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unten letten, waarin als het ware een
ek zit. Hoeveel katholieke jonge m enhir
lijn niet aan gods gebod ongehoorzaam
op sexueel gebied? Daar vinden zij bij
zichzelf een behoefte, welke tegenover „de
leer” de overwinning beihaalt. Een arbei
der, -die bij een staking is betrokken, s ta a t
ook dikwijls voor de keqze om de stem
Van affin klassegevoel ol die vari d e 1cerk
te volgen. Hier zijn dus innerlijke conflic
ten, die altijd leiden tot twijfel aan de
juistheid <van oude opvattingen.
!
De grote maatschappelijke strijd ƒm oet
ten slotte' dé óude denkvormen vernie
tigen, ook bij de katholieken. Doch deze
strijd wordt thans reeds geestelijk voor
bereid, noe'duidelijker wij*nu onze op
vattingen naar voren brengen, hoe m eer
wij nu reeds he«t oude denken bij de enkele
mensen, die wij berelkeh,, vernietigen, des
te siferker staan wij .straks.
Daarom moeten wij voortdurend, ook
tegeiiover katholieken, de verhoudingen
laten zien, zoals zij nu bestaan en zoals
zij zich ontwikkeld hebben. En wij moetén nii reeds de geestelijke slavernij in al
• haar formen bestrijden om de arbeiders
klasse in haar strijd te steunen.

Steun aan lin kse
Jeugdorganisaties?
De dagelijkse leiding van het Algemeen
Nederlands Jeugdverbond zendt ons in
opdracht van een vergadering, die op
4 April j.l. in gebouw „De Brakke Grond”
te Amsterdam werd gehouden, afschrift
; toe van de correspondentie, die het ,Verbond Tiad gevoerd mèt den minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
over een Rijkssubsidie. De minister; Jos.
J. Gielen, heeft die geweigerd en vandaar
de bovengenoemde vergadering.
De subsidie werd èangevraagd vpor
het in gebruik stellen van kampeerterrei
nen en kamphuizen, in het bijzonder van
die van het Verbond. Bovendien echter
voor kadervorming en voor een speciaal
hiervoor uitgegeven periodiek. Alles v o o t
het welzijn van onze jeugd. De subsidie
schijnt te zijn toegewezen, maar wordt
aan het A.N.J.V. niet verstrekt, omdat
de ministei; niet voldoende waarborgen
aanwezig acht, na nauwgezet onderzoek
van de gegevens die hem over he«t A.N.
J.V. bekend zijn, dat de gelden inderdaad
ten goede zouden kpmen aan de doelein^
den, waarVoor zij gegeven worden.
Nu vraagt het A.N.J.V. zowel de aan
vraag als de afwijzing ook in ons orgaan
van commentaar te voorzien.
Wij menen óók, dat de aanvraag van
rijkssubsidie door het A.N.J.V. wel ééns
onder het mes genomen moet worden en
dan tevens de afwijzing door den minister
in het juiste licht moet worden geplaatst.
Maar «thans volstaan we er mede het
geval te signaleren en het A.N.J.V. te
S troosten met de schrale, maar toch oude
wijze uitdrukking: „wiens brood men eet,
diens woord men spreekt.” Eet brood
van eigen deeg, luitjes, daar blijf je recht
op vdn lopen!
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In Haarlem verzamelen wc om 9 uur
Alle Amsterdamse kameraden er. alle
makkers uit de omgeving nodigen wij uit bij de Zijlbrug aan het t e gin van <feZijlde Meidag gezamenlijk door te brengen. weg.
Alle leden van de V. S. V., alle. 1ezefs
Overdag trekken we er op tu t Brood
en drinken meenemen. Het ligt in het van Spartacus, alle bondsleden, kortom
vööfnèffiên iïï dfc MifJft van Kraantje Leir alle vrienden van: Spartacus“zijn welk<J)fc
Het spreekt vanzelf dat wij er in Am
de duinen in te trekken. Het wordt een
dag van propaganda, ontspanning, ver sterdam voorts op rekenen, dat alle kameraden 's avonds de 1 Mei-Vergadering
maak en solidariteit*
■*.
Voor de propaganda nemen we een van de samenwerkende organisaties (Ver.
aantal weekbladen mee, om die op een Vrije Socialisten Ncd. Bond van Vrije
goede wijze uit te zetten. De zijde van Socialisten en Spartacus) bezoeken. *
Er is een goed programma in het voor
vermaak en ontspanning zal evenzeer
worden verzorgd en verder spreekt het uitzicht, Zang» muziek, declamatie en twee
wel vanzelf dat we ook een rustig ogen sprekers, waaronder één van Spartacus,.
De vergadering wordt gdhouden in
blik nemen om met elkaar te praten o ver
Frascati
in de Nes. Aanvang half acht.
bond en arbeidersbeweging.
Het vertrek per. trein naar Haarlem is Zaal open zeven uur. De entree bedraagt
gesteld op 8 uur. Laat iedere deelnemer veertig cent, waarin de belasting., is be
er voor zorgen 's morgens om uiterüjk grepen.
■Hk.
Dele
lopers van de krant zijn in het bezit
kwart voor acht op het pleintje voor de
hoofdingang van het Centraal Station te van kaarten voor voorverkoop.} Ook kun
nen kaarten worden besteld aan ons adres
Amsterdam aanwezig te zijn.
Postbus 70*46, Amsterdam 2uid 2, indsen
46 eea* aan postzegels wordt bijgevoegd.
8e Verantwoording Trotz Alledem. Hei is dan echter nodig nn direct te be
N. D. te L. ƒ 2.—\ <3;. B. te A. ƒ 3.—, stellen!
Mcn behoeft niet bevreesd te ziin» dat
V.S.V. leden te»R. ƒ 7.—, P. v. d. H. te
R. ƒ3.35, P. S. te È. ƒ 12.50, J. C. t V. men van de tocht naar Kraantje Lek te
té A. ƒ 1.50, V.S.V. te A. centrum ƒ 10.—. laat voor de vergadering zal terugkeren.
Lijst no. 24 ƒ 3.50. Lijst no. 43 ƒ 4.-—. E r wordt op gerekend, dat de deelnemer*
tegen half zes weer thuis zijn.
Lijst no. 62 ƒ 4.10. Lijst no. 61 ƒ 14.95.
Kameraden, neemt deel aan onze MeiVorige verantwoording ƒ 993.46.
bijeenkomsten,
Totaal ƒ 1039.36.
.................
W e hebben kans gezien om met ver - *■,' V# .
eende krachten binnen acht. weken de
duizend gulden vol te Inaken. VooTwaar
een prachtig resultaat Terwijl, daar zijn
wij zeker van, alle mogelijkheden nog lang Rotterdam.
niet uitgebuit zijn. Maar we hebben afge
Bezoekt de 1 Mei-bijeenkomst, welke
sproken dat de steunactie niet langer zou
wij
in samenwerking met
groep van
lopen dan de maand April en daar houden
we ons aan. W ij verwachten dus inleve Vrije Socialisten beleggen in ae bovenzaal
van Café-Rest. Cleyburgh, Stieltjesplein,
ring van het steunmateriaal.
■De'verspreide lezers, die het opsturen ingang SfeieltjesstraatA anvang 8 uuf
van geld steeds ufóstelden, wordt nog een precies, zaal open half 8. De zaal fe zowel
laatste kans geboden. D O ET H E T N U !! van de Rechter- als Linker-Maasoever te
Benut deze kans en stelt ons in de ge bereiken met de tramlijnen 2. 3 en 9.
Sprekers van beide groeperingen zullen
legenheid ook aandacht te besteden aan
de propaganda voor de krant. De beste het woord voeren. De bijeenkomst zal
basis voor het behoud van „Spartacus" is worden opgeluisterd door declamatie en
nog altijd, opvoeren van het lezerstal. zang. Kameraden, zorgiü allen aanwezig
te zijn.
Daarvoor schakelen wij meteen over. *
/ Op nieuw roepen wij de hulp in van
onze lezers het hunne ertoe bij te dragen, Haarlem.
De Vrije Socialisten, Ver. Spartacus
dat de gedachten van Spartacus overal
Vrienden,
en de Ned. Bond van Vrije
de gelegenheid krijgen door te dringen.
Om dit tot stand te brengen is aller hulp Socialisten houden een l^Mei-vergaderinfl
nodig!
in gebouw „De Nijverheid”, Janstraat 85*
En...... de moeirté 'waard! Binnenkort
Opluistering van het zangkoor „Zan-g
komen, wij met nedere gegevens. In af veredelt’r, declamatie en muziek. Aanvang
wachting, daarvan wekken wij de lezers 8 uur. Kaarten verkrijgbaar Vrouwehekvan Spartacus nu reeds op, uit te zien, straat 54, Goelstraat 13, Trompstraat 70»
waar onzékrant als proefnummer bezorgd Nieveltstraat 3, Barendsestraat 16, Kortekan worden. Verder staan sitreek en naerstraat 13. Bij goed weer ’s morgens
buurtvergaderihgen op het prograp en... wandeltocht.. Vertrek 9 uur vanaf Zijl*
het Spartacus Zomerkamp. M et' aller brug. Bij het ontwaken der natuur hopéft.
medewerking voorwaarts, Trotz Alledem. wij d at ook allen, die een betere en vrije
Adres: secr. penn. P. E. J. Nänsink, samenleving voorstaan, uit hun sluimefiöfll
Houtmankad^ 27 III, Amsterdam C.
zullen ontwaken en hiervan op deiè 1
Per postwissel of Gem. Giro 632.
Mei-vergadering zullen getuigen.

Redacteur»
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massa's «* te zet ten voor een verovering
eii bezetting van geheel China, kon de
regering van Tsoenking voortbestaan.
^
E
*
' 1•~
;WgTS5Fiy- - ’
,«withui*
Daarentegen had Tsjang zijn beste en
Goed , — beter — best. Ja, ja, onze
Dé1
geleide
economie
als
gie"
is
zo
een
nóodzakelijke
aanvullii
voor1 hem méést betrouwbare troepen
lézérs wisten hét natuurlijk nog niet Het
concurrerende macht.
van de doodde staat geleide economie^
naair -het Noorden gedirigeerd, waar ze
gaat* niet alléén goed in Nederland. Het
de Chinese communisten moesten bewä- jÊ m
gaa^
beter, het gaat zeHs best. W e gaan
m *—
— J S eauL-togsre cötoregap
--------ken:—Officieel—was - er- wapenstilstand— De econonrische concurrentiestrijd J~derwederöpböüwen* althans men zég t en wil
tussen Tsiang en dë Chinese communis kapitalisten op de wereldmarkt vormt een
De richting, die de maatschappelijke dat zulks zal gaan gebeuren. Dit is na
ten, in de practijk was er een toestand van de belangrijkste stuwende krachten ontwikkeling nu neemt in ^e vörm van de tuurlijk bekend. Minder bekend is mis
van voortdurende spanning, waarbij de tot het samenvoegeh van ^lle materiale door de staat geleide economie, vormt schien, dat wij doodgewone arbeiders in
nodige „incidenten" niet uitbleven. Van krachten in de vorifr van de door de staat daarom niet alleen een OTistige belemmer die wederopbouw ook iets te zeggen
alle wapenen die Tsjang zowel van Rus geleide economie. Aanvankelijk werd dg ring voor de voorziening in de materiele zullen krijgen. Nu zie ik natuurlijk Uw
land als van Amerika ontving, kregen de concurrentiestrijd door de afzónderlijke behoeften der arbeidende bevolkingenJ ongelovige gezichten in gedachten reeds
ondernemers gevoed; daarna verenigden maar ook voor de geestelijke ontwikkeling! voor me en weet ik al bij voorbaat voor
communisten niets.
Na de oorlog heeft dit bondgenoot deze zich tot ohderneïnersbonden, trusts, tot vrije, zelfbewuste, verantwoordelijke' een zeer ondankbare taak te staan, daar
schap van Rusland met Tsjang-Kaj-Tsjek kartels, concern!. ékv andere vormen van persoonlijkheden. De lage trap van cul nu eenmaal bekend is, dat die lezers
voortgeduurd. Zelfs de Chinees-nationa- monopolies. In de tegenwoordige tijd, nu tuur en beschaving, die tot nu toe bereikt | van Spartacus een sceptische houding
listische regering heeft moeten erkennen, de beslissende takken van bedrijf over de werd, wórdt er nog door omlaag ge-| tegenover beloften aannemen. Die lui zijn
dat Rusland in alle opzichten zijn „ver hele wereld praktisch allemaal deze hoge schroefd.
zeer materialistisch en geloven het eerst,
plichtingen is nagekomèn". De enige vorm van kapitaalorganisatie hebben be
Vakverenigingen en parlementaire wannéér ze het in hun handen of in hun
„•hulp" die Rusland aan de Chinese com reikt, moeten nóg ^krachtiger vormen ge
zak/iebben. Niettemin is het een feit,
partijen.
munisten heeft geboden, is de langzame zocht worden, om op de* Wereldmarkt
dat wij ook iéts te zeggen zullen krijgen.
ontruiming van sommige gebieden, waar staande te kunnen blffven. Daarom wor
. De oude arbeidersbeweging, die vroe- Minister Neher, én hij is tenslotte toch
door het hun mogelijk was deze te be den nu alle economische krachten van hele
r meer in het bijzonder voor-de belan- ook lid van de Partij van de Arbeid,
zetten, voordat de nationalisten er kwa naties tot eenheid Verbonden. Het geheel 8er
heeft het zelf gezegd.
men. Maar deze „hulp" staat ïn geen moet als één ontzaglijke trust naar W e n £fn v»n de arBe.dersWasse opkwam. Ver.
Maar, laten we van het begin af ver
werken. De d<*»'dVstaat geleide econoau. °Penhjk
standpuötie::fce.
verhouding tot de onthouding van wa- mie
tellen.
W e kwamen dan in het Alg. Hanbréngt daarote-geen verzachting van ben losgelaten, en fe t ..nat^nale'belan»
penzendingen e.d. aan de Chinese com
uitbuiting der volksmassa's, maar juist of «het. algemene belang tot richtsnoer delsblad van 10 April een versla gje tegen
munisten, terwijl die aan Tsjang-Kaj- de
van een rede, wélke de minister van
Tsjek doorgaan of tot de ontmanteling een verscherping;i het brengt geen vér- te-hebben genomen- Vandaar, dat-^ze & Wederopbouw en Volkshuisvesting, de
telkens opnieuw aanspoort d
van Mandsjoerije, dat anders een belang -zachting van de tegenstellingen tussen de arbelders
productie overal op te voeren, dat ze dil heer Neher, tijdens een koffiemaaltijd
grote
kapitaalgroepen
der
wereld,
doch
rijke hulpbron voor de revolütionnaire
wijls hier of daar uitgebroken staking* voor het departement Amsterdam dér
krachten had kunnen worden; ' ' En hij het voert deze juist ten top. Hieruit is bet zo spoedig mogelijk tracht op .te'heffe
staat in schrille tegenstelling tot de Wer ook'te verklaren, dat juist in de periode dat ze meedoet aan de loonstop van del Ned. Maatschappij voor Nijverheid en
kelijke hulp die Amerika aan Tsjang van de door de staat geleide economie bij bezittende klasse, dat ze praktisch afstand]
bood, door zijn schepen en vliegtuigen ter zondere zorg wordt besteed aan de op gedaan heeft van het stakingswapen d<
beschikking te stellen en nationalistische bouw van nieuwe legers, ondanks de zich op bindende uitspraken van Rijksb$
troepen te doen landen- in de rug der bittere armoede dejr bevolkingen, W ant de middelaars vast te leggen, dat ze in aller* :uliere kapitaal komt in hun strijd om
communisten en door de bezetting van economische oorlog, die nu nog gevoerd lei commissie s en buro's, eén zo goed mo-] de nationalisatie aan de dag. Maar daar,
belangrijke punten van de nationalisten wordt in de vormr van de laagste prijzen gelijke voortgang van de kapitalistiscl waar het het handhaven en steviger uitover te nemen, 'waardoor de Chinese (niet voor het -biqnënjand, - maar op de productie verzekert. In de vorm yan ( |bouwen van de uitbuiting der massa’s becommunisten voor de. keus worden ge wereldmarkt)* jnet in- en uitvóerbepalih- behartiging van „het nationale belanj !treft, staan ze met ditzelfde kapitaal in
t eenheidsfront van „het nationale besteld, of van eea herovering vah deze gen, met tolmujcen; kan telkens omslaan in •heeft ze zich geheel in het kapitalistiscl
de
strijd
met
de
wapenen.
M
tg".
Daarom is deze oude arbeidersbepunten af te zien, of in 4*recte botsing
stelsel ingebouwd en is er zelf tot eéjl
Iweging een even ernstige vijand van de
SM
met Amerika te komen.
r
wezenlijk bestanddeel van geworden.
beheersing4
n -. ^ Geestelijke
rbeideÉde bevolking als het particuliere
ï.Tot jiu toe hebben we over de strijd^
De oude arbeidersbeweging behoort
der bevolkingen.
in China alleen gesproken als van een
de krachtigste ijveraars voor een door dej apitaal of de staat.
militaire oorlog, maai d^t is niet zijn
De door de staat geleide econojpie is staat geleide economie, omdat ze hiei
Begin ener
belangrijkste kant. Het is de kant die het ecliter tegelijk méér dan de organisatie féitelijk een verwezenlijking van het |
ontwikkeling.
minst te maken heeft met de proletari van de materiële Krachten. Om het natio cialisme ziet. Onder socialisme verstaal
De nieuwe organisatie van het kapitaal
sche bevrijdingsstrijd. W at wij willen, nale productieapparaat als één geheel tè ze echter niet de opheffing van de uitbuiissnog
pas in eerste ontwikkeling. <^t>e
is een inzicht krijgen in de sociale ach beheersen^is het noodzakelijk de arbeiden- -ting, de doorvoering» van een klassenloze!
tergrond van de strijd. Wij willen weten, de bevolking, dU. de productiemiddelen samenleving. Voorzover dé leiders derf »at^uro*s voor leiding en beheer zoenog hun wegen; hun greep op het
wat deze opstand in China nu eigenlijk moet hanteren, eveneens te beheersen. oude arbeidersbeweging zich nog soci;
lrijfsieven, is nog onvolkomen. Enerzijds
betekent, waarVoor de opstandige boe Daarom groepeert de staat het hele geeste of communist noemen, streven ze fiaar
jn
ze nog niet „deskundig" genoeg en
lijke leven van de maatschappy rondom samenleving, waarin niet de particuli«
ren vechten*
lerzijds zijn de beschikbare economiDit nu, vraagt iets méér dan een korte „de nationale eenheid". Het welzijn van kapitalisten de baas zijn, maar waarin
*e
gegevens nog niet voldoende, om een
aanduiding. 'De verhoudingen van de de natie, de kracht als n,atie, moet het uit leidende functie’s als staatsfunctionarisi
comen beheersing mogelijk te maken.
d in e s é burgeroorlog zijn niet zo een gangspunt van alle maatschappelijke or zullen bezetten en de däaraan verbon(
Ook d e greep pp de arbeidende.bevplvoudig als het gewoonlijk- wordt gezien ganisatie’s zijn. De verschillende partijen, hoge: salarissen opstrijken. Rusland
de
vakverenigingen,
de
Jeugdorganisaing
staat nog slechts in het begin. W el
hiervän het sprekende voorbééld.
en ; zoals men ook uit hetgeen we tot
Dè söc^al^democratie, het stalinisi $ de staat met de ondésnemers er in ge
hiertoe schreven zou kunnen opmaken. ties, culturele instellingen mogen dan
rag d , de arbeiders bij te brengen, dat
onderling
verschil
Van
opvattingen
heb
de vakverenigingen nemen daardooj*
W ij hebben tot nu toe geschreven in
de zwart-wit termen van revolutie en ben, als ze allen uitgaan van „de natio de maatschappelijke strijd een tw e e s la c h  Jakingen, buiten de wil der officiële vak“ renigingett^ op on verbiddellijke tegencontra-revolutie, maar zo eenvoudig is nale eenheid" zijn zij allen schakeringen tige positie in. W el werken ze overal
nd stuiten' zodat het stakingswapen in
het niet. Ook de Chinese revolütionnaire van hetzelfde mèatschappélijke streven. aan de opbouw van het kapitalistische &
inere b e rg in g e n hun praktisch uit de
Het
denken,
voelen
en
willen
van
de
ar
drijfsieven, maar waar. mogelijk, best
beweging heeft zijn zwakten, ook zij is
iden geslagen i& W el is bet gelukt, een
öiet de ,,zuivere'' beweging van de beidende bevolking is dan, ondanks on den ze het particuliere kapitaal, teii e r
>nstop
door te voeren, hoewel de prijderlinge
vérschillen.
toch
in
dezelfde
baan
dit in staatsbezit te brengen. Hun h(
onderdrukte massa’s, die wif allen ver
ook die van de staatsbedr^ven. Wij
geleid. Daarom is ,de nationale eenheid" sèfSmacht, als nieuwe leiders en uit
langen te zien.
stijgen. W el is de bedrijfsbinding
|ie t belangrijkste geestelijke waperi vaa dé tersklatóe, krijgt* daarmee een vastt
(W ordt vervolgd) uitbuitende klasse- De „geleide psycholo- grondslag. Hun tegenstelling tot het pa^j
^gevoerd, die de arbeiders tot delen
Tïïwlif «’i
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Nu zal men het toch wel met hetgelïf
re in de aanvana van dit artikel schrebeter, best. Het

Handel heeft gehouden; Nou moeten
jullie zelf eens zeggen, is dat nu
democratisch?' Alleèn^daaruit kun j
bemerken, dat dié meneer Neher
érg vooruitstrevend mens i s / Zeil
productie wat te
dens een koffiemaaltijd . moet hij nog
^ ^
trouwens hard
spreken o\^r het arbeidersbelang. Een wanneer je de huidige jamboei zo
soort koffiepraatje dus. Maar ja, waar , aanschouwt.
het hart van vol is loopt de mond van
Desondanks, terwijl we zo
oVer, zegt men wel eens. Z^n werk is opstellen Van dit artikel
nu eenmaal hét behartigen van de W e de zaak nog eens overd__
deropbouw en de Volkshuisvesting en nu we zelf toch ook wel e S
moet hij daar met alle geweld steeds trouwig. Deze voorstelling van
weer over spreken. Neen, natuurlijk niet éigenlijk gezegd toch wel eea *
over de volkshuisvesting. Daar kan die mooi om waar te kunnen zijn.
man toch niet over spreken, want er dus nog eerst eens even na,
zijn immers geen huizen om het volk in meneer Neher precies gezegd
te huisvesten. Nou niet zo ongeduldig dan had Hy het over k
zijn, want dat komt later wel. Eerst gaan bedrijven. W anneer hü
we wederopbouwend
i
hetzelfde ‘
'Hy had het er in ,zijn rede dan over, telijk in
dat alvorens men tpt die wederopbouw staat
kon komen, men eerst moest komen tot d
„verbetering der menselijke verhouding iets ivat in
I St ■
J
in bedrijf of onderneming”. W aarb ij na tot ons
.1^
tuurlijk weer gelijk Jn heeft, want in de ondern
meeste bedrijven mankeert daar nog wel naast de
het een en ander aan» Als eerste ver woordiger, de
eiste daartoe achtt hij medezeggingschap, de
ook van de arbeider* gewenst. A b Ideaal naast el
moesten'u we daarbg uitbaan van de digers van^ de
__
i ■
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van de bedrijfsinvenläris verlaagt en de In Frankrijk
vroegere „vrije loonarbeid" tot directe buxokraten
de direcslavenarbeid heeft gemaakt, maar de in tiekamers der
door. Voor
schakeling van de geestelijke krachten der hen is de ^
arbeidende bevolking möèt in Nederland noémd wórdt
nog zo goed als geheel beginnen. De
bultende
w m :\
buitende machten in Frankrijk, Rusland. nestelen,
Engeland en zelfs in. het sociaal achter krachten van
lijke Amerika zijn in'dit opzicht al veel heel op het ,
verder gevórderd» ^
Deze medeze_
Het gaat fcïerbij om de doorvoering van misschien lijkt op een on
de „medezeggingschap" der arbeiders. In cialistische richting, is d
genoemde landen zijn op uitge&reide geestelijke krachten als
schaal ,.bedrijfscomitè's" voor een vlotte dexdeel van de kapi
gang van de kapitalistische productie in economie", het verzek
geschakeld. Met de loaen en de arbeids mogelijke winst, de
tijd bemoeien deze zich echter niet, om klasse met een minimum a a n _____L
dat die in het „prodftctieplan" zijn vast pefijk product naar huis te sturen. In
gelegd en dus buiten de invloed der arbei medezeggingschap drukt zich de di
ders vallen. De taak van de bedrijfscomi- derworpenheid der arbeidende t
té s ligt op het terrein van toezicht opi de aan de bezittende klasse en baar z e tb a Ä
naleving der socja]e wetten, het toezien van partijpolitici en vakbonzen uit. De ar
op de bedrijfshygiëne, het doen van voor beidende bevolking smeedt in deze medestellen t o t verbetering der techniek, het zeggenschap haar eigen ketenen in moder
voorkomen van masteriaalyerspilling en ne vorm. De diepe tegenstelling tussen
hier en daar ook liet invloed uitoefenen kapitaal en arbeid wordt er niet in het ge
l i p t vaststellen dé* prijzen (in Frank- ringste door overbrugd, zodat ze op de
gingen verschillende voorstellen tot duur grote sociale conflicten toch niet kan
rhoging van i de* bedrijfscomité’s voorkomen. Maar voor de bezittende
uit!) ■»
7M
klasse en voor hen, die voor. bewezen
« Deze medezéggin gschap wordt" zo goed diensten een graantje mcc
mee mogen
nuyen pikken.
piKKen.
als geheel door de vakverenigingen uit kan hier toch in ieder geval voorlopig een
geoefend, en in de meeste landen mogen prachtig
el
voor
ook alken leden van de vakverenigingen alom
zitting in zulke bedHj£s<*omüé's hebben.
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principiëel van geen staatsordeninj
wd eii b f w u ^ ^ ^ m a ? , l
............
iie rt
an
de
schoonste
namen:
libertair,
Socialist,
i
Anarchist, Marxist, B^kouninist. Ze vin
den'allemaal'hun éigen naam de mooiste
mm. i-S.»
in het ka pi- en hebben het onder elkaar daarover
wezig ziin o
Van een onze*
nil, , ______ :-ea bij het heel druk. Ze noemen dat propaganda
^ontvingen wij on .
begin van de opbouw van het socialisme, maken voor het sodatomeT Het is pure
tikel, ais bijdrage tot de
In de bedrijfsorganisatie zelve behoren waanzin, die een gevolg i$ van net on
sie van het daarin b
alle arbeiders «krachtens het feit, dat zij vermogen om zich los te maken van
actuele vraagstuk.
in het bedrijf werkzaam zijn. Daarvan dierbaar gewogen-tradities en van een
ï dan ook geen enkele werker in het tegenstelling, die alle wezenlijke betekeOnder bovenstaande titel vti&fk
jf u i t g e s l o t e n worden, D e macht n i s .verloren heeft. In dit tijdsgewricht is
Ja* „Socialisme van ohder op” van
niet bij de kernen, maar ,bij de slechts één tegenstelling van alles becember 1946 een drietal artikelen van
heersende en doorslaggevende betekenis,
Max van Praag, Zij zijn belangrijk ge- _
b__ visorganisaties en de leiding berust
»peg om ze .breedvoerig te bespreken en niet bij de kernen, mäar bij de door de de tegenstelling tussen staatsorganisatie
het is dan ook gebrek aan tjjd, dat „ons bedrijfsorganisaties gekozen eigen strijd- en zelforganisatie. Het bestaan van al
noopte er eerst nu op in te gaan.
leiding. W orden de arbeiders uit de kern deze kleine splinterftroepjes moet ab éen
I* duidelijke betoogtrant worden de in de strijdleiding gekozen, des te beter. ontbindingsverschijnsel worden gezien.
dingen uit de doeken gedaan en wij kun Hoe beter de arbeiders- in de kernen Ên alle pogingen; om deze groepjes afnen dadelijk zeggen, dat wij, wat de hun taak verstaan, des te meer kans, dat zónderlijk tot bloei te brengen, zijn tot
n de
leiding wor- mislukking gedoemd.
hoofdzaak van zijn betoog betreft, het ze ook iin
—^daadwèrkelijke
,..v,
. Zie, Max, tegen dit laatste moeten wij
er roerend mee eens zijn,
den gekozen.” Dit lijkt ons de juiste verernstig
bezwaar maken en dat niet uit
,,'Het verwerpen van de vakbewe- houding tussen de kleine kernen en de
gingsgedachte en het aanvaarden van de in later tijd zich ontwikkelende bedrijfs groeps- óf partijchauvindsme, dat ons
idee der bedrijfsorganisatie, betekent een organisatie. W ie met eèn paar kwartjes ten enemale vreemd is.
Vólgens ónze mening bestaan er geen
volkomen nieuwe en principiëel andere in zijn vestzak loopt, moet zich niet wijs
absolute
tegenstellingen. Het is zeer
houding tegenover de zelfbeweging der maken dat hij een -tientje kan verteren.
arbeiders. Dit inzicht •» in onze kringen Dat kweekt alleen maar hevige teleur moeilijk te zeggen, waar het óude eindigt
verre van algemeen.”
stelling. ^ /ïj moeten dus steeds uitgaan en het nieuwe aanvang*. T e vaak vloeien
„De organisatorische vorm, die deze van de werkelijkheid, dat slechts weini zij'in elkander over. M aar het lijkt-ons
zelfwerk7aamKeid aanneemt, wordt door gen van dè juistheid van de radenge volkomen onjuist om in de kleine groe
peringen, en voor ons deel dus in Spar
de productieverhoudingen bepaald. Deïe dachte doordrongen zijn.
vorm is sekundair, de ideologie der zelf
Wij zijn in dit seizoen geneigd om tacus, bij alle misschien aanwezig tra
werkzaamheid is primair. De idee der ons fijn in de zon te koesteren maar wij ditionalisme,. een ontbindingsverschijnsel
zelfwerkzaamheid is oorzaak, de be weten ook, dat er streken zijn, waar de te zien. Veeleer zijn wij,* irfet dè honderd
drijfsorganisatie gevolg. Daaruit volgt, licht- en levensbron als de koperen ploert tekortkomingen, waarvan wij ons wel
dat de enige propagandistische arbeid, wordt beschouwd. Zo verging het ook bewust zijn» kristallisaties van het besef,
uitkómst
die verricht mqet 'worden. de opbouw ons toen we een poosje in dit ^zonnetje dat
— -alleen
--- de klassebèweffing
•
, .
•
zaten en voelden, dat het nu tofch wel bieden kan èn als zodanig de eerste
van de idee is.”
.
Tot zover accoord, äl zouden wij het te warm werd en de zon hinderlijk bloemen van een niéuwe zomer.
Zeer belangrijk is de oproep voor een
niet zo formuleren.
ging steken;
„Velen “willen tegenover de organisaDe eigenaardigheid*^Van de schrijver algemeen congres vati alle voorstanders
yijes der politiek-parlem entaire partijen is, dat hij te absölute eisen gaat stellen. van de radenidee. Communisme is geen
andere, nieuwe organisaties opbouwen. „De eerste taak Van dé revolutionnaire partijzaak en al degenen, die gegrepen
Dat* is hun fout.” In deze fout vervalt bedrijfsorganisatie is de doorvoering van werden door de idee, dat degenen, die
ook de schrijver in zijn belangrijkste, de economische gelijkheid van alle wer de werktuigen hanteren, ook zeggen
'derde deel, als hij schrijft: „Op die ma kers van het bedrijf;4’ Hoe zeer wij ook schap moeten hebben ovèr h^t gebruik*
nier zou éen eensgezinde radensocialis- voorstanders van deze gelijkheid zijn, ervan en het hele arbeidsproces moetea
tische beweging tot stand kunnen komen, zouden wij deze toch niet als de eerste regelen, moeten tot een radenbewegin^
|
die niet na zóu laten een zuigende kracht taak willen zien „om vrede in het be kunnen komen.
Zoals
de
Rijn
j'vele
rivieren
in
zien
uit te oefenen op talloze arbeiders uit drijf te scheppen”} Dit alles is een
de linkse hoek der E.V.C. W e zouden machtskwestie en zo lang de arbeiders opneemt, de Neckar, de Main, de Moe*
zei, de Sieg en de Ruhr om in Waal
dan kunnen beginnen met de opbouw deze niet in handen hebben,
en IJsel uit te monden, zo kunnen alde*
van een organisatie, die werkelijk inr|j£; eerste taak deze te veroveren.
genen, die léven uit het beginsel der
bedrijven haar uitgangspunt vindt.”
Een ander voorbeeld van zijn abso zelforganisatie elkander vinden in de
Hier zitten^wij midden in het vraag
l gedrag, uit de brede bedding van een radenbeweging
stuk yan de betekenis der revolutionnaire lutistisch denken: ‘K„Hun
federatie van arbeidersbeheef
bedrijfskernen, waarover ook door ons noodzaak van de strijd geboren, is hun yan
- elfstandi
klassebewegiag.
verschillend gedacht wordt. Feit is, dat ideologie vooruit. Ze handelen revolu- tionnair,
maar
ze
-denken
reactionair.
soclaligmc
v,
n
8onder
op.
ook in die linkse hoek maar weinig over
is daarbij de verontuigde en volbloed radencommuni-sten Hier hebben wij te maken met de onge
/
<
i
.
I
W ipe prutsgroepjes
zijn en dit feit maakt elke grote bewe lijkmatige ontwikkeling, dde hiér, even T
als
overal
in
het
leven,
geldt.
Men
kan
ging voorlopig 4illusoir, tehzij ér inder
dan kunnen opgeheven worden, zij z #
op
een
bepaald
punt
heel
ver
gaan
en
daad klassebewegingen komen. «Volko
volkomen overbodig.”
men juist merkt de schrijver op: „De toch in andere dingen blijven steken. Dit
W ij zijn er van overtuigd, dat de vel
alles
is
een
langdurig
proces
van
ohtkwantitatieve uitbreiding van de kernen
schillende politieke groeperingen binnen
is volstrekt waardeloos, indien ze uit~gebreid worden met vaaigbewuste en
„Hoe is de udeologische situatie, waar- de radenbewegiing een blijvende, posi
m . halfbewuste elementen. .In de kern komt [n wij ons beymden in dit kleine. natte, tieve taak hebben, als uiting van 4*
alles op de kwaliteit aan. In de kern burgerlijke, fatsoenlijke, christelijke land- verschillende stromingen in de radens
.moet, wil zij voor haar taak geschikt je aan de
Noordzee? Er bestaat een beweging, de verschillende kijk op de
zijn, een zeer heldere voorstelling aan- zeër kleine,
Ai* maatschappelijke ontwikkeling, de
‘-,yHh\
SBB

■i

....

wMr

ma

dagep.is eindelijk een Hollandse
van het meesterwerk van Hein
rich M an n ^ P ^ O ^ d erd aan ”, van de per-

den en palfreniers van den keizer over
zich heen laten trappelen, mits hij daarna
weer op kon staan om een redevoering te
Houden. W ie" nie r keizersgezmd~ ts,
ledep werd voltooid,heeft reeds een veel anti-natioijaal, dus revolutionnair, en
bewogen geschiedenis.
moet verdelgd worden.
Het is geschreven in de vorm van een _ Deze tendenz was oorzaak, dat het boek
lijvige familieroman, waarschijnlijk omdat in 1917 onmiddellijk werd verboden. In
de schrijver voorvoeldè, dat het dan meer 1919 werd het onder de republiek van
lezers zou trekken dan wanneer , hij zijn ^l^veimar opnieuw uitgegeven. Het werd
overtuiging in andere vorm, bijvoorbeeld toen met geestdrift begroet, ' doch als
die van een gloeiend pamflet, had neer- historie gelezen. Men nam aan, dat der
gelegd. W ant in wezen* is „De Onderdaan” gelijke „onderdanen” voortaan tot het
alleen en uitsluitend een felle satyre op de verleden, tot het geliquideerde keizerrijk
„macht” in het Duitse keizerrijk van vóór van Wilhelm II zouden behoren. Edoch
19M. vertegenwoordigd door Wilhelm II,* — in 1933 reeds werd „De Onderdaan”
zijn jonkerkjiek en ambtenaren-aristocra- ten tweeden male vejrboden; het was een
tie. De hoófdpersoon van het boek, dè der eerste boeken, die in het openbaar
fabrieksdirecteur Dr. Hessling, is een verbrand werden.
„macht”-aanbidder bij uitnemendheid.
En over Holland.moest eerst een Duit
Zijn aanbidding van den keizer gaat zo se bezetting heengaan, alvorens hét boek
ver, dat hij niet alleen zijn snor op de hier gedrukt werd. Tussen 1930 en 1940
zelfde manier laat staan en probeert, net zijn weliswaar vele pogingen
als de keizer met zijn ogen te fonkel m door degenen die ook de prol
om zijn minderen — dat is iedereen aan - waarde van •rl
inzagen.
wien niets te verdienen valt — te impo een uitgever te vinden, die v
neren, maar hij zou zelfs graag, als blijk vend en helder genoeg van hoofd
van goed-nationale gezindheid, de paar om het aan te dufven. Vergeefs. H e
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als oninteressant, „veroud
jen de uitgeverij Van Ditmar
zijn, dat zij ons thans tenminste m
tragisch-geestige
W ant voor ons
o
is
persiflage der
van den

4M
a z Ä neten.
t« "
aziin
en de persoon van den
worden door het dj
jonkers door de huidige car --------------stry en 3e "figuur 5van den corrupten
sociaal-democraat Fischer d o o r -------ab Lewis of Bèvin. Dit is een ro
machtsmisbruik, van
van ontmaskering der huich
gebied der liefde en huwetyks___
kapitalistische maaftschappy, die heft*
alleen kenmerkend zijn voor F
standen anno 1900.
En wanneer dit boek hier nu
vrezen — druk gelezen zah
grond van de erge anti-mo
want de tijd is goed rijp voor een
lijke sticces,! dan is dat3 qnzuiver.
wordt zowel het boek als de
tekort gedaan. W ant het werk
spiegel voor aan de gehele wereld,
—helaas — op het ogenblik w^eer
dan ooit, ook in Holland met zijn
woordige bewapeningswaanzin.

□
Önderstaand fragmc
pen wij uit
een brief van een Duitse kameraad, die
daarmee een beeld geeft van de toestand
in Duitsland.
„De voortdurende. zenuwslopende
strijd om het dagelijks brood, de lang
durige koude ondprmijnen de energie en
de kracht om meer te verrichten, dan be
slist noodzakelijk is. Deze winter is er
?eer veel honger en koude geleden in
Berlijn en het aantal slachtoffers be
draagt vele duizenden. Vooral onder de
arbeidersmassa en onder de talrijke be
volkingslagen, die door de een of andere
omstandighedcï niet meer in staat zijn op
regelmatige wijze hun brood te verdie
nen, groeit de ellende in het kwadraat.
Alle kledingstukken, d it men maar
enigszins missen kan. rijn tegen voedsel
—
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noodzakelijke voorlichting en scholing.
Heeft de schrijver zelf ’ niet zijn beste
inzichten te danken aan de groep van
internationale cóinmunistep? *; .I J
Binnen de radenbeyreöfing moet er
ruimte zijn voor allerlei subjectieve op
vattingen. moeten dè Marxistische en
Anarchistische richting elkander beter
l>egrift)eh, kïftnêu zij elkaar de facetten
fernen van de edelsteen, die wij Commuime noemen. De we^en tot het doel
^jn vele en iedere groepering legt een
bepaald accent, maar de taaH--der. beorijfskernen is het ag en d ap u i^ ^aarop
wij elkander kiinnen ^vinden.
W-W
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in geruild. Ik ken vrouwen, die letterlijk
interna
haar laatste hémd Voor levensmiddelen
hebben geruild. Alle overbodige meube w
len zijn verstookt en men heeft zelfs «
vloer in de woning opgebroken, om niet aan
gelijktijdig koude én honger te hfden. De
ménsen zien er dikwijte uit als
verlof. In vele arbeidersgeziéÉfcsr
zó, , dat de verdiéhsten f riet
ts van ver flat
zijn om -de levensmiddelen op
er over het
nen te kopen. Men leeft van ? . Aan de bevofking
in de di'
h
andere kant zijn er g
is, die den g
uit de
uit de toestand m
van de <tic er door de verschillende redacties Is
zwarte markt'
stellingen biïgevoeod. konden we utT opmaken,
zijn daarbij
dat van 'kapitalistische zijde voor die
voort- „verworpenen der aarde" geen hulp te
het tot enige ontlading k
gaande en daarbij langzaam stijgfM f verwachten is. Hetgeen we feitelijk, ook
nood heeft de mensen volkomen ont zonder f die krantenberichten, toch al
zenuwd. Ze kapitaleren voor de kleinste wisten.
moeilijkheden, zonder zich te verweren.
W ij, van onze kan*, zullen telkens
Zonder overdrijving bunnen wij zeggen, weer er op wijzen, dat het de Duitse
dat wij ons op weg naar de ergste bar arbeiders zijn, die, precies aß de overige
barij bevinden. Dit zal stellig niet zo arbeiders in de wereld, tengevolge van
blijven en er zal wel op de een of an de kapitalistische oorlog aan de ellende
dere idanier herstel intreden. Maar voor zijn prijsgegeven. W ij zullen ons blijven
lopig zullen millipepen en nog eens ïpil- keren tegen de haat-propaganda, zoals
lioenen zonder hoop. degenereren en die allerwegen^ gevoerd wordt. W ij
omkomen. }ullie zult begrijpen, dat wij zullen trachten, het besef van internatio
en zijn onzer situatie en dat nale solidariteit levend te houden.
onze taak daarin bestaat, de
moeden en zwakken onder ons op te
beuren, .en ze moe4 tot verder leven te
Qpvöeding tot socialisme is juist
K
v"/." • ^
% *** schier onoplosbaar vraagstuk.
vooral nu er bij deze slechte v e r h o i ^ H
afontu?&
gingen een regelmatige compromitering
7™ . het. begrip .„socialisme” bgkomt,
waartegen wij op het moment, machteloos

%

d erd e
aardheid der volkeren, met räs of geloof.
Men zou LewiS kunnen verwijten dat hij
verzuimde het kapitalisme duidelijk aan
tè. Vijzen als de embryonale vorm van

verenigt U I

De staking der arbeiders in, de Renaultfabrieken in Frankrijk heeft weer eens
bewezen, dat de heersende klasse voor het
stakingswapen meèr tevreesd is, dan
men, gezien haar geweldige macht, zou
kunnen vermoeden» Deze staking — en
het gevaar dat ze zou o ^slaan óp aHe
metaalfabriekèn van Parijs en misschien
ao$ verder, heeft geleid tot een regeringscrisis» waarbij het er feitelijk om gaat, of
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kan zonder .een
'n iet bestaan. C
. dan ook met d<
mijnen niets arn
misbare voorwa
staan van het o
d^ijfsleven te hei
. Voorwaarden
talistische bedrij
kan herstellen, zi

a c h te re n *
door de .ve

ïetaa^bedrijven, Phiijd) trékken als bet
Haaf zich toe; geen
U dit proces tegen.

i» d£ enige >êg
cqliere kapifaar
neemt .de ‘staat i
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frèerd.'atté middelen door S e modern«
staatsorganisatie toegeppst. om dit ene
doekte beteken, wetenschappelijk door-

mi

vormen /van distributie! prijsbepalingen
Énr. «efcéiaöW.'Het Vootgesch reven ver
bruik en de van bovèn- -af vastgestèlde
lonen, of^ roafe het
uitstand
■werd genoemd, de loon- en prijsschaar
knijpt datgene v a n 'd e arbeidsopbrengst

