door de almachtige 2!azi-pro-
pagancia vergiftigd, in een waanzinnige angst voor
wat men haar gez-egd heeft, dat het lot van do over
.woiiuenen zal zijn en met de o „S, -mitrailleurs in
de rug "sterft als vliegen'*, zoals de Engelse
oprlogscorrespondenten het noemen.

Het einde van de oorlog' in Europa is nabij,
misschien wanneer dit gelezen %,;ordt, i_s het einde
er. .'lia&r elk einde is altijd bok aan bsgin; wat
zal het "begin zijn van deso na-oorlogse tijd? Veel
zal afhangen van de v:il dar ovorïfinaaarsr, van de
machthob"' ors en hantsardors van da geweldige
oorlogsmachines , die ds Duitse irearmacht versloe-
gen 311 daarbij gaheel Duitsland verkeerden in één
ruino, in één kerkhof, in o on stuk verbrand o aar-
d.3, zoals do goschiedonis nog nooit kondo. \<at hun
plariiiüii 2ijn is in vsle opzichten nóg onbekend
aón ding is zokor: zij zullsn de gohslG blo^dd-
schuld aan dozo oorlog loggen op. do schouders van
"hot Duitse volk". "Het Duitso volk hoeft dczo
oorlog gewild, het Duitso volk h^.eft do anders,
vr_jj volkeren ovorwaldigd, 'hot Duits J volk is
verantwoordelijk voor allo bojstachtighidon, voor
all; onderdrukking, voor allo roof, diü door haar
leiders is bovolon, <m door logor, politie, of
speciale moordbonden is uitgcvoord.11

ïïij kennen het lied on TT!J konnon do mjs . Hot
is 0.311 oude luugen, die in olko oorlog wo-r op—
nieu"', in elk land tog:;n elk v̂ anielijk land rordt
gebruikt. Maar soms gaat do Iwugenpropaganda ts
ver. Toen de Amerikaanse on Engelse troopen de
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grote concentratiekampen van Duitsland bereik-
ten, hebben zij daar toestanden aangetroffen,
waarvan de beschrijving alleen al ie .Tienden ovei .
de gehele wereld heeft doen rillen van afgrijzen.
Dis beschrijvingen geven ongetwijfeld <iz waarheid.
iiisschd en, neen zeker, nog maar eea klein deel
van de waarheid, ^jsar in hun ,/iver, om deze ver-
schrikkingen wereldkundig te rakken, in hun ijver,
om hun lezers en ̂ hoorders "de barbaarsheid van
het Duitue volk" goed duid el j jk te sak en, schoten zij
hun doel voorbij. Zij hebben voor iezs kser in hun
leugenbrouwsel te veel waarheid gosaongd. ftc.ar-
heid is ean gevaarlijk goed je J

.Vant el£e arbeider, die de rapporten leest
over deze concentratiekampen, \vaar honderdduizen-
den veerden doodgemarteld, v/uur 5 niillioen mensen
als arme goraartsJLde boeston in da zelficoord,
in kruEkzin.iighoid -.vsrden godröv-in, kan riet an-
ders dan nadenken. Die 5 raillioen gomar tolden
waren Duitsers, arbsid3rs, rovolutio.iinaircn, men-
sen, dis zich verzetten togsn da "^rottige"
hoarschappij A^an ds lougon in Ifezi-yorai, van do
moord in rïazi— vorn, van de uitbuiting in Kazi—
vorm, van hot iiapitalisno in Jlazi-vorm,

jvjjno heren van -i o oorlogspropagand.o., Trennoor '
gij U?/ 5 jmilliooa slachtoffers kunt aairiïrjaen in
de strijd voor vrijhoid, racht an aans ol_jlcheid ,
dan sult gij recht van spraken hobbon tcgj2i hc-n,
dio minder stroden en mind;:r l ad an. Vijf mil-
lioen "Duitsers" in de coztcontratiskaaipcn, hon-
dordduizonden v/curloos vermoord ..m, dit is het bloe-
dig buvrijs, dat, trat gij het Duits j volk noemt,
in vrorkelijkhcjid bestond uit oen roofsuchtige
on moordende minder hoi cl, dio hoersta, on ccn uit-
gebuite on l:.jcU-;nd;; ffloordorhoid van .;„rb.:;id&ndo
m on s on . 'L o al s bij on s I






