
and SA . Theii* nam es will live for 
evei in tKe hearts of the poor.and sup-
pressed. „ ,
A n d  onc» more. "Spartacus^ revived.
In 1940. in the NetKerlandi: in  spite , 
of thé murderous terror of H itler and 
his fellow-gangsters, D utch  socialists 
edited and distributed the r i r s t  i l l e 
g a l  paper against fascism and  the 
o n l y  paper for international solidarity 
of the working dass, for- direct peace 
between all victims of the capitalist Qn- 
slaught. for socialism. # i f

"Spartacus” appeared during the  entire 
Germ an occupation. Rs firet editors.
H . Sneevliet and his 7  comrades. were 
assassinated -hy a Germ an firingsquad 
on April 13, 1942. O thers took their 
place. "Spartacus” continued his work.

T he spirit óf ” Spartacus” . the spirit of 
the revolution against capitalut tyranny. 
against imperialism w n d  i ts , murdêrous 
wars. the spirit of fetruggle for a socialist 
order of the hum an society ,w ill never 
die. It will be vtctorious on the d a y ' 
which will bring Ite ra tio n  and Iteedom 
to- all mankind..

Priis 15 cent

Ju n i 1043

werden afgeslacht in Januari 1919 
de voorlopers van de SS en SA . 
namen zullen leven voor altijd in 
harten van de  armen en onderdru 
£ n  wederom herleefde Spart, 
ln 1940., in Nederland, ondanks 
moordende terreur Van Hitler en 
medeplichtigen, gaven Nederlandse 
cialisten de e e r s t e i 11 e g a 1 e krant t« 
-het fascisme en  de e n i g e  krant- 
de internationale solidariteit van d 
beiderklasse. voor directe vrede t 
alle slachtoffers van het kapital 
voor het socialisme, uit.- 
„Spartacus” verscheen, tijdens xie g 
Duitse bezetting Z ijn ' eerste uitge
H . Sneevliet en  zijn 7 kamer 
Werden op 13 April 1942 door een 
vuurpeleton vermootd. A nderen kwa 
in hun plaats. ..Spartacus” zette 

v werk voort. t >
D e geest van ..Spartacus . de geestl 
de revolutie tegen kapitalistische tyrarf 
tegen ^é t imperialisme en zijn moordd 
oorlogen, de geest van de ^strijd 
een socialistische ordening van de - 
schappij zal nooit sterven. Hij zal

* vieren op de dag, die bevrijding en | 
heid^voor de gehele mensheid zal breir

OVER ONS EN ZONDER ON

k . f
k-, '>

D e oorlog in Europa is beeindigd.
D e-D uitse  fascistische overheersing ligt 
achter ons. Langzaam gaat het* gordijn 
dat . vijf jaren. in Duitsland zelfs twaaK 
jaren. over Europa lag. omhoog.

M aar w at zich aan onze aanbhk vertoont 
isi zo overweldignd in  zijri afschuwelijke 
ruïneusheid. en bijna ongelooflijk mensen- 
’eed. djtt wij. ja zelf« wij. die door ons

internationalisme en  door onze. . 
inzichten open zijn blijven staan 
het pnderkerthen van dè waarhei 
deze, een ogenblik nodig hebben de 

'  Vart' de toestand, de diepte 
menselijk drama te peilan.

A ls éen natuurram p ging* een m( 
vijf jaien d utenf ê vemietigingsv 
over geheel Europa. Alle mens

3e Jaargang - N o ..24
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chten. het geh'ele menselijke kunnen. 
i ehergie zijn gericht geweest op een 
»Ie vernietiging, en na , nu alles stil 
rdt, nu  staan wij aan  de ruïnes, bij 
in veelsoortige uniformen gestoken 
aarde geworpen, soldatenlijken, nu 
i wij de lichamelijk en  geestelijk 
chonden m annen, vrouw en en kinde- 
futt de gebombardeerde steden, n u  

wij de vervuilde en  verhongerde 
opese millioenenbevolking. 
het gordijn opgaat, valt ook de 

e in ons. M aar die stilte duurt 
^his een ogenblik. H et leven gaat 

t. Leven is beweging. Leven is
1. E n  leven ën  strijd roepen ons de 

its tn te  nemen die ons aangewezen 
^aar en  hoq^ zal die plaats zijn? 

fj leven onder kapitalistische verhou- 
:n en d e  ontwikkeling van dit stel- 
chiep de grote trusts er^ kartels, de 
Tdmonopolies. die alles aan hup/ 

onderwierpen, mensen en klassen, 
irolkereh en de staat; en het kapi- 
ie^ toegerust met al die macht is 
ntet in staat gebleken ondanks de 
ie voortbrengixigsmogelijkheden, ja 
die bijna onbegrensde Ynogelijkhe 
een  welvarende samenleving te

ïn*" ■ f.- 
ut het kapitalisme met zijh particu- 
•■eigendom en met zijn productie 
le  w inst toevloeiende aan  die par
eren. geraakte, zoöals Karl Mant 
eeds in  het Communistisch Mani- 
van 1848 voorspelde, in zijn eigen 
’lijke tegenstellingen verstrikt. Steeds
sr^verden  de crisissen veroorzaakt 
dejlkrachtifi groeiende productie en 

iaaPm btig  toenemende, vaak zelfs 
tiende koookracht van dekoopkracht grote

jlosbare tegenstellingen in het 
Etlisme. dat nu éénmaal -de winst 
»ls meerwaarde aan  den arbeider

onthouden wordt, als motief heeft. 
Heftiger en dieper werden de cristssen. 
Sneller volgden zij elkaar op. naarm ate 
de aarde tneer en  meer in het kapita
listische productieproces werd opgeno
m en: Steeds groter werden de '  Icagita- 
listische tegenstellingen. ;
Z o  zijn w e beland in het tijdvak van 
de algemene crisis, die slechts zwakke 
nuanceringen in de  conjunctuur te 
zien geeft. •“ . .
Z o  zijn w e beland tn  de  periode^ van 
de grote, imperialistische wereldoorlo
gen. die tijdelijk oplossingen voor de 
crisis * moeten brengen, maar d i#  ander
zijds de kapitalistische productiekrachten 

‘ opjÉfcen, vergrotèn en  rationaliseren, ln 
de na-oorlogse jaren vracht in het 
bijzonder de  arbeidersklasse van  Europa 
een hard lot en tegel ijl* een zware taak.

' H et kapitalisme moet proberen het 
economische • leven OfJ d e  ruïnes weder 
op te bouwen. Belast en  beladen met ' 

' '  schulden.' zullen credieten van de  andere 
'con tinen ten  nodig zijn om de opbouw 

te financieren. Eens de leverancier van . 
Industriële prodlicten van de ganse 
'wereld, zal.zij thans de afzetm arkten^

• veelal gesloten en veroverd vinden.,, 
Machtige monopolistische concurrenten 
zullen het tegentreden waar. hel zich ook 
een  plaats voor. export zal pogen te 

«■ veroveren. Liefdé en  mededogen zijn 
weinig gangbare• artikelen op de kapita
listische markt.

D é  heropbouw van EJu^opa zal daarom 
op kapitalistische .basis alleen dan kunnen 
geschieden, w anneer vrijwillig of ge- 
dvjongen dé arbeidersklaas onder zware 
arbeid een  sober bestaan aanvaardt. 
,Dè, Europese arbeider w ordt bedreigd 
m et maatschappelijke verhoudingen, dte 
in  alle opzichten aan  het fascistisqhe \ 
Duttsland herinneren.«

van zaken op de conferentie in 
^Francisco, het conflict tussen Enge- 

en de Joegoslavische volksfront- 
Tito wegens Trieste en tussen 

id en de collega van Tito, de 
ïe, wegens Syrië en de Libanon en 
>k de Russische troepenbewegingen

'Ji
Voorlopig « lm  acbalotetraHe en redactie
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sen. Frankrijk is  nog niet helemaal 
tevreden, het w il graag het Roergebied, 
Keulen, Düsseldorf enz. bezetten. Zullen 
de Fransen hier meer succes hebben dan 
m et de beschieting ën he t bombarde* 
m ent van Damascus, Aleppo, Hama en 
Homs in  het verre  Syrië? Of zullen hun

I E L I J N
le Nederlandse annexionisten misschien 
oor zijn, die zo graag hun  M ilitair Ge- 
ag ook aan de andere kant van de grens 
rillen uitoefenen? Het M.G. zou bijzon
er geschikt zijn als bezettingsautori- 
eit. Bézettingsautoriteiten zijn name- 
jk  ook niet aan de beginselen van de 
rond w et. gebonden, zij behoeven geen 
ïmenging van burgerlijke instanties te  
ulden. Civiele instanties hebben geen 
-mslag, als zij in de omgeving van mili- 
ire  autoriteiten moeten werken, gelijk 
>g kö rt geleden door de leidende offi- 
e r van de nu ook m ilitaire repatrië- 
ngscommissie uitdrukkelijk w ö d  be- 
?stigd, toen hij he t falen van  de civiele 
mmissie-op collegiale m anier trachtte  
verontschuldigen.

smarcatielijn tussen bezettingslegers, 
ssen autoriteiten, m ilitaire en civiele, 
ssen overwinnaars en overwonnenen, 
ssen regeringen en geregeerden, 
ssen bezitters en bezitlozen zijn 
srkwaardige lijnen. Ze zijn scheidings- 
nen, niet alleen terw ille van  de goede 
de, opdat iedereen weet, w aar hij be- 
ort. Neen, zij scheiden inderdaad, zij 
rlopen, w aar eigenlijk afgronden zijn, 
e de m eesten nog n ie t kunnen zien of 
isschien ook n iet willen zien. E n  w aar- 
zij zullen worden meegesleurd, zodÄ  
storm  losbreekt. - - 

o
ver de hele aarde worden deze dem ar- 
itielijnen getrokken. Door wie? De fas- 
stische misdadigers hebben het ook ge- 
aan. Zij markeerden, om te  beginnen, 
e levensruim te van  h e t „H errenvolk”, 
an de meesters der concentratie- 
ampen. Maar zij bedoelden natuurlijk  
e h e le  wereld. A llen  wilden, zij vergas

sen o f levend verbranden, die n ie t be? 
re id  o f  geschikt waren, de „Übermen
schen”  te  dienen. M aar h u n  rijk  is  n iet 
m eer van deze wereld.
En n u  w ordt opnieuw gem arkeerd. Niet 
alleen de bezettingszöne in  Duitsland. 
Overall Hoe lang nog?

1
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Z a l de arbeidersklasse d it aanvaarden? W t)  zijn 
overtuigd van niet. Het- marxistische w eten zegt 
ons. dat uit de gescketste tegenstellingen, de, 
klassenstrijd opnieuw en heftiger dan ooit zal 
oplaaien. Een strijd die zich uttetndeltjk zal 
richten op het grote historische doel. d e  verove-' 
ring van de prpletarische m acht en  de opbouw  
van een socialisttsche orde.

O ok langzaam gaaï^’nog een ander gordijn om
hoog. H et tafreel dal" zich aan ons oog vertoont 
ls ogenschijnlijk minder afschrikwekkend. H et ver
plaatst ons in gedachten naar de westelijke kusten 
van de Verenigde S taten, w aar de- golven van 
de Grote O ceaan in oneindige opeenvolging aan
rollen. D aar. onder de ceders en .een koesterende 
zon in  het 'mooie S t. Francispo. is de conferentie 
htjeen van de vertegenwoordigers van d e  ..vrede
lievende Volkeren". w aarvan vrijwel dtten tn oorlog 
ztjn. waarvan zelfs sommigen om tegenwoordig te 
kunnen ztjn eerst ^en o f meer oorlogsverklatjngen. 
de wereld moesten inslingeren. In de rust-periodes 
zullen de heren Uitzien over de Stille Oceaan, 
als naar die verre landen, wèarover d e  stilte van 
de vrede nog niet^fe gekomen. Japan. China, de 
Philtpijnen en  Indie. D e fel-begeerde gebteden 
m et hun rtjke grondstoffen en grote productie
mogelijkheden. D e ruimte waarin zich. zelfs nu 
de strijd daar reeds w oedt, ja Japan reeds in het 
nauw  w ordt gedreven, de partijen zich nog niet 
definitief hebben ingedeeld.
E n  daaruit blijkt reeds dat de schijn bedriegt. 
W a t  op -die conferentie de deftige heren in rok 
en  Jaquette beddiberèren. handelt nier alleen 
over de vrede en de organisatie daarvan. O rga
nisatie van de vrede betekent daar herverdeling 
van de wereldrijkdommen, Iotsbepaltng van de 
volkeren en klassen. D at • betpkent. onder welke 
vaderlandse vl*g de millioenen onmachtigen ver
der zullen moeten leven en  worstelen. D at be
tekent. opdeling van de 'w ereld  tn machtsgebieden 
en  w aar de combinatres. de machtsverhoödingen 
en  de belangen voortdurend wisselen en  leder 
Imperiaal gebied voortdurend meer „Lebensraum 
behoeft, daar zjjn alle afspraken en pacten van 
tijdelijke' waarde, bestemd om naar gelang van 
de belangen dier machtigen, verdedigd of ver
broken te  worden,
O p  de conferentie te S t. Francisco vergaderen 
de groten der aarde.
Z ij beschikken over het lot der mtllioenen ,werk- 
slaven van Europa en hét verre O osten. D e stem 
van die werkslaven zelf w ordt daar niet gehoord. 
O ok de onze niet. M en beslist daar. o v e r  ons 
en z o n d e r  ons. En dat zal zo blijven, to tdat 
h e t wereldproletartaat de klassenstrijd ln een 
internationale s o l id a ^ i t  zal voerpn>, >

D te strijd komt. Z ij . komt dw ars door de tn 
riallstische oorlogen heen. W a n t het kapltalii 
schiep naar de woorden van Karl M ata zijn eïgi 
doodgraver, de arbeidersklasse en het schept 
de voorwaarden waaronder de arbeldersma 
tot de klassenstrijd worden gedreven.
Als h e t R usland van heden zich ayn alle kanl| 
bedreigd gevoelt m et een imperialistische 
geling en zijn diplomaten te' Moscou. St. Fn 
cisco en elders op hun  wijze die gevaren bacht| 
af te  w enden, dan w eten wi). dat dat ni<^

, weg is. w an t niet door diplomaten zal het 
cialisme tot overwinning komen. Een werkelij| 
Sowjet-Unie zal zich alleen kunnen ontplooi! 
w anneer de Russische arbeiders en  de arbeid 
van de gehele wereld uitbuiting, imperialisme I 
oorlog gezamenlijk bestrijden onder het eigen ri 
vaandel van intemationalismd en klassenstrijd 
de vrije en  zelfstandige arbeidersorganen over 
gehele wereld, de raden-orde van het socialisn 
de proletarische .democratie, w eten te vestig 
D at w il zeggen : D o o r  ons en v o o r  ons.

Herstel.
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D e oorlog van Engeland en Amerika tegi 
D uitsland ls ten einde. Europa is verwoest 
verarm d.-Nu begint de tijd van opbouw  en 
stel. D eze oorlog w as een borlog van het lfaplt» 
Een strijd om wereldm acht tussen het Eng

| Amerikaanse en, het D uitse kapitaal. H et Eng 
Amerikaanse, kapitaal - heeft door • zijn groti 
tndustriele en financtele m acht het Du

' kapitaal verpletterd en vemiettgd. H et Is 
meester over een groot deel van de wereld, 
over W est'Europa. H et N ederlandse kapitaall 
zijn kleine bondgenoot en satellfet.
N u begint een n ieuw e strijd. V oor de arbeid 
komt het er in de eerste plaats op a a n .1 ( 
duidelijk tè  zien. dat nu  opbouw  en herstel 
tekent: oorlog van het zegevierende kapitaal te 

^  3e arbeidersklasse. O veral . tn de Wereld, 
vooral tn het verwoeste en uitgeplunderde Eu

• Als wij over opbouw  en herstel spreken, denn 
wij aan de opbouw  van woningen ertfab rie  
herstel van bruggen en  wegen, hersUH van 
keer. van geregelde aanvoer van levjfcmtdd 
D at alles IB natuurlijk ook noodig. w anti 
maatschappij m oet leven. M aar voor het kapiti 
voor de kapitalisten ts iets anders nog gev 
ger. H et kapitaal moet w eer w inst kunnen 
w inst voor de bezittende klasse om van te 
w inst om ‘ op , te  zamelen tot nieuw  kapiti 
A ls de regering bekend maakt, hoeveel „i

N ederland heeft en hoeveel geld ze voor 
op van machines en Van oorlogsmateriaal 
nertka nodig heeff, en  ze nófemt daar niet 

m aar milliarden. '  dan slaat ieder 
_zitter de schrik In de. portemonnaie. En 
t, hoezeer hij dan moet zyrgen kapitaal 

amelen en w inst te  maken, hoe • meer

1nst moet door uitbuiting van de .arbeiders 
l».' E n  daarvoor moeten de arbeiders weer 
[h e t .oude juk gebracht worden. V oor het 

sme betekent opbouw  ln de eerste plaats, 
i arbeiders w eer in het gareel gespannen 
fi. D at is de diepste grondslag, aa t is het 
{langrijkste, w aar alles van afhangt. Herstel 
nt voor de bezittende klasse in de eerste 

| :  herstel van de uitbuiting der arbeiders- 
M a *  dat is niet voldoende, ln  alle toe-_ 

kranten en regeringsverklaringen hoort 
Idoor h e t zelfde lied: de wereld is verarmd, 
etén soberder leven. Denk er om. arbeiders, 

lle oorlog hebben jullie veel te royaal ge- 
Iveel te veel verdiend en uitgegeven; die 
Standaard kan na de oórlog niet hersteld 
I. E r zal harder gewerkt en minder verdiend 

worden. Z o  klinkt ^iet aan alle kanten in  • 
rtngen en krantenartikelen, en  ook in alle 

gespifekken, die men beluistert, 
skend dat de komende tijd een tijd van 

rijd zal ztjn. V an strijd' tussen ,de betde 
kelljkè "klassen, de kapitalistenklasse en de 
sklasse. w ie van beiden het verlies en het 

voornamelijk zal dragen. Het. kapitaal zal.
>ke w insten te  kunnen maken, met alle 

I de levensstandaard van de urbeidera zo diep 
|k  naar beneden proberen të drukken. D e • 

zullen, om ntet lichamelijk en geestelijk 
upers er onder gedrukt te worden, met aBe • 

■tegen moeten strijden. D at is d e  eerste 
van de nieuw e Wereld na de oorlog: 

Btipche opbóuw betekent de arbeidersklasse 
lager peil dan Van vóór de oorlog 
dringen. H et kapitaal vindt daarvoor 
gunstige omstandigheden. En het ts 

bezig, zich daarvoor starke posities in 
ttng en  d e . maatschappij te verzekeren, 
stlge omstandigheden hier zijn d e ,o n t -  

en verarming van de arbeiders door 
oorlogsbezetting. M en is gewend aan  *  
noodzakelijk voedsel, aan langzame 

g. aan schrale onvoldoende'surrogaten 
_ jtné van alle kleine luxe. Is h e t ntet 

lijk als ■ de heersende machten zich nu  ■ 
niet h«asken om nu volop levensmiddelen 

^voeren? E n  als zij zullen 'trachten, door 
W i e  te handhaven, de arbeiders ook ge 
de komende tijden aan een armoediger

bevrediging van hun levensbehoeften te w ennen? 
D aartoe moet het kapitaal zorgen, zijn m acht in 
de maatschappij te versterken.' D aar is het druk 
mee bezig. O veral in de organisaties van opbouw .

’ plaatst het zijn agenten, am btenaren, ingenieurs 
en bazen, die van kapitalistische geest doortrokken 
zt|n. en  vast overtuigd, dat zaken alleen goed 
kunnen gaan als de arbeiders, a ls  gehoorzame 
werkdieren er onder blijven. Tegelijk tracht het ^  
zijn mannen in de regering te brengen en de invloed 
van jonge idealisten hervormers, die van een nieuwe 
vrijere wereld dromen, tegen te gaan. D e opbouw 
staat grotendeels onder leiding van  de staat; dus 
kan de staat, door arbeidsvoorwaarden voor ta 
schrijven, het kapitaal helpen tegen arbeiderseisen.
D e arbeiders moeten er dus w el op rekenen. . 
d at door allerlei regeringsverordeningen vanboven 

, af. hun strijd voor een groter stuk brood belemmerd ' 
èn verzwaard zal worden.

W a t  moeten d e ’ arbeiders daartegen d o en ?  Er 
il maar eent middel: strijden, zich • verzetten. En 
dat de arbeiders dit reeds begrepen’ hebben, blijkt 
wel uit de vele stakingen, d ie  in België, in Frank 
rijk. en ook hier te lande, in  Brabant en andere 
provincies telkens uitbarsteo. A rbeiders staken 
niet voor pleizier m aar uit nood. D eze stakingen 
bewijzen, dat in al deze landen het kapitaal 
doende ls óm de verarming van de wereld jloor 

_ de oorlog op de arbèiders af te  schuiven en  hen 
daarbij tegelijk vaster onder het juk der uitbuiting 
_te brengen. En ze bewijzen ook. dat'de arbeiders
zich . daaraan niet goedwillig onderw ^pen. 
Stommerds, zegt d e  bmve burger of intellectueel: 
zien ze dan njet. dat ze zo hun  éigen glazen in
gooien? A ls / er niet gebouwd en  aangevoerd 
w ordt, zu llen ' ze zelf ook geen woning en  gefcn 
eten hebben: als er niet gewerkt m w  gestaakt , 
wordt, is er geen herstel, en  blijven zij zelf ln 
de nood zitten. Onnozelingen. kunnen de arbeiden 
antwoorden; O m dat jullie niets van arbeid en 
kapitalisme w eten en  zo tot Handlangers van het 
kapitaal w orden ntet. begrijpen "jullie, d a t de 
arbeiders, als ze gewillig en  onderworpen alles 
aanvaarden, in korte tijd .tot het laagste peil 
zfiuden afzakken ? Strijd is het eenige J^ a t v,er- 
laging van het levenspeil kan tegenhouden. «

' / •
Z al de strijd sUcces hebben, dan  is daarvoor het 
een en ander nodig. In de eerste plaats solidari
teit. vaste aaneengeslotenheid. onverbrekelijke 
genheid. Uiterlijke eenheid door allemaal lid  van y  
één grote,vakvereniging te^zijn, help t daarbij, niet 
veel. D an zijn de arbeiders toch  geen- meester, 
over hun aktie. "-W an t ze hebben de meesters 
v i n  de organjjatle. 3 e  bestuurden  boven zich. 

.d te  alles beheersen en  de zaken m et de directeuren

van zaken op de conferentie in 
^Francisco, het conflict tussen Enge- 

en de Joegoslavische volksfront- 
raal Tito wegens Trieste en tussen 
land en .de collega van Tito, de 

Je, wegens Syrië en de Libanon en 
look de Russische troepenbewegingen

sen. Frankrijk is  nog n iet helem aal 
tevreden, he t w il gräag he t Roergebied, 
Keulen, Düsseldorf enz. bezetten. Zullen 
de Fransen hier m eer succes hebben dan 
m et de beschieting en he t bombarde* 
m ent van Damascus, Aleppo, Hama en 
Homa in  h e t verre  Syrië? Of zullen hun

V o o rlo p ig  a d re s  a d m in is t r a t ie  e n  re d a c t ie
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je Nederlandse annexionisten misschien 
voor zijn, die zo graag hun M ilitair Ge
lag ook aan de andere kant van de grens 
zillen uitoefenen? Het M.G. zou bijzon- 
ler geschikt zijn als bezettingsautori- 
2it. Bezettingsautóriteiten zijn name- 
jk  ook niet aan de beginselen van de 

indwet gebonden, zij behoeven geen 
.„nenging van burgerlijke instanties te  
ulden. Civiele instanties hebben geen 
rmslag, als zij in de omgeving van mili- 
tire autoriteiten moeten werken, gelijk 
og kort geleden door de leidende óffi- 
e r van de nü ook m ilitaire repatrië- _« 
ngscommissie uitdrukkelijk w erd be- 
estigd, toen hij he t falen van de civiele 
munissie op collegiale m anier trachtte 

verontschuldigen.
o

emarcatielijn tussen bezettingslegers, 
assen autoriteiten, m ilitaire en  civiele, 
assen overwinnaars en overwonnenen, 
issen regeringen en geregeerden, 
issen bezitters en bezitlozen zijn 
lerkwaardige lijnen. Ze zijn scheidings- 
nen, n ie t alleen terw ille van  de goede 
rde, opdat iedereen w eet, w aar hij be- 
K>rt. Neen, zij scheiden inderdaad, zij 
;rlopen, waar eigenlijk afgronden zijn, 
e de meesten nog n iet kunnen zien of 
lisschien ook n iet willen zien. En w aar- 

zij zullen worden meegesleurd, zoebfe 
e storm losbreekt.

o
■ver de hele aarde worden deze dem ar- 
atielijnen getrokken. Door wie? De fas- 
istische misdadigers hebben he t ook ge- 
aan. Zij markeerden, om te  beginnen, 
je levensruim te van h e t  „Herrenvolk”, 
tan de meesters der concentratie- 
tampen. Maar zij bedoelden natuurlijk  

.ie bple wereld. Allen w ilden d j  vergas
sen o f levend verbranden, die n ie t be* 
reid  of geschikt waren, de „Übermen
schen** te  dienen. M aar h u n  r ijk  is n iet 
m eer van deze wereld.
Én n u  w ordt opnieuw  ̂ gemarkeerd. Niet 
alleen de bezettingszone in  Duitsland. 
Overall Hoe lang nog?
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én dc Keren van Het kapitaal bedisselen. W a t 
de arbeider, nodig hebben Is de vaste eenheid 
tn bun  eigen werkgroep, waarin ze re lt meester 
zijn over al bun acties en daarbij geheel op 
elkaar moeten kunnen rekenen.
D e werkgroep, bet bedrijfspersoneel. is de een
heid. die «elf voortdurend bespreekt % en  besluit 
over w at ze te  doen heeft, over arbeidsvoor
waarden. over behandeling, over arbeid en strl)d. 
E n  die kan alleen w at doen als ze allen vast op 
elkaar kunnen rekenen, het geheel op elkeen, en 
elkeen op het geheel. ,
H e t gaat daarbij ntet alleen om loon en arbeids
tijd M aar ook om een menswaardige behandeling. 
D e tijd moét voorbij zijn. j a t  arbeiders als weer
loze koelis zich moeten laten trappen vernederen 
•n  uitschelden door onderbazen. H et kapitaal zou 
dat wel graag willen, om ze een gevoel van 
machteloosheid te  geven, pn geen moed ol durf 
te  laten opkomen. M aar dat zal niet lukken; 
tenminste als ln de arbeiders genoeg f i e r h e i d  en 
trots leeft om daartegen op te  komen, h n  dat 
zal het geval zijn. als ieder w eet dat hl) op de 
gemeenschap van zijn kameraden kan steunen. 
D an  zullen ze eisen, en  steeds opnieuw de els 
dóórzetten, van als 'g roep  erkend le  word«», als 
groep te  overleggén. op te treden en leder der 
leden tegen machtsmisbruik van chefs ol bazen 
te  beschermen.

ln  de loonstrijd zullen ze. al houden ze nog zo 
taal vor. niet altijd succes hebben. Grote winst 
U te zeer een levensbelang Voor bet kapitaal, en 
h e t zal daarvoor vaak zijn .volle macht tn het 
veld voeren. M aar de «rote winst voor de arbeiders 
ligt vooral ln- de groei van hun eenheid, hun 
vaste aaneengeslotenheld. D at ls de arbelders- 
opbouw van de nieuwe wereld. W a n t dat ls de 
opbouw  van de mhcht. waarmee ze eenmaal het 
kapitaal moeten overWlnnen en meester worden 
over de maatschappij.

pelljk
bare

P erspolem iek

H et ts Interessant op te  merken. T\oo mënsen en 
groepen ztch wederom üj conservatieve, om ntet 
te  zeggen reactlonnalre lichting ontwikkelen. A ls 
de benoeming van’ M r.'T rip  tot president van de
N ed. Bank gepaard gaat met dé mededeling van 
den M inister v in  Financiën dat In de kooiende 
ttjd van velen zware geldelijke offers zuWet\ wor
den gevraagd, terwijl ons gehele volk ziéh tal van 

JiepeA lngen heeft te getroosten ln  h e tb è lan g v a n

een welvaarUherstel van allen . dan w eten I 
waar de kapitalistische klepel hangt maar I 
dan begrijpen wij uitstekend boe onvermijj 
de ideologieën en  daarmee de politieke verljo 
gen zich wijzigen. i n  I
H alen wi) daarvan enkéTe voorbeelden aan.1 
oproep van de N ederl. Volksbeweging houd t| 
i n :

"da t ons Nederl. volk, zowel voor de 
aan eigen nattonale gemeenschap aW vo 

' behouden van een waardige plaats In 
der volkeren, bqvenal nodig beeft een ge 
vernieuwing, gevoed u i t  de levendé' 
van Christendom en  Humanisme, die 
onze volkskracht hebben bestem peld , «•

„trouw  aan O ranje, symbool der nat.

,/la t met nam e de christelijke antithese 
klassenstrijd voor de oplossing dor maati 
«lijke vraagstukken van heden geen 

beginselen m eer zijn . ,»

Deze oproep w erd ondertekend door 
-J . E . de Q uay . destijds lid van het . 
van de -N e d . U nie. w aarvan « Ifs  
V olk" • verklaart:

..E r w erd* een  „N ederlands soclallsc 
creëerd dat in  wezen nauwelijks te 
scheiden viel v a n ^ t  D ultsche nat. SoCla

M aar ook. wqrd die oproep onderleekenq 
P. J. Schm idt, destijds voorzitter van O . 
R .S .A .P . en  Fr. Goedhart, destijds mede-i 
van de Tribune (C P .N .)
„D e W aarhe id"  concurreert met deze 
alleen zó 1* h e t te verklaren, dat als J  
derdezere" In bet nr. van 24 M ei kan 
gepubliceerd :

„Eerbied voor ons Volkslied.
G root ls onze vreuflde; dat ons volksli 
mag klinken. M aar w e moeten er 
gaan zeulen. H et W ilhelm us ls niet 
om  gezongen te w orden bij een teestb 
bij een frivole zuippartij. Zelfs I n d e  
van de zwarthandelaren w ordt het I 
gezongen. H et W ilhelm us Zingen wij.J

• • • volk samenkomt op hoogtijdagen of
van strijd. M aar w e zingen het 
straatlied". —..

H et is InderdAAd keurig gezégd, zo 
anders, dan  de „frivole" arcorr-taal van 
Zij hebben bet heerlijk ver gebracht l 
arbeiders, zullen opriieuw moeten 1

G roeiende Eigenw aarde.
bet 'Ogenblik, dat wij dit nummer samen

en zijn niet minder dan 30 .000 Anisterdamse 
liders o.m. de gehele arbeidsreserve. In staking', 

gaat daarbij zowel om de arbeidsvoorwaar 
loon. schoeisel, voedsel enz... als om de on- 
i werken onder heel of half fascistische*. 
!• is ondoenlijk om in een weekblad, 
jvendien geheel uit de hand moet worden 

l. kwesties als deze op de voet te volgen 
ieel te  bli)ven ln die zin. dat adviezen 
jlen Itunnei) worden 'gegeven.' D at geldt 

tn een periode als nu.’ waarin 
stakingen uit de grond kunnen vliegen, 

jm  zich been Idinnen grijpen, maar oök  

snel w eer kunnen worden .beëindigd.
Wijk zal bet zijn dat wij opa verheugen 

strijdvaardigheid dyof' de Amsterdamse 
i betoond. D e algemene inzichten die 

Ibben omtrent klasse-acties worden ln ons 
i regelmatig naar voren gebracht en daar- 

llen onze lezers dus o o t  de nodige, op- 
voor de beoordeling van de Amsterdamse , 

kunnen -verkrijgen, 
willen wij echter op één punt d e  aan- 

festigen. r  . > 1

>p de kwestie van de verontwaardiging 
ïr de. stakers, die w e in grote delen van 
ontmoeten. D eze is maar al te goed .te 

l. W a t  ons in deze beweging treft, is 
>r dtf arbeiders bezwaren worden gemaakt 
sr hen. dte boven hun  geplaatit worden 
fs. H el gaaf enerzijds tegen J e  Ned. 
tUohappij, die zich de twijfelachtige 
tield heeft verworven, de uitbuiting der 
to t het uiterste te kunnen opschroeven.

; anderzijds tegen enige chefs, die gedurende 
-  braaf hebben meegedaan, om de arbeiders 

" bel tragen.
w eet. dat alle arbetders destijds van * 

w oede en  diepe haat Jegens deze 
dd waren. E n  ts het m i niet ver

d a t de arbeiders nu welgeréft. langer

m et hen te w erken? Iedereen die er prijs op 
stelt, dat de arbeidende bevolking niet bestaat 
u it een stelletje nullen, maar uit fiere m annen en 
vrouwen, die voldoende karakter hebbén. om ook 
nog een woordje mee te praten in hun arbeids
proces, moet deze onwil toejuichen. En nu moge 
..Trouw " van mening zijn. dat dan niet to t de 
staking gegrepen moet worden, maar dat zulk een 
geschil langs burocratische weg zijn oplossing 
moet vinden, de «rbetdws • heftl»n ' hiervoor 'een  
betere neus en w eten, dat de directè w eg *3e
beste 1».

W e  w eten nu nog niet. boe d it conflict eindigen 
zal. waarschijnlijk zullen de stakers op dit punt 
wel eén overwinning boekoA. Tenminste een 
schijnoverwinning, w a n t' w e hebben reeds een 
voorbeeld, hoe dergelijke kw esties door de rege
rende m ich ten ' tot oplossing worden gebracht. In 
M aart staakten ‘de mijnwerkers voor een zelfde 
kwestie en inderdaad werden enige chefs, uit de 
mtjn verwijderd. Echter :  . . .  een paar dagen 
later bleken deze collaborateurs naar een an<ftre 
mijn overgeplaatst te  ztjn I I I  
Een soortgelijk vedoop Is ook nu denkbaar. D e 
overwinning Is dan een schijnoverwinning. M aar 
w e houden ons er van overtuigd, dat de regerende 
machten de diensten van deze lieden uitstekend 
kunnen gebruiken. U it de pers blijkt tenminste

• telken* Weer. hoe moeilijk het U. allerlei beulen 
van de arbeidersklasse kwijt te  raken.

D e dlreoUpraktische betekenis van de els • der 
stakers ten opzichte van de collaborateurs achten 
w e daafom niet af* te  groot. M aar de Innerlijke 
.waarde grijpt toch diep genoeg. D e werkelijke 
betekenis van de els ligt hierin, dat het gevoel 
van eigenwaarde klaarblijkelijk zó gfpot is. dat 
hier getornd w ordt aan het oude heersersrecht. 
dat de arbeiders er niets mee te  maken hebben, 
met wie ze moetet* werken. W ie  werkelijk een 
open oog heeft voor de culturele verheffing van 
de arbeidende massa's m oet d eze ' fierheid van 
karakter toejuichen.

„ „  van zaken op de conferentie in 
Francisco, het conflict tussen Enge* 
en de Joegoslavische volksfront« 

raai Tito wegens Trieste en tussen 
geland en de collega van Tito, de 
le, wegens Syrië en de Libanon en 
Dk de Russische troepenbewegingen

sen. Frankrijk is nog nipt helemaal 
tevreden, het wil grapg het Roergebied, 
Keulen, Düsseldorf enz. bezetten. Zullen 
de Fransen hier m eer succes hebben dan 
m et de beschieting en het bombarde* 
m ent van Damascus, Aleppo, Hama en 
Homs in  he t verre Syrië? Of. zullen hun

I E L I J N
3e Nederlandse annexionisten misschien 
iroor zijn, die zo graag hun M ilitair Ge- 
tag ook aan de andere kant van de grens 
willen uitoefenèn? H et M.G. zou bijzon* 
3er geschikt zijn als bezettingsautori- 
teit. Bezettingsautoriteiten zijn name- 
i jk  ook niet aan de beginselen van de 
grondwet gebonden, zij behoeven geen 
nm enging van burgerlijke instanties te  
ïulden. Civiele instanties hebben geen 

slag, als zij in de omgeving van m üi- 
re autoriteiten moeten werken, gelijk 

kort geleden door de leidende affi- 
jier van de nu ook m ilitaire repatrië- 

ïgscommissie uitdrukkelijk w erd be
vestigd, toen hij het falen van de civiele 
jmmissie op collegiale m anier trad itie  

verontschuldigen.
o

Demarcatielijn tussen bezettingslegers, 
ussen autoriteiten, militaire en civiele, 
ussen overwinnaars en overwonnenen, 
ussen regeringen en geregeerden, 
ussen bezitters en bezitlozen zijn 
nerkwaardige lijnen. Ze zijn scheidings- 

ïen, n ie t alleen terw ille van de goede 
le, opdat iedereen weet, w aar hij be

koort. Neen, zij scheiden inderdaad, zij 
ïrlopen, w aar eigenlijk afgronden zijn, 
ie de m eesten nog niet kunnen zien of 
ïisschien ook niet willen zien. En w aar- 

zij zullen worden meegesleurd, zodlta 
le storm losbreekt.

o
de hele aarde worden deze dem ar- 

itielijnen getrokken. Door wie? De fas- 
ie misdadigers hebben het ook gfe- 

ian. Zij markeerden, om te beginnen, 
levensruim te van he t „Herrenvolk”, 

de meesters der concentratie- 
ïpen. M aar zij bedoelden natuurlijk  

h e le  wereld. Allen w ilden zij vergas* 
sen of levend verbranden, die be
reid  of geschikt waren, de „Übermen
schen** te dienen. M aar h u n  r ijk  is niet 
m eer van deze wereld.
En nu  w ordt opnieuw gemarkeeAL Niet 
alleen de bezettingszone in  Duitsland. 
Overall Hoe lang nog?
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gedraagt ? Dat ..gevaar" I. inderdaad rüetdenk
L e id ig -  G elukkig I W a n t  h e t  zo u  alleen een
uiting zi)n van groeiende eigenwaarde der ar -  
dende bevolking. v

Redacteur:
I J E E R D  W O U D S T R A

Amsterdam

A n n e x a t i e
Herhaaldelljk gaan .temmen op. om stukke^ van 
DuiUland bij Nederland te voegen. Gewoo ) %
worden deze aa*praken op Duits gebied ge
recbtvaardigd als »chadevergoedln* voor de ve^
woestingen. die de DuiUe legerborden bier hebben 
aangericht. een schade, dfe onlang, op 8 milliard 

Nverd geraamd. Van Kleften, meent dat de «iade- .
-vergoeding zou kunnen gegeven worden in de
vorm van een klein, doob vruchtUar .tuk W d 
waarbij bet io^gaan om een .tuk. veel kle.ner 
dan Nederland. Men meent, dat de annexatie zo ^ 
ongeveer btj oni nationaal faUoen hoort Natio
naal bewurtzijn voert mede tot Groot-nederland 
denken. '  Groot-nederland. denken voert to - 
annexatie van aangrenzend QuiU gebied Jan 
Haring bepleitte trv...Klein maar Dapper gebieds
uitbreiding .  tot 'aan de Wezer beneven. bet
Rubrgebied. En ook de katholieke „Cbn.topboor 
is voor qnnexatte al. »chadevergoeding. omdat 
lang. de weg van herstelbetalingen nooit voldoende 
binnen kunnen,komen. Het blad ..De Nieuwe 
Vrijheid" neemt in deze kwestie een a*der 
standpunt in. Annexatie al. wraak of als schade- 
vergoedmg acht het nadelig voor de economische 
en politieke ontwikkeling van Europa. Maar al. 
annexatie nodig is in verband met dé algemene 

.Europese politiek, dan j .  het blad er voor.

Het doet een beet|e grappig aan. al» we zien. 
hoe de één zich v66r annexatie verklaart en de 

.  ander er tegen. Het kleln.te klnU kan toch zo

langzamerhand wel weten, dat wij al. bev 
over deze kwestie» niet» te zeggen hebben 
wordt door de grootmachten, , be.U.Il *  
wereld opnieuw gaan verdelen. W ‘l > e 
die zaak evenveel te beslissen al» in de 
of het morgen zal gaan regenen of niet 

4 dertussen zitten de heren en dame» hlerj 
ernstige gezichten en diepzinnige argument 

• kaar te overtuigen of we voor— of tegepsü
*  van de annexatie moeten xtjn.

Jammer genoeg doen ook nog veel -arbeid»
dit onderhoudende gezelschapspelletje mee 
vül-zeggen, dat ze zich , nog bezighoudej 
de vraagstukken, dte de gevoelswereld ^
denken van de bezittende kla».e en de 

'  ‘ burgerij beheersen. Ze zien nog geen eigeri 
einden van maaUchappelljke organisatie «*

* maatschappelijk samenleven. A n n e x a t i e  

.trtjd m e t  d e  b e l a n g e n  v a n  d e  a rb « * d e «  

J .  geheel.''Voor de belangen der arbetde 
moeten we in de eerste plaats tntemptio' 
zijn. D.WJ».. w e  b e b b e n  g e e n  r a d e * ^ “

' wel eeJ w e r e ld r a d .  Dat 1» de
Hasse der wereld; dte het op één punt volko. 
ts. Dit ene punt i» dit. dat voor alles de e 

* kla.se over de gehele wereld in afhan 
gehoben moet worden, opdat de wln.li 
kan doordraaien. Het verdeel en heer. .»I 
een Immer geliefde methode. Annexatie f 
evenals h'er.telarbeid door de..vWagene 
der» extra uitbuiting. On» belang da 
belang van «11« arbeider», waar ook te j 
is de opheffing der uitbuiting. Jjet 
beheer «n de zelfstandige organi.atie 
bedrijfsleven der wereld, het veVenJ 
productiegebieden over de , h«sle we 
beheer der arbeider.. Dat zo ^  het eind 
uitbuiting betekenen.

Proletariërs aller landen,  verenigt U I
V oorlopig  a d re . adm inistratie en  redactie

U IT G E V E R U  „D E  VLAM"
H oiendrecb tstraa t 26* -  A m »terdam -Z .

DE D E M A R C A T I E L I J N

Deze strijd ls zo zwaar, zo ultgebreld. 
omvattend, dat &  hele arbeider.kla.-J 

. landén hierin betrokken moet worden. Int 
solidariteit 1» de hoek»teen van komer 
actie». Daarom moeten oinze gedachte^ 
richting stralen en ntet ln v de 
.annexatie*.

is m aar een onschuldig ^ o o rd : de 
larcatielijn. Tw ee partijen  zijn h e t 
e lkaar eens gew ordeh, n ada t zij de 

leenschappelijke vijand verslagen 
ten, en  hebben  dw ars door h e t 
idgebied v an  hun  oorlogstegenstan- 
een Itin getrokken. O ostelijk van  

lijn 'h o u jle n  de Russen h e t v e r
fde te rre in  bezet, en bew esten  h ier- 
liggen de zones, w aarin  Engeland, 
•ika en  F ran k rijk  h e t gezag ovqr 
voormalige D uitse Rijk uitoefenen.

•st vrede! H e lb e n  wij ons vergist,
I wij in  de eindfaze van  de tw eede 
^ldoorlog in  Europa reeds h e t ge- 

iel van  de derde geloofden te  v er
in? W as h e t een dwaling, toen  wij 
;rden, d a t de oorlogsverklaring van  
je aan  D uitsland in  w aarheid  ge
w as aan  h e t adres v an  Rusland, 

le openstelling van  de D aj^enellen  
[erbond tussen  T urk ije  en  Engeland 

lerika verstevigde en  verbeterde, 
j l  hierdoor d e  reeds gespannen v er- 

;en tussen  T urk ije  en  R usland 
ieer w erden  verscherp t, d a t de 

id voor G root-B ritaiuüë in  G rie- 
id m aar een  m et tegenzin en  

tij delijk  toegestane com pensatie 
roor de overheersende positie van  
id in- de andere  landen  Van de 
t? W as d a t alles een  vergissing? 

^bben de gebeurten issen  onze op* 
bevestigd? V inden wij de w äar- 

,De W aarheid”, die h e t doet 
ien, alsof e r  in  w ezen slechts 

en  eensgezindheid heersen, nadat 
ld de oorlog gew onnen heeft en  

autistische” p artij-v an  Nedeiv 
>k form eel ontbonden is te n  b a te  

>n dem ocratische, o ran je  getrouw e 
lienstige volkspartij? \
van  zaken op de conferentie in  

Francisco, h e t conflict tussen  E nge- 
en  de Joegoslavische volksfron t- 
•aal T ito  w égens T rieste  en  tussen 

{eland en  de collega van  Tïto, de 
le, w egens S yrië  en de L ibanon en  
>k d e  Russische troepenbew egingen

Het gerommel van de derde wereldoorlog.
Wie spreekt de waarheid? 

Demarcatielijnen tussen overwinnaars en 
overwonnenen, tussen regeerders en ge
regeerden, tossen bezitters en bezitlozen

n aa r de B ulgaars-T urkse en  de B ulgaars- 
G riekse grenzen spreken  een  duidelijke 
taal. S preken »ij of sp reek t „De W aarr 
h e id ” dè w aarheid?
De derde w ereldoorlog is e r  nog 
n ie t, h ij b reek t ook nog n ie t van
daag of m orgen u it. H e t zal w el nog 
enige tijd , w aarschijn lijk  nog enige ja ren  
duren, voordat h e t w eer zo v e r is. En 
de n ieuw e ram p k an  w orden  voorkomen, 
a l s . . . .  als de m ensen, d ie  de w erkelijke 
strijders zijn in  een  oorlog en  die moe
ten  sterven, opletten . W ij zeggen heel 
eenvoudig en  zonder g ro te  pretenties: 
opletten! M en kan  k rach tig er woor
den vinden voor hetgeen  de m ensen 
zullen  m oeten doen teneinde n iet 

‘ w ederom  voor h e t kap italism e en  zijn 
im perialistische am bities te  m ogen s te r
ven 5 of zich door fascistische sadisten  te 
la ten  verm oorden. Wij zeggen: opletten, 
en  wij ze tten  er nog een  uitroepings- 
teken bij. M eer niet.

o
D w ars door C entraal E uropa loopt de 
dem arcatielijn . Ze is nog -n ie t helem aal 
vastgelegd, w an t in  de laa ts te  dagen w il
len  de Russen h aa r  een b ee tje  n aa r  het 
W esten verschuiven, to t aan  de Ooste
lijke oever van  de Elbe, to t in  h e t W es
ten  van  Leipzig. Of 4 i t  za l gebeuren of 
ze lfs ,reed s gebeurd is, w eten  wij n ie t 
precies.
De dem arcatielijn  scheid t de bezettings
legers van  elkaar. D aarginds de Russen, 
hfer de Engelsen, 'A m erikanen  en  F ran 
sen. F rank rijk  is  nog n ie t helem aal 
tevreden, h e t w il graag h e t Roergebied, 
K eulen, D üsseldorf enz. bezetten.. Zullen 
de F ran sen  h ie r  meer succes hebben dan 
z&£i d é  besch ie ting ' en  het borpbarda* 
m en t van Damascus, Aleppo, H am a en 
H om s in  h e t v e rre  Syrië? O f zullen hun

de N ederlandse annexionisten m isschien 
voor zijn, die zo graag  hun  M ilita ir Ge
zag ook aan  de andere k an t van  d e  grens 
w illen  uitoefenen? H et M.G. zou bijzon
der geschikt zijn- als bezettingsautori- 
te it. B ezettingsautóriteiten  zijn nam e
lijk  ook n ie t aan  de beginselen v an  de 
grondw et gebonden, zij behoeven geen 
inm enging van  burgerlijke instan ties te  
duldèn. C iviele instanties hebben  geen 
arm slag, als zij in  de om geving v an  m ili
ta ire  au to rite iten  m oeten w erken, g€ 
nog k o rt geleden door de leidende 
cier v an  d e  n u  ook m ilita ire  rep a trië - 
ringscom m issie u itd rukkelijk  w erd  be
vestigd, toen hij h e t falen  v an  de civiele 
com missie op collegiale m an ier trach tte  
te  verontschuldigen.

o
D em arcatielijn  tussen bezettingslegers, 
tu ssen  autoriteiten , m ilita ire  en  civiele, 
tussen  overw innaars en  overw onnenen, 
tu ssen  regeringen en  geregeerden, 
tu ssen  bezitters en bezitlozen zijn 
m erkw aard ige lijnen. Ze zijn scheidings
lijnen, n ie t alleen te rw ille  v an  d e  goede 
orde, opdat iedereen w eet, w aa r h ij b e
hoort. Neen, zij scheiden inderdaad , zij 
verlopen, w aa r eigenlijk  afgronden zijn, 
d ie de m eesten  nog  n ie t kun n en  zien  of 
m isschien ook n ie t w illen zien. E n  w aa r
in  zij zullen  w orden m eegesleurd, zodftt 
de sto rm 'losbreek t.

o
O ver de hele aarde w orden  deze d em ar
catie lijnen  getrokken. Door w ie? D e fas
cistische m isdadigers hebben  h e t oók ge
daan. Zij m arkeerden , om te  beginnen, 
de levensru im te v a n  h e t  „H errenvolk”, 
van  d e  m eesters d e r  concentra tie
kam pen. M aar zij bedoelden n a tu u rlijk  
d e  h e le  w ereld . A llen  w ild e n  d j  vergas? 
sen o f levend  verbranden, die n ie t bef 
re id  o f gesch ik t waren, de „Übermen
schen”  t e  dienen. Maar hun rijk is wfet 
m eer v an  deze w ereld.
En nu wordt opnieuw gemarkeerd. Niét 
alleen de bezettingszone in Duitsland. 
Overall Hoe lang nog?
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