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belang dreef het ook naar de geleide eco

n om ie  met als doel. de uitvoer onder lei
ding van de staat te vergroten. H et kent 
daarin grote zórgen en worstelt nog altijd 
met grote betalingstekorten. Het pond 
wordt voortdurend bedreigd met deva
luatie, hetgeen dus voor de houders van 
Engelse saldi verlies zou betekenen. Zo 
staat het pond veel zwakker dan de Bel
gische franc. De oriëntatie van N eder
lands handel op Engeland is dus een nieu
we moeilijkheid voor de Belgische Bene- 
lux-partner.

W a a r  het ons nu in dit artikel om gaat 
is, dat terwijl onmiskenbaar de staats
bemoeienis met de economie op de duur 
moet toenemen, als gevolg van de gehele 
ontwikkeling naar machtsconcentratie in 
het kapitalisme, er gelijktijdig een voort
durend heen en weer is tussen de geleide 
economie en de vrije economie. H et ka
pitalisme laat zich ook op dit punt niet 
leiden door ideeën, maar door de belangen.

H et kapitalisme heeft dus veel pijlen 
op zijn boog. De directe na-oorlogse si
tuatie in W est-E uropa eiste de ordening 
in het economische leven. De sociaal-de- 
mocratie, wel gedreven door een idee, de 
idee van staats-socialisme, heeft zich toen 
beschikbaar gesteld de binding van het 
economische leven zo ver mogelijk door 
te voeren, met inbegrip van het levenspeil 
van de arbeidersklasse. Die klasse w erd 
in een periode, dat haar arbeidskracht 
dubbel en dw ars nodig was. daardoor ge
bonden aan loonstop enz.

N u de crisis dreigend zijn kop op steekt 
en hét kapitalisme terug wil naar de vrije 
concurrentie, en het Belgische onderne- 
merdom daarin voorop gaat, nu verzet 
ook N ederland zijn bakens. H et gaat v a 
ren op het kompas van de vrije kapitalis
tische economie. Dreigende crisis, drei
gende werkloosheid, overvoering van de 
arbeidsmarkt. N u buigt de sociaal-demo- 
cratie voor de ,,vrijheidslievende Belgi
sche ondernemer’'. Straks kunnen ook de 
arbeiders bij een overvoerde arbeidsm arkt 
het stakingswapen weer pogen te han te
ren. Onze klasse heeft een goede tijd van 
strijden laten passeren. D at zij dit deed, 
dankt zij aan  haar vertrouw en in de so- 
ciaal-democratie. Hebben we teveel ge
zegd in onze aanhef: het kapitalisme heeft 
veel pijlen op zijn boog?
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W e e t U  lezer, dat er in A m sterdam  geen krotten 
m eer zi)n? T och  is het w aar. Z e  zijn allem aal op 
geruim d door de dem ocratische socialisten. Stemt 
daarom  socialisten, lijst 2. o pdat e r nog meer k ro t
ten, die er niet zijn. opgeruim d kunnen worden.

Bent U  voor de v rede ?Zoekt U  een woning? 
Stem t communisten, lijst 1, en de strijd der grote 
m achten zal een einde nemen. Rusland en Am erika 
zullen elkaar in de arm en vallen en samen een 
woning voor U  bouw en. D e communisten in de 
A m sterdam se raad  zullen d a t v o o r u  k laar spelen.

N og niet tevredfcn? W e rk t U  te lang? V erdient

KIEST KOBUS
Kiest Kobus, onze kandidaat 
Is voor U w  rechten steeds paraat.
D it keer meent hij het eerlijk.
Vergeet, w at vroeger w erd beloofd 
Z e t crisis, oorlog uit uw hoofd 
Hij m aakt uw toekomst heerlijk.

Kiest Kobus met z’n rode jas,
Die kort geleên op ’t Kremlin was 
U  zult w at van hem horen.
M et wild gebaar en machtig woord 
En kunsten op het slappe koord 
Is hij voor u geboren.

Kiest Kobus m«t z’n hoge hoed 
En witte das en zacht gemoed 
U  moet in hem geloven.
Hij w aakt nog voor u na de dood 
Prijst u door déemoed werkelijk groot 
W an n eer ge maar blijft sloven. .

Kiest Kobus met z’n sterrenkraag 
En goudgalon en dikke maag 
Strijdt met hem voor de vrede.
Heel veel kanonpen, weinig brood. 
Geen boter, bergen kruit en lood 
En op uw graf een bede.

Kiest Kobus met z’n rose kleed 
V ergeet uw  no^en en uw leed 
W aardeer, wat w erd verkregen.
H oort naar zijn radiotentaal 
En niet naar C P -N .-kabaal 
Zijn stem is u  t*n zegen.

Kiest allen voor de Kobustent,
O ns veel geroemde parlement 
En de gemeenteraden.
Doet mee aan het geschreeuw, gekrijt, 
T oont da t g 'n  Kobus-kiezer zijt 
Bij God, doe zelf geen daden.

U  te  weinig?, stem t d an  ook nog o p  de  T rotzkisten ,I 
lijst 6. en u  behoeft m aar veertig  uur per week tel 
w erken, terwijl en passent, een loonvloer van |
ƒ 60.  per w eek v o o r u  zal w orden gelegd.

V o o r dit alles behoeft u  n iets anders te  doen.j 
d an  een rood stipje te zetten.

D it alles vertellen U  de verkiezingsborden. die| 
A m sterdam  en waarschijnlijk ook alle andere stedei 
en dorpen v an  N ederland  ontsieren. D e misleiding 
op  grote schaal is w eer begonnen. D e  een beloof 
nog gro ter gouden bergen dan de ander, in de hoopj 
een zeteltje te  w innen. Duidelijk is echter, d a t dil 
alles m et socialisme en arbeidersstrijd  niets heeft t  ̂
m aken. D e practijk  heeft immers bew ezen, d a t 
hele verkiezing niets anders is  d an  een wasse

neus. .
H ebben de communistische w ethouders in Aml 

sterdam  iets voor de bevolking kunnen doen? Intej 
gendeel. D e communistische w ethouder v an  de 
drijven zag zich zelfs genoodzaakt om  voor de verj 
hoging v an  de tram tarieven te pleiten. H et wa 
echter niet voldoende. T oen  bleek, d a t ze niet 
reid w aren  zich in te  schakelen in het W esters 
front, (hun hart w as nu eenm aal a a n  R usland veij 
p an d ), w erden ze in naam  v an  de dem ocratie 
een handige wijze gewipt.

E n  in F rankrijk  liet. k o rt n a  het einde v an  
oorlog, een communistisch m inister v a n  justitie zei 
revolutionnaire arbeiders zonder een  wettelijke 
den arresteren  en opsluiten. In naam  v an  het coi 
munisme. M isleidend zijn daarom  de leuzen v an  
z.g. socialistische partijen, om dat ze suggererc 
d a t zij het v o o r de arbeiders in o rde  kunnen mj 
ken. D a t zij de arbeiders kunnen opheffen u it hi

ellendig bestaan.
W a a r  wij steeds propageren, d a t de bevrijdit 

Van de arbeiders h e t w erk  v an  de arbeiders 
moet zijn. d a t dc vrijheid nooit gegeven, dc 
slechts genomen Han worden en d a t hiervoor 
is  hard e  en verbitterde strijd v an  een to t inzie 
gekomen arbeidersklasse, d aar kunnen w e to t ge 
andere conclusie komen, d an  d a t de  arbeiders dc 
middel v a n  de verkiezingen n iet alleen misle 
doch tevens v a n  hun werkelijke strijd  afgehov 
w orden. A fgehouden v an  de strijd, die immers 
in h e t parlem ent gevoerd w ordt, doch d ie  alleen 
grondslag kan vinden in de bedrijven.
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a r b e id e r s b e  w e g in g  

n u  e n  i n  h e t  v e r l e d e n
’s-avonds 8 u u r  

G ebouw  „ D E  A R E N D ” 
P lan c iu ss traa t *

W an n eer we spreken over de neder
laag van  de arbeidersklasse, doelen we 
op het feit, dat een tweede wereldoorlog 
kon plaats vinden en dat de voorberei
ding van een derde oorlog voortduurt, 
zonder da t Van leen werkelijke tegen
stand van  de kan t van de arbeiders 
sprake is. H et is w aar, dat er enige 
oppositie is tegen zekere programma's 
van oorlogsvoorbereiding, m aar deze 
oppositie w ordt in de eerste plaats ver
oorzaakt door groepen of partijen die 
sympathiseren, met de andere m acht in  
de internationale strijd, doch niet met 
het lot der uitgebuite klasse. W anneer 
bijvoorbeeld de „Kominform" strijdt 
tegen het M arshall-plan en het A tlan- 
tisch-pact, dan wil ze daarmee alleen 
maar het Russische imperialisme ver
sterken. W an n ee r aan de andere kant 
de sociaal-democratische partijen pro
paganda voeren tegen de „communis
tische’* dictatuur, dan doen ze dat niet 
om de strijd voor een klasseloze maat
schappij aan  te  moedigen, maar om het 
Amerikaanse imperialisme te ondersteu
nen, w aarvan ze afhankelijk zijn. H et is 
mogelijk, dat in de geesten van ver
schillende arbeidersleiders andere, edeler 
beweegredenen bestaan. M aar deze goe- 

(de bedoelingen kunnen, zelfs w anneer 
ze bestaan, het lelijke resultaat van beide 
richtingen in de „arbeidersbeweging” 
niet verhinderen, n.l. de splitsing van de 

i arbeidersklasse in twee elkaar bestrij
dende imperialistische fronten en haar 

I slaafse onderwerping aan de twee elkaar 
I tot de dood bestrijdende vijanden.

W anneer we hier de rol van de of- 
jficiële arbeidersbeweging, zoals deze be
lichaamd is in de partijen van de Ilde 
en lild e  Internationale, vaststellen, dan 
raken we aan één van de krachten die 

I de nederlaag bevorderen.
H et ongerechtvaardigde vertrouw en 

Ivan de arbeiders in de partijen van  de 
tweede internationale m aakte het moge- 
lijk elk verzet tegen de E erste W ereld - 

I oorlog te smoren. Enkele jaren later, kan 
(daardoor de sociaal-democratische partij 
jin Duitsland de revolutie vernietigen. 
[Hetzelfde vertrouw en verlamde het ver
liet van de D uitse arbeidersklasse tegen

H itler in de jaren vóór 1933; te  veel a r
beiders beschouwden de officiële arbei
dersbeweging van beide Internationalen 
als een onoverwinnelijke reus en begre
pen in het geheel niet, d a t ze slechts door 
hun eigen kracht een overwinning van 
H itler zouden kunnen voorkomen. En ook 
later, gedurende de gehele periode van 
1933 to t nu, is e r een overvloed van voor
beelden, die aantonen hoe een misplaatst 
vertrouw en in de officiële arbeidersbewe
ging telkens opnieuw leidt to t machteloos
heid v a n d e  arbeidersklasse. Tegenw oor
dig is deze Tout zelfs noodlottiger dan 
ooit, en w anneer de arbeidersklasse voort
gaat zich op sleeptouw te laten nemen 
door de officiële partijen, zullen deze het- 
proletariaat regelrecht n aar de afgrond 
voeren.

Al te haastige critici komen hierdoor 
gemakkelijk to t de opvatting, dat de a r
beidersklasse „onbekwaam " is; da t zij 
nooit zelfstandig handelend op zal treden 
en da t zij dus altijd leiding door beroeps
politici nodig zal hebben, zodat het so
cialisme dus in het geheel niet kan w or
den verwezenlijkt, of alleen in de vorm 
van  staatssocialisme. Dergelijke opvattin
gen zijn niet nieuw. Lenin gaf uiting aan 
een dergelijke overtuiging, toen hij in de 
vóór-revolutionaire periode uitsprak, dart 
de arbeidersklasse uit Zichzelf nooit ver
der zou komen dan een „vakverenigings- 
bewustzijn” . H oe heeft hij zich vergistl 
H eeft niet, slechts enkele jaren later, de 
Russische Revolutie bewezen hoe in een 
slechts weinig ontwikkeld land niet alleen 
de arbeidersklasse, maar zelfs analphabe
tische boeren een geheel nieuwe vorm van 
klasse-organisatie schiepen, de arbeiders- 
en boerenraden! T oen  Lenin zijn w antrou
wen in de arbeidersklasse formuleerde, 
dacht hij zeker niet aan de raden, w aar
van  het begrip toendertijd ver buiten zijn 
voorstellingsvermogen lag. D e critiek. van 
Lenin had alleen betrekking op de ver
onderstelde onbekwaam heid van  de a r
beidersklasse om haar. activiteit uit te  brei
den voorbij het economische, op het poli
tieke terrein. Dientengevolge spoorde Le
nin aan to t vorming van  een krachtige 
politieke partij, die de politieke macht in 
h e f revolutionaire Rusland tot zich zou

trekken. H et is niet zonder ironie, dat de 
belangrijkste tegenstrevers van  de Bolsje
wistische partij, toen zij trachtte alle 
m acht in h aar handen te concentreren, 
juist deze raden van  arbeiders en boeren 
w aren. De\ namen van  Kronstadt en 
M achno zijn onvergetelijk voor elke re
volutionair. O p deze ogenblikken hebben 
de Russische arbeiders en boeren getoond, 
da t het begrip van  de politieke macht hen 
in het geheel niet vreemd was. W anneer 
we ook moeten toegeven, da t de staats
macht sterker is gebleken, dan  moeten we 
toch begrijpen, da t dit alleen maar kwam, 
doordat de bewegingen van  Kronstadt en 
M achno beperkt bleven to t een betrekke
lijk klein gebied van  Rusland. Deze be
wegingen hadden niet de uitgebreidheid, 
die ze absoluut nodig hadden om de pro
blemen van  de arbeiders en boeren in de 
Russische Revolutie op te  lossen en om 
in s taa t te  zijn de gang n aar het staats
kapitalism e te over winnen. En al was dan 
ook de bolsjewistische partij en haar or
ganisatie van  de staat meer in overeen
stemming met de algemene situatie in het 
gehele land, de radenbewegingen toonden 
de kiemen van  een hogere maatschappe
lijke organisatie, zowel in de economische 
als in de politieke sector.

Z oals Lenin zich vergiste, zo zouden 
wij ons vergissen, wanneer we de leer
stelling van de „onbekwaamheid” van de 
arbeidersklasse zouden uitspreken. Zoiets 
als „onbekwaam heid” bestaat niet. W ant 
mensen doen ervaring op, leren, en elke 
ervaring, elk leren is een proces waardoor 
de bekwaamheid groeit. Z ou  dit proces, 
d a t zich gedurende duizenden jaren bij de 
mensheid voltrok, bij de arbeidersklasse 
niet mogelijk zijn? Zou de mensheid, die 
geleerd heeft allerlei wetenschappelijke en 
technische problemen te beheersen, niet in 
s taa t zijn haar economie en  haar maat
schappij te  organiseren? Z ou  het kunnen* 
w aarover enkelingen beschikken na vol
doende pogingen, niet door allen kunnen 
w orden verkregen? Zou e r  een fundamen
teel verschil bestaan tussen de beroeps- 
leiders, die — naar men zegt — bekwaam 
zijn en dc meerderheid d er mensen, die 
— n aar mén veronderstelt — nooit be-

Vtrvólg op pag. 2
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De tijd en het klasse-optreden
W ie  iets weet van  de geschiedenis van 

de arbeidersklasse, zal zich ongetwijfeld 
herinneren hoe de eerste, nog zwakke ar- 
beidersacties zich richtten tegen het in
voeren van  de machines. In het bijzonder 
de geschiedenis van  de Engelse arbeiders
klasse kent voorbeelden, da t de handw er
kende arbeiders, uit vrees voor w erkloos
heid, de eerste machines vernielden. O ok 
in een van Panaït A stra ti’s romans komt 
een passage voor, w aarin  de Roemeense 
havenarbeiders zich opmaken de aange
voerde elevators te  vernielen. H oe begrij
pelijk ook, in  wezen w as dit reactionnair- 
en weldra overwon de arbeidersbeweging 
vooral onder invloed van de historisch
materialistische maatschappij-beschou- 
wing, deze tendenz.

D e vorige week w erden wij door twee 
berichten aan dit verleden herinnerd.
• Deze herinnering wekte echter voldoe
ning. U it beide berichten n.l. werden wij 
opnieuw gesterkt in onze opvatting, da t 
het optreden, het denken en het willen 
van  onze klasse vordert met de ontwik
keling van het maatschappelijke leven.

H et eerste bericht beschreef de opwin
ding en het verzet van  de arbeiders in het 
Ruhrgebied, tegen de demontages, die op 
last van de Engelse bezetters in de in
dustrie »zou worden toegepast. W ij kun
nen gerust vaststellen, dat deze plannen 
met vredelievendheid niets uitstaande 
hebben. Tegenwoordig is iedere industrie 
practisch oorlogsindustrie, althans zij is 
daartoe geschikt en w ordt darrtoe  ge
bruikt, De voorgenomen demontages zijn 
slechts te  zien als onderdeel van de strijd 
der imperialisten. H et moderne leven ver
oorzaakt echter, da t de arbeióers besef
fen, dat zij en het bedrij£ één zijn. D at het 
vernielen van de bedrijven a.h.w. verge
leken kan worden met het afhakken van 
hun handen. H et betekent beide, het on t
nemen aan de arbeiders van hun bestaans
mogelijkheden. Zeker, het is een begin. 
M aar het is het belangrijke begin van het 
inzicht, dat de werktuigen bij de arbei
ders behoren, hetgeen er op neer komt.

Vervolg van pag. 1
kwaam  zullen worden? H et schijnt ons, 
da t zolang als mensen mensen zijn, ook 
cjc arbeidersklasse in staat is of in staat 
zal zijn alle mogelijke problemen op te 
lossen, die de aandacht hebben van  onze 
zelfbewuste beroepsleiders.

V óór de arbeidersklasse echter zover 
ia, zal ze eerst het vertrouw en in de offi- 

^cSéle partijen moeten verliezen en haar 
strijd alleen op eigen kracht baseren. Zal 
ze moeten gaan inzien, da t de grondslag 

. v an  haar strijd gevonden moet worden 
in d e  bedrijven. D a t los van de politieke 
partijen de bedrijfseenheid to t stand moet 
komen. Dit hoeft heus geen langdurig 
proces te  zijn, w an t zoals de Russische ar
beiders en boeren over gingen to t het vor
men van  arbeidersraden,- zo kan ook nu 
de arbeidersklasse in revolutionaire pe
rioden, overgaan to t die vprmen van strijd 
en organisatie die op dat moment de enige 
juiste zijn.

dat zij aan de arbèiders moeten toebeho
ren, zoals hun eigen handen. Z o  groeien 
deze dingen.

H et tweede bericht stond direct naast
het eerste. De Franse am btenaren, w aar
onder ook de overheidswerklieden wor
den begrepen, hebben een 24-urige sta
king geproclameerd, w aaraan  naar schat
ting een millioen arbeiders deel namen. 
H et openbare leven was geheel ont
wricht. De Franse staat beschikte in die _ 
tijd niet meer over de post, de telefoon, 
de radio, enz. D at wil zeggen, dat deze 
actie tegen de regering ter ■ verkrijging 
van betere arbeidsvoorw aarden het ge
voel van eigen-klasse-waarde reusachtig 
moet hebben versterkt. T egen de staat als 
opperste macht van het kapitalisme-kwam 
hier tot gelding: heel het raderw erk staat 
stil, als onze machtige arm het wil. Langs 
een andere weg kwam dus ook hier tot 
uitdrukking, hoe de arbeiders en arbei
dersstrijd verbonden zijn met de gedach
te: aan  ons behoort het bedrijf, w ant wij 
kunnen het bedrijf beheersen.

Z o  moet wel het nieuwe inzicht 
groeien.

Bij de Franse staking is nog iets op
merkelijks te constateren. De bestuurders 
van de bij de betrokken vakbonden, die 
vlak voor het uitbreken van de staking 
in vergadering bijeen waren, spraken uit, 
dat zij de waarschuwing van  de regering, 
dat de stakers zich zouden bloot stellen 
aan strenge straffen, ten zeerste afkeur
den. Zij zeiden, dat de regering door die. 
waarschuwing de stakers slechts heeft 
gesterkt in hun strijd.

Deze vakbondsleiders zouden het dus 
huns inziens beter hebben gedaan dan de 
regering. Zij zouden de strijdwil dus ge
temperd willen hebben. W^elnu, dat klopt 
volkomen met hun huidige taak. Conclu
sie: de arbeiders kunnen hun actie alleen 
zelf in handen hóuden.
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Gebouw „DE AREND” 
Planciusstraat

WIE LIEGEN?
In ons nummer van 28 M ei publiceer

den wij een gedeelte van een circulaire 
van de Algemene Bond van  W erk ers  in 
de Bouwnijverheid. In debatten die d aar
na hebben plaats gehad op enige verga
deringen, is het bestaan van  de door ons 
geciteerde circulaire ontkend en werden 
de sprekers die niet over zo een ex. be
schikten, voor lasteraars en leugenaars 
uitgemaakt. W ij laten daarom hieronder 
de gehele circulaire volgen. Koppigen, die 
na deze publicatie nog niet overtuigd zijn, 
kunnen schrijven aan ons adres, w aarna 
wij hen desgewenst het bewijs zullen to
nen. V oor de uitgesproken C.P.N.-'E.V. 
C .-ers, zal wellicht dat nog niet voldoen
de ziin en mogelijk zullen ze veronderstel
len, da t wij zo een ding zelf maar fabri
ceren. V oor hen geldt d a n ^ é n  antwoord:

Zo de w aard  is, vertrouw t hij zijn gasten. 
En nu de circulaire.
ALGEMENE BOND VAN WERKERS IN DE 
BOUWNIJVERHEID.

Amsterdam, 6 Mei 1949. 
Circ. Secr. 04.
W S/PH
Betr. Looifactie Stucadoors.

Aan het Hoofdbestuur, 
-  de Bondsraad, 

Afdelingen, 
Kampafdelingen.

Waarde Makkers,
Zoals reeds in vorige circulaires gemeld, is nu 

de aanval on de lonen der stucadoors een feit ge
worden.

Honderden stucadoors op tientallen plaatsen 
staan reeds in strijd tegen deze aanval van het 
verbond Regering-ondernemers en Uniebonden. Het 
is te verwachten, dat deze staking in de komende 
•week een nog veel grotere omvang aan zal nemen.
< _Oo een spoed-vergaderingvvan de kern der Lan
delijke Vakgroep onder leiding van het dagelijks 
bestuur, is deze actie grondig besproken.

Daaropvolgénd is besloten om deze actie met 
ongekende kracht te voeren, in de wetenschap, dat 
deze aanval op de lonen der stucadoors moet wor
den afgeslagen. Niet alleen om het belang van de 
stucadoors zelf, maar omdat deze aanval in feite 
een nieuwe verscherpte aanval is op de lonen van 
alle Bouwarbeiders. Inzet van al onze krachten is 
dan ook meer dan ooit geboden.

W aar dit nog niet gebeurd is, moeten de stuca
doors, ongeacht in welke organisatie zij zijn, bijeen 
worden geroepen- en moet het standpunt der 
A.B.W.B., zoals vervat in het communiqué (drc. 
secretariaat O l), aan hen worden voorgelegd.

In deze actie moeten wij verder alles doen om 
eenheid onder de stucadoors te versterken of tot 

tand te brengen.
Het formeren van plaatselijke actie-comité's van 
>uwvakarbeiders is één der voorwaarden om deze 

ictie te doen slagen.
Zaak is echter, dat deze comité's echter niet op 

kracht gaan werken, doch dat onze invloed 
verzekerd I*. (Vet gedrukt, red. Spart.}.

Het financieren van deze actie is een vraagstuk 
'at in elke afdeling grondig behandeld dient te 
'orden.
De steunlnzameBng is de zaak van alle bouw- 

ak ar beiders.
De afdelingen, waar reeds actie is, ontvangen 
ciale stucadoors-steunlijsten. De inzameling 
et zo mogelijk georganiseerd worden door de 

lerboven bedoelde plaatselijke comité's van Bouw
vakarbeiders, echter onder contröle van het afde- 

*. (Vet gedrukt, red. Spart.).

In de plaatsen waar nog geen Staking is, ont
vangen de plaatselijke centrales Sol-lijsten.

Vanzelfsprekend moeten dé afdelingsbesturen 
zeer veel initiatief en inzicht tonen en alles doen om 
deze stcuninzamellngen en de gehele actie een brede 
basis te geven en alle bouwvakkers hierin te be
trekken. Dat de ontvangen gelden snel afgerekend 
moeten worden, is ieder duidelijk. W ant wij dienen 
te beseffen, dat de hoogte van de uitkering, welke 
aan de stakers gegeven zal worden, afhankelijk is 
yan de vraag, or wij deze solidariteitsactie goed en 
snel weten te organiseren.

Kameraden, wij verwachten van U, dat U  in deze 
actie snel en doeltreffend handelt, ons nauwkeurig 
op de hoogte houdt van het verloop en eventuele 
zich voordoende moeilijkheden.

Met kameraadsch. groeten ’’
V oor het Hoofdbestuur der A 3.W .B. 
w.g. W . v. h. SCHIP (secr.).

Zoals onze lezers weten, ging het hier 
om het feit, d a t ook de C .P .N .-E .V .C . 
de strijdende arbeiders aan zich wil on
derwerpen. N atuurlijk past in de positie 
van de E .V .C . het oprichten van actie- 
comité's, m aar duidelijk w ordt, tezelfder 
tijd, dat de vorming daarvan w ordt aan 
bevolen, uitgesproken, d a t deze niet op 
eigen kracht mogen gaan w erken, doch 
d a t de E.V .C.-invloed daarin  verzekerd 
moet zijn! W ij wijzen voorts nog op de 
eis d a t de E .V .C .-afdeiingen de controle 
moeten hebben op de door de bouwarbei
ders ingezamelde steun geleden. D aarm ede 
is o i .  duidelijk da t de  E .V .C . geen zelf
standige eenheid van  actie van  de arbei
ders voorstaat.

En nu er toch gebruik is gemaakt van 
het grote woord „liegen” , willen wij 
E.V .C.-Bouwvak nog even vragen, of zij 
bij de haar bevriende redactie van  „De 
W aarhe id” eens even wil aandringen op 
een gehoor geven aan een reeds van  ver
schillende zijden gedaan verzoek, om mee 
te  delen in welk nummer van ons blad 
Spartacus het artikel heeft gestaan, da t 
zij. z.g. citeerde in h aar blad van 26 
M aart j.l. W ij zelf hebben tevetgeefs 
naar deze nonsens in Spartacus gezocht 
en wij zijn nog altijd belangstellend naar 
een nader bericht van ,;De W aarh e id ” ... 
........D e waarheid, zegt U  immers.

„E r w aren twee koningskinderen, die 
hadden malkander, zo lief,” misschien zijn 
er nog onder onze oudere lezers die zich 
deze ontroerende; melodramatische ont
boezeming herinneren uit hun vroegere 
kinderjaren. V an  diè twee koningskinde
ren, 4 ie elkander ?o beminden, doch wier 
Pa en M a e t sterk tegen waren. H et schor 
ne gedicht eindigt dan ook met de dood 
van  de twee geliefden.

H e t artikeltje. Hetwelk ik hierbij in de 
pen heb, eindigt gelukkig niet zo dram a
tisch als bovengenoemd gedicht. W il 
echter wel de moeilijkheden van twee he
dendaagse koningskinderen schetsen. Al
len weten wel h e t een en ander te ver
tellen over de na-’ooriogse woninamisère 
en over de schrikbarende toestanden, die 
daarvan het gevolg zijn. Z elf hebben we 
daarom trent al zo' het een en ander mee
gemaakt en verschillende artikelen gewijd 
aan  het feit, dat speciaal de arbeiders
klasse hiervan de dupe is.

sIN HOLLANDiT EEN HUIS

Doch we moeten eerlijk bekennen, we j 
schijnen ons vergist te  hebben. Schermer
horn  gaat werkelijk gelijk krijgen, de ar
moede w ordt gelijkelijk verdeeld^ E n ob-l 
jectief als w e zijn, haasten  w e "ons, dit j 
feit wereldkundig te  maken. Althans j 
trachten onze lezers er van te overtuigen, 
da t het heus de arbeiders alleen niet zijn,] 
welke met de woningmisère te kampenj 
hebben. Z elfs  de twee koningskinderen! 
hebben hun droeve ervaringen op dit ge-j 
bied. W e  zouden er ons in het geheel nietj 
van  bewust zijn geweest, w anneer we niet 
een circulèire zouden hebben ontvangen, 
welke onze aaiidacht op dit droeve feit j 
vestigde. f

t l  w eet waarschijnlijk wel, deze tweej 
koningskinderen zijn to t op heden nogi 
w at armzalig ondergebracht in een, v< 
tw ee vleugels voorzien. Stulpje in de

njke streek van  Soestdijk. N atuurlijk is 
nat voor hen geen onderkom en.'D at w ord t 
k3P het laa tst bijna een onmogelijke situa- 
Me. En nu zijn ze binnenkort tw aalf en 
Pen half jaa r getrouwd. V erbeeld je da t 
pe nou Hun bruiloft in dat krot zouden 
noeten vieren. Gewoon iets onmogelijks, 
-r moet dus iets bij geprakkizeerd w or- 
jen en daarom  hebben goede vaderlan
ders fluks een comité in elkaar getimmerd. 
Vant ergens in D en H aag staa t e r nog 
■>n oud gebouw leeg, het „Huis ten 
‘sch”. M aar och arme, dat huis is zo 
lelijk ouderw ets en de tuin is zo ver- 

chrikkelijk verw aarloosd, daar kunnen ze . 
ok maar niet zo zonder meer intrekken, 

dus is dat comité op de gedachte ge
nen, da t Oude gebouw te laten restau- 

*ren en niodetniseren en tegelijkertijd de 
‘n een béetje op te  laten knappen, om

het geheel dan bij wijze van  huwelijks
geschenk aan te  doen bieden. D aar is ech
ter geld voo r nodig, een  heleboel geld 
zelfs en dus w endt het comité zich tQt 
óns, to t mij en to t U  de zolderkam erbe- 
woners, w aarde lezer. H et comité is zich 
vanzelfsprekend bewust, da t voor brede 
lagen van de bevolking de tijden uiter
mate drukkend zijn. D aarom  v raag t liet 
ifl het algemeen slechts- om „vele klein
tjes”. H et vertrouw t, d a t zij, die méér te  
geven hebben dit niet zullen nalaten, m aar 
wil er met nadruk op wijzen, da t in over
eenstemming met de gedachte d a t elke 
N ederlander aan  deze huldiging moet 
kunnen deelnemen, elke gift, ook de 
kleinste, hartelijk welkom is.

Laten we daarom  onze eigen krotten
misére vergeten en  de tw ee koningskin
deren, die er blijkbaar nog erger aan toe 
zijn, aan  een enigszins bewoonbaar huis 
helpen.

beschouwing
Pmketermobilisatie

D e op de Lage Vunrse gehouden Plnkstenaiaea- 
koost van verschillende revolutionnaire en radicale 
stromingen zal ongetwijfeld de meeste deelnemer* 
uitstekend zijn bevallen. W el was het weer ln de 
aanvang verre van fraai, maar langzamerhand 
knapte het aardig op, zodat vooral Pinkster-Maan- 
dag genoten kon worden van de zon en de prach
tig« omgeving. En. hoewel de deelname groter had 
mogen zijn, was toch een flink aantal belangstellen
den aanwezig, waaronder, verheugend verschijnsel, 
ook veel jongeren. Ongetwijfeld was ook de wil 
tot kameraadschap aanwezig, hetgeen voor de sa- 
menhang in zulke bijeenkomsten, een element van 
betekenis is. Voorts hebben de organisatoren onge
twijfeld hun best gedaan de deelnemers iets goeds 
te bieden. En al mogen wi) dus hieronder een cri- 
tische beschouwing geven, die oJ. zeker nodig is. 
wil het voortgaan op dit pad succesvol zijn, wij 
menen dat dit gemaakte begin van Pinksteibijeen- 
komsten moet worden, voortgezét en dat ongetwij
feld een volgend jaar meerderen zullen worden aan
getrokken.

..En wat", zal men nu zeggen, „is na al het 
voorafgaande dan jullie critiek?"

Het spijt ons allereerst, dat op een bijeenkomst 
waar zoveel jongeren aanwezig waren, ook de pro
blemen van de tegenwoordige jeugd niet afzonder
lijk aan de orde kwamen. Het korte ogenblik dat 
één van de jongeren werd geboden om iets te zeg
gen, ging bovendien nog verloren in wat algemeen
heden, die helemaal niet in het bijzonder de. jeugd 
van au betroffen. Gedeeltelijk mag de beperkte 
tijd die werd verleend, als verontschuldiging wor
den gebruikt.

E r werden deze dagen twee inleidingen gehouden. 
Gé Nabrink sprak over: „Maatschappelijke proble
men psychologisch belicht” en S. Hiemstra oven 
„De organisatie van de arbeidersklasse nu". W at 
ons opviel was, dat er zowel bij de aanwezigen 
als bij de organisatoren een zekere vrees viel te 
constateren voor discussie. Wanneer diversdfrich- 
tingsbeweg Ingen bijeen komen, kan gedachten wisse
ling alleen leiden tot een tegenover elkander stellen 
van meningen, het uitdiscussiëren, met de bedoe
ling eikaars standpunten beter te leren kennen en 
daaruit het waardevolle voor deze tijd te 
Alleen zó kan men tot meerdere klaarheid en ook 
eenheid komen. Wie uit debatschuwbeid de dis
cussie kort houdt, of zwijgt bevordert de geeste
lijke armzaligheid, die niets met eensgezindheid te 
maken heelt. Bij de eerst bedoelde inleiding viel het 
ons op, dat men met dergelijke onderwerpen heel 
makkelijk allerlei zijpaden opgaat, zonder de wer
kelijke practische punten waarvoor de arbeiders
klasse in deze tijd komt te staan in beschouwing 
te nemen. De tweede inleiding, die nu juist in het 
bijzonder de bedoeling had deze laatste kwestie op 
historisch-materialistische wijze te benaderen, on
derging in sterke mate.het lot van te geringe dis
cussie. Hier werd bovendien veel te gemakkehjk 
door de weinige discussianten geconstateerd, dat 
mm bet met de inleiding eens was. Mogelijk had 
de ondergrond van het betoog toch nog sterker 
tot discussie moeten prikkelen.

De culturele Zondagavond hebben de medewer
kende kunstenaars, die opera-fragmenten brachten, 
ongetwijfeld hun best gedaan en wat zi) brachten 
deden zij zeker niet onverdienstelijk. Maar het komt 
ons voor, dat op bijeenkomsten als deze dit soort 
Kunst, uitdrukkelijk aangekondigd als kunst met c«n 
grote, zeer grote „K", niet bijster op haar plaats ia. 
Daarbij kwam, dat pandjesjassen, grote fronten ea 
stijve strikken enz. niet alleen in ons milieu slecht 
passen, maar In eed veldtent, gevuld met kampeer
den  ln hun, ieder bekende uitrusting, een buiten
sporig koddige indruk maken. Had die burgerlijke, 
tot gelach aaïdeiding gevende «ankledefij, nou wer
kelijk niet achterwege kunnen blijven?

Het op Maandagamlddag opgevoerde stuk „De 
Onbekende Soldaat", dat een pacifistisch anb-mili- 
talrlstisch karakter had, werd obfetwQfeld teer goed 
gespeeld, en liet niet na, diepe Indruk te maken. 
Maar ook hier trof ons als socialisten het tekort 
aan klasse-inxlcht. Het heeft tanteers geen * a  een 
beroep te doen op de geestelijken, de wapenen niet 
te zegenen en op de ondernemen, o tt geen wapen- 
tuig te maken. Het maatschappetyke verzet moet 
nu eenmaal gedragen worden door de strijdende.
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arbeidersmassa en de eerstgenoemden zijn maat
schappelijk met het kapitalisme, waarvan het mili
tairisme een bestanddeel is, verbonden.

Maar ja, al willen wij niet nalaten daarop de 
nadruk te leggen, waar de organisatie nu eenmaal 
mede uitging van de radicaal-pacifisten en hun aan
wezigheid ook door ons op prijs wordt gesteld, zijn 
zulke uitingen natuurlijk niet geheel en al te ver
mijden.

Maar uit deze critiek blijke dan, dat terwijl wij 
het gevoel van bevrediging van vele deelnemers 
volkomen begrijpen, er naar onze gedachten nog 
veel te doen valt, om volgende Pinksterbijeenkom- 
sten te verbeteren.

DOELSTELLING
N a twee wereldoorlogen, revoluties en 

crisissen heeft het kapitalisme de weg naar 
het staatskapitalism e ingeslagen. In  één 
land, Rusland, is deze ontwikkeling vol
trokken. De verkoop van  de arbeids
kracht, het wezen van de kapitalistische 
uitbuiting, is gebleven. De inmenging 
door de staats-organen, met schijn-mede- 
zeggingschap der arbeiders, heft de vrij
heid van de arbeider om de prijs voor 
zijn arbeidskracht zelf te bedingen, op. 
Hoewel nu nog voorzichtig, zal de staat 
bij een vrijer optreden der arbeiders' om 
dit recht te handhaven en toe te passen, 
niet schromen, openlijk de meest meedo
genloze onderdrukkinjsm aatregelen te ne
men. De arbeidersklasse is daardoor in 
een totaal andere positie gekomen. Bij elk 
conflict, zelfs van geringe omvang, vindt 
zij de staat, met al zijn machtinstanties. 
tegenover zich. Z onder verzet zouden de 
arbeiders .volkomen to t staatsslaven ver
worden. Daarom  is iedere tegenstand toe 
te juichen. Dit verzet valt echter to t nu 

. toe steeds weer in )ianden van vakver
enigingen en politieke partijen, die het 
aan  hun staatssocialistische (lees staats
kapitalistische) doeleinden dienstbaar ma
ken.

D e Spartacus-Bond roept daarom de 
arbeiders op elk verzet in eigen hand te 
houden, met angstvallige vermijding van 
vakverenigings- en partij-invloed, om zo 
een eigen, onverdeelde, georganiseerde 
macht te vormen, die in hevige w orste
lingen met de staatsm acht de m aatschap
pij zal om wentelen, om te komen tot fe  
gevestigde macht der arbeidersklasse: de 
associatie van vrije en gelijke producen
ten.

Clüanneeó apyelet!
H et derde kw artaal is bijna aangebro- 

ken. U  bewijst de adm inistratie een grote 
dienst, door uw  abonnementsgeld een de
zer dagen over te maken. En u bespaart 
de inningskosten. Storting op postre
kening.' Uitgeverij „D e V lam ”, nummer 
16879/. Bedrag ƒ 1.50 en als het kan iets 
extra 's voor ons fonds „Spartacus op de 
V esuvius” .

Stromingen in de Arbeidersbeweging

D e a rb e id e rs  k u n n e n  a lleen  
ze lf en  voora l in  de bed rijven  
de een h e id  v an  ac tie  to t  s tan d  
b rengen .

H et spreekt vanzelf da t van  onze zijde 
als zeer belangrijk w ordt gezien het pro
pageren in de klasse van  de gedachte, dat 
er zich in de laatste tientallen jaren en 
vooral in de laatste tijd zulke enorme ver
anderingen in het kapitalisme hebben vol
trokken, dat ook de positie van de arbei
dersklasse op veel punten belangrijk is 
gewijzigd en da t daardoor ook de ‘klas
senstrijd van veel tradities moet worden 
bevrijd en die strijd veelal óp gans an
dere wijze dan Vroeger zal moeten w or
den gestreden. W ij ontmoeten daarin  niet 
alleen tegenstand in de klasse zelf. Deze 
zit nog met handen en voeten vast aan  
aan strijd- en! organisatievormen -en 
ideologieën, die ^tammen uit het tijdperk 
van het opkomende min of meer liberale 
kapitalisme. Die tegenstand ondervinden 
wij ook van de zijde van politieke rich- 
tingsbewegingen in de arbeidersklasse, die 
zich baseren op ideologieën en m aatschap
pijbeschouwingen die reeds in de honderd 
en meer jaren die nu achter ons liggen, 
vaak in heftige onderlinge strijd der be
wegingen, zijn gevormd.

Zien wij dat alles duidelijk in, dan be- 
g rijpen wij eerst goed hoeveel moeite he t 
de arbeiders moet kosten zich de nodige 
nieuwe inzichten eigen te maken. H et is 
ons echter evenzeer duidelijk, da t wij ook 
zelf voortdurend hebben te kampen met 
oude opvattingen w aarvan we ons slechts 
na zware innerlijke strijd kunnen bevrij
den. Is het niet zo, dat ieder mens, w an
neer hij één of ander betoog aanhoort, 
zich afvraagt, uit welke opvatting stam t 
dit? Dan gaat dus de ervaring werken, 
het verleden rijst voor ons op en we gaan 
er zo gemakkelijk toe over alles in te de
len op c-rond van w at zich in het ver- 
leoen aan stromingen in de arbeidersbe
weging aftekende.'D at maakt het zo moei
lijk om nieuwe dingen te aanvaarden. H et 
wezen van het historisch-materialisme, het 
b e g rp  dat de maatschappijverhoudingen, 
de klassenverhoudingen, zich wijzigen in 
verband met de ontwikkeling van de tech
niek, van de productiekrachten, w ordt 

" door velen wel aanvaard  voor het Ver
leden, en hoewel men het theoretisch voor 
de toekomst ook ^ril aanvaarden, past men 
deze denkmethode voor de eigen periode 
w aarin men leeft niet toe en zweert bij 
uitspraken van de grote marxistische 
kerkvaders. D at men daarm ede het histo- 
risch-materialisme, da t dus u itqaat van 
voortdurende verandering, om hals 
brengt, dringt tot velen niet door.

O ok komt he{ we  ̂ voor dat degenen 
die vergrijsd zijn in de oude beweging, 
alles w at zij lezen of horen, beschouwen 
als een weerglans van  de oude strijd tus
sen M arx en Bakounine, w aarvan zijzelf 
toch maar hoogstens de na-strijd hebben 
beleefd. Ziin zij sociaal-democratisch, sta
linistisch of trotskistisch ingesteld, dan 
antw oorden zij ons: „dat is de oude liber- 
tair-socialistische taal.” Zijn zij uit het 
libertaire kamp dan volgt de opmerking: 
„Jullie der.kt nieuwe dingen te hebben ge
vonden. maar dat s veertig of vijftig jaar 
geladen al door d Vrij-socialistische be
weging gesteld.” >

Z ie , dit alles is het beste bewijs, hoe 
moeilijk het is de problemen van deze tijd 
te  stellen en duidelijk te maken.

W ij zijn historisch-matérialisten, maai 
dat wil zeker niet zeggen, da t al datgene 
w at destijds door de M arxisten ‘hls poli 
tieke taken van  de klasse w erd gezien 
door ons als juist w ordt eikend. N og min 
der wil het zeggen, dat wij <£a t voor deze 
tijd uls juist aanvaarden. M et name wij
zen wij b.v. de gedachte van  de „Socia
listische s taa t” af. N iet alleen zoals die 
destijds tegen bepaalde bourgeois-stro- 
mingen door de sociaal-democratie werd 
bestreden in de tijd van  de oude W ilhelm 
-Liebknecht en anderen, m aar ook zoals 
die in de practijk van het sociaal-demo- 
cratism e (dus met inbergip van  stalinisten 
en trotskisten) w ordt betracht, Theore 
tisch door allen in het verleden aanvaard 
leert de ontwikkeling van het economi 
sche en politieke leven ons nu sterker dan 
ooit in de practijk, de juistheid van de op
vatting, dat de staat een w erktuig is van 
de heersende klasse in een klassenmaat
schappij, te r bevestiging van de macht 
der heersers. De macht van de arbeiders 
klasse moet groeien in het economische 
leven, het bedrijfsleven, en heeft deze daar 
eenmaal in lange afwisselende strijd de 
m acht veroverd, dan is de s taa t daarme 
de verdwenen, omdat zij als machtsinstru
ment van de oude heersende klasse heeft 
afgedaan en de arbeidersklasse, die geen 
uitgebuite klasse meer onder zich heeft, 
aan  zo een onderdrukkingsapparaat niet 
de minste behoefte heeft. D e arbeiders
klasse kan eigen macht alleen steunen op 
eigen beheersing van het economische 
leven.

D it onderscheidt ons dus van alle 
staatssocialistische stromingen. Z ijn  wi 
daarm ede in de oude zin van  het wóórd 
„libertair-socialisten” geworden? In gene 
dele. H ierover een volgende keer.

W ordt vtrvolgd

Zomerdag van 
De Vrije Gemeenschap

Z ondag  3 Juli houden de Amsterdams« 
kam eraden van  de organisaties die deel
nemen aan het Zom erkam p „E>e Vrije 
Gemeenschap’' een zomerdag, die als 
voorproefje moet gelden van het in de 
eerste week van  Augustus te hóuden so
cialistische weekkamp.

D e bijeenkomst w ordt in O verveen ge< 
houden. Een mooi • terrein is uitgezocht 
Bij de voorbereiding w ordt gezorgd, dat 
e r drinken voor oudereu en kinderen be 
schikbaar zal zijn. D e treinkosten bedra« 
gen per persoon ongeveer een gulden.

Verzamelen: trein-deelnemers, om 9 uui 
op he t Stationsplein C.S.

Fietsers: om half negen b ij 'h e t stand' 
beeld van Domela N ieuwenhuis op het 
Nassauplein.

U  w ordt hiermede allen to t deelnam* 
uitgenodigd. O ok Haarlemmers zijn wel' 
kom. W e  verzamelen te  O verveen oö 
kw art voor tien bij het station.
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Vrijheid en gebondenheid
De strijd tussen kerkelijk- en staatsge

zag, die zich in de gerussificeerde Oost- 
Europese landen^dg laatste jaren afspeelt, 
biedt op het ogenblik weer een nieuw 
voorbeeld. Nauwelijks is Hongarije, met 
de zaak van kardinaal M indszenty uit de 
algemene belangstelling verdwenen, of 
Tsjechoslowakije doet van zich spreken. 
Het geval lijkt hier anders te liggen, want 
het d raagt ongetwijfeld minder de schijn 
van een actie van de staat tegen een hoog
geplaatste kerkelijke gezagsdrager, die 
zich in strijd met de nu eenmaal bestaande 
wetten heeft gedragen en deswege in aan 
raking komt met de justitie, zoals dit tóch 
wel sterl; bij kardinaal M indszenty het 
geval leek te zijn. Zo komt in d it nieuwe 
conflict nog sterker de gezagsstrijd op de 
voorgrond. M aar hierbij doet zich tege
lijkertijd, veel meer dan in Hongarije, hét 
element voor, dat de Katholieken zelf vef- 
deeld aijn. E r is een „N ationaal comité 
voor Katholieke Actie” opgericht, da t de 
regering in haa.’ strijd wil steunen. In dit 
comité hebben een aantal katholieke poli
tici, verscheidene katholieke hoogleraren 
en zelfs meer dan zeventig priesters zit
ting genomen. M aar ook hier is het bui
tengewoon moeilijk de krachtsverhoudin-/  
gen en de directe situatie te overzien. N a
tuurlijk belet dat de machthebbers buiten 
de Russische sfeer niet, om opnieuw alarm 
te slaan. W eer heet het, dat „de geloofs
vrijheid in gevaar is”. D at past in  de al
gemene hetze tegen het totalitaire Rus
land. H et is een uitstekend propaganda
middel tegen de imperialistische vijand. 
Allen die „de vrijheid lief hebben”, allen 
die „gelovig zijn” moeten tegen „dit ern
stige gevaar” worden gemobiliseerd.

W ij willeti in het geheel niet cfetfken-/ 
nen, da t de persoonlijke vrijheid, ja de 
vrijheid in het algemeen in een economisch 
en politiek systeem als het Russische, vol
kom,en ondergaat. M aar dw aas is het de 
katholieke kerk en de W esterse  imperia
listen als hoeders van „de vrijheid” te  be
schouwen.

W a t is eigenlijiTt.de vrijheid”? In de 
geschiedenis van de mensheid is e r voort
durend voor gestredeii, maar onder de 
wisselende maatschappelijke verhoudin
gen was het begrip vrijheid steeds verschil
lend. Evenzeer w aren het in de loop van

de historie altijd weer andere groepen en 
klassen, die voor vrijheid streden. En ook 
in het maatschappelijk leven van nu. ver
staan de klassen onder „vrijheid” gans 
verschillende dingen. W elke m aatstaf 
moeten wij dus aanleggen?

Stellen wij ons een primitieve maat
schappelijke orde voor de geest, waarin 
elk gezin zelfstandig in eigen behoeften 
geheel en al voorziet, w aarin het gezin 
dus vooral door bodembewerking in de 
levensbenodigdheden voorziet, dan zal 
zulk een gezin een sterk ontwikkeld zelf
standigheids-, onafhankelijkheidsgevoel 
bezitten.

M aar de toestand w ordt geheel anders, 
wanneer de grond slechts in vruchtbare 
staat kan blijven, indien over het gehele 
door de bévolking bewoonde gebied, bij
voorbeeld grote kostbare waterwerken 
moeten worden aangelegd en onderhou
den. De zelfvoorziening van  Vet gezin in 
het eerste geval bedoeld, w ordt dan voor 
een belangrijk deel gemeenschappelijke 
voorziening. Als gevolg daarvan w ordt 
het begrip vrijheid volkomen anders.

Het V zeer waarschijnlijk, dat de maat-
- schappijen uit de oudheid, zoals Egypte 

en het Rijk der Perzen, daardoor slaven
maatschappijen waren, w aarin dus voor_ 
d é  grote massa elk begrip van vrijheid 
ontbrak. Evenzeer lijkt het ons voor de 
beoordeling van het bestaan van vrijheids
begrippen en idealen in het oude Grieken
land en later in de Lage Landen aan de 
Zee, nodig mede in aanmerking te nemen, 
dat het maatschappelijk leven als gevolg 
van de bodemgesteldheid hier zwak en de 
gezinshuishouding sterk bloeide. Een en 
ander verklaart ons. da t „vrijheid” direct 
verbonden is met de strijd om het bestaan. 
En wanneer dan ook bij de geleidelijke 
ontwikkeling van  de werktuigen, de ar
beidsdeling steeds verder gaat, steeds 
minder mensen geheel in eigen levenson
derhoud voorzien, w anneer de strijd om 
het bestaan voor allen* gecompliceerder, 
immers meer en meer door productenruil, 
maatschappelijk wordt, dan komen andere 
en verschillende vrijheidsidealen naar 
voren. Toen het am bacht tot ontwikkeling 
kwam kreeg de ambachtsman, die zelf 
zijn producten in betrekkelijk grotere vrij
heid voor de nog jonge m arkt ging ver

vaardigen, bepaalde opvattingen -over zijn 
vrijheid. De latere kapitalist in het in op
komst zijnde kapitalistische stelsel, kreeg 
ook en vooral tegenover de absölüte vorst 
eigen begrippen van vrijheid. Hij wist zich 
een macht; eiste vrijheid van handel en
bedrijf en........ politieke en geestelijke
vrijheid. Dit staat vast. van hoe meer be
tekenis een klasse of groep in de maat
schappelijke productie werd, hoe groter 
dus haar macht werd, hoe groter vrijheids
rechten zij aan zich trok.

M et andere woorden, de strijd om vrij
heid is een onderdeel van de strijd om het 
bestaan, de strijd om het leven. Het mag 
lijken, dat de macht van de katholieke 
kerk niet op deze bestaanskwestie der 
mensen is gegrond, in feite is dat toch het 
geval. Eerstens heeft deze kerkelijke 
macht in het verre verleden wed degelijk 
voor een belangrijk deel gesteund op het 
grondbezit, hetgeen toenmaals, omdat de 
grond het voornaamste middel van be
staan was, buitengewoon belangrijk was. 
De kerk „exploiteerde” bovendien het bij
zondere terrein, dat direct aansloot op de 
waarneembare wereld. H et geloof aan een 
hiernamaals, zoneter de zorgen van de 
strijd om het bestaan, maar dat men 
slechts door de zaligwording zou kunnen 
bereiken. M aar dat laatste maakte de 
mens afhankelijk van de geestelijkheid. 
V andaar haar macht. Zij was gebaseerd 
op ’s mensen afhankelijkheid van de gees
telijkheid om een goed bestaan hierna
maals te verkrijgen.

U it dit alles bemerken wij, dat vrijheid, 
overheersing en dwingelandij ten nauwste 
met elkaar zijn verbonden. D at de geeste
lijke macht van de kerk over de mensen 
een machtig middel werd in handen van 
de heersers, is daaruit makkelijk te be
grijpen.

En evenzeer is daardoor verklaarbaar, 
waarom in d e  geschiedenis zoveel wereld
lijke heersers, df~kerk voor hun macht 
over de massa hebben willen gebruiken. 
Vorsten, zowel als,heersende klassen in 
de verschillende landen hebben daarom 
meermalen gestreefd naar een nationale 
kerk; een kerk die hun belangen zou steu
nen en dienen op het terrein van de be
heersing van de geest. H et is duidelijk, 
dat de J&atholieke kerk momenteel zich 
ten nauwste verbonden weet met het 
Amerikaanse en W esterse kapitalisme.

En reeds daaruit is het te verklaren, 
dat Rusland niet gesteld is op de geeste-
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