
Dat' P. S. de klassenstrijd van de hand 
interesseert ons weinig, daar de klas- 
'ijd in werkelijkheid toch gevoerd 

worat.. Daar hy zich van de kant der ar
beiders richt tegen de staatsorganisatie, 
die door P. S. wordt verdedigd, betekent 

! dit alleen, dat P. S. zich in de klassenstrijd 
J  aan  de kaalYaS-de-bourgfipisie s te lt lezar

men met vérreweg de meeste andere „ar- 
beidersleicjers”. Dat P. S. echter meent dit 
standpunt in te kunnen nemen met een 
beroep op Marx, bewerende, dat het „his
torisch realisme” van P. S. alleen een an
dere naam is voor het „historisch materie 
alisma” van Marx interesseert ons wel. In 
dit opzicht is P. S. erger dan de andere 
vijanden van het marxisme. Want niet als 
deze, verklaart hy het Marxisme voor ver
ouderd, neen, hy neemt het z.g. voor dit 
marxisme nog op. Zyn Marx-bescherming * 
is echter in de werkelijkheid slechts 
Marx-verkrachting.

Wanneer eenmaal de geschiede
nis wordt geschreven van de 
internationale bevrydingsstrijd 
yan. de. arbeidersklasse, dan zal

LEZERS VAN
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Ondanks de weinige krachten waarover 
wy beschikken, zyn wy er totnutoe in 
géslaagd, U regelmatig Uw weekblad te 
bezorgen. Wy hebben U, buiten het abon
nementsgeld nooit om geld gevraagd. 
Wonder boven wonder, nietwaar?, was 
er dan eens ’n groepering van revolution
nairen, die zich zonder finantiële bijdra
gen van geestverwanten, staande wist te 
houden. Meer nog: die ook nog in staat 
was vry kostbare brochures uit te geven.

Voor ’t  eerst moeten we nu bij U aan
kloppen» en we doen dat zonder schroom, 
omdat we weten dat de deur niet dicht 
zal blijven. En ook omdat Uw hulp thans 
dringend nodig is.
We willen niet slechts voortgaan U voort
aan Uw weekblad tijdig te bezorgen, 

— waarvoor wy geld behoeven!; maar wy 
hebben Uw hulp nodig om de Spartacus- 
gedachten ook verder te brengen.

Het tweede deel van „De Arbeiders
raden” moet worden afgedrukt. Dat 
vraagt wederom geld. En wy vragen Uw 
bijdrage! Er bestaan ook andere plannen 
voor publicaties. Die b geschriften kos- 

- ten veel geld. Wy vragen Uw bijdrage!
'V’V j e- ,V: *r'-1

U zult een dezér dagen een postwissel^ 
formulier Van ons ontvangen. Laat onze 
moeiten niet onbeloond: stuurt onze uit
geverij zóveel ge maar even missen kunt! 
En zjjt ge tot het zenden van een bijdrage 

« per post niet in staat, welnu, koopt dan 
een steunzegel: „Vóór Spartacus, met 
Spartacus!”, ad 25 cent, zodra dit U wordt 
aangeboden.

Vrienden van Spartacus! Geestverwanten! 
Gy hebt steeds op ons kunnen rekenen.

. Ge zult dit ook kunnen bljjven doen, als 
ge ons naar draagkracht steunt.

Wü rekenen dit keer op Uü 

8

blijken, dat'ondanks de beschei- 
> den rol die het Nederlandse pro- 

letariaat daarin kon vervullen, 
ook hier hoogte- èn dieptepunten 
werden doorgemaakt en dat ook 
hier onder moeilijke omstandig- * 
heden, krachten naar voren zyn 
getreden, die waard zyn te wor
den'genoemd.

r ■ -
Zo heeft gedurende de Februari- ‘ 
stakingen van 1941 Spartacus 
zich goed geweerd.
De S.D. begon te speuren naar 
dié kleine groep. In de maanden 
Februari, en Maart van 1942 
warep haar netten zover uitge
spannen, dat de organisatie werd 
opgevangen en een maand later 
op 13 April werd reeds het von- 
nies, de doodstraf door de kogel, 
aan éen aantal kameraden te 
Amersfoort, voltrokken. Op ver
zoek ongeblinddoekt, de Interna
tionale zingend, zijn zij gevallen: 
Willem Dolleman, Jan Edel, Jan 
Koeslag, Ab Menist, Jan Schrie- 
fer, Henk Sneevliet en Witteveen, 
terwijl Cor Gerritsen zich een V 
dag van tevoren van het leven
had beroofd.
Vele anderen^ kwamen in decon- 

v centratiekampen terecht en ook 
na 13 April hadden nog een aan
tal arresstaties plaats. Slechts 
weinigen hebben dit overleefde 
Maar het werk ging voort.

Onze organisatie voert de naam 
Spartacus verder. De nieuwe ver
houdingen in het kapitalisme 

; leggen ons nieuwe vormen van 
strijd op. Wy voelen ons echter 
met de gevallenen, wier in
zicht in de noodzakelijkheid van 

: nieuwe strijdvormen groeiende 
/  was, ten nauwste ̂ verbonden.

Hun internationalisme en hun 
klasseovertuigmg zijn geheel de - 
onze.
Daarom herdenken wij op 13 
April deze gevallen kameraden 
ipt Het Derde Front

k M ri

Voor Christendom en 
Humanisme
De putQ van de Arbeid op het verkiezingspad. 
In een pamflet waar in de woorden „Demoo^tie” 
en „Socialisme” Jje toeschreeuwen, openbaart ze 
ons haar strijdprogram.
Het heet: „De Partij van de Arbeid verwerpt het 
kapitalistische stelsel”. Verdraaid, als ze dat 
nou schrijven, drukken en in tienduizendm bil
jetten „Aan het Nederlandse Volk” verkondigen, 
dan moet je toch wel *n idioot zijn als je het 
niet gelooft.
Hat kapitalisme, meneer, d&t is de p t, dat moe

ten we verwerpen, dus vernietigen. Het kapita
lisme, dat is het stelsel, waarin ’n zeer kleine 
minderheid van de bevolking de macht oveiMae 
anderen bezit dóór beschikking over dejproduc- 
tiemiddelèn, door een kapitalistische SÏAATS- 
macht die het „openbare leven” regelt, dat wil 
zeggen: er voor te zorgen heeft, dat«het kapita
listische stelsel zo goed mogelijk gehandhaafd 
blijft, dus de regelen vastgestelt voor de meest

— intensieve uitbüHtofr— - — — *— ?*-?.—*------------
Stop even!; dat zegt de Partij van de Arbeid niet! 
Wat zegt die partij dan wel van het kapitalisme? 
Ze zegt er niets van» meneer. Ze zegt alleen kort 
en bondig dat ze dit stelsel verwerpt. Niet tevre
den daarmee? Welnu, dan hebben ze nog wel 
meer schoonklinkende woorden voor u: „de Par
ty van de Arbeid wenst de wyd-verspreide 
afkeer van de kapitalistische maatschappij en het 
verzet tegen de kapitalistische geest, samen te 
bundelen en een positieve inhoud te géven**. -Dat 
„positieve” blijkt dan te zjjn: „een rechtvaardige 
nieuwe socialistische samenleving op democra
tische grondslag”*. Hè, hé, we zijn er hoort 

, Nee, we zyn er nog lang niet, vriend. Want om 
dat te bereiken moéten We ons inspannen: „De 
beste krachten van ons volksleven moeten wor
den ingespannen, voor herstel en opbouw” (vet
druk niet van ons, Sp.) En dit niet alleen: „De 
tijd roept ook (da*s vast een dichter, die de stem 
van de tjjd . hoort roepen!, Sp.) om vernieuwing 
van al datgene, wat verouderd en vermolmd is!*** 
Niet kwaad. Ook de „Waarheid’*** streeft naar 
een nieuw, „gezonder” militair apparaat. Wordt 
dit hier niet bedoeld? Het is in elk geval de 
praktik! „Vrijheid van spreken, drukpers, ver
eniging en vergadering moeten verzekerd ztfn, 
onder verantwoordelijkheid volgens de wet**. 
Welke wet? We hebben er immers maar èèn: dat 
is de kapitalistische wet! Dat is de wet waarmee 
de klasse-jUstitie vervolgt en straft.
Voelt u voorts misschien iets voor „het geestelijk 
erfgoed der Westerse beschaving, zoals dat ge
voeg wordt uit de bronnen van Christendom en 
Humanisme?”, de beschaving, die de ondergang 
van millioenen aan het voorbereiden is, *n be- 
schavingsmonster dat nog niet genoeg heeft aan 
35 millioen oorlogs-slachtoffers!

En als ge dan tenslotte ook „streeft naar plan
matige leiding en ordening van voortbrenging en 
verdeling”, zoals we nu reeds weten en aan de 
lijve ondervinden, hoe dat bedoeld wordt, welnu 
volgt dan de raad op, die gegeVen wordt aan het 
eind van al dit schoons: „Sluit U  aan bij de Par
ty  van de Arbeid.” ^

Huisvrouwen-actie
Tijdens een zitting van de gemeenteraad te Ro
me, waarin over ravitaillerings-aangelegenheden 
beraadslaagd werd, stormde een talrijke groep 
huisvrouwen de vergaderzaal binnen, en maakte 
zich onder de ogen van de onthutste edelen van 
da ravitailleringskaarten meester. De huismoe
ders stapelden al deze kaarten op het markt
plein opeen en staken ze in de brand.
Daarna overweldigden zij de winkels van voe
dingswaren en bedienden zich, zonder zegels 
o n . . .  zonder geld.” < , ^  •
(tJif „De Nieuwe Standaard” Belgisch Katholiek 
Dagblad)

V A  V.-Vergaderingen. 
IJmuiden(oost).
Dinsdag 16 April 7.30 uur* in Café van der Lem, 
Tusschenbeekweg. %.
Onderwerp: De a.s. verkiezingen. ';■*■$$$’;’.'&■ 
Amsterdam (centrum).
Filmavond. Donderdag 18 April 8 uur, in „de 
Arend”, Breeuwerstraat. „ H o e  wij levenden 
sterven” en „Het wonder der natuur**, (Boven 
18 jaar, met introductie).
Hilversum.
Vrijdag 19 M r m t  uur, in „Ons Gebouw”, 
Havenstraat. ^ f • y S s tffc  
Onderwerp: „fceHamy en Spartacus”,
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caloriën per dag. En we betwijfelen, of 
z e d i e n  zyn opgevoerd. Wel weten we, 
dat de invoer van voedingsmiddelen zo 
goed als stopgezet is. We weten, dat deze 
ondervoede bevolking niet tot krachtig 

in staat is.

grote "VHff

willen „de bonzen” er zelfs wel toe mee
werken, dat dergelijke protesten luid kun
nen weerklinken, zolang dit als veilig
heidsklep kan werken. DeP grote vraag 
voor de toekomst .is, in hoeverre de re
geerders in staat zijn, in de allereerste 
levensbehoeften vqn de mensen te voor-En we weten ook iets anders. Dat is, dat . ^___ o ^  a_____ ___________  ^  ___

arbeiders nu reeds zien. Tót nu toe is dat niet .het geval en bevolking by de verscherpte uitbuiting in

•ben leren kennen. Na de parlementaire 
periode zagen we daar eerst de gematigde 
dictaturen van Brüning en Schleicher, om 
ten slotte in de nationaal-socialistischè 
dictatuur uit te monden. Natuurlijk gaat 
de bezittende klasse daar niet toe over, 
zolang de officiële arbeidersbeweging de

zien.
de dreigende onweerswolken van een de hand kan houden. Kan deze dat^ echter 
nieuwe verlaging yan de waarde van de . niet meer, dan heeft de „democratie” voor 
Franc belooft op dit punt niet veel goeds, haar geen zin meer en zal ze met me^r
Maar dat belooft ook niet veel goeds voor drastische methoden orde op zaken stel
de „sociale vrede”, die door officiële par- len. In werkélijkheid zet daarmee de 
tijen en de vakbeweging is afgekondigd. machtsstrijd om de maatschappij in, de 

- arbeidersbevolking tegen de bezittende
Frankrijk staat aan de vooravond van hef- klasse, een strijd, die niet in één slag ge-
tige klassebotsingen. Ein het is niet on- wonnen of verloren wordt, maar die een

R H  waarschijnlijk, dat hierbij meteen wordt, proces van jaren ontwikkeling omsluit,
moties neleflpaal niet op zij gaan. Desnoods opgeruimd met 4e aandoénlijk mooie

nieuwe grondwet bver „De rechten van 
de mens”, om ruimte te maken voor aan

wantrouwend worden tegen hun „socia
listische” regeerders en de betrokken par
tyen. Verschillende loonbewegingen zyn 
uitgebroken en daarbij vonden de arbei- 

'ders de sociaal-democraten, de'stalinisten 
en hun vakcentrale tegenover zich. Dat 
bracht ontgoocheling en het aannemen 
van moties tegen de regering en tegen tu n  
vakcentrale. Ze weten nog niet, dat schel
den geen zeer doet en dat die heren voor«

Het is hier al meer dan eens vastgesteld: 
voor de revolutionaire arbeidersbeweging 
bestaat er geen Joods vraagstuk. Er is 
een Joods ras dat, door zelf gewilde of 
gedwongen afzondering, door de eeuwen 
heen, enige byzondére uiterlijke ken
tekenen behouden heeft. Maar voor zover 
er zëJfs wezensverschillen zouden zyn, 
tussen bijvoorbeeld een Katholiek en 
Joods Nederlander, zyn deze Van geen 
betekenis voor het sociale leven. 
Maatschappelijke onderscheidingen zyn 
dié tussen heersers en beheersten, uitbui
ters en uitgebuiten. Hei kapitaal veran
dert in geen enkeL opzicht als dit uit han
den van een Christen in handen van een 
Joods bezitter overgaat of omgekeerd, 
zoals we dit fydens de bezetting door „ari- 
sering” hebben meegemaakt. Of de arbei
ders hun product door „Joods” of door 
niet-Joods kapitaal wordt afgenomen, 
blyft hun om ’t even. Of de arbeidersvoor- 
waarden voor ’n Joods proletariër, door 
n Joodsen of niet-Joodsen. ondernemer 
worden vastgesteld, maakt niet het minste 
verschil voor hem. De afstamming van de 
regelaars der distributie, van de rechters, 
de ministers, komt er in het geheel niet, 
op aan. En daarmee is dan ookmeteen de 
vraag beantwoord of de opbouw van een 
„Joodsen Staat” voor ’n Joods proletariër 
zin heeft.
’n Joodse staat in Palestina kan zich poli
tiek en economisch niet anders oganiserep 
dan welke andere kapitalistische staat 
ook. Hy heeft rekening te houden met de 
grootmachten, zal geen enkele belangrijke 
stap kunnen doen 7onder toestemming 

% Engels-Amerika ans imperialisme.
Ĥ j Zal moetén concurreren op de wereld
markt en dit slechts kunnen door inten
sivering van de uitbuiting. H\j zal mili
taristisch moeten zijn ter verdediging' van 
zjjïi grenzen en het Palestijnse proleta
riaat moeten bedriegen met de leuze: 
verfediging van ,,het Joodse vaderland”. .
I roletariers hebben geen vaderland. Voor - 
de Joden is hierop geen uitzondering. Zij

,.nationaal
tehuis m Palestina, de oplossing van het 
anti-semitisme zal brengen, hebben geen 
of niet voldoende inzicht in het wezen 
van de klasse-maatschappii. . . .

u t  x x * , um  X uxiJLibC IC UiaikCU v u u i  cuui-
vankelijk gematigde, later meer straffere  ̂ a*ßemeen en in Nederland in het
dictaturen, zoals we dat in Duitsland heb- byzonder.”

Palestina tot „Joodse Staat en toV,,Na- 
tionaal, tehuis” te maken, dat is de wens 
van eerstgenoemde commissie. Zy ver
meldt, dat 112.000 van de Nederlandse 
Joden door de Nazi’s Zyn vermoord, dat 
er nog slechts 28.000 in dit land wonen, 
waarvan 8000 gemengd gehuwden. Zij

OVER

Anti-8emitisme
Ontkennen wy een „Joods probleem», dat gemenga. genuwaen. z,y
er anti-semitisme bestaat ontkennen wy ^enskrachtrge gemeen-
daarmede niet. Het bestaat. .. ook in f '* 3?  “  opgebouwd m t gezmnen en nu 
Nederland. ? duidelyk, dat m een gemeenschap,
De heersende klasse in elk land heeft de f f
gehele opvoeding dóordrenkt van de ver- T  °mgf omen> f*
giftigende gedachte, dat het „eigen volk»* * 1  vf  de
beter is, zedehjk hoger staat dat van S S r
andere naties. Hef heeft de menseo.be- “  N?d?rland de
perkt van gezichtsveld gemaakt, hun so- * £ 0 $  by la?ee ™ ,nlet s,terk «f1?0«« - ö 7 geweest is -om de overlevenden uit hunciale gevoelens bekrompen gehouden. In 
wat hun onbekend, vreemd toeschynt, 
hebben ze een tegenzin. Het is daarop, dat 
bepaalde groepen inwerken, om, ten be
hoeve van hun speciale belangen, stem- . ^ “ 7 1
ming te kweken tegen minderheden, die ^  A  ^ ^ ^ g f z i n d -
slechts door uiterlijkheden van de meer- ö  tyde“  de «^erduiking van Joodse

ij r inwoners, die meestal met risico van eigen
leven zyn getoond door niet-Joodse arbei
dersgezinnen en boeren. Deze proletariërs

sociaal isolement te verlossen en hen zon
der zeer grote, dikwylsals ondragelijk ge
voelde spamfingen, te doen opnemen in 
dè niet-Joodse omgeving” . . I . Wy herin-

derheid verschillen.

Zou mén "zo’n minderheid, als de Joden 
zijn, in één land tedamen brengen* dan zal 
die minderheid, in zijn „Natkmaal-tehuis” 
zichzelf ook beter gaan wanen! dan de 
„anderen”. Het zal het anti-semitisme

vóór de veren landbewoners stonden 
volgden!
Ontvluchtingspogingen van het anti-semi- 

, . T . , . . tisme moeten mislukken.
vCTrterken mpUate van het uit te roeien. Daargelaten, dät de leidende organisaties 
^ti-sem ieten  zouden er gebruik van ma- ^  die „Coördinatie Commissie” tde  drie

”Bolwerk v a a +he* Kerkgenootschappen) dezelfde z\jn, waar- 
t  „argumenten uit destyds de beruchte „Joodse Itead” is

A f ^ S ^  vin A ♦ p  1 i ontstaan, die de Nazi’s hielp om in de^gezien van het feit, dat Palestina slechten eerste plaats de proletarische Joden te
b e v a S i T ^ Ï  i f * *  “ i deWereld w  trèffen, -  is het de Joodse bour-

+ , ”°plr ? g Van het » » “ * die haar S langen by Palestina /  «m waan- heeft. De arbeiders kunnen i n ’n „Joodse 
’■ die ,? den’, dle Staat” nfet anders „leven” dan hier. Hier

v o w T  ^  ^  nadehge ge- onderdrukking, dé&r onderdrukking! Hier
volgen van die „Joodse staat onder- klassenstrijd, dóór klasseißSyd!
vinden.

Dit is wat wij te zepfen hebben, naar aan
leiding van het Memorandum van de 
„Joodse Coördinatie Commissie”, dat ons 
door de Nederlandse Zionistenbond ter 
bespreking werd toegezonden. Het Memo
randum is gericht ja n  „De Anglo-Ameri- 
kaanse Commissie van Onderzoek; tetf

Communisten weten, dat het anti-semi- 
tisme een der giftige pylen is van de onder
gaande klasse. Wy zullen d e  pijlen bre
ken waar we maar kunnen en tenslotte, 
naar "wij hopen, ook de boog waarmee ze 
worden afgeschoten. Zodoende, zodoende 
alléén zullen allé minderheids-probiemen 
worden opgelost, óók het monsterachtige,

zake van het Joodse vraagstuk in Europa onmenselijke anti-semitisme.

vakman en ongeschoolde___By het vc
stellen yan het loon moet gevraagd w 
den welk werk er verricht is, niet wat 
arbeider nodig heeft.” Stalin had di 
rede in 1931 gehouden om de grondbeg 
seien te formuleren van de Russische e  
nomische politiek.

„Sedertdien hebben Ru 
men en regeringspersor 
het onderscheid maken 
dé economische gelijks 
spot als het product v 
conservatisme. Het offic 
over de arbeidswetgevi 
voor het uitbreken van c 
de SoWjet-reeerin* wa

en

;
5W• r-a



Franse revolutie opnieuw voor het opstellen van 
©en nieuwe grondwet. En nu ia'het kenmerkend,

ze de productiekosten wisten te ver
lagen. Ze ontvingen een toeslag op 
hun salaris naarmate ze de productie
kosten wisten te verlagen. Ze ont
vingen een toeslag op hun salaris 
naarmate ze de productie wisten te 

^verhogen b.v. 4 % by een productie
verhoging van 1 %, 8 % voor een toe- 
name van
Maar geld is slechts een onderdeel 
— en dikwyls het minst belangrijke 
onderdeel —- van het inkomen van 
een Russische industrieel. Hy ont
vangt bovendien een grote beloning 
in goederen en diensten, vaak veel 
meer, dan in een arm land voor geld 
verkrijgbaar zou zijn.
Hoogere employé’s hebben vry wo
nen, ze krijgen een auto en een gratis 
chauffeur; ze wonen met hun gezin 
tegen een nominaal bedrag in een 
eerste klas hotel als ze vacantie ne
men; af en toe kuilnen ze uit speciale 

izijnen tegen zeef lage pryzen 
_eren bekomen, die elders-»iet te 

r jjgen zyn; ze betalen weinig of geen 
belasting, ze hebben vrij reizen op de 
trein en nog verschillende andere 
emolumenten.
Nog belangryker is het feit, dat de 
kinderen van hogere employé’s saróen 
met die van hogere regeringsambte- O  
naren en gestudeerde personen, de 
voorrang genieten, wanneer het aan
komt bp hoger onderwijs. In de prac- 
tijk kan men zelfs zeggen, dat het een 
monopolie is. Reeds in 1938 waren ; 
meer d«n de helft van de studeren
den de kinderen van leidénde indu
striëlen of hogere overheidspersonen. 
Minder dan 10 % kwam van het plat
teland, hoewel zelfs nü de boerenbe
volking nog meer dan 50 % van de 
bevolking van Rusland uitmaakt.

.Sedert de oorlog is de bevoor
rechte positie van den leider in de 
Russische industrie nog gunstiger ge- .
worden dan voorheen----
Op het ogenblik ^aa t het gemiddeld___
maandloon van de Russische arbeider 
op 600 roebels, minder dan 20 % van 
wat het in 1938 was. Maar de direo 
tèur of ingenieur, die voor den oorlog 
1500 roebels per maand ontving, 
krijgt nu 10.000 of meer. Tantièmes 
zyn nog sterker gestegen, reeds in het 
voorjaar van 1942 werden er aan de 
bedrijfsleiders- in de fabrieken z.g. Sta- 
lin-tantiémes uitbetaald van 50.000 
tot 100.001) en zelfs 150.000 roebels.
De Russische pers maakt tegenwoor
dig vryelyk melding van Sovjet-mil- 
Uonnairs.”

Het hierboven geciteerde spreekt voor_ 
zichzelf: We kunnen er uit leren, dat de 
nieuwe heersende klasse in Rusland haar 
macht gebruikt om de loonarbeiders uit 
te buiten, zeker in niet mindere mate dän 

in de overige wereld gebéurt. Het Ro- 
Leger, dat zy kompiandeert, zal daar

óm ook niet het instrument zyn, waarmee 
de arbeiders van de andere landen uit de 
loon^ayerny worden bevrijd. A

D i  n i e u w e -  v e c h t e n  u c u *  d e > m e * u s

Het is nu ongeveer 150 jaar geleden, dat de bur
gerij in de Franse revolutie haar macht vestigde. 
Vóór die tijd had „de nijvere burgerij” feitelijk 
geen maatschappelijke rechten, doch alleen plich
ten; • En deze -bestonden daarin,- dat » ■ had te 
zorgejl voorde rijkdommen, die de heersers van * 
adel en geestelijkheid verbrasten. Maar geen 
klasse laat zich op de duur onderdrukken, als 
ze zich bewust wordt, dat de uitbuitende mach
ten eigen ontplooiing in de weg staan. En voor 
de „derde stand” was dit zeker het geval. De 
ontwikkeling van de werktuigen en de natuur
wetenschap hadden handel en nijverheid krachtig * 
uitgebreid, terwijl dé' betere transportmiddelen 
krachtige prikkels waren ..voor de- uitbreiding 
van de warenproductie. Voor'•de nieuwe klasse, 
die met eigen werktuigen arbeidde, gold het nu, 
ook het volle rendement van die werktuigen te 
krijgen. Nieuwe uitbouw der productiemiddelen, 
dat is de nieuwe uitbouw van winstmogelijk
heden, was de drijvende kracht. Eenheid van 
munten, van maten en gewichten, het opheffen 
van tollen, het aanleggen ^an water- en land
wegen, het aanleggen van navens waren nood-

zakelijke voorwaarden. Daarom streefde de 
nieuw opkomende bezittende "klasse naar 4iet 
beheersen van de staatsmacht. Het beheeV over 
het arbeidsproces in het eigen bedrijf was niet 
^ H oen^eA , maar het  . moest a ^ e y u M  wprden^ 
met de wetgeving voor de gemeenschappelijke 
belangen van de „burgerij”.

DE PARASITAIRE KLASSE.
De nieuwe macht van de burgerij werd in de 
grondwet vastgelegd als „de rechten van de 
mens”, die de beginselverklaring van het indi
vidualisme genoemd kunnen worden. Alle men
sen Waren voor de wet gelijk, ieder kon wettelijk 
tot alle ambten in het maatschappelijk leven 
opstijgen. Iedereen had het recht om schatrijk 
of straatarm te worden. Vrijheid en gelijkheid 
voor iedereen was de leuze. Het was de vrije 
wedstrijd van allen tegen allen, het was de 
„liberale” maatschappij. Ieder voor zich, God 
voor ons allen. . y

Het staat vast, dat deze onderlinge concur
rentie tot een ongekende ontwikkeling der tech-

niets te en heeft met het e ig e n s te  
nu om gaat. Dan wordt als 
e mens’ de formule opge-
a. ^ïfeeft door

het uitdrukkelijk de hand-

__1_ Xreen t de

niqk heeft gevoerd $n to t een volkomen omwen
teling van alle maatschappelijke verhou 
in heel de wereld. Maar of het tot groter 
van de mensen heeft bijgedragen, is nog de 
vraag. Want de vrijheid en gelijkheid voor allen 
bleek in de praktijk te leiden tot het vormen 
van de huidige klasse-maatschappij. Een parasi
taire klasse voedt zich uit de slavernij van mil
lioenen. Crisissen en oorlogen teisteren 4e 
wereld. Millioenen mensen leven in directe hon
gersnood, terwjjl de techniek voor 
bestaan zou kunnen verzekeren. De arbeiders 
staan te midden van» een machtige techniek, 
maar ze mogen zich daarmee niet bemoeien, 
omdat de arbeidsmiddelen niet van hen zijn.

Het grote vraagstuk van de komende tijd is 
daarom het beheersen van de maatschappelijke 
productiekrachten door de werkende mensheid. 
De natuurkrachten z\jn in de techniek'zó ver 
onderworpen, dat het menselijk bestaan rijkeüjk 
verzekerd is. Maar ze werken in de maatschappij 
als vernietiging. De productiekrachten moeten 
nu maatschappelijk gericht, maatschappelijk 
beheerst worden. En dat is geen vraagstuk van 
da gwerkers in laboratorium, de ingenieurs of 
andere intellectuelen, maar van de gewone be
volking in haar brede miUioenmassa.

Op het ogenblik staat het land van de grote

het maatschappelijk beheer d S  productiekrach
ten, niet -behandeld wordt. Wij zHn van mmfag 
dat het er niet in behandeld kim worden. Want 
zolang het kapitaal regeert, im dat 
de arbeideiule bevolking onmogelift. Het 
sluit het andere u it

In de nieuwe grondwet vinden we weer de oude 
„rechten van de mens” uit het individualistische 
tydperk geformuleerd, die juist tot * “  
vernij van de werkende bevolking L 
Alle mooie woorden, die we er in vinden, zijn 
niet anders dan lege frases gebleken, die de 
macht van de bezittende klasse uitdrukken,

aw lucuwc waarneia voorgezet 
De tegenwoordig regerende machten in Frank
rijk weten echter heel goed, , dat de. bevolking 
m het praktische leven niet veel vruchten van 
de „rechten van de mens” heeft geplukt en * 
daarom wil men^ toch in de grondwet nog enige 
zinnen plaatsen, om de Werktagen van het ' 
talisme te verzachten. Zo wordt dan als ' 
recht” nog toegevoegd: het recht < 
op arbeid, op rust en ontspanning.

we als 
recht 
dit
nen we in de w 
toe een aparte wet 
hoeven ons er <
makjm , rtmrlnf  Km
het medet 
winst van 
beheersen 
arbeidende _
Het „nieuwe 

is

vormen, 
méthoden,

Fragmenten uit „De Druiven der Gramschap”, 
door John Steinbeck, uitg. van Holkema en 
Warendorf, Amsterdam.

Die boek beschrijft hoe de boeren in Oklahama 
(V.S.) door de grote kapitaalsmaatschappijen van 
hun grond verjaagd worden, en naar het Westen, 
naar .Califomië trekken, o.a. aangetrokken door 
verleidelijke reclamebiljetten. De trotse zelf
standige kleine boeren worden zwervèrs, paria’s. 
Hun aanbal is enorm, Éun ellende verschrikkelijk. 
De honderdduizend boerenfamilies, veranderen 
in één grote familie met dezelfde noden en 
dezelfde zorgen. De solidariteit groeit daaruit. 
Het onderstaande citaat vertelt van het ontstaan 
van het grootgrondbezit in Californië.

Eens behoorde Califomië aan Mexico en het land 
aan Mexicanen; en een horde in lompen gehulde, 
koortsachtig begerige Amerikanen stroomde bin
nen. En zo groot was hun honger naar land, dat 
zij het'land  namen, dat ze Sutters land stalen 
en Cuerrero’s de concessies namen en die schon
den epi zich er'kw aad over maakten en er ruzie 
om maakten, die woeste hongerige mannen; en 
ze bewaakterrmet geweren het land, dat ze ge
stolen hadden. Ze richtten huizen op en schu
ren, ze ploegden de aarde om en plantten gewas
sen. En deze dingen waren bezit, en bezit was 
eigendomsrecht.1

De Mexicanen waren zwak en leefden te weel
derig. Ze konden geen weerstand Meden, omdat 
ze niets op de wereld even fel begeerden, als 
de Amerikanen land begeerden. Toen, na een 
tijd waren de nederzetters geen nederzetters 
meer, maar eigenaars, en hun kinderen groei
den op en hadden kinderen op dat land. En 
de honger was van hen weggegaan, de dierlijke 
honger, de knagende, verscheurende honger 
naar land, naar water en aarde en<de goede 
hemel er boven, naar het groene, welig groeiende 
gras, naar de zwellende wortels. Ze bezaten dit 
alles zo., volledig, dat ze er niets meer van wisten. 
Ze hadden niet meer de maag-verscheurende 
begeerte naar een vruchtbare hectare en een 
glanzénde ploegschaar1 om mee te ploegen, naar 
zaad en een windmolen die zgn wieken door de 
hicht joeg. Ze stonden niet meer in het donker 
op om het eerste gekwetter van de slaperige 
vogels, én den morgenwind om het huis te  horen, 
terwijl zij op het eerste licht wachtten óm naar 
buiten v té-gaan ïyiari do beminde grond. Deze 
dingen waren verlohn « r jewas werd berekend 
in dollars, en land \*eit gewaardeerd volgens 
de kapitaalsinvestering plus interest, en oogsten 
werden gekocht en verkocht, voordat ze geplant

,V- J - i ,

waren. Toen waren misoogst, droogte en over
stroming niet langer kleine noden binnen het 
leven, maar eenvoudig geldverliezen. En al hun 
liefde was aangelengd met geld, en al hun on
stuimigheid verflauwde tot interest, tot ze hele
maal geen boeren meer waren, maar kleine win
keliers- in gewassen, kleine fabrikanten, die 
verkopen^moeten, voor ze kunnen fabriceren. 
Toen Verloren die boeren, die geen goede win
keliers waren, hun land aan goede winkeliers.

Hoe knap, hoe vol liefde een man ook zijn kon 
met aarde en het kweken van gewassen, hij kon 
zich niet staande 'houden, als hij niet ook een 
goed winkelier was. En naarmate de tijd ver
streek, bezaten de zakenmensen de boerderijen, 
en de boerderijen Werden groter, maar er waren 
er minder. ; .. 9 V  > "

Nu werd het boerenbedrijf een industrie, en de 
eigenaars volgden het voorbeeld Van Home, hoe
wel ze het niet wisten. Ze importeerden slaven, 
hoewel Ze hen geen slaven noemden, Chinezen, 
Japanners, Mexicanen, Filippijnen. Die leven van 
rijst en bonen, zeiden de zakenmensen. Die heb
ben niet veel nodig. Ze zouden niet weten, wat 
ze met goede lonen moesten doen. Kijk maar 
eens hoe ze leven. Kijk maar eens wat ze eten. 
Bh als zeylastig worden, dan deporteer je ze. 
En aldoor werden de boerderijen groter en de 
eigenaars minder in aantal, ü i  er waren jiog 
maar arn.zalig weinig boeren, op het land. B i 
de geïmporteerde slaven werden geslagen en 
bang gemaakt en kregen zo weinig te  eten, dat 
sómmige weer naar huis gingen, en anderen 
Verden weerbarstig en werden gedood of Uit hèt 
land verdreven. Eh de boerderijen werden groter 
en 'de eigenaars minder in aantal.

£ U e A c U u u A

En de gewassen veranderden. Vruchtbomen 
_>laat*$ In V _ Jpf . „

om de gehele wereld^te voeden, op den
namen plaats in van graanvelden en groenten, 

dd^te voeden, op den grond 
onder de bomen: sla, • bloemkool, artisjokken,
aardappelen, „buk”-gewassen. Een man kan 
staan om een zeis te  gebruiken, of een ploeg 
of een hooivork; maar hij moet zich bukken als 
een insect tussen de rijen sla kruipen, hij moet 
zijn rug buigen en zijn lange zak trekken tussen 
de rijen katoen, hij moet als een boeteling op 
zjjjn knieën gaan over een Uoemkoolpad.

En toen kwam het zo ver, dat de eigenaars niet 
meer op hun boerderijen werkten, Ze waren 
boeren op papier; en zé vergaten het land, de 
geur en het gevoel ervan en herinnerden zich 
alleen, dat ze het bezaten, herinnerden zich 
alleen wat ze er * aan verdienden en wat ze er 
op verloren. Eh sommige boerderijen werden 
zo groot dat één man ze zelfs niet meer bevatten 
kon, zo groot, dat er hele legers boekhouders 
nodig waren om interest en winst en verlies 
bij te  houden; chemici voor bodemonderzoek, 
voor bodemver betering ;onderbazen om er op te 
letten, dat de bukkendé mannen neh langs de 
ryen voortbewogen zo snpl als het mat^rjn^l 

.van hun lichaam kon verdurerf. Eten werd zo'n 
boer werkelijk een winkelier en hield een win
kel. Hij betaalde de mannen, en verkocht se 
levensmiddelen, en nam het geld terug. Eh na 
een tijd betaalde hij de mannen helemaal riiet 
en bespaarde zich de moeite van het boekhouden.

E>ie boerderijen gaven levensmiddelen op cre
diet. Een man werkte en at, en als het werk 
klaar was, merkte hij soms, dat hij de maat
schappij geld schuldig was. En de eigenaars 
werkten niet alleen niet m eer op de boerderijen, 
velen van hen hadden zelfs nooit de boerderijen 
gezien, die zij bezaten. b v . ;\ • ■ 

toen werden de u it hun bezit gestotenen 
naar het Westen getrokken, uit Kansas, Okla
hama, Texas, New México; uit Nevada en Arkan
sas kwamen families, stammen, door het stof 
verjaagd, door de tractors Verjaagd. Wagenla- * 
dingen, karavanen dakloos en hongerig; twintig
duizend en vijftigduizend en honderdduizend en 
: tweehonderdduizend. Ze kwamen over de bergen 
aangezet, hongerig en lusteloos ~  rusteloos als 
gieren, heer en.weer rennend om werk te vin- 
den -  om op te tillen, te  duwen, te  trekken, 

[te plukken, te snijden — alles, iederen last, f c  
^dragen, om aan eten te komend

En de uit hun bezit gestotenen, de landver- 
«rs, stroomden Califomië binnen, tweehon- 
J vijftigduizend, en driehonderdduizend. Ach- 
hen gingen nieuwe tractors over het land 
de pachters werden met geweld verdreven, 
nieuwe golven waren onderweg, niéuwe gol- 
van de 'u it hun bezit gestotenen en de dak-

bedrog, want de
m  e lk aar draaien
tieus wel verstand.



Het A. ar. J. V. ontmaskert
De Nederlandse jeugdbeweging rnaakt een dat zich tot nu toe niet by de N.J.G. aan-
ernstige crisis door. Met de opkomst van sloot, er zelfs niet wordt toegelaten, werd
de arbeidersbeweging in het jonge kapi- reeds eerder terecht gesignaleerd als eén
talisme ontwaakte ook in de jongeren een mantelorganisatie van de C.P.N., die er
drang naar vrijheid, zelfstandigheid en natuurlijk belaüg bij heeft ook éen deel 
organisatie. De Zaaier, K.G.O.B. en van de jeugd te binden. Dat zij van de
J.G.O.B.zyn ö.a. destyds de eerste orga- N.J.G. géén deel uitmääfet, móet üattfUt-
nisatieuitingen van het meest strijdbare lijk voor een belangrijk deel worden toe
deel van de jeugd geweest. Zelfstandig- geschreven aan de afgezonderde positie,
heid van de organisatie, onafhankelijk- die de C.P.N. door haar pro-Russische in- 
heid van.oudefcen, strijd tegen oude vor- gesteldheid inneemt.
men en gedachten, het zelf zoeken naar 
levenswaarden en in het algemeen een 
gröte belangstelling voor de bevrydings- 
strijd van de arbeidersklasse waren haar 
symptomen. * ' De candidaatstelling voor de Tweede
Veel daarvan ging verloren, naarmate de Kamer door het A.N.J.VI van zijn voor- 
arbeidersbeweging de weg van het refor- ,  rjtter Fred. Schoonenberg op de lijst van 
misme betrad. Haar ' verburgerlijking; L  C.P.N. stelt onuanks alle daaromheen 

ook remmend op de opstandig? zweven smoesjes de positie van diewerkte ook

W Ê K K Ê Ê K Ê K  het *: Zyn
meer een beslissenden invloed uitoefenen dingen waarover zich nie aand eigenlijk
op wat jeugdorganisatie werd genoenyi. nog verwondert.
De nieuwe structuur van het kapitalisme Wanneer het Vrye Volk meent, dat Vor-
yersterkt de drang van bovenaf om de, rink zich voor de ^ v a S g  van de ver-
jeugd m haar banen te leiden. De over- ]deringßSLCÜe door zyn geneesheer heeft
heid en de politieke partyenpogen de k ten  onderzoeken of er-nog Fhysieke na-
jeugd aan zich te bmden. Als zodanig .
moet ook de N.J.G. (de Nederlandse WÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊtÊÊÊtÊÊÊÊÊtÊÊnÊKÊÊÊÊÊÊÊtRÊtÊÊÊM
Jeugd Gemeenschap) worden gezien, die 
de jeugdorganisaties wil samenbundelen 
op nationale en burgerlijke grondslag.
Het na de oorlog ontstane A>N.J.V.
(„Algemeen Nederlands Jeugd Verbond”)

m■:-r
wm.tpi, Ct.J v'.

De lezers van „Spartacug” weten, dat de 
communistenbond in haar opvatting over _ 
de organisatie van de klassenstrijd radi
caal van alle andere groeperingen in 
Nederland verschilt. Niet alleen staan wij 
lijnrecht* tegenover een groepering als 
„De Party van de Arbeid” en andere 
soortgelijke organisaties, die van klassen

strijd met de gëhele macht in de maat-

?m

De sociaal-democratie, speciaal in de pe
riode van de He Internationale, was de 
meest zuivere belichaming van deze refor
mistische tendens. Zij werd dan ook de 
grote party en haar invloed, ook op het 
denken der arbeiders, was enorm. De ver- 

strijd niets meer willen horen, maar bijna vlakking van het marxisme, in de theo- 
even diep is de kloof die ons scheidt van rieën dér sociaal-democratische leiders, 
b.v. de „Revolutionair Communistische paste volkomen by de reformistische prac- 
Partij”, de uitgeefster van „De Tribune” tyk. Aan de andere kant werd toch ook 
(de vroegere „Rode Octoher”). Deze ver- de leus van het'socialisme niet geheel aan 
schillen betreffen niet in de laatste plaats de kant gezet, De oude tradities werden 
de opvattingen omtrent taak en wezen van niet geheel opzy geschoven, zy werden 
de partij. Hun eigenlijke bron ligt echter alleen van een nieuwe inhoud voorzien, 
dieper; want het verschillende standpunt op dezelfde wyze waarop b.v. het Chris
ten aanzien van de party vloeit voort uit tendom de oude Heidense gebruiken in 
een geheel verschillend inzicht in de ont- Christelijke plechtigheden omtoverde, 
wikkeling en de organisatie van de klas- De practyk  yaii het
m mnm nKtLte ** VM1 hier™> dat men het particuliere kapitaalcommunistische samenlevmg. . door wetgeving en .^ganisatie in zjjn

stelsel mi» of m e.r.eeordm de" t a t « , -

f e Ä Ä Ä S  liggen by de slaat. Zo beschouwde de
ooval «ras tin . n *-"j ‘ j '  sociaal-democratie het als een van haar
geval was d e ^ W m t o jd  ^eze belangrijkste doéleinden, grote invloed of

lement om zodoende haar stempel te kun-
voor

van dè positie der arbe
kapitalisme, opbinnen het raam

reformistische d __________ _______
kele malen laaide zij hoger op, tot een De toene

dus Slechts’en-> nen drukken °P. de Wetgeving-
mM concentratie

delige gevolgen van zijn verblijf ih een 
concentratiekamp zijn overgebleven, die 
hém tot voorzichtigheid manen, dan is dit 
bericht een goedkope, banale speculatie 
op kiezersvangst.
Maar wanneer het A.N. J.V. eerst een ver
zoek richt tot de onderscheidene partijen 
om ook het jeugdelement op hun candi- 
datenlijsten  te  vertegenwoordigen  ea d a a- 
later komt üaet het smoesje, dat het als 
niet-politieke-organisatie ingaat op het 
aanbod van de C.P.N. om een eigen man 

:;|j§ de C.P.N.-lijst te plaatsen, dan is dit 
een misselijk gekronkel en een poging tót 
kiezersvangst van de 'nieuwe jonge kie
zers. Immers, Fred. Schoonenberg stem
men, is op de C.P.N. stemmen.'
De jongeren van thans hebben vanzelf
sprekend ejen verlangen naar organisatie. 
Maar in hun pogen om daartoe te komen, 
moeten zij de oude gevallen draad weer 
opnemen. Drang tot zelfstandigheid, zelf
standig onderzoek, eigen plaatsbepaling, 
zullen in de verhoudingen van nu, waar 
staat en party gereed staan hen in een 
keurslijf te persen, voorop moeten gaan. 
Het is daärom verheugend, dat toch hier 
en daar zoals in Zuid-Limburg het pogen 
om tot een eigen onafhankelijke arbei- 
dersjpugdbeweging te komen, valt te 
constateren. J H | l
Wy wekken de jongeren op dit proberen 
overal mét hun volle kracht te ondersteu
nen en alles in het werk te stellen, dat die 
verspreidliggende pogingen worden ver
sterkt door het vormen van een landelijk* 
federatieve vorm van samenwerking.

kapitaal, door Marx aangetoond, was 
het uitgangspunt van de „theorie”, die d 
reformistische practijk moest rechtvaar
digen. Want vanuit dit gezichtspunt kon 
men bewijzen, dat de staat steeds grote: 
invloed op de productie zou moeten kry 
gen; in haar opvattingen over nationali
satie en regeling van de economie door d 
staat, van plan-economie, was de refor 
mistische arbeidersbeweging de burger
lijke partyen ver vooruit. Zij betoogde de 
noodzaak van deze maatregelen, velö 
jaren vóórdat de bourgeoisie gedwongen 
was er een begin van uitvoering aan 
geven. Het is dan ook geen wonder, dat 
de huidige periode van kapitalistische or
ganisatie door de staat, juist de reformis
tische arbeidersbeweging de leiding op 
zich neemt.
Maar onverbrekelijk verbonden aan deze 
politiek is de opvatting, dat deze organi
satie van de productie door de staat, mits' 
onder sociaal-democratische leiding, het- 
zelfde is als socialisme. De stpat gold im
mers in de opvattingen der sociaal-dem 
cratie als de vertegenwoordiger van het 
volk. De deftnocratisehe keuze van 
organen was hiervoor de waarborg.
„het volk” zou, juist door de steeds voort
schrijdende concentratie van het ka. 
en de daaraan verbonden verkleining d 
bezittende klasse, steeds meer gelijkbedui
dend worden met „het werkende volk”. 
De concentratie van het. kapitaal zou dai| 
automatisch moeten leiden tot het sóc
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V.SV. - LEEUWARDEN
Dinsdag 23 April a.s.

O penbare  V e rgad e rin g
in de zaal van P. de Jong,
Lange Marktstraat .- Aanvang 8-- uur?----
Onderwerp; „Wat wil Spartacus?’

Utai oni ösfwiel
Doet Uw voordeel!
Aan een leeg winkelhuis op het Damrak te

' Amsterdam lazen we:
„Hier wordt gevestigd het Unilever-Voor- 
lichtings-Instituut”.

Men zegt dat daar inlichtingen zullen worden
verstrekt hoe boter zwart gemaakt kan worden.

Dank voor Bekassi-Soerabaja!
Een dagbladbericht meldt:
* Aan het ontvangstdiner, dat de Nederlandse 

regering Lord Inverchapel aanbood, heeft 
minister Schermerhom hem en de Britse 
regering bedankt voor de hulp ons konink
rijk verleend in moeilijke omstandigheden.

De Keizer ging, de Generaals bleven.
■Uit Parool van 3-4-’46:

„Ik was soldaat”, verklaarde Keitel Woens- •  
dag voor het Tribunaal te Neurenberg, „en 
ik kan zeggen, dat ik soldaat was uit over
tuiging. Ik trachtte mijn werk zoo goed 
mogelijk en onvermoeibaar te  verrichten”. 
Hij herinnerde er aan, dat hij in denzelfden 
geest gediend had onder den keizer, presi
dent Ebert van de Republiek van Weimar, 
Hindenburg en Hitler. -wfflraHL;'

Die slaafse Duitsers!
Uit Parool van 10-4-*46:

Het Noorsche „Kristeligt Dagblad”, meldt, 
dat Duitschers, die in Bergen bij den weder
opbouw te werk zijn gesteld, staken. Zij 
maken aanspraak op loon voor hun arbeid.

Asperantistoj Atento!
Binnen enkele dagen verschijnt het 18de num
mer van „Klasbatalo”, uitgave van de „Sovet- 
komunista frakcio en SAT”. Dit is de eerste afle
vering sedert het einde van de Tweede Wereld
oorlog. De hoofdinhoud wordt gevormd door een 
vertaling van het „Inauguraal adres”, waaraan 
een kleine aankondiging vooraf gäat. In de toe
komst zullen wij ook bijdragen publiceren van 
kameraden en groeperingen in andere landen, 
want „Klasbatalo” zal het karakter krijgen van 
een internationaal orgaan.

Wij wekken de Esperantisten, lezers van 
dit blad op, aan de verspreiding van 
„Klasbatalo” mee te werken, ook en 
vooral door middel van hun eventuele" 
contacten in het buitenland.

Het correspondentie-adres is:
J. G. Leereveld; Prof. v. Reeslaan 4, Blaricum. 
Losse nummers zijn té verkregen aan dit adres 
of bij de administratie van „Spartacus”. •"

O D O W E S I Ë

Het Vrije Volk van 19 April meldt in drie 
regels:  ̂ '■ƒ

„Bij botsingen in de omgeving van. Bata
via zijn 70 extremisten door Nederlandse 
troepen gedood”

Het zijn onze broeders, die de Nederlandse bour
geoisie vermoorden laa t * V
Het zijn „onze jongen«”, die zich voor dit 
beschavingswerk naar Indonesië laten sturen! 
Intussen kan men op de mooie Velnwe onge
stoord parlementeren!

K U N S T  U I T  M E T  V E R L E D E N

Van Jan van Eijck toi Rubens1

Om onze positie in de maatschappij steeds 
beter-te leren begrijpeny-oni daardoor ook

maatschappij, dat zyn 
zou kunnen ontroeren.^

kunstenaarshart

onze medestrijders des te beter te kunnen 
wapenen, is het bestuderen van het lieden 
volstrekt onvoldoende. Wij moeten weten 
hoe het er tijdens de productie-wijzen van 
vorige eeuwen uitzag, hoe daar de klasse- 
tegenstellingen lagen en hor het kwam 
dat ze niet anders zyn kónden. Het lezen 
van marxistische geschriften kan ons 
daarby een heel eind helpen, maar het 
zien van beelden uit die vroegere tyden is 
daarvan een hoodzakëlijke aanvulling. En 
schilderijen-zien kost nog altyd minder 
danNeen plaatsje in de bioscoop.. . .

Het beste zou zyn, dat hier een vakman 
aan het woord kwam, althans iemaind, die 
speciale studie van kunstschilders-produc- 
ten heeft gemaakt en die deze sóciaal- 
critisch kan bespreken. Van dé Spartacus- 
vriénden heeft zich zo iemand nog niet 
gemeld, daardoor moeten wy volstaan met 
eei\ „leke-praatje”. En dat zal dan gaan 
over de tentoonstelling ia het Ryksmu- 
seum te Amsterdam van Jan va* Eyck tot 
Rubens, dus over schilderyen van „Zuid- 
Nederlandse” meesters. ^

Om te zién, dat deze schilders inderdaad 
meesters waren in hun vak, behoeven we 
geen byzondere voorlichting. Al dadelyk 
treffen ons de prachtige kleuren, het is 
alsof die stukken uit veertien- tot zestien- 
of zeventienhonderd, pas kortgeleden zyn 
gepenseeld. Wy zien het leven uit die tijd 
zo treffend eri nauwkeurig uitgebeeld, alè 
alleen de grootste kunstenaars dat ver
staan. Kunstenaars in déze zin, dat zy, na 
vyf en tien jaren of vaak nog langere 
léertyd, de techniek volkomen teheersten. 
Deze schilders konden niet maken wat zy 
wilden. Zy moesten leven van hun beroep 
en dat was alleen mogelyk dbor het uit
voeren van opdrachten. Die konden 
slechts verstrekt worden door dé.machti
gen,.'de. adel, de kerkvoogden, de groot
grondbezitters en de rykgeworden han
delslieden.
Dé „edelen” lieten zich voor zichzelvèn 
en hun nageslacht portretteren. We be
hoeven dus by een hófschilder als Van 
Dyk niets anders te verwachten dan de 
trots en de praal van de vorsten, de ba
ronnen en graven, hun vrouwen en kin- 
derèn. Krachtige, fiere, zelfbewuste kop
pen, in prachtige gewaden. . . .
We leren uit de portretten van Memling, 
die nog geheel in de ban van de katho
lieke gemeenschapsidee zit, de macht van 
de kerkvoogden kénnen, hun zelfverze
kerdheid, hun zyn „in goede doen”. Zy 
hebben geen mens te vrezen, ze kyken 
je &an, welbewust van hun onaantastbare 
,»heerlijkheid”. De opkomende, nieuwe 
klasse is nog niet sterk genoeg om hun 
oppermacht te betwisten. En Memling, 
hun schilder, gelooft aan hen, hjj ziet niets 
anders „schoons en verhevens” in de

Breughel (de oude) reeds losser van het 
Kerk-verband, schildert voor de patri
ciërs. Zyn gevoelens van haat en van i 
liefde drukt hy uit in de uitbeelding van 
de kruisdraging. Hatelijke, hoonlachende 
sadistenkoppen geeft hy de vervolgers] 
van Christus. . . .  ; p*e

Het is alles direct, precies tot in alle 
details, oningewikkeld, eenvoudig zoals de 
absolutistische maatschappy was. Slecht 
of goed, liefde of haat, vorst of lijfeigene,] 
geen complicaties. Eenzijdig, maar duide-1 
lijk, zonder de problemen van latere 
tyden. Het'is licht of donker op die1 schil
derijen. De psychische conflicten van de| 
latere kunstenaar zijn er nog bijna geheel 
niet, De vormeö zyn nog verstyfd, de 
achtergronden van de schilderyen donker, 
meest bruin van kleur; zy hebben de 
zwaarte, de druk, de nog byna alles 
beheersende angst-aanjagende mystieke,! 
duistere macht van het geloof. Br is noj 
„dé moederschoot” der kerk.,Ook tiavie 
Teniers komt daar niet uit, terwijl hij het 
volksleven uitbeeldt, de vermaken van de 
handwerkers en kleine boeren.

Wij leren uit alle tentoongestelde schilde 
ryen hoe oppermachtig een heersende 
klasse is, in haar hoogste bloei; we zie 
hoe ’n verbluffend knap artist als Rubei

Schilderijen zien

zelfs de omringende natuur het aanzie 
geeft van de hoge heren en vrouwen 
de jacht; en we dénken er aan dat die 
zelfde „onaantastbaren” het veld hebl 
moeten ruimen, de koppen op de schavot 
ten hebben verloren, of als kerkdienï 
als officieren, de „onderhorigen” van 
burgery zyn geworden.
En hoe er, mede-veranderd met de ven 
deringen in het productie-proces eeÉ 
dere schilderkunst ontstond, gecompi 
ceerder en vrijer tegelyk; ’n kunst, die 
mensen weergaf met nieuwe eigenschap-] 
pen, die ons de strydende, denkende, zie 
ontplooiende burgermaatschappij toonde

We hebben onze geest verrykt op ’n an*j 
dere wyze dan de „schoonheidszoékers”» 
de geleerden en vaklieden, de antiquf 
en veilingdirecties, die deze tentoonstel' 
ling bezochten. Voor ons doel is déze ver] 
zameling niet aangelegd^ maar we hebl 
het toch bereikt: ons maatschappelijk ifl'l 
zicht is vergroot tijdens hét kykèn en 
nieten, het in ons laten bezinken van 
waarlijk grootse manifestaties van de vi 
leden tyd.
We vragen ons af, of dat met geestverw* 
ten niet groepsgewys zou kunnen, en 
’n betere toelichting dan wy hier kon< 
geven. &T ■
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