/
arbeidersmassa en de eerstgenoemden zijn maat
schappelijk met het kapitalisme, waarvan het mili
tairisme een bestanddeel is, verbonden.
Maar ja, al willen wij niet nalaten daarop de
nadruk te leggen, waar de organisatie nu eenmaal
mede uitging van de radicaal-pacifisten en hun aan
wezigheid ook door ons op prijs wordt gesteld, zijn
zulke uitingen natuurlijk niet geheel en al te ver
mijden.
Maar uit deze critiek blijke dan, dat terwijl wij
het gevoel van bevrediging van vele deelnemers
volkomen begrijpen, er naar onze gedachten nog
veel te doen valt, om volgende Pinksterbijeenkomsten te verbeteren.

DOELSTELLING
N a tw ee w ereldoorlogen, revoluties en
crisissen heeft het kapitalism e de w eg naar
het staatskapitalism e ingeslagen. In één
land, Rusland, is deze ontw ikkeling vol
trokken. De verkoop v a n de arb e id s
kracht, h et w ezen van de kapitalistische
uitbuiting, is gebleven. D e inmenging
door de staats-o rg an en , met schijn-medezeggingschap der arbeiders, heft de vrij
heid van de arbeid er om de prijs voor
zijn arbeidskracht zelf te bedingen, op.
H oew el nu nog voorzichtig, zal de staat
bij een vrijer optreden der arbeiders' om
dit recht te handhaven en toe te passen,
niet schromen, openlijk de meest meedo
genloze o n d erdrukkinjsm aatregelen te ne
men. D e arbeidersklasse is d aardoor in
een totaal an d ere positie gekomen. Bij elk
conflict, zelfs v an geringe om vang, vindt
zij de staat, met al zijn m achtinstanties.
tegenover zich. Z o n d e r verzet zouden de
arbeiders .volkomen to t staatsslaven v e r
w orden. D aarom is iedere tegenstand toe
te juichen. D it verzet v a lt echter to t nu
. toe steeds w eer in )ianden van vakver
enigingen en politieke partijen, die het
aan hun staatssocialistische (lees sta ats
kapitalistische) doeleinden dienstbaar ma
ken.
D e Spartacus-B ond roept daarom de
arbeiders op elk verzet in eigen hand te
houden, met angstvallige verm ijding van
vakverenigings- en partij-invloed, om zo
een eigen, onverdeelde, georganiseerde
m acht te vorm en, die in hevige w orste
lingen met de staatsm acht de m aatschap
pij zal om w entelen, om te komen tot fe
gevestigde m acht d er arbeidersklasse: de
associatie van vrije en gelijke producen
ten.

Clüanneeó apyelet!
H et derde kw artaal is bijna aangebroken. U bew ijst de adm inistratie een grote
dienst, door uw abonnem entsgeld een de
zer dagen over te m aken. En u b espaart
d e inningskosten. Storting op postre
kening.' U itgeverij „D e V lam ”, nummer
16879/. B edrag ƒ 1.50 en als het kan iets
e x tra's voor ons fonds „Spartacus op de
V esuvius” .

D e a rb e id e rs k u n n e n a lle e n
z e lf e n v o o ra l in d e b e d rijv e n
d e e e n h e id v a n a c tie t o t sta n d
b re n g e n .
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Z ie , dit alles is het beste bewijs, hoe
H e t spreekt vanzelf d a t v a n onze zijde
als zeer belangrijk w ordt gezien h et pro moeilijk het is de problem en v an deze tijd
pageren in de klasse v a n de gedachte, d at te stellen en duidelijk te maken.
W ij zijn historisch-m atérialisten, maai
er zich in de laatste tientallen jaren en
vooral in de laatste tijd zulke enorm e v er dat w il zeker niet zeggen, d a t al datgene
anderingen in het kapitalism e hebben vol w a t destijds door de M arxisten ‘hls poli
trokken, d at ook de positie van de arbei tieke taken v a n de klasse w erd gezien
dersklasse op veel punten belangrijk is door ons als juist w ordt eik en d . N og min
gewijzigd en d a t d aardoor ook d e ‘klas d er wil het zeggen, d at wij <£a t voor deze
senstrijd van veel tradities moet w orden tijd uls juist aanvaarden. M et nam e wij
bevrijd en die strijd veelal óp gans an zen wij b.v. de gedachte v an de „Socia
dere wijze dan Vroeger zal moeten w or listische s ta a t” af. N iet alleen zoals die
den gestreden. W ij ontm oeten daarin niet destijds tegen bepaalde bourgeois-stroalleen tegenstand in d e klasse zelf. Deze mingen door d e sociaal-dem ocratie werd
zit nog met handen en voeten v ast aan bestreden in de tijd v a n de oude W ilhelm
aan strijd- en! organisatievorm en -en -Liebknecht en anderen, m aar ook zoals
die in de practijk van het sociaal-demoideologieën, die ^tammen uit het tijdperk
van het opkom ende min of meer liberale cratism e (dus met inbergip v a n stalinisten
kapitalisme. D ie tegenstand ondervinden en trotskisten) w ordt betracht, Theore
wij ook van de zijde van politieke rich- tisch door allen in het verleden aanvaard
tingsbew egingen in de arbeidersklasse, die leert de ontw ikkeling v an h et economi
zich baseren op ideologieën en m aatschap sche en politieke leven ons nu sterker dan
pijbeschouwingen die reeds in de honderd ooit in de practijk, de juistheid van de op
en meer jaren die nu achter ons liggen, vatting, d at de sta at een w erktuig is van
vaak in heftige onderlinge strijd der be de heersende klasse in een klassenm aat
schappij, te r bevestiging v an de macht
wegingen, zijn gevormd.
Z ien wij d at alles duidelijk in, dan be- der heersers. De m acht van de arbeiders
g rijpen wij eerst goed hoeveel moeite h e t klasse moet groeien in het economische
de arbeiders moet kosten zich de nodige leven, het bedrijfsleven, en heeft deze daar
nieuwe inzichten eigen te maken. H e t is eenm aal in lange afw isselende strijd de
ons echter evenzeer duidelijk, d a t wij ook m acht veroverd, dan is de sta a t daarme
zelf voortdurend hebben te kampen met de verdw enen, om dat zij als m achtsinstru
oude opvattingen w aarvan we ons slechts m ent van de oude heersende klasse heeft
na zw are innerlijke strijd kunnen bevrij afgedaan en de arbeidersklasse, die geen
den. Is het niet zo, d at ieder mens, w an uitgebuite klasse meer onder zich heeft,
neer hij één of an der betoog aanhoort, aan zo een onderdrukkingsapparaat niet
zich afvraagt, uit welke opvatting stam t de m inste behoefte heeft. D e arbeiders
dit? D an gaat dus de ervaring w erken, klasse kan eigen m acht alleen steunen op
het verleden rijst voor ons op en w e gaan eigen beheersing van het economische
er zo gemakkelijk toe over alles in te de leven.
D it onderscheidt ons du s van alle
len op c-rond van w at zich in het verleoen aan strom ingen in de arbeidersbe staatssocialistische strom ingen. Z ijn wi
weging aftekende.'D at m aakt het zo moei daarm ede in de oude zin v a n het wóórd
lijk om nieuwe dingen te aanvaarden. H et „libertair-socialisten” geworden? In gene
wezen van het historisch-m aterialism e, het dele. H ierover een volgende keer.
b e g rp d at de m aatschappijverhoudingen,
W ordt vtrvolgd
de klassenverhoudingen, zich wijzigen in
verband met de ontw ikkeling van de tech
niek, van de productiekrachten, w ordt
" door velen wel a an v aa rd voor h et Ver
leden, en hoewel men het theoretisch voor
Z o n d a g 3 Juli houden de Amsterdams«
de toekom st ook ^ril aanvaarden, past men
deze denkm ethode voor de eigen periode kam eraden v a n de organisaties die deel
w aarin men leeft niet toe en zw eert bij nem en aan het Zom erkam p „E>e Vrije
G em eenschap’' een zom erdag, die als
uitspraken van de grote marxistische
kerkvaders. D at men daarm ede het histo- voorproefje m oet gelden v an het in de
eerste w eek v an A ugustus te hóuden so
risch-materialisme, d a t dus u itq aat van
voortdurende
verandering, om
hals cialistische weekkamp.
D e bijeenkom st w ordt in O verveen ge<
brengt, dringt tot velen niet door.
houden.
E en mooi • terrein is uitgezocht
O ok komt he{ w e^ voor dat degenen
die vergrijsd zijn in de oude bew eging, Bij de voorbereiding w o rd t gezorgd, dat
alles w at zij lezen of horen, beschouwen e r drinken voor oudereu en kinderen be
als een w eerglans v a n de oude strijd tus schikbaar zal zijn. D e treinkosten bedra«
sen M arx en Bakounine, w aarvan zijzelf gen per persoon ongeveer een gulden.
V erzam elen: trein-deelnem ers, om 9 uui
toch m aar hoogstens de na-strijd hebben
beleefd. Ziin zij sociaal-dem ocratisch, sta  op h e t Stationsplein C.S.
Fietsers: om half negen b ij'h e t stand'
linistisch of trotskistisch ingesteld, dan
antw oorden zij ons: „ d at is de oude liber- beeld van Dom ela N ieuw enhuis op het
tair-socialistische ta al.” Zijn zij uit het N assauplein.
U w ordt hierm ede allen to t deelnam*
libertaire kamp dan volgt de opmerking:
„Jullie der.kt nieuwe dingen te hebben ge uitgenodigd. O o k H aarlem m ers zijn wel'
vonden. m aar d at s veertig of vijftig jaar kom. W e verzam elen te O verveen oö
geladen al door d V rij-socialistische be kw art voor tien bij het station.
. D E KAMPRAAD.
weging gesteld.”
>
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Vrijheid en gebondenheid
De strijd tussen kerkelijk- en staatsge
zag, die zich in de gerussificeerde O ostEuropese landen^dg laatste jaren afspeelt,
biedt op het ogenblik w eer een nieuw
voorbeeld. Nauwelijks is Hongarije, met
de zaak van kardinaal M indszenty uit de
algemene belangstelling verdw enen, of
Tsjechoslowakije doet van zich spreken.
Het geval lijkt hier anders te liggen, w ant
het d raag t ongetw ijfeld minder de schijn
van een actie van de staat tegen een hoog
geplaatste kerkelijke gezagsdrager, die
zich in strijd met de nu eenmaal bestaande
w etten heeft gedragen en desw ege in a a n 
raking komt met de justitie, zoals dit tóch
wel sterl; bij kardinaal M indszenty het
geval leek te zijn. Z o komt in d it nieuwe
conflict nog sterker de gezagsstrijd op de
voorgrond. M aar hierbij doet zich tege
lijkertijd, veel meer dan in H ongarije, hét
element voor, d at de Katholieken zelf vefdeeld aijn. E r is een „N ationaal comité
voor Katholieke A ctie” opgericht, d a t de
regering in haa.’ strijd wil steunen. In dit
comité hebben een aantal katholieke poli
tici, verscheidene katholieke hoogleraren
en zelfs meer dan zeventig priesters zit
ting genomen. M aar ook hier is het bui
tengewoon moeilijk de krachtsverhoudin-/
gen en de directe situatie te overzien. N a 
tuurlijk belet d at de m achthebbers buiten
de Russische sfeer niet, om opnieuw alarm
te slaan. W e e r heet het, d at „de geloofs
vrijheid in gevaar is”. D at past in de al
gemene hetze tegen het totalitaire R us
land. H e t is een uitstekend propaganda
middel tegen de imperialistische vijand.
Allen die „de vrijheid lief hebben”, allen
die „gelovig zijn” moeten tegen „dit ern 
stige gevaar” w orden gemobiliseerd.
W ij willeti in het geheel niet cfetfken-/
nen, d a t de persoonlijke vrijheid, ja de
vrijheid in het algemeen in een economisch
en politiek systeem als het Russische, vol
kom,en ondergaat. M a a r dw aas is h et de
katholieke kerk en de W esterse im peria
listen als hoeders van „de vrijheid” te be
schouwen.
W a t is eigenlijiTt.de vrijheid” ? In de
geschiedenis van de mensheid is e r voort
durend voor gestredeii, m aar onder de
wisselende m aatschappelijke verhoudin
gen w as het begrip vrijheid steeds verschil
lend. Evenzeer w aren het in de loop van

de historie altijd w eer andere groepen en
klassen, die voor vrijheid streden. En ook
in het maatschappelijk leven van nu. ver
staan de klassen onder „vrijheid” gans
verschillende dingen. W elk e m aatstaf
moeten wij dus aanleggen?
Stellen wij ons een prim itieve m aat
schappelijke orde voor de geest, w aarin
elk gezin zelfstandig in eigen behoeften
geheel en al voorziet, w aarin h et gezin
dus vooral door bodem bewerking in de
levensbenodigdheden voorziet, dan zal
zulk een gezin een sterk ontw ikkeld zelf
standigheids-,
onafhankelijkheidsgevoel
bezitten.
M aar de toestand w ordt geheel anders,
w anneer de grond slechts in vruchtbare
staat kan blijven, indien over het gehele
door de bévolking bew oonde gebied, bij
voorbeeld grote kostbare w aterw erken
moeten w orden aangelegd en onderhou
den. D e zelfvoorziening v an Vet gezin in
het eerste geval bedoeld, w ordt dan voor
een belangrijk deel gemeenschappelijke
voorziening. Als gevolg daarvan w ordt
het begrip vrijheid volkomen anders.
H et V z e e r waarschijnlijk, d at de m aat- schappijen uit de oudheid, zoals E gypte
en het Rijk der Perzen, d aardoor slaven
maatschappijen w aren, w aarin dus voor_
d é grote m assa elk begrip van vrijheid
ontbrak. E venzeer lijkt het ons voor de
beoordeling van het bestaan van vrijheids
begrippen en idealen in h et oude G rieken
land en later in d e Lage Landen aan de
Z ee, nodig mede in aanm erking te nemen,
d at het m aatschappelijk leven als gevolg
van de bodem gesteldheid hier zw ak en de
gezinshuishouding sterk bloeide. Een en
ander v erklaart ons. d a t „vrijheid” direct
verbonden is met de strijd om het bestaan.
E n w anneer dan ook bij de geleidelijke
ontwikkeling v an de w erktuigen, de a r
beidsdeling steeds verder gaat, steeds
m inder m ensen geheel in eigen levenson
derhoud voorzien, w anneer de strijd om
het bestaan voor allen* gecompliceerder,
immers meer en meer door productenruil,
maatschappelijk w ordt, dan komen andere
en verschillende vrijheidsidealen naar
voren. T oen het am bacht tot ontwikkeling
kwam kreeg de am bachtsm an, die zelf
zijn producten in betrekkelijk grotere vrij
heid voor de nog jonge m arkt ging v er
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vaardigen, bepaalde opvattingen -over zijn
vrijheid. D e latere kapitalist in het in op
kom st zijnde kapitalistische stelsel, kreeg
ook en vooral tegenover de absölüte vorst
eigen begrippen v an vrijheid. Hij wist zich
een macht; eiste vrijheid v an handel en
bedrijf en........ politieke en geestelijke
vrijheid. D it sta a t vast. van hoe meer be
tekenis een klasse of groep in de maat
schappelijke productie w erd, hoe groter
dus h aar m acht w erd, hoe g roter vrijheids
rechten zij aan zich trok.
M et andere w oorden, de strijd om vrij
heid is een onderdeel v an de strijd om het
bestaan, de strijd om h et leven. H et mag
lijken, d at de m acht v an de katholieke
kerk niet op deze bestaanskw estie der
mensen is gegrond, in feite is d at toch het
geval. Eerstens heeft deze kerkelijke
m acht in het v erre verleden wed degelijk
voor een belangrijk deel gesteund op het
grondbezit, hetgeen toenm aals, omdat de
grond het voornaam ste middel van be
staan was, buitengew oon belangrijk was.
D e kerk „exploiteerde” bovendien het bij
zondere terrein, d at direct aansloot op de
w aarneem bare wereld. H et geloof aan een
hiernam aals, zoneter de zorgen van de
strijd om het bestaan, m aar dat men
slechts door de zaligw ording zou kunnen
bereiken. M aar d at laatste maakte de
mens afhankelijk van de geestelijkheid.
V a n d a a r h aar macht. Zij w as gebaseerd
op ’s mensen afhankelijkheid van de gees
telijkheid om een goed bestaan hierna
m aals te verkrijgen.
U it dit alles bemerken wij, d at vrijheid,
overheersing en dwingelandij ten nauwste
met elk aar zijn verbonden. D a t de geeste
lijke m acht van de kerk over de mensen
een machtig middel w erd in handen van
de heersers, is daaruit makkelijk te be
grijpen.
E n evenzeer is d aardoor verklaarbaar,
w aarom in d e geschiedenis zoveel wereld
lijke heersers, df~kerk voor hun macht
o ver de massa hebben willen gebruiken.
V orsten, zowel als,heersende klassen in
de verschillende landen hebben daarom
meermalen gestreefd n a a r een nationale
kerk; een kerk die hun belangen zou steu
nen en dienen op het terrein van de be
heersing van de geest. H e t is duidelijk,
d at de J&atholieke kerk momenteel zich
ten nauw ste verbonden w eet met het
A m erikaanse en W esterse kapitalisme.
E n reeds daaru it is h et te verklaren,
d at R usland niet gesteld is op de geeste.

i

lijke m acht v a n Rome. M aar wel hebben
de m achthebbers in de Russische sfeer be
hoefte aan zulk een geestelijke beheer
sing van de massa. D e staten van het
Rusland-blok streven daarom een b re
ken van de m acht v an Rome na, tegelijk
met het vestigen v an w at men d an noem t
nationale kerken; kerken die de Russische
economische en politieke heersersverhoudingen willen dienen.
V o o r de hoge geestelijkheid is deze
overgang ideologisch en maatschappelijk
veel moeilijker dan v o o r de lagere. E n zo
zien wij een soortgelijk verschijnsel aitijdens de F ran se revolutie van 1789. D e
hoge geestelijkheid wisselt v a n patroon.
Z o verschijnt het geval van Tsjechoslowakije in een geheel ander licht. H et gaat
niet om vrijheid, m aar om de v raag wie de
massa zal beheersen.
, In d it v erband is het goed dit artikel te
besluiten met een economische w aarde
bepaling, v an de strijd om de vrijheid.
Deze is dus niet los te m aken van econo
mische verhoudingen. N u is het voor ieder
opmerkzaam mens duidelijk, d at wij niet
groeien n aar persoonlijke voorziening in
de strijd om het b estaan en ook, d at de
tijdvakken v an het persoonlijke vrije am 
bacht en van de vrije ondernem er defini
tief voorbij zijn. D e voortbrenging w ordt
steeds meer maatschappelijk. D enken wij
aan de grootbedrijven en concerns, m aar
ook aan de economische noodzaak v an
ordening en leiding.. H et Russische leven
is in dit opzicht het v erst gevorderd. M a a r
ook de andere kapitalistische landen
groeien in die richting. W a a r dit gepaard
moet gaan met een inperking van de in
dividuele vrijheid zowel op economisch,

H ieronder en in enkele volgende nummers brenen wij enkele fragm enten uit „C em ent" van F.
Iladkow. D eze rom an h a n d e lt in het Rusland van
om streeks 1922, dus n a de Revolutie. De vertaling
u it h et Russisch is verschenen bij N.V. v. Holkem a en W a re n d o rf.
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DE V E R L A T E N FABRIEK
Het oude nest.
Juist zooals voor d rie la a r lag de zee, op dat
m orgenuur, ach ter d e daken en kazernen en de
bo oggangen d e r fabriek, te woelen als heete melk,
v o l zonnesplinterdlfen de lucht was tusschen be.aen
en zee als wijn, in een vlammende schittering. (In
de hagen krulden n o g geen lokken van Maart.)
E a de blauw e schoorsteenen, en de gewapend-betonnen fabrieksgebouw en, en de arbeidershuisjes
v a n de „G ezellige Kolonie” en de randen der ber
gen in koperen g lan s stonden in de zon te smelten
en w aren doorzichtig a b ijs.

Drie jaar — en of het gisteren was: niets ver
anderd. Die dampige bergen, met bulten, kloven,
steengroeven en rotsen — juist zooals zij waren in
zijn jeugd. Van verre zag hij de welbekende groe
ven en de hellingen, de kabelbanen te midden van
steenen en struiken, de bruggen en liften in de
nauwe kloven.
E n de. fabriek beneden is nog dezelfde; een heele
stad van koepels, torens en cylinderdaken. en de
„Gezellige Kolonie" op de berghelling bouan de
fabriek is nog dezelfde, met baar schrab acacia's
en een erf van een paar vierkante meter bij leder
huis.

Als men dooi- het gat in de betonnen muur gaat,
die het fabrieksterrein van de voorstad afscheidt,
(daar was vroeger een poortje — nu b bet een
uitgebroken gat) dan is in de tweede kazerne de
woning van Gleb.
Dadelijk zal pasja.'zijn vrouw, met hun doch
tertje Njoerka hem zien. en geh vjpet een schreeuw

MET MUZIEK
Er is een tijd geweest in dft geschiedtajs
van de arbeidersstrijd, dat de vakbewe
ging het strijdwapen van de arbeider«
was. Maar naarnmte de maatschappelijke
verhoudingen zijn veranderd, is ook het
w ezen van de vakbeweging veranderd. In
plaats van een strijdorganisatie, die de ar
beiders steunt in de strijd voor lotsverbe
tering, is het nu een organisatie geworden,
die de arbeidsvrede predikt. Heel duide
lijk blijkt dat bij het N.V.V. Met groot
bombarie kondigde enige tijd geleden Ad
Vermeulen aan, dat er sinds het einde van
de tweede wereldoorlog door het N.V.V.
nog geen enkele staking was geprocla
meerd. W e nemen direct aan, dat het de
striid niet meer nodig acht, want we verr
onaerstellen niet dat de heer Vermeulen
ook elk dubbeltje zal moeten omkeren
voor het uitgegeven wordt. Zou ook on
nodig zijn, want nog steeds is het N.V.V.
een winstgevend bedrijf. En de salarissen
als op geestelijk terrein zolang er sprake
is van heersende klassen, ondergaat het
vrijheidsverlangen v an alle mensen een
crisis. D e oude individuele vrijheid, hoe
beperkt zij v aak ook w as, is voorbij en
kan niet w eerkeren op h et economische
terrein en daarom kan ge es telijke vrijheid
alleen groeien, indien wel de groei naar
m aatschappelijke productie w o rd t aan 
vaard. m aar die verm aatschappelijking
gew ild en beheerst w ordt door alle pro
ducenten; in het algem een dos: de arbei
ders. H et vrijheidsideaal kan n a slechts

aan zijn borst klemmen, geschokt van vreugde.
Zij. Dasja, verwacht hem niet, en hij weet niet.
of zij veranderd is in die drie jaren zooder hem.
E r is in de Republiek geen pad, geen weg, die
niet met mensdhenbloed gedrenkt werd; b hier de
doo d alleen op straat voorbijgegaan, laags de
nutten der arbeiders, of heeft hij in vuur en wer
velstorm ook zijn neet vernield?
Gleb liep in den' zwaren wijnglans over bet
paadje op de berghelling, tusschen de tak-armen
van nog winterache struiken, en kornoeHe bloeiend
met gele vonken; en het leek. of de kient zoog en
tsjilpte, of de k*cht parelmoeren vieuqeb had.
Achter den muur, op een onbebouwd bad ,
speelden vuile kinderen, en dikbuikige geiten met
slanae-oogen knaagden aan de struiken en acacia's.
Maar de hanen staken verbaasd hun roode kop
pen omhoog toen Hty aankwam, t a scheeewwden
boos:
„W ie is d a t r
'
En in zijn hart — vol bloed — hoorde Gleb.
dat de bergen met het puin van hun steengroeven,
en de schoorsteenen, en de nederzetting der a r
beiders. dreunden met een diepen onderaardschen
donder...... De fabriek. Dieselmotoren. Kabelba
nen. Groeven. Draaiende ovencyÜnders.
Van den berg kan men zien. boe tusschen de
asebgrauwe fabrieksgebouwen in triumfbogen, ab
een reusachtige H de betonnen jukken vaa de
kabelbanen orilaag naar de zee, naar de kaden
afdalen. A b «naren zijn dc stalen kabels daar*
tusschen gespamen, n e t de txaaspMrtbakkwi. die
in hun vlucht hieven h a n g « . $& ri«fwwp<»r, a b
em roestige stroom, het ijzeren mousellne van het
veiligheidsnet. Eh daar, aan bet eind van den
haven, boven den kanten toren, de gespreide vleugeb van de electrische kraan.
Ja! Daar zi)n ze weer — machines ea werk.
Eea nieuw w d j een vrij werk, veroverd in den
striid, met vuur en bloed. Ja!
A h meisjes .schreeuwen en lachen de g eiten,
met de kinderen mee. Amoatakludrt vaa vurfnss-

zullen wel hoger zijn dan het loon-pUfond, dat door de regering voor de arbei
ders is vastgesteld. Op het congres van
de Algeffenf Bouwvakarbeidersbond te
Arnhem op 21 Juni j.l onthulde G. Klein,
dat bovengenoemde bond op 31 Dec. j.l.
een vermogen had van meer dan 1% millioen. Allemaal bijeengebracht door de ar
beiders. Doch er volgden nog meer op
wekkende berichten. Op hetzelfde con
gres was pamelijk ook de minister van
wederopbouw aanwezig. Tenslotte zit hij
ook in het vak, nietwaar? En mogelijk wil
hij zijn bestaan ook verzekerd zien door
lid te zijn van d $ A N.ß. Bovengenoemde
minister wist de geldbijeenbrengende ar
beiders dan te vertellen, dat het bouwen
van huizen niet meer rendabel was, omdat
de huren te laag zijn. Daarom zullen ze
dit Jaar nog verhoogd worden met 30 pet.
Tevens zou gestreefd worden nafe verla
ging der bouwkosten, waarmede reeds een
begin was gemaakt. Dat dit begin van de
bouwkostenverlaging gepaard ging met
een aanval op de lonen van de metselaars

cn korte tijd geleden ook op die van de
stucadoors, heeft zijne excellentie m aar
verzwegen. M en moét nooit slapende
honden w akker maken. Duidelijk is ech
ter, d at na deze opw ekkende w oorden,
weer een aan v al op het levenspeil v an de
arbeiders te verw achten is. O m deze
woorden dan o/>k niet op de juiste w a a r
den te laten schatten, had men dan ook
maar een orkest gehuurd, d at op het con
gres pittige liedjes speelde. A ls men ook
bijna \% millioen in kas heeft, zou het
krenterig zijn de arbeiders, die op het
congres w aren, niet een kleine verpozing
te gunnen. Als w aardering voor de door
hen bijeengebrachte gelden, kan men ze
laten genieten van een orkest.
D aarna, w eer terug in de dagelijkse el
lende, kunnen ze nog eens terug denken
aan hun organisatie, die zo sterk; is met
al d at geld in kas en die op muziek tracteert.
O f echter al d a t geld, de muziek en
zelfs de w oorden van arbeidersm inisters
in staat zullen zijn om de arbeiders van
hun werkelijke strijd a f te houden, d a t be
gedragen en verwezenlijkt worden als een twijfelen wij. N iet voor niets wijdde een
collectieve vrijheid van dc collectieve, der grote bladen een artikel aan het „on
producenten. W anneer deze daartoe op rustbarende” feit d a t zowel hier als in het
den duur niet de kracht kunnen opbren buitenland (vooral ook in Engeland met
gen. groeien wij allen een tijdvak in, dat z'n L abourregéring) zoveel stakingen
op een technisch veel hoger plan, direct]
plaatsvinden buiten de »vakbewegingen
vergelijkbaar zal zijn met de slavenmaat'
schappijen uit de oudheid. Terwijl de col-1 om. Een bewijs, dat de vakbew eging lang
lectivistische productiewijze onver mijde-1 zamerhand h a a r invloed op de arbeiders
üjk is. staan wij voor de vraag: Vrijheid | verliest. O n rustbarend vinden wij dat
niet. O m dat^ wij weten, d at alleen zelf
of gebondenheid.
Die vraag kan alleen de arbeidersklasse | standige klasseactie in sta at zal zijn prac
tische resultaten te brengen.
beantwoorden.

Grepen uit Revlnaire Literatuur
ketten. E a gras en onkruid, bevuild door de ldppea
M a a r w a t hebben jullie? H erk en je m e dan
W aarom die geiten, varkens en kippen bier?
Vroeger w w dat les itresg itt verboden door de ■„ D e o ude v ro u w liet k norrig h a a r k oloogen over
directie.
IGleb g a a n (zo o kijken alleen o ude heksen) en
Beton en »teen. Kool en cement. Slakken en I bromde m et h a a r basstem tegen zichzelf.'
roet. Kanten torens van de electriscbe apoof. I — Ja - d at is G leb. U it d e d ooden o p g estaan ,
Schoorsteenen boven de bergen. Talloze draden.I I «e deugniet. N o u kom ........
'
ab «narcfl. E a daartusschen .— vee uit de stallen.
En zij ging rflstig en knorrig haarsw eegs.
DuivelscJbe kerels! Ze hebben bet dorp by zijn
M aar d e v ro u w v a n G ro m ad a lach te en zei
staart getrokken, _en nu ligt bet zich uit te brei* I niets. A lleen in d e verte, a l v lak bij d en m uur,
den a b schimmel.
jkcek ze om , en bleef staan , e n schreeuw de a ls een
O p bet paadje komen hem drie vrouwen uit dc I «rijschende ekster
..Gezellige Kolonie" i a ganzenmarscb tegemoet I
H a a s t je, m an. loop m aar h ard . G a m aar
met een pak onder den arm. Voorop een oude.1 I blindeman spelen m et D a s ja ........ A ls je h a a r. v ermet bet gezicht vap een heks, daar achter tweel lloren hebt, zoek h a a r dan, en heb Je h a a r g eJonge, die den er uit a b landloopsters, de eentl I vonden — tro u w h a a r d an o p n ieu w ..............
is beel dik. n u t zware borsten, baar gezicht trik
G leb keek d e v ro u w en na, en herkende d e a a r 
onophoudelijk van den lach, en haar lippen be-l d ig e buren v a n v ro eg er n iet m eer in h a a r. H e t
dekken de tanden niet; de andere heelt roodel lieven h a d b lijk b aar de v rouw en v an de fabrieks«
oogen, roode oogleden, opgezwollen van de w m I arbeiders goed g eraak t!
\
t e n a n t , ea eea doek fc. beschermend over haar I Nog dezelfde sc h u ttin g om het e rf ^van tw ee
geateht getrdkken — huik zij. of is zi) dek?
I vierkante m eter. A lleen is hij w a t sch ev er geherkende meteen: de oude wa* de vrou*| I Worden — d o o r den tijd en d en noordoostenw ind
vap dep bankwerker Losjak; die achterste, diel I « den w in ter — e n een grijsblauw e k o rst bed ek t
bloeide vaa den lach, d f vrouw vén den bank-l Ik ! PLanJcen’
nu klj h et hekje b eetpakte, b eg o n
werker Gromada en de middebte — een vreemde,! l « t heele geraam te v a n de schutting los tè w an I «elen.
Mg bad hfi nooit nrrfrn
Hu jrfapff in het a m . atCKttc militair en b€*| - Nu kom t dadelijk D asja m et een schreeuw n a a r
goc te lachen van bfijde opwinding.
I l°uiten loopen. H o e zal zij hem n ? een scheiding
— Goeien dag. vrouwen kameraden!
I ivan drie ja a r o n tv a n g e n , hem die uit d o o d en v u u r
En de vrouwen keken naar hem e b naar ee*I I is w eergekeerd? M isschien denkt zij d a t hjj is om gemeen** Jandlocper. Stapten ook in het gras, «Jj Iflekomen, c ‘ d a t hij h a a r v o o rg o ed h eeft vergeten,
liepen hem op .een afstand voorbij. Alleen *1 I »aar m isschien ook w a c h t‘ zij hem lederen dag,
laatste schudde tich a b een verschrikte kip.
I ||un . het ° ° 9enblik d at hij h a a r m et N jo erk a alleen
— Toe, ga gauw door! E r loopen genoeg v * | l ^ t in h et huisje, en ongezien w egging i n d e
die kereb u s jij rand, a b Je die allenmal goeUei Ivijandige flacht?
Hij gooide zijn ja s o p het beton bij d e sch u t-

Stromingen in de Arbeidersbeweging
ii. •

>

In ons artikel van d e vorige week ver
klaarden wij het historisch-m aterialism e
te zien als de m^atschappij-beschouwing,
die ook nu voor de arbeidersklasse nodig
is om tot een juist inzicht om trent positie
en strijd te komen. D aarentegen wezen
wij elke staatssocialistische gedachte af,
ook voor zover die door d e .v ro e g e re
marxisten — met inbegrip van M arx zelf
—. w erden uitgesproken. T o t slot stelden
wij de vraag: ..Zijn wij daarm ede, in de
oude zin van h et w oord, „libertair-socialisten gew orden?” O n s ontkennend an t
woord volgt nu hieronder.
O nze verschillen met de libertair-socialisten. die hun oorzaak dus vinden in onze
m ethoden v an beoordeling van de maat
schappelijke situatie en die steunen op het
historisch-m aterialism e. vallen in h et bij
zonder op, w anneer in de helaas te spaar
zame discussies in revolutionnaire kring,
van de zijde van de libertair-socialisten
algemeenheden, om niet te zeggen frases,
aangevoerd w orden. L aten wij enkele
voorbeelden noemen, zoals die ons in v ra
gende vorm zo v aak bereiken
„W aarom spreken jullie steeds van
klasse en klassenstrijd, inplaats van
- over mens en m ensheid?'' '
„W aarom w erken we niet allen te. zamen tegen de drie K ’s: K roeg, Kérk

r in g op h o t erfje gespte de ransel
van
_ „ r .»
vaui uju
zijn schou
ders, en gooide bem op zijn jas; en naast den
ranser kletste den helm neerj met de roode ge
vleugelde ster. Hij bleef staan, trok zijn schouders
een paar maal op tot boven zijn ooren, zwaaide
zijn armen rond in een boog (een beetje bewe
ging om tot rust te komen) en na iedere zwaai
veegde hij het zweet van zijn gezicht, met de mouw
van zijn blouse, maar hij k « ,h e t
d ro o H £
gen — zijn gezicht was een zeef. Hij keek naar
het stoepje, waar de deur in een zwarte reet een
raadsel tegen hem knarste.
.
Ä
t0en toJ aJn fcel van zijn schouders
had gefrokkea en nog eens zijn armen had rond
gezwaaid. knarste de deur, e n __
Is het 'Dasja, of is het Dasja niet?
Een vrouw met een rooden doek om het hoofd
en een mannenkiel aan, stond in het zwarte vier
kant van de deur, en keek hem aan met oogen
wijdopengesperd van verbazing. E n toen zij Gleb's
lachje ontmoette, spatten ln haar oogen beekies
van vreugde en schrik,
js het Dasja. of is het Dasja niet?
Het moedervlekje op haar kin. -ie meirieswangen, het knopneusje. en haar hoofd opzij geb°ge°. toet een doordringende blik, en die rechte
wenkbrauwen, als vroeger —r dat is ziL Dasja,
Maar al het andere, (te veel, om in een^uur tijds
op te noemen) — is vreemd, niet vrouwelijk —
dat heeft hij vroeger nooit gexien.
- D e s j a . vrouw!..
Bep Mji*t?.......Ach JIJ...
hij sprong op haar toe, hijgend van stormaditige' opwinding. Zijn hart. zwol ineens ln zijn
bor-t, ^ .v e rs tik te hem ia bloed.
’
Maar terwijl Dasja daar iq de deur stood, oo
de bovenste tree van het stoepje, schrok zU van
Oleb. en verstarde ineeiu haar drang naar hem, en
deinsde verward voor hem terug. a b voor een
spook. En terwijl het bloed opvlamde in haar aezicht. fluisterde zij slechts;
•

Gkb!

#

het?.......

Mijn lieve

en Kazerne, die de steunpilaren zijn
van het kapitalisme?”
o 'W a p ro m k f& te d e n jullie zo weinig
aandacht aan de persoonlijke dienst
weigering? en „Waarom wordt niet op
4e voorgrond gesteld, dat de mens elke
niet-verantwoorde productie (vooral
militaire productie) moet weigeren te
verrichten?”
„Waarom stellen jullie steeds de
kwestie van de macht aan de arbeiders
klasse, terwijl wij tegen elke macht en
vóór vrijheid zijn?”
Het is ons wel duidelijk, dat niet alle
libertair-socialisten al deze dingen zo stel
len. Maar dat die opvattingen in deze
kring leven, valt niet te ontkennen.
Men Iwn, wanneer zoals op de Meidag
te Amsterdam jongeren een toneelspel
brengen met een antimilitairistische strek
king. waarin een beroep wordt gedaan
o.a. op de geestelijkheid en op de onder
nemers om „neen” te zeggen, waardering
hebben voor hun jonge pacifistisch-revolutionnaire gezindheid. M aar wij kunnen
slechts een tekort aan klasse-inzicht con
stateren, wanneer ouderen dit overnemen.
Ai hetgeen wij t.a.v. de libertaire stro
ming hierboven schreven, vindt zijn oor
zaak in een gemis aan historisch-materia
listisch inzicht. Een gemis aan inzicht om
trent het feit, dat de vooruitgang in het
maatschappelijk leven zich op grond van
de zich ontwikkelende productiekrachten

Maar
in haar oogen, in een zwarte diepte,
gloeide a b een druppel vuur een onbewuste angst
En toen Gleb haar in zijn armen nam en aan
rijn borst klemde en zich met zijn ongeschoren
stoppelige lippen vastbeet aan haar mood. dat zij
sti|kte — toen gaf zij zich gansch aan hem over.
zijinder jedaebten of herinnering.
.
du* J« bent levend en gezond?....... En
hoe b bet. verwachtte Je mil. of liep Je a b we
duwe rood?....... A c Jij m 'n v ro u w !.......
En zij kon zich niet van hem losrukken en
stamelde zinoend a b een kind:
— O. Gleb, boe komt het toch?...... En ik wist
....... O# Gkb, waar kom Je vandaan?...,. En
zoo onverwacht.......
E n *y lachte a b een klein meisje, verborg haar
,?in, bont cn io ° *ch niet losrukken.
Efl hy hield haar tegen zich aan gedrukt en
vodde hoe haar hart klopte, en haar heele Ikhiam
ï , ««“ onophoudelijke siddering.
Mij hield haar even van zich a i en keek nog
weer naar haar gezicht; het gezicht van vroeger
— rond het trillende kuiltje in de wangen; een
dronkenmakende glimlach — de oogen groot met
een vraag vol verwondering, en bruin parelmoer
om de pupillen.
iiu Eelkanders
n ,WÜfr *tikt*T
ï ^ Yan
e» droog*j
oqxhelzHg.
E n plotseling gebeurde er met Dasja iets
vreemds en eogewoons.
O eb tüde h w r ip zijn armen a b een kind, en
«dltte haar de kamer indragen, zooab toen in de
eerate dagen van hun huwelijk. Maar Dasja rukte
zich k*. en stond op haar voeten, vriéndelijk en
Voorzichtig schoof rij zijn handen weg. en met
eep Usflg spodachje keek zij hem aaa en fronste
haar wenkhrauwen.
, - W a? V b je. Gleb? TWees niet zoo wild. bedaar,,^.. Beer die je benH.....
Zij trok. haar blouse techt «n flip de stoep af.
I¥ * r bet plaatsje. Toen lachte rij .
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voltrekt in en door de klassenstrijd. In
wezen is het alles gebaseerd op het indi
vidueel vrijheidsverlangen, los van liet
besef dat de eeuw enoude strijd om vrij
heid, in steeds nieuw e vormen, klasseverlangens tot uitdrukking bracht, en
zich d aardoor met de klassen en de klas
senverhoudingen wijzigde.
H et optreden van de marxistische stro
ming in de arbeidersbew eging rond 1860
en 1870 op het direct politieke terreip,
hield ten nauw ste verband met de toen
nog in volle om vang w oedende strijd van
dc bourgeoisie tegen het absolutisme en
de verw ezenlijking v an de burgerlijke vrij
heid en dem ocratie in die landen w aar het
moderne industriële leven ingang vond.
D aarom w erd aan staatsbem oeienis • op
sociaal terrein, arbeiders-kiesrecht, enz.
grote betekenis toegekend.
Z o is ook het anarchism e en vrij-socialisme uit bepaalde, uit die tijd daterende
m aatschappelijke verhoudingen, te ver
klaren. D eze strom ingen in de arbeiders
beweging m oeten dus in hun) oorsprongen
verklaard w orden uit het toenm aals in de
burgerlijke w ereld groeiende verlangen
n aar verw erping van v an bovenaf druk
kend gezag, gestelde dogm a’s enz. De
vrije Rede (v e rsta n d )'e n individuele vrij
heid op m aatschappelijk en geestelijk ter
rein w aren burgerlijke idealen. In de lan
den die een industriële ontw ikkeling on
dergingen, vonden zij w eldra hun tegen
hanger in de gedachte van de moderne
staat en in het ontstaan van een groot
proletariaat, d at zijn burgerlijke rechten
(en plichten) ging eisen; het feit d at het
dus als klasse in dit verband politiek ging
optreden.
M aar in de landen, die in de ontw ikke
ling ten achter bleven, w a a r.h e t absolu
tisme bleef heersen, w erden de idealen
van rede en vrijheid onder de revolutionnairen vooral to t individuele idealen. En
juist in die landen vond daardoor het
anarchism e en vrij-socialism e een voe
dingsbodem. W ij denken aan ' R usland en
Spanje. W a t dit laatste land betreft is het
opmerkelijk, d a t toen de verhoudingen
d aar later onder revolutionnaire om stan
digheden de anarchistische organisaties
tot invloed bracht, deze ook vervielen tot,
deelname aan de burgerlijke staat. Zelfs
voor hèn leek dit een eis v an realiteit.
M aar in het algem een is voor deze groe
pen niet klasse en klassekracht, m aar rede
en individuele vrijheid het uitgangspunt
van alle beoordeling.
D it onderscheidt ons van de libertaire
groepen. W ij zijn en blijven historisch
m aterialisten .'o m d at wij w eten: „de ge
schiedenis van d e mensheid is een ge
schiedenis v a* klassenstrijd” . En alleen
binnen die opvatting kunnen wij denken
aan rede en vrijheid, e n ........ aan strijd,
die in voorw aarden en mogelijkheden ten
nauw ste verbonden is aan Je kracht, van
de klasse. D aaro v er willen wij in volgen
de artikeleiïw reer gaan zeggen.

OFFICIEEL ADVIES]
Schrik m aar niet, lezer, met ons is het
nog wel in orde: het bedoelde advies is
niet van Spartacus, m aar v a n ........de heer
Lloyd V . Steere, economisch adviseur bij
de A m erikaanse am bassade in D en H aag,
dus geen m edew erker aan ons blad. Hij
gaf het advies ook niet aan ons, m aar aan
de N ederlandse Kamer van K oophandel
voor Amerika in een vergadering te
U trecht, w aar ook de ministers V a n den
Brink en Stikker tegenw oordig w aren.
E en hoge-Pieten-gezelschap dus!
En w at w as nu de wijsheid, die hier
ten beste w erd gegeven?
Luister, o arbeider, en laaf je aan deze
allerhoogste kapitalistische w etenschap
pelijke goochemheid:
„Z o d ra de mensen goed kunnen eten,
zich go^d kunnen kleden, w erk hebben
en een huis om in te wonen, zijn ze
vanzelf geen communisten m eer”. Al
dus sprak de heer Steere.
V oor minister v. d. Brink van de firma
Rome— Romme w as dit nou niet bepaald
„een nieuw geluid” . W a t drommel nog
toe, wie hebben het in N ederland altijd
over „Bezitspreiding” gehad?
H et lijkt allemaal een beetje onnozel,
m aar vergis je niet en geloqf niet, d at de
kopstukken van deze kapitalistische orde
zelf overtuigd zijn van de mogelijkheid, de
arbeidende bevolking dit alles te kunnen
bezorgen. N atuurlijk w as M arx een grote
stommeling met zijn massale verarm ing,
doch H U IZ E N ? G O E D E K LE D IN G ?
G O E D E V O E D IN G ? en v erder geen
W E R K E L O O S H E ID ?
Kapitalime wil zeggen: K R O T T E N —
V O D D E N — H O N G E R en R E S E R V E 
LEG ER S van duizenden, die uit de pro
ductie gestoten w erden.
W erkelijkheid is, de leuze: goedkoper
produceren door het neerdrukken van
het levenspeil. W a n t de concurrentie met
het buitenland is scherper dan ooit en de
dreigende derde w ereldoorlog verslindt
reeds nu in zijn voorbereiding milliarden,
zodat er voor goed eten, kleding en w o
ningen niets overblijft.

ernstige mededeling doen. T w ee ja ar ge
leden stonden wij in een zodanige situatie,
dat wij zelf moesten vrezen dat er geen
uitweg meer voor gevonden zou worden,
D ank zij de buitengewone hulp, die wij
van de vrienden v an ons blad toen regel
m atig zijn gaan ontvangen, kwam en we
de moeilijkheden steeds w eer tè boven en
zonder m ankeren kon „S partacus” twee
jaar lang wekelijks verschijnen.
D itm aal is de situatie echter dermati
moeilijk, d at wij m aatregelen zullen moe
ten beram en. D aarover zullen we in d
k ra n t binnenkort nadere mededelinge.
doen. M aar ondertussen nijpt de nood zo,
dat wij, noodgedw ongen, er wel eens toi
o v er zouden moeten gaan om het volgen
de nummer niet te laten verschijnen.
D aarom dit openhartig w oord. Moch
het zijn, dat onze lezers dus de volgem'
week tevergeefs op Spartacus wachte
dan weten zij hoe de zaken er voor staa_
In elk geval hopen wij in het eerst
kom ende nummer, d at dus uiterlijk. 16 Ju]
verschijnt, de nadere m ededelingen ti
kunneil doen, w aarover wij hierbove:
schreven. Dit meenden wij te moeten be
richten om onaangenam e verrassingen aa
de lezers te besparen.
Is het nodig nogm aals een beroep t
doen op U w aller m edew erking om d
krant, toch ook U w krant, veilig te ste
len?
R E D A C T IE E N
A D M IN IS T R A T I

16 JULI 1 9 4 9
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vergelijken met een zaak, die regelmatig
meer uitgaven heeft te doen, dan de ont
vangsten zijn. D at kan natuurlijk niet
goed gaan. D it is de oorzaak van de
voortdurende dreiging van
devaluatie
W ie met belangstelling de gebeurte actie, al zijn de stakingen onder hen van de Engelse munt. het pond sterling.
nissen op internationaal economisch te r
nog m aar van beperkte aard geweest en
De Engelse goudvoorraad daalt dan ook
rein poogt te volgen, en zijn inspanning,
al is ook hun langzaam -aan-actie nog onrustbarend en de vorderingen van het
want die is er ongetwijfeld voor nodig,
m aar van beperkte omvang en steeds buitenland op Engeland nem en regelma
langzam erhand beloond ziet door een v er van korte duur geweest. In elk geval
tig toe. Dit is natuurlijk ook een bedrei
kregen beter inzicht, vindt niet daarin
ging voor al die landen, die deze vor
staat het v a s t,-d a t d e 're g e rin g ook in
alleen bevrediging. M et het w innen van
dit arbeidersoptreden een bedreiging ziet deringen hebben, m aar vooral voor de
dit inzicht gaat gepaard een beter oor
van de economische positie van E nge genen onder hen, d ij historisch sterk op
deel over de positie w aarin de arbeiders land, ja een bedreiging van het qezag
het pond sterling zijn ingesteld. Onder
klasse
verkeert.A llerlei onderw erpen,
van de staat.
deze landen behoort ook N ederland, dat
w aarover de arbeiders zo van tijd tot
door zijn eeuw enoude zeevaart, door zijn
Beide door ons genoemde punten —
tijd onderling spreken, moeten spreken,
oude koloniale positie, in het algemeen
de financieel-economische positie van
omdat ze hun eigen dagelijkse zorgen
door zijn oriëntatie op de Britse wereld,
Engeland
en
dë
voortdurende
arbeids
betreffen,
staan hem duidelijker voor
conflicten — kunnen niet los van elkan aan te merken is als behorende tot het
ogen en hij heeft zijn m akkers in fa
sterlingblok. De gulden is dan ook ten
der w orden gezien. Iets op ons verder
briek en bedrijf dus iets van betekenis
betoog vo o ru it lopende, constateren wij. nauw ste met het pond verbonden. Een
te vertellen. D at geeft hem een bijzonde
bedreiging van het pond. is een bedrei
d atarbeidersstrijej. etönom ie en politiek
re v oldoening en deze laatste w o rd t nog
ging v a n dë gulden.
duidelijk één geheel zijn. D it is een les
99
groter, w anneer hij in sta a t is. inplaats
\V jllen wij als socialisten deze situ
voor al die arbeiders, die nog altijd zeg99
van de vele frases en algem eenheden,
atie beoordelen, dan moeten wij voorop
politiek
uit
de
vakbew
e
die zo v a ak opgeld doen, klare aanw ij
N og altijd is het w eer guur!
ging w aarm ede ze dan eigenlijk bedoe stellen dat de ,hele strijd tussen pond
zingen te geven om trent de weg, die de
len, laat de politiek uit de arbeidersbe en dollar een strijd is van de kapitalisti
M a a r toch, we staan vlak voor de zo klasse in de strijd heeft te gaan. W ij
weging.
sche concurrenten. Amerika en Engeland.
m ei.
weten immers allen, hoezeer d at nodig
H oe moeten wij nu de positie van E n Z oals destijds Duitsland, zijn thans ook
T och maken wij onze vacantieplannc is, willen de arbeiders tot een werkelijk
geland, w aarm ede de positie van N eder andere landen, w aaronder Engeland, ge
nieuwe
zelfstandige
klasse-bew eging
D enkt daarbij aan het Socialistisch
land zeer nauw is verw even, beoorde dw ongen het economisch leven in die
len?
zin te leiden, dat zij invoer en uitvoer
mefkam p De V rije Gem eenschap.
E r w ordt v aak gesteld, dat wij te
Dit destijds machtige, eerste kapitalisti moeten regelen om de z.g. deviezenpositie
De eerste week van A ugustus bij Hi
moeilijk schrijven. E n wij erkennen, d at
recht te houden, dat wil zeggen, er voor
horst op de V eluw e. O pgeven aan en ii hetgeen ons blad schrijft, niet altijd ge sche, wereldrijk, heeft reeds in de eerste te zorgen, dat er tenminste evenwicht
wereldoorlog veel van zijn kracht inge
lichtingen bij: Jaap M eulenkam p, Blasii makkelijk te verteren kost is. M a a r laat boet. De overzeese gebiedsdelèn w onnen
gaat ontstaan in de betalingsverplichtin
men begrijpen, dat ons blad in de eerste
stra a t 30, A m sterdam -O ost.
gen aam en de vorderingen op het bui
voortdurend aan eigen kracht en bete
Plaats geschreven w ordt om ten aanzien
kenis en w erden steeds onafhankelijker. tenland. Daarbij behoort het opvoeren
Prospectus op aan v raag verkrijgl
van de vele problemen inzicht te brengen
N a de tw eede w ereldoorlog is het defi van de uitvoer en het beperken van de
waar dit ontbreekt.
invoer, als het kan vooral ten opzichte
nitief van zijn plaats verdrongen. Tw ee
H et derde kw artaal is aangebroken.
. W illen w e d at doen, dan zullen re2
van het dollargebied. In wezen is dit
andere
machte*.
R
usland
en
Amerika,
Als gewoonlijk doen wij het verzoek aan
actie en lezers steeds moeten pogen de *
hebben in het steeds v erder ontw ikke dus de gewone kapitalistische concurrenonze abonnees om, teneinde nodeloos
maatschappelijke werkelijkheid te door
tiestrijd. Amerika eist een liberale econo
lende kapitalism e posities verkregen,
O PEN BA RE V O O R D R A C H T
schouwen, ook en juist w anneer dat, en
w erk te voorkom en en vooral ook om de
mie, waarbij het dus de strijd aanbindt
waarbij
E
ngeland
in
het
niet
zinkt.
Bui
door de heer G. Lutke M eijer
Waar dat, moeilijk lijkt!
adm inistratie te verlichten in de ciranciële
tegen de geleide economie van de arme
ten de sfeer van het staatskapitalistische
W ij m oesten aan dit alles denken,
zorgen, het abonnem entsgeld zo spoedig op M aandag 4 Juli a.s. in „H uize Wc
Rusland, beheerst A m erika het economi landen. In dit opzicht wil Amerika een
mogelijk over te maken. W ij hebben er einde” , W estein d e 3 (bij het Frederikspl- °en wij ons voornam en te schrijven
sche leven en daarm ede is het ook in open-deur-politiek. Engeland en de an
l°VCr datgene w a t de laatste w eken in de internationale politiek veelal van be dere landen van Europa, behoudens
al-herhaaldelijk op gewezen, hoe bij het O nderw erp: „D e jeugd en de vrije
en om E ngeland plaats grijpt. De t.g .
Z w itserland én België, die in een uitzon
slissende betekenis gew orden. Engeland
begin van elk kw artaal, allerlei extra zw a dach te”.
^ b e jd e rsre g e rir
n d at land verkeert heeft zijn m arkten voor een belangrijk derlijk gunstige positie verkeren, kunnen
re posten moeten w orden voldaan, w a a r-,
Jeugdvereniging op Grot
£ bu«tengewoc
_ e moeilijkheden. De
deel verloren. D oordat de invoer n aar daartoe niet overgaan en verlangen om
door de moeilijkheden van de exploitatie
der Vrije G edachte „De Brug] engelse m unteenheid is. re g t men, in
gekeerd, dat de dollar lager w ordt ge
E ngeland veel g roter is gew orden dan
toenemen. D aarover willen wij ditm aal
gevaar. D evaluatie dreigt. D e arbeiders : zijn uitvoer, verkeert het voortdurend in w aardeerd, ten opzichte van het goud.
F'Jn d a a rn a a st in onrust. Terw ijl wij dit
niet uitweiden. D it alles mag als bekend
de positie, d at de betalingen aan het D at zou een rem zijn o p aankoop van
c rijven zijn meer dan tienduizend ha- buitenland en vooral aan Amerika, veel
worden verondersteld.
A m erikaanse goederen en anderzijds de
enarbeiders in staking. O ok dé spoor groter moeten zijn, dan de ontvangsten
M aar hoe onaangenaam wij het ook
prijzen
van aan Amerika te leveren goe
wegarbeiders zijn al m aandenlang hi uit het buitenland. H et is ongeveer te
vinden, wij moeten ditm aal toch een zeer
deren en dus de vorderingen in dollars
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