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D e ex-communicatie v an  alle volgelingen van 
het communisme zal geen wijziging brengen in 
de diplom atieke betrekkingen met de communis- 
tisch-geregeerde landen. D it w erd  heden offi
cieel verk laard  in het V a ticaan  met de bemer
king f „H et decreet heeft alleen betrekking op

* de leer, niet op  de politiek. H ét treft alle katho
lieken, die niet Jeven in overeenstemm ing met d.t 
gebod v an  d e  Katholieke Kerk. H et tas t echter 
n iet de diplom atieke betrekkingen aan  met die 
communisten, die geen K atholieken zijn.” A ch
ter het ijzeren gordijn onderhoudt het V aticaan 
diplom atieke betrekkingen met Roemenie, T sje- 
choslowakije en Z uid-S lav ië .”

T o t zover d it leerzam e citaa t u it het Roomse 
blad.

W an n ee r het niet zulk een verschrikkelijk ern
stige zaak betrof, zou je e r een klucht over kun n en ' 
schrijven, met de werkelijkheid als thema: de K ar
d inaal v an  P raag  in de gevangenis........ de diplo
m atieke vertegenw oordigers v an  de P aus bij de 
Praagse regering als k ind  aan  huis!!

G aa t er w eer een hooggeplaatst priester wegens 
illegaal werken de bajes in , d an  komen e r vlam 
mende artikelen in de Linie over geloofsvervolging, 
m aar de PauSelljke diplom aat blijft zitten, w aa r ie 
z it en verroert zich alleen m aar zodanig, d a t hij 
z 'n  uitkijkpost niet in gevaar brengt. Z ak en  zijn 
zaken! Intussen is in Tsjechoslow akije door de bis
schoppen een geheime brief aan  hun ondergeschik
ten gestuurd, w aarin  uitvoerig geform uleerd w ordt, 
hoe de. actie, die tegen de regering gevoerd moet 
worden, ep u it dient te zien.

D e v raag  kom t nu vanzelf op: „W aaro m  knik
keren de Stalinisten deze Room se diplom aat dan 
n ie t de laan uit?” Het antw oord  ligt voor de hand: 
Bij het V aticaan  in Rom e zitten in het politieke 
Staatsbelang v an  Tsjechoslow akije en Roemenië én 
dus v an  Rusland, hun diplom aten en ook heus niet 
alleen om  n a a r het koor in de Pieterskerk te  luis
teren.

W an n ee r over enige tijd de S taa t Rome beschikt 
over een nieuwe krachtige zender, dan  moet het 
p ro le ta riaa t begrijpen, d a t de om roepers d aar van  
hoog to t laag de stem v an  het A m erikaans impe
rialism e spreken. E n  als in boven  aangehaalde brief 
aan  het slo t te-lezen is, d a t de Kerk door de u it
oefening v an  h aa r geestelijke m acht géén inbreuk 
pleegt op  de souvereiniteit v an  de staat, dan  is dat 
pertinent onjuist.

D e katholieke m acht is als staatsm acht en als 
g ^ ste lijk e  m acht trouw  verbonden m et het W e s 
terse kapitalism e, w etende d a t zij in h e t totalitaire 
staatskapitalism e *op beide terreinen een onverzoen
lijke vijand v in d t

Weten, willen en moeten 
Vervolg van pag. 1

bewuster de strijd om de zelfbeheersing 
van de productiemiddelen gaat voeren.

Neen, wij zijn niet minder ver dan de 
jonge arbeidersbeweging. Er is geen re
den to t ontmoediging. V oor het eerst in 
d e —geschiedenis der arbeidersbeweging 
treden de volle consequenties van de 
historisch-materfalistische maatschappij
beschouwing aan de dag. V oor het eerst 
in de geschiedenis der mensheid klinken 
bij het uitbreken van massale stakingen 
de stemmen van enkelingen op: ,,W ie de 
productiemiddelen beheerst, beheerst het 
economische leven en beheerst uiteinde
lijk de maatschappelijke orde.”

Zeker, de klanken zijn eerder gehoord, 
maar het was niet in een tijdvak dat de 
arbeiders in zulke miljioenen-aantallen 
macht konden vormen en het w as steeds 
doortrokken van partij- en vakbonds- 
centralisme.

N u eerst kan het bewustzijn groeien, 
da t het inderdaad de arbeiders zelf moe
ten zijn die zich bevrijden. Zij moeten 
op de basis van hun bedrijven tot eigen 
macht groeien. En bij elke strijd wordt, 
uit economische noodzaak, thans het 
vraagstuk van eigen collectieve arbeiders- 
macht gesteld.
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Socialistisch Zomerkamp „De Vrije Gemeenschap”
N een , we mogen niet zeggen „begun

stigd door prachtig w eer”, w ant waj. is er 
in d e  week -vap 30 Juli tot 6 Augustus, 
vooral op Dinsdag en W oensdag, veel 
regen gevallen.-. En zeker, ook het aantal 
deelnemers ha<j veel groter moeten zijn. 
M aar ondanks alles, de wegblijvers heb
ben veel gemist. H et kamp is uitstekend
geslaagd. E r is veel genoten en.......  w at
is er gediscussieerd. En dat laatste ver
veelde niet. Velen w aren er, die graag 
het onderste uit de kan hadden gehaald. 
Z e  hadden liever gezien, da t nog meer 
tijd daarvoor beschikbaar w as gekomen. 
M aar ook de andere onderdelen van Het 
program m a moesten tot hun recht komen: 
bonte avonden, wandelingen en speelmid
dagen, het kampvuur enz. E r is zoveel 
beleefd, dat wij bij dit eerste bericht, dat 
in der haast moet worden samengesteld, 
de kans lopen veel van het goede dat 
deze week bood, over het hoofd te zien. 
Z eker mag dat niet gebeuren met betrek
king to t de door alle deelnemers zo bij
zonder gew aardeerde kunstavond, die 
verzorgd werd door het gezelschap be
staande uit Jo van V eenendaal, Lya W it, 
Cor Snelders“ en Jan te Slaa. Hun zang 
w erd zeer op prijs gesteld. O ok de dan
sen van  die andere-m edew erkster, wier 
naam ons op het ogenblik ontschoten is, 
vielen buitengewoon in de smaak.

^ H et kamp droeg de naam „De Vrij 
Gemeenschap” en die kwam haar tenvoli 
toe. De diepte en de scherpte van de dis 
cussies deden niets tekort aan het ver 
bondenheidsgevoel van allen. Ja, wij mo 
gen zeggen, dat zij bijdroegen tot een be 
ter begrip omtrent elkanders opvattingen, 
M eer dan één deelnemer kwam openlijk 
tot de verklaring, dat hij uit deze discus
sies veel had geleerd. H et w as dan ook| 
zeker niet uit gebrek aan belangstelling 
dat één van de inleidingen moest uitval
len. E r moest nu eenmaal evenwicht wor
den gehouden in alle onderdelen van hel 
program. En, om nu te eindigen, to t dal 
onderdeel behoorde in een kamp dat zie
* Gemeenschap” noemde, ook het ver 
maak en de ontspanning van de aanwezi' 
ge kinderen. O ok zij kwamen niet teko: 
en het w as eeri genot te ervaren, hoe ooi 
de ouderen hun kindertijd weerom zagei 
komen en zo van ganser harte kondei 
meedoen. De verschijning op een van di 
speelmiddagen v ä if  een er „echt” uitzien 
de olifant, behoorde wel to t één van di 
hoogtepunten van de vreugde: om van  di 
gezamenlijke slotavond maar te zwijgen,

W ij hopen op de behandelde onder
werpen nog terug, té komen.

M aar........ h e tw a s  een best kamp.
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Neen, wij zijn niet minder ver dan de 
jonge arbeidersbeweging uit het verleden. 
W ij staan voor dq poorten van  een nieu
we tijd.

Ons w eten, ons willen, 
ons moeten.

Z o  verschijnt ons weten in nieuwe 
klaarheid voor ons. De klassenstrijd gaat 
nieuwe vormen krijgen. D at zegt ons ons 
hernieuwde weten. Ën nu ontw aakt bij de 
arbeiders die dit inzien ook het nieuwe 
willen. H et is niet een willen, dat zich 
baseert op uitgedachte plannen. N iet een 
willen, dat uitgaat van absoluut en eeu
wig humanisme, menselijkheid, enz. Het 
is een willen, dat gepaard is aan het 
weten van w at komen moet. Een wil- 

'•fèn? d a t zich om zetm een^m oeten , omcïat 
de nieuwe straks uit de • klassenstrijd 
groeiende orde hogere menselijkheid, ho
gere vrijheid,- hogere w elvaart en ook 
vrede brengen zal. H et moeten dat. de 
heersende . klasse ons wil opleggen en 
w aarover wij in de aanvang van dit 
artikel schreven, ontmoet aldus door ons 
nieuwe weten en ons nieuwe willen een 
tegenkracht in een heilig moeten. H et 
moeten, dat toch direct ook is verbonden 
met het geweten. H et moeten, dat uit in
nerlijke k rach t, geboren w ordt, w aar het 
hier geldt het levensgeluk van onze klasse 
en het voortbestaan van onze sam enle-. 
ving, die door een derde wereldoorlog, 
met ondergang w ordt bedreigd.

Ingezonden

3 ie t volgende numm&c 

uev&cAynt 2 7  üugu& tuA

Ik voel mij gedrongen eens speciaal de 
aandacht te vestigen op een ergernisj 
wekkend feit: n.l. dat zich zoveel jonge 
vrouwelijke krachten in dienst stellen vi 
het militairisme. H et gaat hier om de z.gj 
M arva’s.

W ij reden per fiets door U trecht 
reeds hinderde ons het onophoudeliji 
schieten, dat wij bij het rijden door dej 
stad hoorden. M aar langzam erhand n< 
onze ergernis toe. Eerstens bemerkten 
bij het passeren van een infanterie-kazeM 
ne hoeveel meisjes zich daarheen begi 
ven. T o e n ...... hoe is het mogelijk, ver]
scheen een heel corps marcherende mar-j 
v a ’s. Goed gedresseerd. De borst vooruit 
T ro ts op hun militair-slaaf zijn. Helaa 
slechts hier en daar wekte dit bij het pu-J 
bliek afschuw op.

W ijzelf konden het op de fiets niej 
goed uithouden. T ranen  sprongen ons ia 
de ogen. W an n eer wij in het verleden n< 
konden beweren, dat vrouwen zich ni< 
voor dergeiijk werk zouden lenen, d< 
blijkt dat in deze tijd van verw ording nie 
houdbaar meer. D e feiten wijzen uit, 
we te dezen- opzichte niet v$n éen te g< 
vertrouw en moeten zijn.

W a t valt er in deze tijd ontzaglijk ve 
te doen.

M et dank voor plaatsing en een gro«<J 
voor alle werkers,

B ETS V A N  W IN G ER D !

De redactie gaat gaarne to t plaatsii 
van deze uiting van verontwaardigd 
over.
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He nood uan de Euxof/xe axêeidevsMaAAe
De nood van de Europese arbeiders

klasse is veelzijdig, wij zijn geneigd te 
zeggen „alzijdig”, m aar het bezwaar is, 
dat dit laatste woord zo vaag is. W ij 
hebben een stuk arbeidersbeweging ach
ter de rug en het denken en doen in die 
beweging was buitengewoon nauw ver
bonden met de verhoudingen van het 
kapitalisme uit die tijd. De bezittende 
klasse had haar heerschappij bevochten. 
Zij had haar idealen, de vrije particu
liere eigendom over grond en productie
middelen, de individuele vrijheid, en de 
staat in handen van de burgerij als mid
del om die orde te beveiligen, verwezen
lijkt. Tegen de oude feodale en absolu
tistische machten had zij het jonge pro
letariaat in die strijd aan haar zijde ge
vonden. H et spreekt dus vanzelf, dat dit 
proletariaat in de daarna volgende strijd 
tegen de nieuwe heersers, het onderne- 
merdom ,de bourgeoisie, geestelijk nog 
sterk werd beheerst door burgerlijke op
vattingen en idealen. D at was onvermij
delijk en welke richting in de arbeiders
beweging men ook beschouwt, bij de 
ene zus en bij de anderejztf, valt dit te 
constateren.

M aar ook de kapitalistische samenle
ving is daarna in de loop van de tijd 
vergaande gewijzigd. In de bourgeoisie 
heett zich een beslissende scheiding vol
trokken in verband met de ontwikkeling 
van de productiekrachten. H et grootste 
deel van de burgerij behoort to t de 
kleine middenstand en voert als kleine 
zelfstandigen een hopeloze strijd om het 
bestaan. Het verw eert zich tegen de ver- 
Proletarisering eij weigert dus ook zich 
daarmede gelijk te schakelen. Een zeer 
Wein deel van de bourgeoisie behoort tot 

eigenlijke heersende klasse* Zijn macht 
berust op de enorme ontwikkeling van 
et. grootbedrijf, dat tot trusts en con- 

j-érns met wereldbetekenis is saam^e- 
«pnfatn. Het is deze bourgeoisie die in 
feite ook haar doel, de s taa t in haar 
diengt, heeft verwezenlijkt. H et is dui
delijk dat wij hiermede maar één van 
de vele verschijnselen aanwijzen. M aar 
diti feit is zo opvallend, da t hiexuit ten 
duidelijkste blijkt, hoe zeker het is, dat 
de arbeidersklasse, wil zij tot werkelijke

nieuwe beweging komen, zich nu positief 
moet bevrijden van oude uit de tijd van 
dc burgerlijke revoluties stammende ideo
logieën. W el het belangrijkste daarbij is, 
dat niet de staat, of een staatsvorm, 
macht verschaft, maar dat die macht af
hankelijk is van de vraag „wie beheerst 
het productieapparaat?’

Om dat dit nog niet tot de massa is 
dóórgedrongen omdat zij nog niet be
seft welk een macht zij in het bedrijf is 
(of kan zijn), daarom w ordt zij nog 
steeds op sleeptouw genomen door par
tijen, die niet anders doen, dan een aan 
h e t |  moderne kapitalisme ondergeschikte 
rol vervullen.

Dit is reeds een deel' van de nood 
waaronder onze klasse gebukt gaat. Zij 
ontbeert nog eigen, op grond van de 
huidige verhoudingen gebaseerd, inzicht. 
Zelfs de geweldige stakingen *die wij de 
laatste- jaren medemaakten in Europa — 
om niet te spreken van Amerika —  heb
ben nog niet geleid tot dit eigen prole
tarisch inzicht. M aar laat ons op dit punt 
niet al te pessimistisch zijn, want zodra 
dit inzicht ook werkelijk groeien gaat, 
komt in volle omvang de kwestie van de 
macht positief aan de orde. H et is dus de 
laatste fase.

— o —

N a de tweede wereldoorlog is de ma
teriële nood van de Europese arbeiders
klasse hemeltergend. De gehele vóór-oor- 
logse sociale toestand is ineengestort. De 
successen van de reformistische periode 
waren voor een belangrijk deel afhanke
lijk van de reusachtige uitbuiting van de 
vroegere koloniale gebieden. D at geldt 
zeker voor Nederland. Hoe ging het re
formisme hier prat op de „moderne" a r
beiderswoningbouw? W at is er van over
gebleven? Grootse gevels van woning
complexen, die er ondertussen haveloos 
en vervallen zijn gaan uitzien. M aar ach
ter die gevels reeds gaat de woningellende 
schuil. De samenwoning en onderhuur 
zijn een bron van ruzie en leed, die de 
•zenuwen ondermijnen en goede vrienden 
tot haatdragende vijanden (naken. De 
woningvoorziening is verambtelijkt. Kom 
in Amsterdam in het gebouw van het

Centraal Bureau voor Huisvesting, kort
weg C.B.H., door een jonge vrouw on
langs in „het Parool” als voorportaal van 
de hel gekwalificeerd- Een hok vol staan
de, of op ruwe banken in het gelid zit
tende, mannen en vrouwen, die er veelal 
acht, tien, of* tw aalf maal komen, er hun 
wanhoop uitstorten voor meer dan 12 
achter grote loketten gezetelde ambtena
ren, wier gemoed koud en onverschillig 
moet worden bij de onoplosbaarheid ven 
de in de honderdduizenden nummers lo
pende verzoeken en klachten. Och. hoe- 
velen zijn er van die verzoekers aan wie 
het duidelijk is geworden, da t e r zonder 
vitamine C r (corruptie) geen mogelijk
heid bestaat om hun ellendige toestand 
opgelost te krijgen. Hoevel zijn er, die 
er iri godsnaam maar een paar honderd 
geleende guldens tegenaan smijten, om 
een geruïneerde woning door de eigenaar 
in bewoonbare staat te laten brengen, om 
zodoende de mogelijkheid van een er
kende of geforceerde voorrang te ver
krijgen?

W a t moet uit dit alles groeien? De 
woningnood neemt eer toe dan af. W a t 
de overheid bouwt is niet noemenswaard. 
Er is kapitaal nodig voor de industriali
satie, om de concurrentie op de wereld
markt te kunnen gaan voeren. Er is geld 
nodig om „onze” militaire verplichtingen, 
voortvloeiende uit het Atlantic-pact, na 
te komen. N ederland moet zuinig zijn, 
sober leven. Zou de staa t onder die om
standigheden de woningbouw betrach
ten? De honderden millioenen kan het 
kapitalistische N ederland niet missen. 
H et zou in strijd zijn met de soberheid. 
Daardoor zou immers de levensstandaard 
van de arbeiders maar stijgen. En zouden 
dan voor die nieuwe huizen ook weer 
niet nieuwe meubelen enz. worden ver
langd?

Aldus gezien, is de woningellende on
derdeel van een bewust gevoerde politiek. 
En ook de pv ticu liere  bouwondernemer, 
die toch al te maken heeft met de on
mogelijkheid om nieuwbouw rendabel te 
maken, w ordt ongetwijfeld van  staats
wege dus m e r indirecte middelen, ge
remd.

Om de versobering van de arbeiders-
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klasse verder te bevorderen, zal nu in 
de toekomst de huiseigenaren vergund 
worden de huren te verhogen van de be
staande woningen. Z o  is de toestanden  
Nederland.

V oor bijzondere gegevens omtrent 
Duitsland, verwijzen wij naar een af
zonderlijk artikel.

W anneer men de positie, van de Euro
pese arbeidersklasse aldus beziet, dan kan 
men moeilijk verw onderd staan over het 
feit, dat grote m assa's apatisch worden. 
Nood in alle opzichten. Ideologisch en 
materieel. Dit drukt ook elke socialis
tische stroming. M en zou kunnen denken: 
„zijn dit omgekeerd geen voorwaarden 
voor een revolutionnaire ontwikkeling?” , 
maar die kan immers slechts uitkomst 
bieden, wanneer het doel klaar voor ogen 

. staat en uit het eerste deel van dit artikel 
volgt, dat dit niet het geval is.

M aar er is bovendien een andere fac
tor, die een revolutionnaire ontwikkeling 
speciaal in Europa zeer belemmerd;

De betekenis van Europa is ontzaglijk 
afgenomen. Eertijds waren de Europese 
Staten van beslissende betekenis in het 
wereldgebeuren, doordat het industriële 
leven (het productieapparaat) voorname
lijk daar was geconcentreerd. Nu is dat 
anders geworden. De bourgeoisie onder
gaat de gevolgen, afhankelijkheid van de 
overige wereld. M aar ook het Europese 
proletariaat kan zich daaraan niet ont
trekken.

Zien wij_het probleem van de klassen
strijd wijder, dan openen zich ook wijder 
perspectieven. Nieuwe krachten van pro
letariërs in Amerika en andere jonge in
dustriële landen gaan zich in beweging 
zetten. De uitgebuiten in het V erre Oos
ten komen onder nieuwe verhoudingen 
meer rechtstreeks voor het vraagstuk van 
de proletarische klassenstrijd te staan. De 
Europese arbeiders, kunnen onder deze 

«omstandigheden slechts een bescheiden 
deel zijn van de grote internationale klas
senworsteling. H et bevorderen van die 
inzichten is geen onbegonnen werk, zoals 
de arbeidersbeweging lijkt, w anneer we 
ze alleen meten met de oude m aatstaven 
van het Europese proletariaat. H et is het 
inluiden van een nieuwe fase. Die nieuwe 
fase zal ook een nieuwe werkelijk inter
nationale, werkelijke arbeidersbeweging 
to t stand zien komen. Dit inzicht kan 
<?lke klassenstrijder, hoe moeilijk hier ook 
de verhoudingen liggen, de kracht geven 
moedig voort te gaan.

Aan abonnees en 
briefschrijvers

Door vacanties en anderszins raakt de 
correspondentie en administratie even 
achter. Daarom verzoeken wij gedurende 
enkele weken enige clementie, wanneer 
niet alles zo vlot loopt. M gt drie weken 
zal, hopen wij, alles w eer normaal zijn.

H et volgend nummer verschijnt 10 Sep
tem ber a.s. r

Redactie en Administratie. .

Woningtoestanden in Duitsland
Dezer dagen namen wij kennis van enkele ge

gevens over de woningtoestanden in West-Duits- 
land. Tengevolge van de laatste wereldoorlog schat 
men het verlies aan woningruimte in geheel Duits
land op 40 pet. Wanneer men bedenkt, dat de grote 
steden en .de industrie-centra in het Westen het 
zwaarst zullen zijn getroffen, betekent dat,, dat het 
genoemde percentage daar zeker te laag moet wor
den geacht. Tevens wordt vermeld, dat de be
volking van West-Duitsland in 1933 ongeveer 40 
millioen zielen bedroeg. Nadien is dat opgelopen 
tot 50 millioen. Daarbij komt, dat het aantal da
gelijks toeneemt door verplaatsing van bevolking 
uit gebieden die aan Polen enz. werden tqpgewe- 
zen, en vluchtelingen uit de door Rusland be
heerste gebieden. Dé woningruimte, die zeker ook 
vóór de oorlog al niet gunstig was, is verhoudings- 
bewijs zeker met 50 pet. verslechterd. E r zijn bere
keningen gemaakt omtrent een herstel tot de vóór
oorlogse verhoudingen in een tijdsverloop van.......
dertig jaren. E r zou dan een aanbouw nodig zijn 
van 2Ó0 duizend' woningen per jaar. De kosten 
per woning, die ongeveer DM 9000.— zouden be
dragen (waarbij natuurijk sprake is van zeer primi
tieve woningen), zouden dus per jaar DM 1800 
millioen vergen, een bedrag waarover, gelet op de 
algehele situatie van West-Duitsland, natuurlijk 
niet valt te denken.' Immers ook in Duitsland zit 
men tegelijkertijd voor het vraagstuk, dat de in
dustrie weer opnieuw, en op moderne leest ge
schoeid, moet worden uitgerust. Wanneer men be
denkt, dat daarvoor een investering per arbeider van 
ca. DM 15000 wordt vereist, dan kan men zo onge
veer nagaan welke ontzaggelijke bedragen voor het 
geruïneerde Duitsland, ook daarmee gemoeid zul
len zijn. Er is geen denken aan. dat dus het be
scheiden ideaal „binnen dertig jaar terug naar de 
vóór-oorlogse woningtoestand”, zal kunnen worden 
verwezenlijkt.

Deze nuchtere cijfers tonen aan, dat de chaos 
op het gebied der huisvesting groot, ja ellendig 
groot is, en binnen afzienbare tijd blijven zal..

Het ligt immers in de ontwikkeling van kapita
listisch Europa, dat voorziening tot de onmodklijk- 
heden behoort. Overal in Europa worstelt men met 
hetzelfde probleem. De betekenis van Europa is 
gedaald. Het kan alleen door de ergste uitbuiting 
van de arbeidersklasse in de toekomst staande blij
ven. Algemeen is de roep „harder werken en sober
der leven". Maar arbeiders-woningbouw zou juist

de kosten der arbeiders voor het kapitalisme ve 
zwaren.

En zouden er nieuwe woningen komen, dt 
groeien natuurlijk gelijktijdig ook weer de behoeft« 
tot meubilering en verdere inrichting. ’’

Zo is Het Europese kapitalismm wel gedwong« 
de arbeidersklasse onder deze erbarmelijke toestai 
den te laten verder leven.

Het is echter duidelijk, dat daardoor de klasset 
strijd steeds we*i nieuwe impulsen verkrijgt.

Verantwoording van de ingekomen bijdragen ov 
de maand Mei 1949.
Door de Amsterdamse agent wérd ontvangen:
a. Vaste bijdragen:

J. B. ƒ 0.50, J. de G. ƒ 1.—, J. V. / l . _  J
H. ƒ 1.—, W . v. d. W . ƒ 1.—, Th. B. ƒ LóO, ]
A. ƒ 2.50, B. N. ƒ2.50, H. G. L. ƒ1.—. Leze 
Barentszbuurt ƒ4.24, P. S. ƒ0.50, W . S ƒ4.-
B. R. ƒ 1.—, D. St. ƒ0.50, }. B. ƒ 0.50, W . V 
ƒ 0.25. Allen te A. Totaal ƒ31.99.
b. Losse bijdragen: 

v. L. te A. ƒ 0.50, Lezers Zaandam ƒ 1.—, (
Y- f -  ƒ1.—, G. J. ƒ1.—, B. E. ƒ 0.80, L. te J 
ƒ 0.85. Totaal ƒ 5.15.
Door Uitgeverij „De Vlam” werd geboekt:

H. A. te A. ƒ0.50, B. de J. te A. ƒ 1.50, . 
v, d. H. te A. ƒ 2.50, H. H. te A. ƒ 1.50, J. H. 1 
te S. ƒ 1.—, W . G. v. M. te V. ƒ 1.—, D. V. 
Den H. ƒ 5.—, M. H.—L. te V. ƒ 3.50, J. v. R. 
B. 8.—, J. C. ter V. te A. ƒ1.—, E. B. te 
ƒ 12.50, Lezers Met. Bedr. te H. ƒ9.—, T . J ,
leA r  ~  Fam- H’ tc A- f  2 ~  Th. A- I- «eƒ 2.25, C. v. d. K. te A. ƒ 0.75, W . P. te A. ƒ 1.- 
H. J. te R. ƒ 1.—. Kleinere bijdragen ƒ 1.26. Totaj 
ƒ 50.56. Totaal generaal ƒ 87.70.

Veilingsklokken in Betuwe Een kolk wo
draaien door.

„O p vele plaatsen in de Betuwe kan 
men in kolken ién in kuilen enorme hoe
veelheden fruit zien verdwijnen, zo van 
de veilingen aangevoerd. W ij zitten mid
den in de fruitc.ampagne en de veilings- 
klokken beginnen des morgens al vroeg 
te draaien. M aar zij draaien door, tot het 
ogenblik, dat' geconstateerd moet worden: 
„onverkoopbaar”., D an rijden de wagens 
w eer weg en op d»e eerste de beste „stort
plaats ’ leveren zij een triest aandeel aan 
de onwelriekende mesthoop, die het rot
tende fruit daar vorm t. De Betuwe be
leeft een fruitcrisis als in jaren niet is 
voorgekomen en niem and w eet w aar het 
einde zal zijn. £)e laatste  jarén, na de 
oorlog, heeft men op grote schaal nieuwe 
boomgaarden aangeplan t en de fruit
kwekers hebben m et de hoge prijzen die 
toen w erden betaald gouden dagen ge
kend. M aar nu is e r de  kentering en val
len geduchte klappen".

De arbeiders en arbeidersvrouw en, die 
d it bericht van  19 A ug. 1949 onder de

ogen krijgen zullen hierbij stellig denkt 
aan de grote moeilijkheden om hun g< 
zinnen met het zo nodige en kostelij 
vitaminenrijke fruit te voorzien.

Hoe velen van die gezinnen zullen 
niet zijn, waarbij fruit nauwelijks op tafi 
komt. Indien zij de min of meer wetei 
schappelijke verhandelingen al niet leze 
dan w ordt toch hun aandacht door ri 
clame en advertenties op de noodzaa 
van het gebruik van voldoende groente
en fruit gericht en d?n . het is z
heerlijk. M aar de prijzen.................! >

Mismoedig vragen zij iich af: „mal 
kan d a t eten niet anders”. En terwijl ï 
in gedachten een berg rottend fruit vofl 
zich zien w aar telkens meerdere karr« 
vrachten op worden uitgestort, betre 
deze vraag niet meer de kring van hu 
dagelijks bestaan, maar de kwestie v« 
een algemene verandering van  de to« 
stand: de productie en verdeling daarvi 
onder allen.

H et buitenland néémt niet af, leert &

Amerika, het verre Oosten en het Socialisme
Met belangstelling namen wij kennis van een 

tweetal artikelen in „De Vlam” van 13 Augustus 
j.l. Het eerste, dat tot titej draagt „Amerika en het 
Socialisme", is feitelijk een weergave vaö een door 
Max Schachtman in het Vlam-kamp uitgesproken 
rede. Hij sprak voor de revolutionnair-socialistische 
Independent Socialist Leage uit de V.S. van Noord- 
Amerika. Het tweede artikel is eveneens een ver
slag van een rede, n.l. van Sam de Wolff in het 
jongerenkamp van „De Vlam". Deze laatste inlei
ding vond dus iets later plaats, en de Wolff, vén 
wie bekend is, dat hij bij de beoordeling van de 
perspectieven van de internationale arbeidersbewe
ging reeds jarenlang het zwaartepunt legt op ‘de 
Verenigde Staten van N.-A., blijkt buitengewoon 
ingenomen met hetgeen Schachtman naar voren 
bracht. Hij zegt o.a.:

„Elk woord, elk feit door hem gememoreerd, 
was een bevestiging van onze perspectieven.”

De Wolff ziet de verwezenlijking van die ver
wachtingen reeds en besluit zijn artikel met een 
optimisme, dat hem bijzonder eigen is. Ondertussen 
doet het wel eens wat vreemd aan, dat deze „ma
thematicus” in zulke bijna roerende perroraties ver
valt.

„Heerlijke perspectieven liggen voor ons open 
als men de werkelijkheid weet te zien. Het is 
een lust om te leven!”

Terwijl wij zeker het beschouwen van de per
spectieven Voor de socialistische beweging met hem 
uitermate noodzakelijk achten; terwijl ook wij me
nen, dat daarbij het historisch-materialisme nood
zakelijk is: en (ook al komen wij dan vaak niet 
tot dezelfde resultaten als de Wolff) terwijl ook 
wij van mening zijn, dat de ontwikkeling van het 
Amerikaanse economische leven daarbij van reus
achtige betekenis is; menen wij ook, dat het voor
alsnog met die heerlijke perspectieven (althans voor 
de arbeiders) zo’n vaart niet zal lopen. Na de 
periode van de tweede wereldoorlog, die waar-) 
achtig ook de Wolff niet ongemerkt is voorbij ge
gaan, staat toch dè Europese arbeidersklasse nog 
in een zo hachelijke positie, zijn de levensvoorwaar
den voor de leden van die klasse in vele landen 
zo hemeltergend, dat men zulk een blij optimisme 
toch wel wat mag temperen als zijnde teveel afge
leid van theoretische conclusies. W ie zich indenkt 
onder welke omstandigheden het Europese prole
tariaat leeft, en nog jaren lang zal moeten leven.

fruit gedempt

indien het werkelijk geheel wachten moet op de 
Amerikaanse arbeidersklasse, die kan zich moeilijk 
zo Jevens-lustig" voelen. In een ander artikel zul
len wij trachten om, lettende op de woningmisère 
hier te lande, ook iets te brengen over de ont
zettende toestanden voor de Duitse arbeiders.

Wij-zijn dus zeker niet blind voor hetgeen ko
men gaat in Amerika, voor de betekenis die dat 
heeft voor de arbeidersklasse van Europa en voor 
het internationale socialisme, maar achten het wel 
nodig, wat minder te denken aan een „frisse vro
lijke strijd" onzer klasse.

Trouwens, wij zijn van mening, dat over het
geen Schachtman in het midden bracht, nog heel
veel te zeggen is. En....... wij nemen niet aan, dat
de Wolff werkelijk elk woord, door deze gespro
ken, graag voor zijn rekening zou willen nemen, al 
lijkt dat in het eerste door ons aangehaalde citaat 
dan ook zo.

Zo gebruikt de Wolff ook in deze rede weer 
de meermalen door hem gebezigde argumentatie, 
dat de Duitse arbeidersklasse, toen dat land de 
dominerende factor in het economische leven was 
geworden, tot geen grootse daden in staat was, 
omdat zij wegens het ontbreken van een vooraf
gaande burgerlijke revolutie elk revolutionnair élan 
miste. (Helaas is er in één van de zinnen in het 
artikel o.i. een storende fout geslopen. Er wordt 
n.1. gezegd dat „het „marxisme”; dat zich vanuit 
Duitsland verspreidde, elke revolutionnaire kern be
zit" enz., terwijl kennelijk werd bedoeld, dat het 
die „miste”).

Wij kunnen zulke consequenties in het algemeen 
moeilijk aanvaarden. Er is ook nog zo iets als een 
sprongsgewijze ontwikkeling van achtergebleven ge
bieden en het is bezwaarlijk te aanvaarden, dat 
zulke landen in de toekomst. Wanneer ze geen 
eigenlijke burgerlijke revolutie zullen doormaken, 
gelijk de oude Europese landen, in de internatio
nale proletarische revolutie geen belangrijke rol 
kunnen spelen. Hier wreekt zich aan de Wolff een 
schematisme, dat door hem ten onrechte in het 
historisch-materialisme wordt ingevoerd. Wij ko
men daarop straks nog even terug.

Maar de Wolff moet bij nader doordenken on
getwijfeld aanvoelen, dat de inhoud van Schacht-- 
man s redevoering op dif punt vloekt met zijn op
vattingen. De Wolff zegt, dat de overgang van 
de economische leiding in het kapitalisme van 
Duitsland op Amerika juist daarom voor het pro
letariaat zo belangrijk is, omdat Amerika wel een

bezittende klasse en in andere delen van 
de wereld leven niet millioenen maar 
honderden millioenen aan de rand van 
de hongerdood. E n  zij zoeken in hun 
hoofden hoe dat dan  moet.

Geleide economie heeft men hun toe
geroepen en ze hebben in de- volksver
tegenwoordiging de mannen gekozen, die 
dat nu voor hen zouden klaren. En zie 
daar, een berg rottend fruit.

Z o  brengen deze gebeurtenissen din- 
flen onder de aandacht van de arbeiders 
die verder reiken dan hun kringbestaan. 
Vraagstukken van economie en politiek. 
Parlementarisme en Internationalisme.

M aar die verschijnselen in onze samen
leving trekken niet alleen de aandacht 
van de armen, de arbeiders; ook de rijken, 
die hun kapitaal in boomgaarden en 
grond hebben belegd zien met bezorgdheid 
joe en denken ook over oplossingen. O p
lossingen w aardoor hun kapitaal w eer 
rente zal opbrengen en grotere zekerheid 
Van hun bevoorrecht bestaan.

En dan is daar nog een derde groep. 
D e laag der bewindvoerders; de bedrijfs
leiders, wetenschappelijken en administra
teurs. Ook zij zien hun bevoorrecht be
staan bedreigt, en menen dat van hun 
kant ingegfepen moet worden.

N a jaren van proefnemingen om de 
beste en rijkstdragende planten en boinen 
te kweken, ze met zorg vrij te houden 
van ziekten door bespuiting met chemi
caliën, misoogsten te voorkomen door 
doeltreffende bewatering zien ook zij daar 
de vruchten van het succesvol tussen
beide komen in, de voor de mens te 
kortschietende natuur.......  Een berg rot
tend fruit.

W ie zal de oplossing brengen? Het 
kapitaal, de bewindvoerders of de armen? 
Alleen de laatsten zijn daartoe in staat, 
w ant zij alleen kunnen in de plaats van 
e*n orde berustende op warenproductie, 
op winst, een orde vestigen gebaseerd op 

—de behoeftenbevrediging.
H et is een kwestie van macht; een 

kwestie van klassestrijd.

burgerlijke revolutie heeft gekend. Schachtman 
daarentegen heeft voor de Amerikaanse bour
geoisie kennelijk een buitengewoon grote minach
ting. Roosevelt, zegt hij, wa* de enige grote poli
ticus die de Anterikaanse bourgeoisie voortbraebt. 
Het komt ons voor, dat die Amerikaanse burger
lijke reVolutie, dan een heel eigenaardig geval is 
geweest, zo zonder betekenende leiders. Nog op 
een andere plaats treffen wi) iets dergelijk aan. Het 
geval is eigenlijk nog wat absurder, omdat hij dan 
danig in de knoop komt met zijn redenering, dat 
het Amerikaanse proletariaat snel in politieke be
wustwording groeit. „Het begint zich van zijn 
kracht bewust te worden." „Het koos, »gen Wall
street in, Roosevelt en het koos ook Truman.” 
„Maar Truman is een nul. en wel een Amerikaanse 
nul, dus de grootste nul van de gehele wereld.” 
Vreemde gevolgen van bewustwording, om zo 
iemand te kiezen.

Kijk, zulke exclamaties maken een gehele rede 
niet alleen voor een groot deel van onwaarde, maar 
zij vloeken èn met de Wolff’s schematisme, wat 
niet het ergste is; en met de verheerlijking van „de 
onafhankelijke geest”, het „gebrek aan feodale tra
dities', en het aangeboren democratisch gevoel 
van de Amerikaanse arbeider, waarover Schacht- 
man zelf aan het slot spreekt.

En toch, ondanks deze disharmonie in redenering 
van de Wolff en van Schachtman. zij beiden gaan 
mank aan eenzelfde schematisme. Beiden menen
o.a., dat de organisatorische vormgeving van de 
klassenstrijd op voorname punten steeds hetzelfde 
moet zijn. Wij bedoelen, het staat bij beiden vaa 
tevoren vast, dat het proletariaat in zijn strijd om 
de macht, de leiding nodig heeft van een politieke 
partij. Een partij die eigenlijk de revolutie vol
tooit Dat is niet los te maken, ]a het vindt zijn 
wezenlijke oorzaak in de omstandigheid, dat zij in 
wezen staats-socialisten zijn. Bij Schachtman komt 
dat bijzonder uit, wanneer hij zegt, dat de politieke 
bewustheid in Amerika snel groeit. Hij zegt dan: 

„Ook de achterlijkste arbeider heeft in ce 
oorlog gevoeld hoe de staat zich met alles be
moeide. Destijds nam hij hem zijn zoon. Hij 
vraagt zich af waarom hij thans niet de be
drijven ontneemt aan de kapitalisten.”

Daaruit moet dan worden afgeleid, dat het mo
gelijk zal zijn een arbeiderspartij op de grondslag 
der bedrijfsorganisaties tot stand te brengen.

Wij zouden graag nog veel meer onder de loupe 
nemen. De ruimte gebiedt ons om kort te zijn. En 
dus zullen wij onze critiek hiermede afsluiten. Maar 
ongetwijfeld is voor het Europese proletariaat de 
ontwikkeling van een socialistische arbeidersbewe
ging in Amerika buitengewoon belangrijk.

Even belangrijk lijkt het ons, dat met de indu
strialisatie van het Verre Oosten, gepaard gaande 
met de doorvoering van de nationale onafhankelijk
heid van deze landen, de proletarische klassenstrijd 
ook daar duidelijker aan de dag zal treden. Want 
met de nationale revoluties daar, voltrekt zich ook. 
zij het weer onder andere vormen als destijds in 
het Westen, de burgerlijke revolutie. Nieuwe klas
sen komen daar aan de macht, waarbij zich de 
oude feodale vorsten wel moeten aansluiten. Zo 
moeten wij in het compromis, dat thans voor In
donesië wordt nagestreefd, vooral zien een door
werking van de kapitalistische verhoudingen, die 
hun uitdrukking mede vinden in de aanvaarding 
door het Westen van een inheemse heeersende 
klasse. Deze komt echter aan de macht onder gans 
andere verhoudingen als destijds, b.v. in hct 
Frankrijk van 1789. De internationale verstrenge
ling van het economische leven is nu in het kapi
talisme een zeer wezenlijke en beslissende factor. 
De nieuwe heersers in Indonesië kunnen zich daar
aan niet onttrekken. * -

De nieuwe heersers zijn ook in dit geval voor
al aan de macht gekomen door de- hulp van de 
arbeiders en kleine boeren. Nu die macht gecon
solideerd gaat worden, is het voor die nieuwe heer
sende klasse even noodzakelijk als voor het inter
nationale kapitalisme, dat deze in beweging ge
komen massa's worden teruggedrongen in de positie 
van arbeidsslaven. Zij die als zodanig het compro
mis niet aanvaarden, zij die gueriHa-strijd willen 
doorzetten, zullen nu met vereende krachten wor
den neergeslagen. Mogelijk zal het verloop van die 
strijd voor de onderworpenen tijdelijk zeer tragisch 
zijn. Maar in feite is het alles de aankondiging van 
komende klare klassenstrijd voor de volgende 
periode.



D e betekenis v an  E u ropa is zeer gering gewor
den. D aardoor ook Verliest de arbeidersbeweging 
van E u ropa zijn overheersende positie in de gehele 
wereld. D at w erkt terug op  die klasse, schept moe
deloosheid en gedachten van machteloosheid. De 
E uropese arbeiders ech ter hebben de vorige 
decennia vooral daarom  sociale voorzieningen kun
nen verkrijgen, om dat h e t V erre  O osten  zo schrik
barend w erd uitgebuit. D ie periode gaat eindigen. 
D e schijnbare zw akte v an  het E uropese proleta
riaa t zal echter verdwijnen, naarm ate het inter
nationaal leert denken en er zich v an  bew ust gaat 
worden, dat net een deel is v an  het grote leger 
v an  de arbeid over de gehele w ereld. D e millioenen 
in Am erika, een hoog ontw ikkeld kapitalistisch ge
bied, de tientallen millioenen in het V erre  Oosten, 
"dat zijn industrialisatie op  krachtige wijze aan 
vangt, zij bieden ons toch inderdaad de zekerheid, 
d a t de strijd niet is gestreden. O p  nieuw en hoger 
plan zal zich internationaal de strijd inzetten. W a n 
neer wij open staan  voor het begrip, dat strijd- en 
organisatievorm en zich richten n a a r  de om standig
heden, d a t wij h ie ro m tren t, de wijsheid niet alleen 
in pacht kunnen hebben, dan  w ord t het ons dui
delijk, d a t er toch inderdaad sprake is v an  grootse 
perspectieven. Perspectieven die ons ook een u it
komst bieden voor de ellende en de chaos v an  het 
E uropese heden.

Een bijzonder goed plan
H erdruk  v an  „D e grondbeginselen 
v a n  de Com m unistische Productie 
en D istributie.”

O nze vrienden, in het bijzonder zij, die bij tijd 
en wijle onze bijeenkomsten bijwoonden, weten, dat 
in onze discussies meermalen is gesproken over de 
inhoud v an  een geschrift, d a t jaren  geleden werd 
samengesteld door de G.I.C. (G roep Internationale 
Com m unisten): „D e grondbeginselen van de Com 
munistische Productie en D istributie.’’

D it geschrift beoogde zeker niet de beschrijving 
v an  een communistische heilstaat. Evenm in lag het 
destijds in de bedoeling een soort revolutionnair 
P lan  v an  de A rbeid het licht te doen zien. H et vond 
voornamelijk zijn on tstaans-oorzaak in de bittere 
ervaringen om trent de loop van de Russische revo
lutie. D e snel groeiende nieuw* Russische totali
taire staat, de liquidatie v an  dc arbeidersraden, 
h e t on tstaan  v an  een nieuw e heersende laag, of 
klasse, in dat land, m ochten n ie f^ lle e n  worden 
gew eten aan  het aan  de m acht komen v an  onge
w enste, kwaadw illige leiders, enz. H et historisch- 
materialisme eiste diepergaande verklaring. Alleen 
d an  konden de ervaringen uit deze revolutie de 
lessen opleveren, die het p ro letariaat voor de ver
dere strijd behoefde. H et ligt natuurlijk niet in onze 
bedoeling, d a a ro p .n u  diep in te gaan. M aar het 
onderzoek dat destijds door de G.I.C. w erd  inge
steld. leidde e r toe, dat het wezen v an  de kap ita
listische productiewijze, zoals d a t door M arx  in 
„H et K apitaal” w erd  verklaard , a ls uitgangspunt 
w erd  genomen voor het begrijpen v an  het gebeuren 
in het Rusland van na 1917. G econstateerd werd, 
d a t de organisatie van  het economische leven in 
d a t land, onder volkom en staatsbeheersing, geba
seerd bleef op  de kapitalistische w arenproductie. 
D aarbij bleef dus ook de arbeid een w aar en dus 
handhaafde zich voor de arbeidersklasse de loon
slavernij, zij het d an  d a t in de meeste gevallen de 
s ta a t de w erkgever-ondernem er w erd. rA  kwam de 
v raag  San de orde, w a t in te g e n s te llin ^ to t het 
kapitalism e de grondbeginselen moesten zijn ener 
communistische productie en distributie. A anslui
tende op  de m arxistische w aardeleer, w erd daarbij 
geconcludeerd, dat de w aarde van de producten 
feitelijk w ordt bepaald  door de d aaraan  bestede 
m aatschappelijk noodzakelijke arbeid. In een com
m unistische orde zal d it dan  ook het uitgangspunt 
moeten zijn, niet verslu ierd  door het geld. H et zou 
te ver voeren om de diepgaande consequenties 
d aa rv an  in d it artikel te behandelen. W ij wijzen er 
slechts op, d a t daarm ede de strijd om  het commu
nisme een to taal ander karak ter verkrijgt, dan  tot 
dusverre door de oude arbeiderspartijen w erd  ge
voerd d a t o.a. het oordeel over partij en « taat to 
taal anders w ordt. O ok  de kwestie v an  de collectieve 
beheersing v an  het p roductie-apparaat door de ar-

De Eendracht op de Ronde Tafel-Conferentie
D E  STR IJD  IN  IN D O N E SIE .

K ort na het begin van de tweede mili
taire actie van het N ederlandse leger in 
Indonesië, schreven wij in een onzer ar
tikelen, dat Nederland toch zou moeten 
bukken voor de druk die er van buiten 
af, vooral door Amerika, op w erd uit
geoefend. En we hebben ervaren, hoe 
N ederland stap voor stap terug moest 
wijken, hoe de eerste Ronde Tafel Con
ferentie (R .T.C .) niet doorging en hoe, 
als voorw aarde voor haar deelnemen, de 
Republikeinse regering in Djokja moest 
worden hersteld. En op ’t ogenblik zijn 
we reeds zover, dat op de R.T'.C. in den 
H aag de voorwaarden voor de overdracht 
van de volledige Souvereiniteit moeten 
w orden vastgesteld. W ij twijfelen er niet 
aan  of er zal volledige overeenstemming 
w orden bereikt, al zal ieder voor zich 
nog zo veel mogelijk voordeel zien te be
halen. De overeenstemming die zal wor
den bereikt, is echter geen overeenstem
ming tussen twee volkeren (het Indone
sische en het N ederlandse), maar een 
overeenstemming tussen twee heersende 
machten, waarbij nog andere machten 
(b.v. Amerika) geïnteresseerd zijn en 
dwingend optreden. H et is daarom ook 
begrijpelijk, dat de N ederlandse z.g. pro
gressieve pers juicht en jubelt over de 
resultaten van de onderhandelingen. Deze 
overeenstemming immers biedt grote mo
gelijkheden om radicaal af te rekenen 
met de sociale tendenzen van de Indo
nesische revolutie. D at die overeenstem
ming niet gebaseerd is op het leven en 
het geluk van het Indonesische volk is

begrijpelijk. Hier spelen alleen de rijk
dommen die Indonesië voort kan bren
gen een rol. In Indonesië kunnen honder
d e n  m i l l io e n e n  geïnvesteerd worden en 
die millioenen zullen grote winsten ople
veren, mits de mogelijkheid van uitbui
ting niet geremd wordt door extremis
tische groepen die zich niet zonder meer 
w i l lé n  laten inschakelen in het kapitalis
tische uitbuitingsproces.

Om die groepen neer te slaan; om dus 
de uitbuiting van de Indonesische boeren 
en arbeiders zo hoog mogelijk te stellen, 
hebben de heersende leiders van Indo
nesië, de H a tta ’s, Sukarno’s en hoe ze 
nog meer mogen heten, zich verbonden 
met de heersende machten van N eder
land, na eerst van de extremistische 
groepen gebruik te hebben gemaakt, om 
hun positie ten opzichte van Nederland 
te verstevigen.

D at hiermede de strijd geëindigd is 
geloven we niet. Integendeel zal juist nu 
de strijd zuiverder en scherpere vormen 
aannemen, omdat het nu geen strijd meer 
zal -zijn verw ard ^loor nationale tenden
zen, maar een zuivere klassenstrijd van de 
onderdrukten en bezitlozen tegen natio
nale en internationale heersende machten 
die niets onbeproefd zullen laten de uit
buiting succesvol te doen zijn.

Neen, wij kunnen niet juichen over 
deze overeenstemming. Pas wanneer de 
arbeidersklasse internationaal haar ver
bondenheid gaat voelen en beseft dat de 
strijd van de Indonesische boeren en a r
beiders hun aller strijd is, dan pas is er 
voor ons reden tot juichen.
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beiders krijgt dan  een veel duidelijker en positiever 
gezicht.

M eerm alen hebben wij het betreurd , dat het ge
schrift n iet meer leverbaar w as. E r  is nu  besloten 
to t herdruk  in afleveringen over te gaan. E r  zullen, 
snel o p  elkaar volgend, ongeveer 15 afleveringen 
verschijnen, elk v an  10 of 12 pagina's , w aarvan  de 
prijs 25 cent per aflevering zal zijn. V o o r het in
binden zal naderhand een regeling w orden getrof
fen.

W ij verw ijzen n aar het intekenform ulier, voorko
m ende in .dit nummer v an  de krant. D e oplaag 
w o rd t min of meer geregeld n aar het aan tal in
tekeningen en het is dus zaak, zich door zodanige 
intekening te verzekeren v an  een exem plaar.

V o o r  de A m sterdam m ers kom t e r nog iets bij, 
tenm inste voor hen s ta a t het vast. M aar wij hopen, 
d a t d it p lan  ook in andere plaatsen  uitvoéring zal 
kunnen vinden. T egen het einde van Septem ber zal, 
aanslu itende o p  het verschijnen v an  de eerste afle
veringen, v o o r de w interperiode v an  1949—-'50, een 
reeks inleidingen w orden georganiseerd over het
zelfde onderw erp . E r  is ons in het verleden vaak 
g ev raagd  of iets dergelijks bestond en helaas moes
ten  wij steeds ontkennend antw oorden. D a t gaat 
dus nu  ook veranderen. D e bijeenkom sten zullen 
nad er w orden aangekondigd, doch  zullen éénmaal 
p er veertien  dagen w orden gehouden. W ie  d aar
a a n  deel wil nemen, kan  d it op  het intekenform ulier 
invullen . W ie  in een andere p laa ts woonachtig, 
v o o r de  organisatie v an  zo 'n  cursusreeks belang
stelling heeft, w ordt Ook verzoch t d a t op  te geven, 
W i j  zullen dan bij dc voorbereiding met zijn w en
sen zoveel mogelijk' rekening houden.

W E R K G R O E P  C O N T A C T  S P A R T A C U S.

Jntehenfivunuiwi
Ondergetekende wenst in te 

tekenen op het binnenkort in af 
leveringen verschijnende werk:

De Grondbeginselen van dc 
Communistische Productie en 

Distributie
Het werk verschijnt in ongeveer 
15 afleveringen, elk pl.m. omvatten 
de 10 ä 12 pagina’s, tegen de prijs 
van 25 cent per aflevering.
Hij verbindt zich het bedrag (per 
aflevering) of (ineens bij vooruitbe 
taling)*) te voldoen.
Hij zal gaarne deelnemen aan eea 
(eventueel) *) te houden serie in 
leidingen, die om de veertien dagefl 
zullen worden gehouden.
Naam ............................................
Adres ........................................ ........
Woonplaats ......................... ........
*) Doorhalen, wat niet te pas komt.
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INZICHT GEEFT MOED EN KRACHT
H et is opmerkelijk, hoeveel revolutio

nairen. die gedurende jaren hun krachten 
aan de arbeidersbeweging gegeven heb
ben, nu aan de kant staan, omdat ze het 
vertrouwen in de strijd der arbeiders ver-- 
loren hebben. De apathie en de daden
loosheid van de arbeiders doet bij hen de 
gedachte opkomen, dat de arbeidersklasse 
niet meer in staat is een macht te ont
wikkelen, tegen het alles overheersende 
kapitalisme.

Hoewel dit te betreuren is, kan dit ver
schijnsel toch wel verklaard  worden. Den
ken we alleen m aar aan het feit, dat de 
laatste verschrikkelijke oorlog heeft kun
nen plaats vinden vrijwel zonder enige 
tegenstand van betekenis van de zijde der 
arbeidersklasse te ontmoeten. Doch dit 
niet alleen! Beschamender is wellitht, dat 
de ineenstorting van de z.g. Asmogend
heden (Italië en D uitsland) niet het ge- 
v:,lg is. geweest van acties van de arbei
ders dier landen, zoals dat het geval was 
bij de beëindiging van de oorlog van 1914 
— 1918 in Rusland en Duitsland, maar dat 
zelfs bij- het to t stand komen van de w a- 
penstilstand de oorlogskrachten het laat
ste woord gehad hebben, met het gevolg, 
dat tot nu toe nog geen enkele werkelijke 
poging tot het verkrijgen van „vrede” is 
verwezenlijkt. Integendeel, na het einde 
van de 'oorlog w erd de strijd, al is het 
dan onder andere vormen, voortgezet en 
iedere internationale politiek heeft bijna 
uitsluitend betrekking op het voorberei
den van een nieuwe wereldstrijd. En ook 
Hiertegen is van een bewust verzet der 
arbeiders geen sprake.

Uit dit alles blijkt, da t de verw achtin
gen, die men. ook reeds in 1918, koester
de omtrent een mogelijke verwezenlijking 
Van het Socialisme, te  hoog gespannen 
waren. Inplaats van  de verw achte over
winning, heeft de arbeidersklasse slechts 
nederlagen geïncasseerd. H et resultaat 
van dit alles is, dat de arbeiders in steeds 
grotere ellende gedompeld worden, om 
van de bedreiging van  een nieuwe we- 
teldoorlog nog maar te  zwijgen. Daarbij 
voelen zij zich ook nog verraden door de 
vroegere strijdorganisaties. Immers, de 
oude arbejdersbeweging is geheel ver
groeid met’deze kapitalistische maatschap
pij. is hiervah een onafscheidelijk deel ge
worden. H et moderne kapitalisme heeft

de ,,socialistische partijen” in de regerin
gen opgenomen, om de m assa's van w er
kers door hen te laten organiseren en lei
den als willige werkslaven. M aar niet 
slechts door haar organisaties is de oude 
arbeidersbeweging aan het kapitalisme 
verbonden. Ook door haar opvattingen 
zit zij er onverbrekelijk aan vast. W an t 
in de verhoudingen van het moderne ka
pitalisme past niet de gedachtengang dat 
de grote massa als zelfstandige, opbou-. 
wende macht kan optreden, zodat zij moet 
worden beheerst .door beroepsleiders,' die 
haar de juiste weg wijzen en zo nodig pp 
deze weg dwingen. V oor een werkelijk 
zelf beslissen der arbeiders over eigen lot 
is geen plaats. Zelfs gaat steeds meer van 
de oude burgerlijke democratie verloren. 
Zo eisen de economische verhoudingen 
van de naties van nu een stabiliteit in de 
leiding en laten niet toe, dat e r door ver
kiezingsuitslagen radicale veranderingen 
in de gevoerde politiek worden gebracht. 
De sociaal-democraten hebben zich hier
bij volkomen aangepast en gaan voorop 
in het streven om steeds meer democra
tische vrijheden op te heffen. Kon men 
voorheen nog verwachtingen koesteren.

fZ en eetg n a ep

M et 3te%&pectie{,“
O m  zich bij de kameraden in de linkergroep te 

introduceren, heeft bovengenoemde toneelgroep zich 
voorgenomen, op  W oensdagavond 19 O ito b e r a.s. 
een Kameraadschapsavond te organiseren in de 
kleine toneelzaal v an  „K rasnapolsky .'

W ij heben ons, om het program m a to t een aan 
trekkelijk geheel te maken, o .a. verzekerd v an  de 
medewerking van het gezelschap Johan ter Slaa, 
dat een komische opera ten gehore zal brengen 
en v an  een muziek-ensemble v an  de Jeugdgroep.

D e toneelgroep zal, op  veler verzoek, een her
haling v an  het toneelstuk „Begraaf de Doden ge
ven, terwijl tevens de uit het A m erikaans vertaalde 
schets: „D e gelukkigste man v an  de w ereld’’ zal 
opgevoerd worden.

O m  iedereen *n de gelegenheid te  steljen deze 
avond  bij te wonen, is de entrée-prijs vastgesteld 
op  20 cent (plus belasting) per persoon.

N adere mededelingen om trent kaartverkoop  enz. 
volgen.

Verenigingen kunnten schriftelijke aanvragen vóór 
10 - O ctober a.s. richten aan: Toneel-groep „H et 
Perspectief”, p /a  G ebouw  D e A rend, 1ste Bfeeu- 
w erg traat hoek Planciusstraatl A m sterdam -C.

als men m aar zoveel • mogelijk vertegen
woordigers van de socialistische partijen 
in het parlem ent verkoos, tegenwoordig, 
nu door de divers'e regeringen de allerbe
langrijkste besluiten buiten het parlement 
om worden genomen, zijn zulke verwach
tingen van  alle grond ontbloot.

V oor deze problemen staat nu de arbei
dersklasse- van heden. H aar oude strijd
organisaties. de vakbewegig en de partij, 
zijn niet meer dienstbaar aan de strijd van 
de klasse. Integendeel, v ind t deze in haar 
strijd die organisaties tegenover zich. Van 
nieuwe strijdorganisaties en strijdmetho- 
den is ze zich nog niet bewust. Daarbij 
komt, dat ze te worstelen heeft met een 
traditie van duizenden jaren, n.l. de tradi
tie van het „Leiderschap” , w aaraan ze 
zich nog steeds niet heeft kunnen onr- 
worstelen.

Doch ondanks dit alles, het wantrou
w en aan de strijd van de klasse is onge
rechtvaardigd.. W a n t de strijd van de on
derdrukten gaat voort. In het verre Oos
ten zijn millioenen in verzet gekomen. 
O ok Amerika gaa t een periode tegemoet, 
waarin arbeidersstrijd. zo goed als zeker, 
niet uit kart blijven. En in W est-Europa 
is een kentering te bespeuren, al is dit 
over het algemeen nog gering. Meermalen 
w erd en w ordt e r  door de arbeiders strijd 
gevoerd tegen de adviezen en besluiten 
van de V akverenigingsleiding in of bre
ken er stakingen uit, onder leiding van 
de werkers zelf. dus over de hoofden van 
de bestuurders van hun vakbeweging 
heen. Als voorbeeld noemen we de her
haalde „Z ondagsstakingen” van het En
gelse spoorwegpersoneel.

W e  w eten het wel: het gaat ons nooit 
snel genoeg. M aar laat ons bedenken, dat 
iedere fase in de strijd zijn tijd voor ont-' 
wikkeling nodig heeft. Q ok  de oude strijd
organisaties, uit de noocl der tijden ge
boren, hadden jaren nodig, voor ze kracht 
konden ontwikkelen. E n  wij twijfelen er 
niet aan of ook uit de nood van deze tijd 
zal nieuw inzicht, zal nieuwe strijd en 
zullen nieuwe organisaties, die voldoen 
aan de voorw aarden van  die strijd, zich 
ontwikkelen.

D it inzicht geeft ons de moed en de 
krach t en ook de volharding om, alle te
genslagen ten spijt, voort te gaan met 
onze propaganda.


