Het vrije woord bij de Vlam

Een mislukking? Vervolg van pag. 2 lijke stcllingname tegenover de beide imperialisti
sche machten en hun handlangers, de erkende
„socialistische" partijen. Deze Duitse kameraden
arbeidersklasse verkeert en <&• taken w.narvoor zij
„D riz uur”, verklaarde de voorzitter; ^
hebben zich blijkbaar niet laten vangen door de
zich ziet gesteld.
‘
,
„D rie uur had de vergadering in het
„Behartiging van de stoffelijke en geestelijke be- * bedriegelijke leuzen van „democratie en vrijheid
langen der werkers”, dat is een frase, die we overal of van „de enig werkelijk? democratie', ook wan Vlam käm p, naar de w oorden Van Sam de
kunnen Urugvinden; bij elk vakverbond, tot het
neer deze leuzen uit de monden van z.g. „arbei- . W o lf, met a an d ach t geluisterd,” , incluis
vroegere Arbeidsfront toe. „W aarheid en eerbiedi dersvrienden" worden herhaald Zij verwarren riiet
z’n geestigheden. W ilt u e r enige v a n v
de socialistische frase met de werkelijke socialis
ging van de menselijke perrronHjkheid en afwijzing
horen om mee te genieten en te lachen
van elke vorm van stoffelijke en geestelijke dicta
tische doeleinden. W ij kunnen slechts hopen, dat
tuur” zijn eveneens frasen; Niet, omdat het niet
deze klare stem middelen zal vinden om zich nog o f misschien te ........glimdachen? • „ ........ en
triooi zou' zijn, maar omdat allen zeqo'.’n dit te
duidelijker en krachtiger dan tot dusverre in en
hij wou me eens aan de tand voelen,
buiten Duitsland te doen horen.
m aar ik zeg, dat zal je niet lukken, w an t
^ W a t "is verder „socialistische ordening"? W at
Aan de andere kant voelen wij ons toch ook
ik heb k u n stta n d e n ......” , .......e n de
is de „gemeenschap ln wier handen de productie weer genoodzaakt een paar opmerkingen te maken
voorzitter heeft het gehad over de figuur
over zwakke punten in de bovenstaande uiteen
middelen moeten worden „gelegd". Door wie moet
dit gelegd Worden? Door de arbeiders? Maar die
van Sam de ^ fo lf, m aar d a a r had hij
zetting.
■'
,
W a t ons bovenal treft, is de nadruk die wordt
moeten niets in handen van anderen leggen. Zij
het niet met m’n kleerm aker over moeten
gelegd op de bezetting van Duitsland door buiten
moeten alles ln eigen handen nemen.
hebben, w a n t die is er minder over te
landse troepen, alsof hier de verklaring zou liggen
. Hoe moet de opboaw zijn? voor het ontbreken van een socialistische bewespreken.” A ls een debater wil beginnen
ging. Ook al laten de Duitse kameraden zich niet
met spreken v raa g t hij hem nog gauw
E r bestaat minder behoefte aan een vastleggen
van de rechten en plichten van d e , „instanties , inschakelen in één der beide imperialistische fron
even een beetje v u u r voor zijn pijp. Alles
ten, ook al laten zij zich niet verleiden één der
w aar het nieuwe nog zozeer moet groeien, als aan
heel grappig e n , heel am usant voor dé
het uitwerken van de hoofdlijnen, waarlangs in de beide bezettende machten uitsluitend verantwoor
vergadering.
delijk te stellen, toch schijnt in hun ogen de be
naaste toekomst nioet worden gewerkt. Stellen wij
Alles zou dart ook tot aan het eind
zetting als zodanig het grote struikelblok te vor
dus voorop, dat eerst een duidelijke verklaring
men voor een socialistische ontwikkeling. Zij zou
heel grappig zijn verlopen indien niet op
moet worden gegeven van het begin van een
den eens naar andere landen, moeten kijken, b.v.
nieuwe arbeidersbeweging, hetgeen dus wil zeggen
deze stralende zom erdag' een wolkje aan
naar Nederland, dat ondanks het ontbreken van
het werkelijke beginsel. Daarnaast moet de orga
de hemel w as verschenen d at zowel de
eea
militaire
bezetting,
op
ondubbelzinnige
wijze
nisatie in haar hoofdlijnen worden getekend. De
W o lf s faam als zijn humeur enigszins ver
in het angk>-Amerikaanse blok is ingeschakeld. De
rest kan voorlopig van congres tot congres ge
invloed der imperialistische machten strekt zich
duisterde. Hij had het v anaf het podium
beuren.
e .
thans veel verder uit en dringt veel dieper door
E r moet geen vrees bestaan, dat andere organi
w aarop -hij sp rak reeds opgemerkt, w ant
dan
de
positie
der
bezettingslegers,
die
voorname
saties, die n.b. principieel in de vijandelijke kam
tegen de voorzitter had hij gezegd: „N on
lijk
gewapende
voorposten
zijn,
die
de
veel
dieper
pen staan, met verwijten kunnen komen, dat alles
zal je es .w a t h oren.” En d a t w as w aar,
liggende belangen moeten beveiligen. Duitsland
nog niet is gereglementeerd. Een begin, is een bewordt bezet'gehouden, alleen omdat het het terrein
hij hoorde w at. D e slaperige vergadering
*gin en niet meer.
Uiteengezet moet dus worden, hoe het georgani is waar de. beide imperialistische machten elkaar
w erd namelijk opgèschrikt, toen ze v a n
ontmoeten. Maar met of zonder bezettingslger
seerde kapitalisme nieuwe strijd- en organisatie
een d er debaters moest vernem en, d at de
wordt het gehele economische, sociale, politieke en
vormen voor de arbeidersklasse nodig maakt, om
politieke' gedragingen 'van S. de W o lff
culturele leven steeds meer doordrongen v an de
dat de oude organisaties zich inschakelen in het
Amerikaanse, Britse of Russische kapitalistische in
allesbehalve in overeenstem m ing w aren
kapitalistische raderwerk. De zelf-actie van de ar
vloeden. Een „aftocht der bezettingsmachten", on
beiders begint vanuit het bedrijf. De eigen-orgammet de inhoud en betekenis van het on
denkbaar als bij onder de tegenwoorlige verhou
satie ven de arbeiders vindt dus ook haar basis
derw erp, „H onderd jaren Communistisch
dingen is, zou aan déze toestand geen einde ma
in het bedrijf. Deze eigen organisatie van de ar
M anifest”, w aarover Sam sprak. Hem
ken. Hij zou stellig gepaard gaan aan een ver
beiders in ieder bedrijf, moet zich langs allerlei
schuiving in het evenwicht tussen de beide impe w erd gevraagd of het „P roletariers aller
wegen tot breder organisatie verheffen, maar steeds
rialistische machten. Maar hij* zou zelfs niet het
moet daarbij het principe van het zelf-doen en het
Landen V eren ig t U1” N in overeenstem 
kleinste gebied in Duitsland bevrijden van de kapi
zelf beheersen langs de primaire bedrijfs-organisatie
ming w as met het stemmen voor oortalistische doordringing.
'
gehandhaafd blijven.
logscredieten, zoals de S.'D. partijen in
Overal, in het niet bezette Nederland, Frankrijk.
Z o zien wij voor de naaste toekomst een drie
Scandinavië, in Engeland, in Amerika, in Rusland,
tal vormen van arbeiderssamenwerking als nood
de oorlog v an 1914 gedaan hadden. (D at
overal kan men constateren, hoe in deze landen
zakelijk. Zij zijn: 1. Een federatie van plaatselijke
w aren in N ederland geen oorlogscrediebedrijfsorganisaties; 2. Een federatie van bedrijfs de officiële socialistische partijen bewindvoerders
ten, m obilisatie-credïeten” , interum peerde
voor de kapitalistische en imperialistische belangen
organisaties uit dezelfde taak van bedrijf landelijk;
S am ). O f hij aan de kan t van Liebknecht
zijn. Het ontbreken van een bezettingsleger heeft
en 3. Een landelijke algemerfe federatie van (let
hier , niet het tot stand komen van een werkelijk
had gestaan of a a n d e .k a n t van de So
wel) de primaire bédrijfsorganisaties.
Is de O.V.B. nu als eea mislukking te zien? M fialirtliflit massapartij mogelijk gemaakt. In ‘het
ciaal-dem ocratie, toen eerstgenoem de als
-„vrije”
Duitsland
vóór
Hitler
was
het
niet
anders.
Neen, want de groei naar het nieuwe gaat nu een
eenling in de D uitsche Rijksdag tegen
De
toenmalige
S.P.D.
was
niets
anders
dan
een
maal met vallen en opstaan en indien in de O.V.B,
stemde? O f hij aan de kan t van Lieb
instrument van het toenmalige Duitse kapitalisme.
voor het nieuwe gestreden zal worden, dan gaat
De gebondenheid van de tegenwoordige S.P.D.
knecht en Luxemburg had gestaan toen de
daarvan niets verloreri, zelfs niet wanneer onver
en ‘S.E.D. aan kapitalistisch-imperiilistische belan
hoopt de O.V.B. er bij zou verdwijnen. Het uit
Sociaal-dem ocratie hen liet vermoorden?
gen is dus geen bijzonder geyal, voortvloeiende uit
dragen van de nieuwe ideeën zal te zijner tijd
O f hij...... m aar d at w as te erg. W a t
de militaire bezetting van Duitsland, maar is een
feteeds vruchten dragen, want de maatschappelijke
had d a t nou met de inhoud van het 'Com
algemeen verschijnsel,. dat sinds 1914 aan vrijwel
verhoudingen zullen dit alles steeds weer en steeds
alle „socialistische" partijen kon worden waarge
munistisch M anifest te maken. D e voor
sterker aan onze klasse opdringen.
nomen. De oorzaak hiervan is, dat de „socialisti
Maar, gezegd moet worden, dat. ook al begrij
zitter ontnam deze onbehoorlijke debater,
sche". partijen zijn gegroeid tot eiterme apparaten,
pen wij alle moeilijkheden waarvoor de huidige
w aarvan ,,je eens iets zou horen het
die de ideologische beheersing der massa s vanuit
„leiders” van de O.V.B. staan, zij van de nieuwe
een bureaucratisch centrum tot stand hebben ge woOrd.
Jfld en de nieuwe ei«en weinig hebben begrepen
bracht en die deze nu trachten te voltooien door
e n daardoor werd dit ontwerp zeker een misluk
de overname vjm de staatsmacht die hen in staat
king. Hopen w ij,,dat de arbeiders daarover ook
moet stellen deze overheersing op politiek-ècono- heersing en het richten naar hun eigen, verbonden
i o zullen denken en betere beslissingen zullen
misch gebied uit te breiden. (Van deze kant ge belangen, de levensbelangen dgr ganse mensheid.
nemen.
Daarom moeten' we onze aanébcht richten op de
zien is het zelfs niet geheel en al juist, deze par
ontwikkeling van het denken van deze massa. Dit
tijen
alleen
als
handlangers
van
(vreemde)
kapiValuta-oorlog in Duitsland. Vervolg van pag. 3
denken ontwikkelt zich niet door de aftocht van
te beschouwen).
tegenwoordige toestand, niet duidelijk genoeg ge taalsmachten
In elk geval ligt de oplossing voor de arbeiders / bezettingslegers, die weer mogelijkheden voor
k e n te k e n d is/ O p ondubbelzinnige wijze zijn de
nieuwe kapitalistische en imperialistische politiële
niet in een schoonmaak der leidersapparaten, of
beide partijen handlangers van de imperialistische
zelfs in nieuwe partijvorming, maar in hun ideolo zou scheppen. Het ontwikkelt zich naar aanleiding
m o c h te n . Zeker, onder de in Berlijn en in de
gische vrijmaking. Het uitgangspunt voor dit' pro v an het eigen, gezamenlijke optreden in acties voor
Oostelijke Zone heersende omstandigheden kunnen
eigen doeleinden, die zich tegen ieder kapitalistisch
ces ligt in het besef, dat het hart der samenleving
n i e t altijd klare besluiten worden genomeri. Maar
klopt in de bedrijven, w aar de collectieve arbeid of „socialistisch" overheersings-streven keren. Om
een ieder, zou moeten bedenken, dat hij zich niet de grondslag legt voor het voortbestaan en de ont gekeerd geeft het perspectief en daardoor kracht en
aan deze verantwoordelijkheid kan onttrekken.
uitbreiding aan nieuwe acties.
wikkeling der maatschappij. Mächtiger dab de
Het komt ons voor, dat bij acties, zoals die nog
Grote Drie zijn de millioenen die de wapenen en
O nderschrift van de* redactie.
werktuigen smeden, zodra ze leren hun eigen ar korte tijd géleden, dus in de bezettingstijd, door de
beid niet op commando van boven, maar voor arbeiders uit Jiefc Roergebied werden gevoerd, pro
W ij hebben het voorgaande artikel, verschenen
paganda voor zodanig eigen optreden, met eigen
eigen doeleinden aan te wenden. Mächtiger dan
in ékn Duits revolutionair blad, afgedrukt om de
alle officiële partijen zijn déze millioenen. wan organisaties, op de grondslag van het bedrijfsleven,
e t e m v a n Duitse kameraden over de Berlijn-Wrisis
van positieve waarde kan zijn.
neer zij hun denken bevrijden van geestelijke overt e doen horen. W ij verheugen ons over de dkide-
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Verscherping Tegenstellingen
M et de toetreding v a n de linker-vleugel Van de P artai Sosialis, de Indonesi
sche socialistische Partij, onder leiding
v an Sjarafoeddin tot de communistische
Partij, is een nieuw stadium ingetreden
in de ontw ikkeling in Indbnesië.
,
H et verbreden van het communistische
front duidt in w erkelijkheid op de^ v e r
scherping van de tegenstellingen in *de
Republiek zelf en daarm ede vanzelfspre
kend eveneens op die tussen de N ed er
landse-R egering en de Republiek.
D irect bij het uitroepen v an de Repu-,
bliek in 1945 w aren die tegenstellingen
reeds aanw ezig. D e Republiek kwam tot
stand door het revolutionaire optreden
van de massa. De arbeiders georganiseerd
in de Barisan Boeroeh Indonesia die het
gehele bedrijfsleven overkoepelde, namen
de bedrijven in eigen beheer; de boeren
georganiseerd in de B arisan T a n i Indone
sia, de Indonesische Boerenbond, gebruik
ten de grond v an de oude cultures der
Nederlandsfe koloniale ondernem ingen,
om voedingsgew assen voor eigen gebruik
te telen.
In een land als Indonesië echter, d at
eeuwen lang onder de druk van het kolo
niale kapitalisme geleefd heeft, is de so
ciale strijd niet denkbaar zonder de natio
nale bevrijdingsstrijd.
De strijd om de nationale zelfstandig
heid, voornam elijk voortkom end uit de
behoeften der Indonesische am btenaren
,en intellectuelen, g aa t gelijktijdig met de
sociale van de arBeiders. De am btenaren
en intellectuelen, voornam elijk georgani
seerd in de P artai Sosialis, onder leiding
van Sjahrir, hadden evenals de arbeiders,
het grootste belang bij h et handhaven en
sterker w orden d er Republiek. H un 'stre
ven w as^naar dé leiding v a n de Republiek
en daarm ede dus de onderdrukking van
de maclit van de arbeiders en boeren.
Daarom Waren de S jahrirs to t onderhanelen met het N ederlandse kapitaal be
reid en w aren zij bereid to t compromis
sen.
De nationale revolutie eiste een centraal
achtsapparaat en de regering ging al
oedig e r toe over, door de instelling
an een uitgebreid am btenarendom , de

in beheer genomen bedrijven te nationa
liseren. De ontw ikkeling g a at dan steeds
verder in de richting van de afbraak der
sociale revolutie. De S.O.B.S.I., het v a k 
verbond der arbeiders, w ordt onderdeel
v an het W ereldvakverbond; de onderne
mingen w orden aan de vroegere eigenaars
teruggegeven; iedere zelfstandige arbeidersm acht w ordt kapotgem aakt. D e v o o r
naam ste leider van het V olksfront T a n
M alakka w ordt ontvoerd.
Intussen zit obk de N ederlandse re
gering niet sti\. T erw ijl de onderhande
lingen met de republikeinse leiders sle
pende w orden gehouden, concentreert ze
h a a r troepen, m aakt militaire voorbereid
dingen en zet in . 1947 h a a r „politionele
actie” in. H et militaire m achtsapparaat
ondersteunt de politiek, die onder het
mom van een federalé regering d e r In
donesiërs, toch het N ederlandse gezag in
Indonesië’ wil herstelleh.
De overeenkom sten, to t stand gekomen
onder de druk der militaire dreiging en
om dat de nationalistische leiders zich niet
kunnen veroorloven de vriendschap der
N ederlanders te varsp^len. hebben de Re
publiek op een klein gebied teruggedron
gen, zodat haar practisch geen mogelijk
heden meer blijven.
D rie jaar geleden trilden de luchten van
de roep M erdeka! Een millioenenbevolking, door de vonk der vrijheid «aange
stoken, kwam in beweging en vocht voo^
zijn rechten. 100 % M erdeka! V olledige
onafhankelijkheid w as de leuze! M a a r de
S jahrirs dachten er anders over. Al on
derhandelende versjacherden ze.d e revo
lutie d er Indonesische m assa's.
M a a r het verlangen naar 100 % M er
deka is in de bevolking nog niet gedoofd.
H et g a at nu in wezerf om alles of niets,
Indien geen 100 % M erdeka verkregen
.w o rd t, blijft Indonesië onder het N eder
landse gezag, onder hét N ederlandse en
internationale imperialisme. O f e r n u fnterim -regeringen gevorm d w orden, of er
nu vijf of zes of nog tte e j Indonesiërs in
• zo’n regering zitten, het uiteindelijk gezag
berust in N ederland e n daar g a at het om.
H et toetreden van de linkse vleugel der
socialistische partij onder Sjarafoeddin tot
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de communistische partij, d a t gevolgd is
door de jeugdorganisatie Persindo, w ijst
e r op, d at de bevolking de hoop op de
100 % M erdeka niet heeft opgegeven en
n a a r nieuw e w egen zoekt. O ok h et los
m aken v an de SO BSI uit het W e re ld vakverbond sta a t daarm ede in verb an d .
H et zijn de bewijzen van de w eerstan d
die de Sjahrirs en H a tta ’s bij de b ev o lk in g .
vinden. .
D e tegenstellingen verscherpen zich.
%H o e de strijd zal verlopen, h an g t af van
de situatie in de overige w ereld, en in
hoeverre ook de N ederlandse arbeiders
zich hun plaats bew ust zijn.

OM DE DINGEN DES
VLEZES
N iem and v an ons zal verw achten, d at
wij ons speciaal zullen bezig houden met
het verdedigen v an de slagersbelangen.
D e heren slagers hebben evenals de koek e b a k k e rs'e n ‘andere m iddenstanders een
gouden tijd beleefd. W ij kunnen ze hier
in H olland werkelijk niet als vleesarbeiders b eschouw en..
M aar evenm in gaan w e met burgermans gekanker meedoen alsof h et aan die
dikke' bodies, in nieuw e glimmende auto’s
toerende, ligt, d a t het volk v a n h et land
v an dikke, vette koebeèsten zo goed als»
geen vlees op tafel krijgt.
E n w anneer w e ons dan ook al niet
geroepen voelen, ons aan te dienen als
de verdedigers v a n m iddenstandsbelangen, d an wil d at v e rd e r ook niet zeggen,
d at we met opzet een andere k an t uit
kijken, als een deel v an de N ederlandse
bevolking in oppositie komt tegen een sy
steem, w a a rd o o r wij tenslotte allem aal ge
dupeerd w orden.
V a n de oorzaak d e r ontevredenheid en
de manier, w aaro p die zich uit, interes
seert ons de laatst* meer dan de eerste.
D e slagers verlangen het opheffen van
de vleesdistributie, trouw ens de veeboe
ren kennen dezelfde wens. E r is slacht
v ee voldoende w anneer er m aar flinke
prijzen voor w orden betaald.' M aar tegen
dè d«/or de regering vastgestelde prijzen
levéren de boeren niet a f én beschikken
dus ook de slagers niet over — let wel —
ge-prijszet-vlees, w a t nog hiet wil zegVervolg op pag. *

schappij, w aar de oude feodale rechtsre
gels niet meer golden en d t w et grote
speelruimte liet voor het op eigen voor
deel bedachte individu, w erd de m oraal
sam enleving op aarde te verwezenlijken.
verheerlijkt als de enige kracht die -hem
„G odsdienst is-opium v o o r het volk.
D e latere ontw ikkeling heeft de M a r
in toom hield en w erd de hemel de plaats
D eze klassieke zinsnede, meer dan hon
xistische opvatting over -de godsdienst in
w aar dezer m oraal — op a ard e zo v aak
d erd jaren geleden neergeschreven, heeft
h
et
gelijk
gesteld.
G
edurende
de
gehele
övertreden
— absolute geldigheid had.
lange tijd h et officiële standpunt van de
negentiende en tw intigste eeuw heeft de
W a a r de natuurw etenschap en techniek
arbeidersbew eging tegenover de gods
n atuurw etenschap zich v erder ontw ikkeld
hadden gefaald bij hun poging een eeuwi
d ienst w eergegeven.
en zij heeft een hoogte bereikt, w aardoor
ge en gelukkige samenleving te scheppen,
' H e t hier aangehaalde w oord van M arx
de mens zich als volkom en m eester der
w erd de slechtheid v a n dé m ens be
is niet het begin v a n de kritiek op de
n atuur kon beschouwen. Deze ontw ikke
schouw d als de voornaam ste porzaak v an
godsdienst. G edurende de gehele M iddel
ling heeft ontelbare nieuw e argum enten
de gébreken der m aatschappij e'h zag men
eeuw en w as de Katholieke k erk h et bol
geleverd aan d e natuurw etenschappelijke
in de C hristelijke m oraal h et middel to t
w erk gew eest der feodale machten, w as
bestrijding van de godsdienst. M a a r on
h aa r genezing.
zelf een d er rijkste en m achtigste groot
danks dat, heeft de godsdienst zich niet
D ë opkom st van het socialisme ging
grondbezitters. De opkom ende burgetij
alleen
gehandhaafd,
zij
heeft
zelf?
de
oude
gepaard
m et een nieuw e golf v a n godsrebelleerde hiertegen door zich in de H er
kritiek bijna volkomen overw onnen en
diénstloosheid, ditm aal bij de socialisüvorm ingsbew eging te onttrekken aan het
h et m erendeel van h a a r critici w eer in
sche arbeiders. H e t w as niet alleen de
gezag v a n Kerk en Paus. L ater, toen de
h a a r gelederen opgenomen. E r is dus-een
kritiek v£n M arx die hen de godsdienst
Btrijd tegen het feódalisme in de Franse
andere bron v a n godsdienstigheid dan
deed verw erpen, m aar meer h et vooruit
R evolutie de scherpste vorm en aannam,
onw étendheid' om trent de natuur, een
zicht op een betere, socialistische samen
k eerd e de burgerij zich tegen de gods
bron, die slechts een m aatschappelijke
leving, te bereiken op aarde. M et de toe
d ienst zelf. H et atheïsm e h eeft voor het
verklaring
kan
vinden.
,
nam e v a n de sociale w etgeving, die mede
eerst uitdrukking gevonden in de w erken
door de druk v a n de actie der socialisten
D e opkom ende burgerij had gemeend
v a n de voorbereiders en strijders van de
tot stand w as gekomen, verloor h e t so
door h a a r w etenschap en techniek de we
F ra n se Revolutie. K erk en godsdienst
cialisme m eer en meer zijn revolutionair
reld te kunnen beheersen. Zij m eende, d at
w erd en bestreden als w apenen v a n de
k arak ter. A lle heil w erd nu verw ach t van
de verbreking der feodale banden door
reactie. D e zo juist aangehaalde w oor
de staat, die door een uitgebreide sociale
de
proclam
atie
v
an
de
„rechten
v
a
n
de
d en van M arx hadden ook door deze bur
w etgeving de w elv aart van de w erkers
mens ” voldoende w as h a a r d a arto e in
gerlijke voorvechters kunnen w orden ge
zou m oeten w aarborgen. Uiteindelijk
staa
t
te
stellen.
Zij
heeft
jnoeten
onder
sproken.
hoopte men langs deze w eg dë grote
vinden, hoe de n ieu w e kapitalistische
T o ch is de M arxistische kritiek op de
m aatschappelijke ram pen als crisis en oor
godsdienst niet eenvoudig een herhaling • m aatschappij w erd geschokt door crisis
log te kunnen uitschakelen. D eze opvat
sen, geteisterd door oorlogen en met ver
v a n de burgerlijke kritiek. D e opkomende
ting kon ongestoord postvatten en groei
nietiging bedreigd door revoluties. H aar
burgerij h ad de godsdienst bestreden door
en in de periode van kapitalistische ont
zekerheid
ging
verloren
in
de
m
aatschap
h a a r kritiek, door hoon en geweld, m aar
wikkeling en bloei. M a a r toen de regel
pelijke chaos en m et haar ontgoocheling
zij had de oorsprong v a n deze godsdienst
matig terugkerende storingen in h et ka
niet begrepen. Zij putte h a a r argum enten • en vrees groeide de behoefte a a n een
pitalisme catastrophale om vang begonnen
nieuw e godsdienst.
u it de misbruiken en dom heid v an de be
aan te nemen, toen w ereldcrisis en -oor
staande kerk erf'vond zo een gemakkelijke
M a a r t e oude G oden v an h ét feodalis
log als grote ram pen over de mensheid
prooi. T egenover h et w ondergeloof v an
me konden niet meer dienen, w aar de
kw am en, toen de sta at zich openlijk als
d e k erk stelde zij h e t naturalism e, de v e r
oude hiërarchie van edelen en priesters
onderdrjikkingsinstrum ent ontpopte, verklaring v an al het. gebeuren uit de w etten
w as verdw enen of ondergeschikt gem aakt
loor de V erw achting, d at de „soiialistische
d er natuur. Z o viel het h a a r niet moeilijk
aan de nieuwe burgerlijke orde. In de
sta a t” deze ram pen zou beëindigen, zijn
aan te tonen, d at Jozua de zon niet kon
plaats van de kleurrijke hem el m et zijn
grondslag in de w erkelijkheid. E n waal
doen stilstaan en d at C hristus niet over
engelen en aartsengelen, tra d de opvatting
een zelfstandige, revolutionaire* beweging
het w ater kon lopen. M a a r zij slaagde
d a t alle sterfelijken gelijken w aren voor
der arbeiders op grote schaal ontbrak,
e r niet in te verklaren, w aarom millioe
God, die steeds meer zijn vleselijke vorm
nen in deze w onderen geloofden en nog
verloor en het karakter kreeg v a n een . zagen de oude aanhangers v an h et staats
socialisme hun opvattingen verwazigen
m inder kon zij dit geloof wegnem en. Geen
ab strac t beginsel. In de-burgerlijke m aat
w onder, d at de burgerij in een later sta
dium v an haar ontw ikkeling zelf tèn prooi
viel aan een nieuw godsgeloof.
De M arxistische kritiek op de gods
Nederland zwijmelt, zwijmelt, in oranje, rood, wit
dienst • begint daar, w aar de burgerlijke
en blauw. Een koningin verjaarde, beëindigde haar
eindigt. M arx stelde vast, hoe de religi
regeringsperiode, een nieuwe koningin aanvaardde
haar taak. Dit is de aanleiding tot het feest en
euze voorstellingen v a n de mens een
deze aanleiding wordt mede dankbaar benut om
weerspiegeling zijn v a n zijn werkelijke
tiental guldens per avond extra kost en zelfs noj
hét nationalisme to t aan het toppunt van ver
goedkoper is dan de ouderwetse verlichting n»
laven. Zij zijn echter geen letterlijke w eer
dwazing op te voeren. Duizenden en nog eens
vetpotjes. Men voelt het vloekende en tracht der]
spiegeling, m aar een geïdealiseerde, w aar
duizenden guldens worden aan kostbare versie
halve anderen en zichzelf .wat diets te maken. |
ring, verlichting enz. uitgegeven, v:eggesmeten,
in alles w a t lelijk en afschuwelijk is in
Ja. Ja, men kan heel mooie verhaaltjes verteil«
terwijl duizenden arbeidersgezinnen ternauwernood
de werkelijkheid, is weggenom en of al
spreken over de liefde die in alle lagen
het hoofd boven water kunnen houden. Aan dé
th an s duidelijk v an h et goede en mooie
ene kant het helle licht van de feestverlichting. - bevolking voor ons oranjehuis gevoeld wordt. D w
de feiten kan rpen toch niet wegredeneren en de»
gescheiden. De men«, die gebukt g aat on
aan de andere kant de diepe duisternis van de
zeggen, dat de bouwvakpatroona telegrammen
bittere armoede. Men voelt zelf deze schrijnende
d er zijn moeilijke bestaan op aarde, v er
oVervloeiende van aanhankelijkheid, naar W
tegenstelling en komt zelf reeds aandragen met
beeld t zich een mooiere en betere wereld
koninklijk ■huis zenden. Tegelijkertijd echter voa
Voor deze geldwegsmijterij.
in de hemel. M arx sprak v a n deze voor 'verontschuldigingen
het merendeel weigeren hun- arbeiders op
Doch deze verontschuldigingen klinken vals, zoals
„■natioi.ale” feestdag vrijaf te geven. Z e kunoa
stellingen als v a n de „denkbeeldige bloe
trouwens door de hele feestgeschiedenis een valse
vrijaf krijgen natuurlijk, doch dan moeten zi)
men, w aarm ee de inens zijn ketenen v er
t,oon doorklinkt.
hun vacantiebonnen, dus een van hun vrije
In Amsterdam vertelt men, dat het electridteitssie rt" en riep op zich hiervan vrij te ma
voor prijsgeven.
.
j
vVbrölk van de feestverlichting nogal meevalt.
ken, opdat men „de levende bloemen zou
„National*” feestdag, doch niet voor het gezin
W eliswaar kost het wat extra stroom, doch men
plukkerf” : Inplaats van zich geïdealiseer
Van de L. te Rotterdam, bestaande uit man
spaart aan de andere kant bijna net zoveel omdat
de aan pleuritis, vrouw in verwachting «n drie ^
d e voorstellingen te m aken v an een leven
zeker 9 0 % van de bevolking naar de verlichting
jonge kinderen. Begin Aug. werd dit g^zta uit»!
gaat kijken en dus niets verbruikt. In Rotterdam
in de hemel 'moest de mens dus voor ma
heet het, dat deze verlichting slechts een luttel 1 woning gezet wegens huurschuld van de mo«*
teriële doeleinden strijden, om een betere

Arbeidersbeweging en Godsdienst

Naar aanleiding van het Wereldcongres dér Kerken
Tezelfdertijd dat de jubileumfeesten werden ge
vierd' en de troonopvolging voltrokken, werd te
Amsterdam het Oecumenisch (wereld-algemeen)
congres der Christelijke kerken gehouden. W an
neer er gesproken of geschreven wordt over be-v
schaving, dan wordt voor de landen die maatschap-^
pelijk ntl de toon aangeven, dat woord beschaving
vrijwel direct voorzien van de aanduiding „Chris
telijke". Men zou dus mogen veronderstellen, dat
het op de Christelijke beschaving berustende Ne
derland, en in het bijzonder de Nederlandse pers,
aan een dergelijk congres buitengewone aandacht
zou besteden. Zeker had verwacht mogen worden,
dat de dagbladpers zodanige verslagen van dit con
gres zou hebben gebrflehf, dat de lezers een dui
delijk beeld konden krijgen van de gang van zaken,
de gehouden inleidingen en tenslotte van de genomen besluiten. D at is zeker niet het geval geweest.
Z e k e r Uen dagen achtereen zijn de-dagbladen ge
vuld geweest met aandoenlijke verhalen over de
verschillende leden van het Nederlandse vorsten
huis, met formidabele foto’s van deze personages,
waarop zij in allerlei mogelijke standen en aan
kleding zijn afgeheeld geworden. In sentimentele
artikelen, kolommen lang. werd van hun grootheid
en goedheid verhaald en uitgewijd over de aan
hankelijkheid van het Nederlandse volk tot Oranje.
M aar herhaaldelijk komt men ten aanzien van
hef bedoelde wereldcongres in de persversla$ep de
verontschuldiging tegen, dat de beschikbare ruimte%
een duidelijk en Klaar verslag onmogelijk maakt.
W ij voor ons kunnen daaruit niet anders conclu
deren, dan dat het met de diepte van die Christe
lijke beschaving niet zo erg florissant is gesteld.
Inplaats van voorlichtingsorganen blijken deze •
kranten meer propagandistische bladen te zijn, voor
het richten van de lazers naar «en veronderstelde
eenheid van het „volk” onder het huis van Oranje.
'O n ze lezers begrijpen, dat wij hiermede niet be
doelen te verklaren, dat hetgeen op dit kerkelijk
congres werd behandeld, onze instemming heeft,
noch dat beschaving met het Christendom gelijk te
stellen is. Ons is het duidelijk, dat troon en kerk
beiden tradities zijn, die zich lenen voor het kneden
der massa's. Men moet dan ook in het voorgaande
slechts een critiek zien op de houding van dege
nen, die, uitgaande van het geloof in Christus en

het koningschap bi) „de gratie Gods”, zoveel meer
aandacht aan het tweed«.1 als aan het eerste be
steedden. De oorzaak daarvan kan alleen worden
gezocht in het feit, dat de groten in Nederland
menen, dat jubileumfeesten en troonwisseling meer
tot de primitieve gevoelens van de massa spreken,
dat de trouw aan Ocanje in Nederland een hechter
pleister is voor „volksgemeenschap", voor tevre
denheid met het bestaande, dan kerk en Christelijke
beschaving.
Echter voor de wereld buiten dit kleine landje
is vanzelfsprekei^ de binding van de massa's aan
het kerkelijk leven veel belangrijker. W an t ook dit
is immers een middel tot aanvaarding van het be
staande, tot uitbanning van klassenstrijd-begrippen.
Een middel dat, anders dan Oranje, voor de -ge
hele wereldbevolking geldt.
)
Z o gezien, beoordelen • we beide gebeurtenissen
van dezelfde gezichtshoek uit. W aar het godsdien
stige leven, het kerkelijke leven, met wereldmaatstaf gemeten, zoveel belangrijker is, menen wij,
ondanks de slechte voorlichting die wij kregen,
daarover toch enige opmerkingen te moeten maken.

Brenk met het feodalisme.
Het ligt daarbij niet in onze bedoeling godsdienst
en Christendom historisch en maatschappelijk te
verklaren. Iets daaromtrent brengen wij in een af
zonderlijk artikel. In dit artikel willen wij ons be
perken tot enige opmerkelijke verschijnselen in het
godsdienstige en kerkelijke leven van het Christen
dom gedurende de onträkkeling van het kapita
lisme.
I
l_.
Gedurende de laatste eeuwen van het W estRomeinse Rijk was de Katholieke (of algemene)
Kerk tot de officiële kerk geworden. W ij wijden er
niet verder over uit, da f bij de ineenstorting van
dat Rijk de Rooms-Katholieke Kerk niet alleep
bleef bestaan, doch zelfs in de middeleeuwen met
hun grotere en kleinere forsten, een eigen feodaal
machtscentrum werd, dat zich niét slechts geeste
lijke macht aanmatigde, ‘doch dat, in de persoon
van de paus als stedehdoder ChHstus. ook aan
spraken deed gelden op wereldlijke macht, zelfs
over keizers van het Duitse Rijk.
Het is natuurlijk niet toevallig, dat bij de op
komst van het handelskapitalisme, in de strijd tegen
h e t‘feodalisme, ook de revolutie ln de kerk begint.
In de zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige
België, waar reeds vroeg een sterk handelsleven
to t schimmige idealen, zeer ver verw ijderd
bloeide tegelijkertijd de ketterij op tegen
v an de dagelijkse practijk. H et vertrou ontstond,
de Roomse kerk en haar leer. Dit verschrompelde,
w en in een door eigen strijd gevormde* en werd uitgeroeid, toen het economisch leven,
toekom st verdw een, w erd verdrongen
vooral na de afsluiting dier landen van de wereld
handel door de sluiting van de Schelde, tot verval
door een nieuw godsdienstig geloof.
,
D e terugkeer v an d* ^ociaal-dem ocra- kwam.
In Duitsland echter, waar zich het handelskapi
tie tot de godsdienst is de bevestiging v a n . talisme ontwikkelde, en ixi het bijzonder ook in
zijn onderaang als revolutionaire kracht.
Nederland en d<* handeldrijvende Oostzee-staten.

ORAN OVEN
waarbij dit gezin inwonend <vas. Aangeboden werd
deze huurschuld voor eigen rekening te nemen,
dit werd zonder meer geweigerd. De hoofdbewo
ner was degene, die de schuld veroorzaakt had en
men had met anderen niets te maken. Soc. Zaken
en Volkshuisvesting wisten geen andere oplossing,
dan de man een plaats in .het tehuis voor ouden
van dagen aan te bieden. Voor de vrouw en de
drie'kinderen was geen plaats. Geen andere’’moge
lijkheid bleef toen over dan overnachten in . de
buitenlucht, ergens onder, een brug in Rotterdam Zuid, toegedekt met wat oude lappen. Z o heeft
het gezin meerdere dagen doorgebracht, waarna op
zoek werd gegaan naar een menswaardig verblijf.
Men meende dit gevonden Ée hebben in een leeg
staande noodwinkel, waartoe de man zich door
verbreking toegang had verschaft. Eilaas, de vol
gende morgen werd het gezin door vier perSonen
van de „sterke” arm verwijderd. Nu zal dan plaats
worden Ingeruimd in eev der gemeentelijke noodtehuizen.

Oranje boven! Oranje, gehuisvest in een pracht
van ^en paleis te Soestdljk.
In Rotterdam een *ieke proleet met zijn zwan
gere vrouw en drie jonge kinderen overnachtend in
de open lucht. Leve de koningin, leve de demo
cratie! W e kunnen de lust niet bedwingen eens
hartgrondig te vloeken. Doch kameraden, met vloe
ken ajjeen komen we er niet. W ij weten het, meer
deren zuflepbij lezing van het bovenstaande even
eens hartgrondig willen Vloeken. Maar zet deze
gerechtvaardigde verontwaardiging om in .daden.
Laten wij met z'n allen; er voor zorgen, dat dergekjke toestanden spoedig tot het verleden gaan
behoren. Vecht met ons voor de totstandkoming
van een nieuwe, betere maatstchappij. Nog werken
daaraan weinigen, slechts een handjevol, wij weten
het. Doch laten die weipigen hun taak begrijpen,
de vijand aantasteA, daaf waar hij het meest trefbaar is, in de bedrijven.
Vormt U w kernen ia de bedrijven, tracht Uw
mede-arbeiders van hun eigen kracht te overtuigen.
Maakt hen duidelijk, dat zij van daaruit alleen hun
klassevijand kunnen verslaan, hem treffen ln zijn
hartader. Helpt mede v a r 'daaruit de voorwaarden
te scheppen voor de vrije socialistische samen
leving.

zich de hervorming in allerlei schakeringen

3 W anneer Engeland zich omstreeks de tijd
van Cromwell tot een handelsnatie ontwikkelt,
-

.

breekt het eveneens met Rome en vormt zich daar
een nationale Anglicaanse katholieke kerk. AI deze
scheuringen houden ten nauwste verband met de
Vorming van de nieuwe klasse der burgerij, het
doorbreken van oude feodale machtsverhoudingen,
het baanbreken van niéuwe ideën omtrent per
soonlijke vrijheid en eigen vrij denken der mensen.
Overal valt een breken met tradities -et» dogma’s
(leerstellingen) te constatereq. De maatschappe
lijke ontwikkeling ging in alle landen van de des
tijds beschaafde wereld in dezelfde richting, maar
stond lang niet overal op eenzelfde niveau. Het
kOn dus niet anders of de reformatie gaf een bonte
verschijning te zien. Dit werd pog bevorderd door
de geest van de tijd. waarin het individuele den
ken een veel grotere plaats verkreeg. (De bour
geoisie tijdens de veel latye Franse revolutie keer
de zich zelfs tegen het wezen van de podsdienst
zeli).
Maar ook in de aapvang. hier een geheel breken
met de oude katholieke lefet en organisatievormen,
daar het ontstaan van nationale katholieke kerken,
elders een aanvaarden van een nieuwe geloofsbe
lijdenis met behoud van veel katholiek ritueel
(voorgeschreven gebruiken) en weer elders een
rusteloze strijd tegen beelden. réUquien ea ritueel
en een zich eigen Aaken van een nieuw dogma
t.w. het W oord Gods, de bijbel als het enige en
ware. Zij die dit laatste aanvaardden,'voerden de
strijd om de geloofsvrijheid als een strijd om hon
geloofsvrijheid, om de zege en het alleen-recht van
Run geloof, dat richtsnoer moest zijn* in staat 4Ói
maatschappij. Dit is de orthodoxie (de rechtzinnig
heid) in de hervormde" beweging. Zodra f n waar
deze richting macht veroverde, keerde zij zich niet
alleen tegen het katholicisme, doch evenzeer,
vaak scherper, tegen nieuwe filosofische en
vrijzinnige stromingen, die begunsttigd door de
dere ontwikkeling van het kapitalisme, meer
de zedelijke normen van het Christendom de
druk legden. Het vrijzinnig element ontplooide
vooral als een liberale stroming. De evolutie
het maatschappelijke leven, de ontdooiing van 'We
tenschap en rede gaven deze vrijzinnigen reden 4>t
optimisme. Zij waren tegen kathoUcistische en
protestantse orthodoxie voortdurend in het offen
sief. Dit alles is een proces van eeuwen geweest.
Het had de maatschappelijke verhoudingen als on
dergrond. hoewel de massa’s die daarbij betrokken
waren, zich daarvan doorgaans niets bewust * >
ren. Natuurlijk verandert dit niets aan het feit
dat de heersende klasse zich daarbij een godsdienst
schiep, ja een God schiep, naar haar inzicht. Dat
dynastieke belangen daarbij ook vaak een grote
rol speelden, is niet alleen juist, maar bevestigt
deze opvatting eens te meer. *
"
.
Steun soeken.
Opnieuw knaken wij een tijdvak in de geschie
denis der mensheid door van geweldige maatschap
pelijke wijzigingen. Uit de oude kapitalistische
wereld onafhankelijk nationale staten met een
betrekkelijk vrij ondememerdom. groeit een zich
steeds verder organiserende kapitaalsmacht geleid
vanuit enkele centra. Deze ontwikkeling gaat met
enorme schokken .gepaard. '- . »
..':.
Twee verwoestende wereldoorlogen teisterden de
mensheid en doen het vrijzinnig-liberale vertrou
wen in de evolutiegang teniet. Millioenen mensen
werden vernietigd, andere millioenen in rouw en
ellende gedompeld. Alle vastheid valt weg. Monopolie-kapitalisme en staatskapitalisme bedreigen de
mensheid opnieuw met de
logen. Het vrijzinnige
moet een ideologisch
Men zoekt naar gezag öm
in de S taat ln
pen. Men vindt het in de
zijn leiders en
huizen. Men .
de keric, of in de
zoekt het in 'de

18 SEPT EM BER 1 9 4 8
Om de dingen des vlezes. Vervolg van pag. 1
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g en d a t geen enkele sla g e r v le es heeft.
E n o n d e r deze om stan d ig h ed en heeft de
moeilijk gesproken worden van uitbreiding en ver
Het is zeer opvallend, dat de meeste instemming
steviging van de democratie. Veeleer zou hier ge
re g é rin g ' h et v leesran tso en .drastisch v e r
met het nu aanhangig gemaakte wetsontwerp uit
sproken moeten worden van „Nederland zet de
m inderd, m ede om dat zij g e e n ' deviezen
het kamp van onze klasse-tegenstanders komt of
klok terug".
van hen, die zich daarmede ten nauwste verbonden
b esch ik b a ar ste lt v o o r b u iten lan d s vlees.
Niet alleen, dat het aanhangig gemaakte ontwerp
gevoelen.
W
e
schreven
reeds,
dat
de
ervaring
ons
H o p en d e d a t de nieuw e regeringspoh tiek
/organisatie-vormen~aan jde orde stelt, die sterk aan
geleerd heeft, in zo n geval extra voorzichtig te
het nationalistische, streven uit de bezettingstijd
toch zal u itd ra aie n op een opheffing vpn
zijn. W anneer we b.v. van Prof. V. d. Brink lezen,
doen denken, we vinden dit qntwerp bijna in z n
d e d istributie, hebben b o ere n nog m inder
„dat de aanvankelijk«; instrumenten der arbeiders
geheel terug in de encycliek „Quadragesimo Anno
n eig in g af te leveren teg en distrib u tiebeweging moeten worden vervangen, of. liever ge
van Paus Pius.VI, waarin deze zich uitsprak voor
zegd, moeten uitgroeien tot nieuwe organisatorische
prijzen. Zij speculeren op d e d an kom ende
dezelfde corporatief-fascistische organisatifi-voEr
vormen van overleg tussen werknemers en Werkmen zoals deze nu in Franco-Spanje maatstaf zijn.
prijsverhoging.
gevers” of van de voorzitter van de K.A.B., A. C.
W e lezen daarin o.a. „De sociale politiek moet
Ie d e r begrijpt, d a t als je een sla g ers- • de Bruyn. ..het gaat om de bekre^ing van de voort
zich bezighouden jnet het herstel van de beroeps
z a ä k h eb t en d ’r v a lt niets te verkopen,
gezette actie voor de algehele ontproletarisering
standen. De staat ként aaq een organisatie zoda
van de massa'', dan bekruipt ons een kriebelig ge
d a t je d a n op h et la a ts t w anhopig w o rd t,
nige rechtspersoonlijkheid toe. dat hij haar tegelijk
voel. Dan denken we heel sterk aan de heren Seys
en als het m et al die slagerijen hetzelfde
zeker monopolie toestaat, in zoverre alleen een
Inquart, Fischböck, Woudenberg, enz., die een f een
goedgekeurde organisatie kan opkomen voor de
liedje is, d an m oet er actie kom en.
pracht van een organisatie helemaal pasklaar voor
rechten van werknemers en werkgevers. H(jt staat
E r zijn slagefsböndèn. D ie b o n d en w o r
ons hadden medegebracht. Een organisatie die als
iedereen vrij zich bij de organisatie aan te sluiten
twee druppels water op de nu aanhangig gemaakte
den b estu u rd door b o n d sb e stu u rd ers. W ij
of niet, en alleen in zoverre kan zulk een orga-^
lijkt. W anneer wij b.v. in het rapport van de com
verm oeden, d at er ook o n d er deze zullen
nisatie vrij genoemd worden; want contributie'
missie uit het N.V.V. lezen: „het is niet gewenst ' wordt geëist van éllen die een bepaald vak of be
vzijn m et v e tte bodies en glim m ende w a 
dat de vergaderingen van het bestuur van de bedrijf uitoefenen, terwijl eveneens allen gebonden
gens. G ezel, de v a a rd ig e sch rijv er v a n
drijfs-..en productschappen openbaar zqn , kan hier
zijn door de arbeidscontracten door een wettelijk
d e V o lk sk ra n t, m oet m a ar eens g a a n kij
erkende organisatie gesloten".
ken, als er in U tre c h t w eer een b ijeen -'
Men ziet het. de'komende Publiekfcchtelijke Be
kom st is v a n V ak v e re n ig in g sleid e rs. D ie
drijfsorganisatie is bijna woordelijk §ecopifeerd naar
N iet in eén n atio n ale collectebus het bovenstaande. Ook hier is een ieder vrij zich
zien e r o v e r h et algem een niet zo te rin g 
al of niet te organiseren, hij dient er echter rekeach tig uit.
♦
,
t ning mede te houden. dat alleen de „erkende” orga
M aar,
D ie b estu u rd ers zitten alsm a ar te be
nisaties zullen worden ingeschakeld in de verschil
stu re n en o n d ertu ssen w o rd e n de leden
lende colleges en dat hij zich aan de hesliuiten
idoor deze colleges genomen, zal dienen te onder
v a n d e bonden o n te v re d en . N ie ts bijzon
werpen. Immers deze besluiten zullen kracht van
d ers. N e t als bij d e m ensen v a n de tram
wet hebben. En over dit ontwerp zal nu in onze
in D en H aag.
„democratische” hoogste bestuurslichamen, n.l. le
N u kom t e r v erz et teg en de reg erin g
en 2e Kamer, op de meest „democratische" wijze
in D en H a a g , m aar d a t g a a t tegelijkertijd
beslist worden. Zeiden wij een woord te veel. ioen
we schreven, dat aanneming van dit ontwerp zal
teg en de leiding v a n de v ak b o n d e n . N e t
A d reê: JA C , R IJP K E M A
betekenen, dat we op de meest democratische wijze
a ls bij een arb e id ers-v ak o rg an isa tie .
in het fascistische ! corporatisme terecht zullen
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D EN HAAG
H e t sla g ersv e rz et u itte zich h e t eerst
komen?
, ■
(W ordt vervolgd).
in O verijsél. D e actie, d ie n a a r v o ren
kw am bij d e A lgem ene N e d e rla n d se S la
g ersh o n d op een v e rg a d e rin g te D ev e n ter
w o rd t als min of m eer „w ild ” b esch o u w d
en h e t h o o fd b estu u r v a n genoem de b o n d
lismc, doch waar dat. nergens, meer bestaat, ook-Wereldcongres der Kerken. Vervolg van pag. 3
in het Amerika der monopolies niet meer, is dit
m oet e r p iets v a n h eb b en . Is e r bij de
doxie.
Men
zoekt
het
in
een
wereldverbond
van
laatste een strijd tegen windmolens. W aar deze
arb eid ers sp rak e v an een „w ilde a c tiv i
kerken. Dit is de eerste oorzaak van de Oecume
passage klaarblijkelijk ook is opgenomen in de
teit, d an w o r d t alles, w a t partij en v a k 
nische kerkcongressen.
„Boodschap tot alle Christenen in de wereld ,
bew eging is, w oest, m a a r d a t k an m en
neemt het congres daardoor kennelijk plaats in het
T egeu h e t C om m unism e.
zich ten opzichte v a n d eze b u rg e rs n iet
Westerse front. Daarmede wordt tevens begrij
pelijk, dat de Russische kerken geen toestemming
v ero o rlo v en . M e n m ag d a n al v a n b in n en
M aar de wereldlijke en^geestelijke machthebbers
konden krijgen van de Russische regering, om aan
wensen de'ze onrust, dit dekking zoeken, te gebrui
d es duivels zijn, n a a r buiten kom t d a a r
dit „wereldcongres der kerken” deel te nemen.
ken
voor
hun
doeleinden.
De
katholieke
leiders
v a n w einig to t uiting. '
verklaren:
het
is
schoon
als
ge
de
eenheid
der
- D e R.K. S lag e rsp atro o n sv eren ig in g -,,St.
Uitkomst en vertrouwen.
gelovigen wilt; maar de Heilige Roomse Kerk is
’ N ico laa s” laat een v erte g e n w o o rd ig e r v a n
daarvoor het tehuis; ge zijt slechts afgedwaalden
W
anneer
wij
dit
alles,
zo betrekkelijk opper
van de apostolische kerk, door Jezus Christus ge- deze w ilde bew eging, d ie n o ta b en e in
vlakkig./ omdat dat in één artikel niet anders mo
sticht. W ij kunnen deze kerk niet prijsgeven.. Uij
h e t bestuur zit v an een afdeling v a n d e
gelijk is, onder het oog zien. darf rijst oofc voor
kunt slechts tot ons komefl.
„A lgem ene” , in hun ogen socialistische,
ons de vmag: waar ligt de uitkomst voor de mens?
Een van de Amerikaanse afgevaardigden, de
Natuurlijk, zij is niet te zoeken in het ondergaande
B ond, als m ede-prom otor v a n hun p ro heer Dulles, is tevens een vooraanstaand Ameri
vrij zinnig-liberalisme, zij is niet te zoeken in een
te stv e rg a d erin g in D en Bosch op tred en .
kaans politicus, die zijn sporen op internationaal
teFugval tot de protestantse orthodoxie, noch in
terrein heeft verdiend en straks mogelijk minister
Stel je voor. d a t een afg e v a a rd ig d e v a n
de katholieke , kerk, of in een algemene wereld
van buitenlandse zaken van Amerika wordt. Hij
een w ilde arbeidersbew eging ee n v e rg a 
organisatie der kerken in het Westerse front Ook
en zijn landgenoot T aft hebben niet tevergeefs hun
d erin g zou helpen beleg g en v a n een K a 
Karl Barth s beschouwing, dat wij in nood en.
invloed aangewend om het congres front te doen
leed alleen maar ^fcrtrouwen kunnen hebben in het
tholieke v ak b ew eg in g en d a a r dan , ev e n 
maken tegen het Russische „communisme”.
bestaan van Gods Heilsplan, dat uitgevoerd wordt,
In een van zijn redevoeringen, doorspekt met
als sla g er V eldm an, „v a n o n d e r o p " h e t
hoe wij het als mensen ook ervaren, geeft yeen
woorden als „mensenrechten”, „morele krachten”,
v o o r de politieke K atholieken zo d ie rb a re
uitkomst.
„broederliefde” enz., betoogde hij, dat de spannin
tro etelk in d „de publiekrechtelijke b edrijfs
W aar ligt de uitkomst voor. de mens? Zij lig»
gen in de politieke wereld op een uiterst gevaar
niet in het vertrouwen op en geloven in de macht
o rg a n isa tie ” zou becritiseren! lijke t manier toenemen. In de Westerse democravan anderen. Zij ligt in de erkenning, dat het maat
T e n slo tte is ook in deze sla g ers-ac tie
tiën is de rechtspraak onafhankelijk en wordt de
schappelijke leven krachtens de voortdurende ont
vrijheid van de individuele mens ge-eerbiedigd. Dat
h etaelfd e opm erkelijke verschijnsel te co n 
wikkeling der productiekrachten blijvend aan ver
is in Rusland anders. Het Sowjet-régime is niet op
sta te re n als bij z.g. w ilde acties d er a r 
andering onderhevig is. Dat die veranderingen be
. vrede of vreedzame middelen gericht. (Dat 29 %
beiders, n.T. d a t de sla g er* in h u n „w ild ewerkstelligd moeten worden, door de worsteling
van het totale Amerikaanse budget voor defensie
der klasse in de samenleving. D e oitgebuiten van ,
a c tie " d e officiële o rg an isa tie s w illen g e
werd bestemd, vertelde hij er niet bij). Door Taft,
nu, de ellendigen, zullen zichzelf een nieuwe orde j
president van de federale Raad van Kerken in
b ru ik en om h u n v e rw e e r in d e juiste b a 
moeten veroveren. Een nieuwe internationale orde,
Amerika werd tegen het einde van het congres nog
n en te leiden. D e m otie die d o o r d e s la 
die gebaseerd is op hel eigen, gemeenschappelijk*
een amendement ingediend, waarin het communis
g ers w e rd aangenom en zal „als rich tsn o er
bezit der productiemiddelen. Ook daarvoor. is een
me y/erd verworpen, welk'amendement werd aan
nieuwe organisatie nodig, de wereldorganisatie der
e n o p d ra c h t te r h a n d w o rd e n gesteld a a n
vaard. W el houdt het ln, dat de Christelijke ker
werkende massa. Ook .daarvoor is vertrouwen no
h e t H o o fd b estu u r, terw ijl een afsc h rift zal
ken zich evenzeer keren tegen de leer van het zich
dig, n.l. vertrouwen in eigen kunnen.
volkomen zelf-regulerende, ongebreidelde kapitaw o rd e n gezonden aa n d e M in ister” .
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SCHEUREN EN GESCHILLEN
De onderhandelingen tussen de voor
malige bondgenoten over de onhoudbare
posities, die zij tegenover elkander te Ber
lijn innemen, gaven een ogenblik de in
druk, dat- de W e ste rse m achten bereid
zouden zijn een versluierde financieel-politieke nederlaag te aanvaarden. Zij zou
den zich bereid hebben verklaard, de
W est-D uitse M ark uit Berlijn ten gunste
van de O ost-D uitse M a rk terug te nemen,
indien de blokkade d er Russen van W e s 
telijk Berlijn zou w orden opgeheven.
Daarbij w erden nog wel klanken yernomen, d at zij als tegenprestatie v a n de
Russen verlangden, d at zij op die O ostM ark controle zouden hebben, m aar het
is duidelijk, dat- R usland hierin niet zou,,
ja niet kon toestemmen, om dat dit zou
betekenen, d at de W estelijke m ogendhe
den financiële contróle zouden verkrijgen
over het gehele gebied, d at nu eenmaal
aan het oppertoezicht van R usland was
„toevertrouw d".
E r is echter m eer reden om te conclu
deren, d at de heren feitelijk niet to t een
compromis konden geraken; d at voor bei
de tegenstanders h et aan v aarden v a n zo
een nederlaag niet mogelijk is. E n wij
kunnen het ook niet anders zién, d an d at
de gevolgen van het aan v aarden van een
nederlaag in Berlijn voor elk van de p ar
tijen buitengew oon grote nadelige gevol*
gen kan hebben. D e betekenis d aarv an
zou immers v er uitgaan boven een locaal
geschil over Berlijn. Z ij is van grote psy
chologische betekenis voor de geestelijke
inschakeling van dé Europese m assa’s,
voor hun gezindheid. M a a r meer, ook
voor de houding van de regeringen v a n ’
de sateliet-staten (de ondergeschikte sta
ten) zowel v an Rusland, als v an Amerika,
kan het feit, wie inzake het Berlijnse ge
schil terug treedt, v a n grote betekenis
zijn. H et zal de lezer duidelijk zijn, d at
wanneer dergelijke overw egingen een rol
gaan spelen, de politieke verhoudingen
buitengewoon_ gespannen zijn en d at
dgenlijk de elkander tegenstrevende par:n zelf de verhoudingen niet meer be
ursen.
. _
W ij zijn dan nu, w at de toestand in
"lijn betreft, zover gevorderd, d a t beitegenstanders m et exploitatie v a n de
Htieke partijen die zij in de hand hebde Berlijnse m assa’s in bew eging
I

brengen. De in m eerderheid p ro -W e ste rse gem eenteraad w erd in het raadhuis
verscheidene m alen d o o ; z.g. spontane
bew egingen der Berlijners, m aar m et ru g 
gesteun v an Russische troepen, belegerd.
In O ostelijk Berlijn vinden regelm atig
grote-'bètogingen plaats, tegen de aan w e
zigheid van de W esterse bezettingstroe
pen. M aar in het W estelijke deel van
Berlijn valt het om gekeerde te constate
ren. H et kw am daarbij zover, d at deel
nem ers aan dem onstraties in dit gedeelte,
doch w oonachtig in de Russische sector,
bij hun terugkeer a ld aa r poogden een
Russische vlag neer te halen. D aarn a
opènden de Russische troepen op deze de
m onstranten het vuur. M a a r ook treden
herhaaldelijk de bezettende machten
openlijk tegen elkaar op m et politionele
m aatregelen. U it onze dagbladpers krij
gen wij de indruk, d at daarbij de Russen
het m eest agressief zijn en hoewel wij de
anderen niet willen schoonpraten, komt
het ons voor, d a t dit hier in het algem een
.wel juist is. N a de aanvankelijk do o r de
W estelijke m ogendheden gepleegde daad
v an diepgaande economische agressie bij
de invoering van de W e st-M a rk in W e s 
telijk Berlijn, zijn zij uit de aa rd v an de
zaak bij deze moeilijkè situatie min of
meer in het defensief gedrongen.
D e gebeurtenissen
Berlijn houden
dus, -zoals wij opm erkten, ten nauw ste
v erb an d met de internationale tegenstel
lingen, in het bijzonder die in geheel
E uropa. Stellen wij de kw estie v a n die
kant, dan komt het ons ^oor, d at de agres
sieve houding d e r Russen in Berlijn, v e r
oorzaakt w ordt door dé om standigheid,
d at zij vrijw el overal elders in E uropa,
hoezeer ' het soms uiterlijk ook and ers
lijkt, in het defensief zijn gedfongen.
H e t spreekt vanzelf, d a t de lan d en
v an W e st- en Midden*-Europa, die nog
niet in de greep van R usland zijn geraakt,
ondanks alle onderlinge belangen-geschillen, toch één buitengew oon sterke b an d *
gevoelen met h et hier leidend optredende
A m erika. De heersendé klassen v a n die
landen immers w eten, d a t hun „zijn. of
ïfiét zijn” afhangt v a n de steun d ie zij
v a n A m erika verkrijgen op economisch
en m ilitair gebied. D at, andersom gezegd,
hun betrekkelijke m achtsposities tersto n d
eindigen, w anneer zij w orden ingescha-

A nders is h et gesteld met die landen,
die o nder Russische invlöed zijn gekomen.
D e O ost-E uropese staten w aren in het
algem een vóór de tw eede w ereldoorlog
economisch in het geheel niet afgestem d
op Rusland. D uitsland had v an 1933 to t
1940 b.v. op de B alkan grote econom ische
invloed verw orven en a l w as dit v o o r een
groot deel gegaan ten koste v a n W e s tE uropa met inbegrip v an E ngeland, toch
w aren de B alkanlanden nog met vele eco
nomische d raden aan W e st-E u ro p a v e r
bonden. Invoer en uitvoer v a n Polen,
Tchecho-Slow akije, Roem enië, H ongarije,
Bulgarije en Y oego-Slavië, w aren m et be
trekking to t R usland v a n hoegenaam d
geen betekenis. In de nieuw e verhoudin
gen heeft R usland ten dele de p laats v an
D uitsland ingenom en, m aar h et h eeft lang
niet kunnen voldoen aan de behoeften
v an de betrokken landen. H un handels-*
v erk eer en hun behoeften bjeven ook n a
de oorlog sterk afhankelijk van d e ovejrig e w ereld. W ij geven ten bewijze d a a r
v an hieronder enkele cijfers om trent in
v oer e n üitvoer, u itgedrukt in millioenen
dollars. D e cijfers hebben betrekking op
het ja a r 1946.
Vervolg op pag. 4

V E R G A D E R IN G E N .
V oor lezers en genodigden w or
den in de maand O ctober in
ENSCHEDE EN ZU TPH EN
bijeenkomsten belegd, w aar als on
derw erp aan de orde komt: De pósitie van de N ederlandse arbeiders
klasse voor en na de wereldoorlog.
De bijeenkomst Je Enschede
w ordt gehouden op Zondag 3 Oc
tober ’s morgens tien uur in hotel
„Avion”. ...
D e bijeenkomst te Zatphen vindt
plaats xop Z aterdag 2 O ctober des
avonds half acht in het Volkshuis.
W ij nodigen u allen uit deze bij"
eenkomsten bij te wonen.
1

