
Come in, boys, 
and be happy...

Deze. uitnodiging staat te  lezen in  de eta
lage van een Amsterdams café. E r is een 
Canadees by getekend, die een meisje om
helst. M aar e r bestaat ook nog een, dras
tische illustratie by bovenstaande zin
spreuk. Zo schryft „H et V rye Volk” van 
26 Ju n i onder de tite l „Onze meisjes en 
de Canadezen”: „Het kinderhuis A nnette 
w ordt uitgebreid, om althans een klein 
gedeelte te kunnen opvangen van de 
stroom aanstaande ongehuwde moeders en 
vaderloze babies, die over een aantal 
maanden moet worden verwacht. By de 
Gem. Geneeskundige Dienst is een ver
ordening van M G . binnengekomen, waar
in  by besm etting m et geslachtsziekte zo
wel voor dokter als voor' patiënt behan- 
delings- en aanmeldingsplicht is voorge
schreven. Verschillende ziekenhuizen brei
den hun  afdelingen voor geslachtsziekten 
uit en richten nieuwe kraam zalen in. Deze 
en ta l van andere m aatregelen staan in 
verband m et de intiem e omgang, die ver
schillende meisjes en jonge vrouwen op
het ogenblik m et m ilitairen hebben___
Tal van meisjes, ook u it onze normale, 
goede gezinnen, zetten hun  gezondheid en 
hun  toekomst op het spel. Ouders en  meis
jes m oeten begrypen, waarom  het gaat, 
n.l. om omgang m et mannen, die niet te
vreden kunnen zyn met onschuldig be
zoek aan dancing of bioscoop, m aar'd ie in 
ne t algemeen vooral behoefte hebben aan 
geslachtsomgang en dit n a  bioscoop en 
dancing ook verw achten van de meisjes, 
die hen vergezellen.”
D at is een duidelyke taal, die ons de keer- 
zyde der medaille doet zien. M aar hoe kan
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he t ook anders? Weliswaar is de oorlog in 
Europa beëindigd, m aar dat betekent voor 
velen nog niet he t terugkeren naar hun 
gezin. Millioenen overwonnenen zullen in 
kam pen en arbëldscolonnes moeten 
ken, opruim en en opbouwen, honderc 
zenden overwinnaars zullen hen bewaken 
en he t hele D uitse ry k  voor vele jareA 
bezetten. En opdat de bezettende troepen 
n iet op slechte gedachten komen, is hun 
de omgang en de verbroedering m et de 
D uitse bevolking verboden. Overtredingen 
worden streng gestraft. „Zo kreeg een sol
daat 28 dagen opsluiting en inhouding van 
40 dagen soldy, omdat hy tegen een meisje 
geknipoogd had.” (Nieuwsdienst van H et 
Parool, No. 1, 26 Mei 1945). — (Hoeveel 
dagen opsluiting en boete zouden dan wel 
die hoge Am erikaanse officieren hebben 
gekregen, die m et Goering aan tafel zaten 
en hem de hand  drukten?)
A m erika is ver, en v e r  weg zyn de Cana
dese vrouw en en  meisjes. In het grote 
D uitsland zyn er weliswaar ook meisjes, 
m aar die behoren to t het vyandelyke volk. 
Een knipoogje kost daar 28 dagen brom 
men en  40 dagen soldy, een zoen toch 
zeker h e t dubbele! M aar een soldaat wil 
ook leven en vertier hebben, hy kan n iet 
dag en nacht schieten en bommen gooien, 
vooral als e r vrede is. M aar waarvoor zyn 
er dan bondgenoten, die dichter by wo
nen? A m sterdam  is to t amusementsstad 
benoemd, w aar de Canadese soldaat van 
tyd  to t tyd  drie dagen mag doorbrengen. 
En zo zal he t waarschynlyk ook in andere 
steden en  landen zyn. Rotterdam , Brussel, 
Parys, overal zyn vrouwen en meisjes, 
by wie knipogen geen boete kost. M aar 
voor talloos vele jonge m annen en vrouwen 
is de prys van hun gezondheid véél zwaar
der. Zegeningen van he t militairisme!
Come in, boys, and be happy!

Arbeidersbeweging en Esperanto...
P r o l e i o j  c i u j - l a n d a j  u n u i g u l

„ de. afgelopen jaren ons iets hebben
geleerd, dan is het wel dit, dat de arbeiders
klasse m haar bevrydingsstryd alleen dan de 
overwinning kan behalen, wanneer zij zich in 
haar ontwikkeling niet door nationale grenzen 
laat belemmeren. Reeds in de jaren 1936-1938 
hebben de Spaanse Jltoletariërs de harde les 
moeten leren, dat elke nog zo krachtige actie 

^beiders wordt neergeslagen, wanneer 
zy zich ruet over de nationale grenzen uitbreidt. 
B i hoe hebben wijzelf niet, ten tijde van de 
Duitse bezetting en ook daarna nog moeten er! 
varen, dat de proletariërs van alle landen niet 

Cun JlBUWi lotsgemeenschap aan 
^  verbonden, maar ook, dat ze machte- 

tegenover de internationale bour
geoisie zolang ze zelf in nationale afzondering 
zyn gevangen.

Het streven der arbeiders zich aan af- 
ïondering te ontworstelen, is neergelegd in deze 
stiVUeuze: „Proletariërs aller landen verenigt 

nu * *  de »vereniging van 
S t a S *  landen” meef een
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1936, toen de golf van stakingen met bedrijfs
bezetting in Frankrijk naar België en zelfs ge
deeltelijk naar Nederland oversloeg. Maar om 
deze nationale afzondering volkomen en blijvend 
op te heffen is meer nodig. Nodig is in de eerste 
plaats het besef van de noodzakelijke eenheid 
van alle arbeiders over de gehele wereld, van 
het medeleven en zo mogelijk medestrijden met 
onze klassegenoten over de grens. Hiertoe is een 
innig contact noodzakelijk. Maar om dit contact 
tot stand te brengen moeten tal van moeilijk
heden worden overwonnen.

Eén dezer moeilijkheden is de taal. Het is 
waar, voor de internationale congressen 'der 
leiders ligt hier geen enkele moeilijkheid, daar 
zy allen vreemde talen kennen. Maar wanneer 
arbeiders ernaar streven, persoonlijk contact te 
leggen over de grenzen, is het anders. De 
meeste arbeiders zijn niet in de gelegenheid 
vreemde talen te leren. Zelfs wanneer dat wel 
het geval is, blijven de mogelijkheden van con
tact nog maar beperkt tot één enkel land

Het is op dit gebied, dat de wereld-kunsttaal 
„Esperanto zijn grote betekenis heeft bewezen. 
Esperanto is een kunstig opgebouwde taal, die 
zeer gemakkelijk is te leren. Hy wordt beheerst 
door slechts enkele eenvoudige regels, zonder 
uitzonderingen en heeft een vrtf kleine woorden
schat, waaruit door een weer zeer eenvoudig 
stelsel van voor- en achtervoegsels alle andere 
woorden kunnen worden samengesteld. De 
stamwoorden zelf, voor het grootste deel over
genomen uit Germaanse en Romaanse talen,

voor een klein deel ook uit het Russisch,! 
makkelijk te onthouden. Met behulp I 
goede cursussen die door de EsperantoJ 
gingen worden gegeven, is het voorl 
arbeider mogelijk zich deze taal eigen tel 

Hoe was tot nu toe de practijk van EsJ 
Over de gehele wereld bevinden zich arl 
Esperantisten, waarvan een vrij groot al 
een internationale organisatie is sanJ 
Esperanto-tydschriften werden uitgegevJ 
van landen. Door middel van deze tyd j 
was het mogelijk op de hoogte te blÏÏJ 
de ontwikkeling der arbeidersbeweging! 
de klasse-acties over de gehele wereld. 1  
wisselen van ervaring was evenzeer mogl 
het gemeenschappelijk organiseren vanl 
ganda-acties. In de Spaanse burgeroj 
Esperanto een belangrijk middel van conl 
weest tussen de revolutionairen binnen eil 
Spanje. Internationale congressen, w ï 
arbeiders-Esperantisten van Europa e n l  
Afrika elkaar eens per jaar ontmoetten! 
hoogtepunten in de beweging. Hier was d J  
lijkheid tot een nauw persoonlijk conl 
konden de problemen die de.arbeiders dl 
schillende landen het meeste bezig jl  
gezamenlijk worden besproken.

Esperanto heeft zich natuurlijk het kral 
daar ontwikkeld, waar de taalverschil 
kleine gebieden het grootst zijn, dw.z. i n j  
En binnen Europa staat door dezelfde 1  
Nederland bovenaan. Dat neemt niet «1 
ook in andere landen en werelddelen Ekl 
een grote vlucht heeft genomen, getuige® 
verschijnen van arbeiders-Esperanto-blaï 
Chma en Japan, tot op het moment dat «  
suur hieraan een eind maakte.

Als gevolg van de. oorlog is de Espl 
beweging natuurlijk in het ongerede geral 
is echter bezig, zich opnieuw te organiserl 
stellen ons voor, onze lezers geregeld 1  
hoogte te houden van de belangrijke geil 
nissen op dit gebied.

Naaktlooperij In Limburg?
HET FEEST IS UIT. . .  is de titel van een 
fest van de Nederlandsche Volks BewegiJ 
„Het feest is u i t . . . ” denken we, als we] 
ry lopen, omdat de vis fl.4.90 per kilo I 
en.. „het feest is uit”, als we naar de kil 
van onz ekinderen kijken, die met touwtjes! 
gehouden worden.. . .
Nu zijn we pas gewoon bevrijd, niet op z'J 
dags, en we zyn niet erg vrolijk meer. 1 
„Aan de arbeid”, zegt het manifest, „niet J  
ren, geen kantjes eraf lopen, als je geen sd| 
h e b t . e n z .
We hebben dit allemaal al meer gehoord! 
de Nazi s, in Duitsland, noemden ze dat: 1 
meckern” en „an die Arbeit”. Dat is dus al 

fj ' dat a* k  de. nieuwe kost nog laJ 
voldoende en worden de gröenten en hel 
iedere dag duurder.
Maar iets nieuws lezen we toch. Waarl
daar staat het: ........als de kledingfabrikJ
kolen wacht en de mijndirectie op klediiJ 
Ongeklede mijndirecteuren? Zouden de artl 
van de mijn Maurits soms daarom gestaaktl 
ben, omdat zij het schandaal van naaktlJ 
meerderen en beteren niet langer konden! zien?
Geen wónder, dat de Ned. Volks BewegiJ 
einde wil maken aan die „verouderde” kd 
stryd - r  hoewel dat óók in „Mein K am pf!

maar zy wil het op zuiver Hollandse natil 
grond. ’
Heren, de beginletters van de NederlaJ 
Volksbeweging zyn N.V.B. Maar wat maa| 
verschil van één letter uit?
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PARTACUS
1EKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS”

er wy de naam van deze stad 
, dan staat voor ons het beeld van 
ruisische militarisme, met ganzen
met brullende onderofficieren en 
pies dragende officieren van ■ het 
ve bloed”, dat volgens een ver ver- 
• opvatting door de gedegenereerde 
en van de Pruisische' aristocratie 

at.

_  was de residentie van de ko- 
van Pruisen, van dié merkwaar- 
larchen, die, oorspronkelijk burg- 

van Neurenberg, de stad van Al- 
\t Dürer en later Julius Streicher, 
forsten van Brandenburg en tenslot- 
ïingen van een der meest succesrijke 
.aten van de Europese geschiedenis 
en. Zy vormden geleidelik een sa- 
langend grondgebied van oud-Prui- 
&, Poolse, Deense, Hannoverse en 
inrijkse gebiedsdelen. De nieuw- 
[ische staat kreeg zyn laatste vorm 

Otto von Bismarck en werd ten- 
aan het einde van de Frans-Duitse 

D in het jaar 1871 de leidende mo- 
tieid van het nieuwe Duitse keizer- 
/aarvan twee derde van het grond- 

i  en van de bevolking Pruisisch 
i. Het was het klein-Duitse keizer- 

r _ tegenstelling met het groot-Duitse, 
bnder de naam „Het heilige Romeinse 
van de Duitse natie” na een 1000- 
bestaan in de stormen van de Napo- 

pische oorlogen ook formeel op een 
fe manier was ondergegaan. De Habs- 

keizer van Oostenrijk had in zyn 
jigheid van Duitse keizer in het 

11806 l>edankt.

Pruisen-Duitsland van 1871, het 
le Ryk, zoals het de nazi’s van het 

Ie Ryk graag noemden {daarbij de 
aliek van Weimar als een intermezzo 
het hoofd ziende), was een diepe 
stelling voor de democraten van om- 

^ks 1848, die in de Paulskerk te 
van een groot-Duitse constitu

tie monarchie of zelfs republiek ge
ld hadden. Zij wilden Groot-Duits-, 
met Oostenrijk, zy wilden een 
ie, burgerlyke eenheidsstaat. Niets 
hiervan terecht. In Oostenrijk re- 

ie de reactie, nauw verbonden met 
atholieke kerk, die destijds nog niet 
;makkelijk bereid was, om een con- 
at te sluiten.

P O T S D A M

D e  hoop van de democratische patriotten 
van de eerste Duitse Nationale Vergade
ring richtte zich dan op het Noorden tot 
de rivaal van het oude Habsburg-Oosten- 
rjjk, tot Hohenzollem-Pruisen, wiens 
Koning Friedrich Wilhelm IV zeer ten on
rechte van liberale denkbeelden verdacht 
werd. Ook hier diepe teleurstelling. Onder 
het bevel van Prins Wilhelm, later Keizer 
Wilhelm I en grootvader van den ten 
onzent overleden laatsten keizer, verplet
terde de Pruisische artillerie de lucht
kastelen van de Duitse democraten.
Het klein-Duitse keizerrijk, dat in de 
spiegelzaal van Versailles werd uitgeroe
pen, terwijl de commune van Parys haar 
heldenstrjjd tegen de Franse bourgeoisie 
en de Duitse aggressoren voerde, dit 
„tweede Ryk” droeg vanaf zyn geboorte- 
uur alle kiemen van zyn ondergang in zich. 
Het stond onder, leiding van de feodale 
kaste van jonkers, die in een winst- 
brengende vrede met de uitbuitmgs- 
methoden van het kapitalisme en onder de 
vormen van het militaristische banditisme 
leefden. Hun wereld lag binnen de gren
zen van het grootgrondbezit beoosten de 
Elbe, hun deelname aan de burgerlyke 
cultuur beperkte zich tot het genieten van 
kapitalistische winsten en van het nacht
leven in Berlyn. Zy waren en zyn tot op 
heden de élite der souteneurs van Europa 
en hebben ondanks eeuwenlange oefening 
als mensenslagers twee wereldoorlogen op 
schitterende manier verloren.
Dit Duitsland was de parvenu tussen de 
kapitalistische machten. Hohenzollem- 
Pruisen was historisch te laat begonnen, 
met aan de algemene wedloop om grond- 
stofgebieden en markten deel te nemen. 
Het had te laat een centraal geregeerd 
grondgebied by elkaar gestolen; al lang 
waaiden de Union Jack en de Franse trico
lore over uitgestrekte gebieden van Azië, 
Amerika en Afrika, al lang had zich het 
Nederlandse kapitaal tot „moederland 
van Indië benoemd, terwijl Spanje en 
Portugal nog de resten van hun vroeger 
groot koloniaal bezit opteerden. Het te 
laat komefa in de kring van kapitalistische 
ve- >veraars was vanaf het begin de grote

bedreiging, het, zoals la ter duidelyk. werd, 
dodelijke gevaar voor Pruisen-Duitsland 
en  — per slot van rekening —  ook voor 
Hitler-Grootduitsland, deze laatste poging 
van he t Duitse imperialisme, om door een 
hoog ontwikkelde techniek, grondstof- 
surrogaten en  militarisme, de w ereldheer
schappij te  veroveren.

Het was een symbool en ook als sym
bool gedacht, dat kort na 30 Januari 1933 
Hindenburg, Hitler en de vertegenwoordi
gers van de Duitse banken, van de groot
industrie en van de jonkers op de „dag 
van Potsdam” samen naar de garnizoens
kerk gingen. Deze kerkgang werd in 
woord en beeld als triomf van het z.g. 
front van Harzburg, van de coalitie van 
de Nazi’s, de Duitsnationalen onder Hu- 
genberg, de Stahlhelm, het katholieke 
Centrum onder von Papen, voorgesteld. 
Aan de top stonden Hindenburg als Rijks
president van het „IJzeren front” van 
1932, waaraan ook de Duitse sociaal
democraten geestdriftig hadden deelgeno
men, en Hitler als Rijkskanselier.
In Potsdam was het huwelijk tussen het 
jonkerdom en de burgerlijke klasseheer- 
schappij gesloten Geen zeer gelukkig 
huwelijk. Hier had Friedrich H (de histo
rie noemt hem om onbekende redenen „de 
Gröte”) uitgerust van zijn veldtochten en 
getracht in gesprekken met Voltaire zijn 
slecht Duits helemaal te vergeten. Hier 
heeft hij zyn Versailles gebouwd, het 
Paleis „Sans-Souci,?, „Zorgenvrij”, dat 
middels een slechte chanson wereldver
maardheid verkregen heeft. Hier had zijn 
vader, de wachtmeester op de konings
troon, zyn lange makkers in de geest ver
zameld, teneinde de hele wereld letterlijk 
onder de voet te lopen. Hier stond de 
wieg van het Duitse imperialisme.
Hier, in Potsdam, ontmoeten elkaar in 
deze dagen de „Big three”, de drie leiden
de staatslieden, Truman, Churchill en 
Stalin. Het gaat by deze conferentie ojn. 
om de toekomst van Duitsland. De be
slissing valt niet in een Raad van jonkers 
en Duitse industrie-baronnen en bankiers. 
Het is zelfs niet zeker, dat Stalin samen 
met Truman en Churchill op Zondag 
naar de kerk zal gaan. De drie overwin
naars zullen besluiten, of er nog een 
Duitsland zal bestaan, of en hoe de 
mensen in dat land zullen leven. Zij zullen 
bepalen, hóéveel Duitsers elk jaar het



land zullen m oeten verlaten, ten  einde 
aan de heropbouw van de verwoeste ge
bieden in  Oost en West mede te  werken. 
In Potsdam  zullen de overwonnenen 
moeten terechtstaan, zal het gehele Duitse 
volk de rekening van zyn regering van 
moordenaars, van de parvenu’s tussen de 
imperialisten, gepresenteerd krygen. In 
Potsdam  wordt opnieuw de groot-Duitse 
droom ten  grave gedragen.
H et is te  verwachten, d a t T rum an en 
Churchill de erkenning van de nieuwe 
Oostenrijkse regering R enner zullen ca
deau geven en zodoende Oostenrijk als 
zelfstandige staat zullen erkennen. Bijna 
even zelfstandig als de kleine geallieerde 
staten of Italië.

T n  Potsdam  staat op de agenda de nieuwe 
s tru c tu u r van Duitsland m et of zonder 
centrale Duitse instanties, politieke par
tijen enz. In  elk geval zal het democra
tisch zyn. H iervoor zullen vooral ook de 
D uitse „communisten” zorgen, die zich 
reeds m et nadruk  tegen een ,Raden- 
D uitsland” uitgesproken hebben. In hun 
hoedanigheid van vrijwillige medebewa- 
kers van de Russische bezettingszone heb- 

kortgeleden een D uitse „cultuur- 
raad  gesticht, w aarin naast Joh. R. 
Becher, de dichtende Antipoëet van de 
K PD , en  von Wangenheim, de Oost-Prui- 
sische aristocraat en stalinistische toneel
speler en  agitator, zulke betrouw bare de
m ocraten als de Rector van de Universi
t ä t  te  Berlijn en  P aul Wegener, nazi- 
film ster, zitting hebben. Zy staan klaar 
voor de nieuwe „dag van  Potsdam ”, 
w aarop ze onder de ogen van hun  heer en 
m eester, Josef Stalin, de volksfrontfanta- 
s ie ë n v a n  Wilhelm Pieck als de wens van 
de Duitse- arbeidersklasse zullen ver
tolken.

A ls Potsdam  n ie t al te  erg gehavend is 
door de oorlog, dan is h e t geen slechte 
p laats voor een zomer-conferentie. In  het 
P ark  van „Sans-Souci” kan men heel goed 
nadenken over de zorgen van de „vrede” 
m  Europa en  die van de oorlog in het 
V erre Oosten.
D aar is b.v. he t Europese voedselvraag- 
s tu k  in  h e t algemeen en  in  he t byzonder: 
he t Duitse. De „Big th ree” m oeten er over 
beslissen, of Europa in  de kom ende w inter 
door een hongersnood zal worden geteis- ’ 
terd, of de rest van de D uitse bevolking 
in  een toestand zal verkeren, w aarin men 
w el of n ie t w erken kan, of slechts de by 
de heropbouw tewerkgestelde Duitsers 
m et voldoende levensm iddelen kunnen 
worden voorzien.
Zullen de drie h e t over een gelijkmatige 
behandeling van D uitsland eens w orden? 
Zullen ook in de toekomst slechts de R us
sische officieren m et de „dames” van de 
ö e riy  nse dancings mogen dansen of zullen 
ook de Britse en de Am erikaanse officie
ren  zich n |e t de dochters van h e t fand 
mogen „verbroederen” ? Een zeer ernstig 
probleem  w aarachter nog veel ernstigere
van“  u ': 8r0pbouw ^  vem ietigingyvan de D uitse zware industrie, zeg: h e ?
wapemngs-industrie. Volgens p e r s lu c h 
ten  kan  n a  een korte tyd  de D uitse pro- 
ductie van wapens Van elke soort, tanks,

vliegmachines, onderzeebooten en andere 
onmisbare cultuurgoederen w eer volledig 
op gang zyn. Zeer aanlokkelyk ̂ o o r  de 
overwinnaars, w anneer zy eraan dénken, 
da t e r  ondanks Y alta en San Francisco 
nog heel Wat „m isverstanden” tussen Oost 
en  W est bestaan. Zy hebben al te  zeer af
w ijkende belangen, de heren u it het 
W esten en u it het Oost, die daar in  het 
P ark  van „Sans-Souci” zullen wandelen.

Vanaf ’t  riviertje de Uzer tot de Alpen,
Van af de Oostzee tot aan de Karpathen 
Aan Dardanellen en de Kaukasus,

' Aan de scheiding van Alpen en Italië,
In Rusland, op de Balkan en in Azië,
In Afrika en op de zeeën 
Vermoordden de Arbeiders elkander.
Verstikt in de gassen, vermoord door de 
Kogels, vaneengereten door de mijnen 
Lagen de arbeiders overde aarde. V
Geofferd door de heersenden, de almacht 
van ’t Kapitaal, om het bezit der Aarde 
Aan hen te brengen lagen de Arbeiders 
Dood en in stukken over de hele Aarde.
De aard was vol in ’t  prachtig licht vah Mei,
En de glinsterende zee dreef vol 
Van hunne lijken, millioenen, millioenen,
Zoals de wereld nooit zag. —

Zo verwoestten de Arbeiders de Arbeiders 
Zo richtten de Werktuigen de Werktuigen te

gronde,
Zo verwoestte de Maatschappij de Maatschappij.

Zo kwam het Kapitaal groeiend in strijd 
Met zijn eigen grenzen; het wilde ontwikkeling 
Verder en verder, maar het stiet zich aan 
Zijn eigen grenzen, aan het Kapitaal.
Zo richtte het Kapitaal zich tegen zich zelve.
Zo vernietigd’ het zijn levende en dode 
Productiekracht door zijn strijd onderling.
Zo sloeg het uur van ’t  Kapitaal, zijn omhulsel, 
De Vorm waarin het leefde, werd verscheurd.

Zo stortte krakend met dondrend geweld 
De oude Wereld van het Kapitaal 
Om of tot grootre Tirannie te rijzen 
Of voor eeuwig te wijken voor de Vrijheid. —

Want toen richtten zich daar de friklen op,
Toen richtten zich in ’t  bloeiendTkapitaal;
Dat ontbloeit door de moord en ae. vernietiging, 
Gouden gestalten, Enkle Slaven, op,
In alle landen der wereld Enkelen:
„Laat U niet meeslepen in deze strijd.
Schaart. U aaneen, Arbeiders aller landen.
Werpt van U uw nationaliteit,
En bestrijdt «amen de oorlog aller heersers.”

Fragmenten uit Pan van Herman Gorter

De a s. conferentie van Tanger w erpt haar 
schaduwen op Potsdam . Zal R usland in* 
Tanger verschijnen? E r  zal in  Tanger, ' 
w aar zich de Franco-troepen inmiddels 
teruggetrokken hebben, over eeri nieuw  
internationaal s ta tu u t worden onderhan
deld. G ibraltar is de W esterse toegang tot 
de Middellandse Zee en  dg  lange afstand- 
kajionnen van Tanger kunnen  de waarde

van deze toegang zeer vermindere 
h e t geschut in verkeerde handen 
Rusland kyk t naar de Middellandse 
het kan op deze Zee een belan 
m acht uitoefenen, als h e t de Dard 
beheerst. A l s !  M aar de Tur 
wakers van de Dardanellen toonden 
laatste jaren  gevaarlijke Westerse 
gingen, ondanks hun antipathie teg 
„democratie” en h u n  sym pathie voo 
cistische gewoonten. Zoveel namen, 
problem en in  Potsdam.

De Balkan blyft, zyn trad itie  get 
onrustig. Tito, de trouw e bondgenoo 
Stalin, voelt zich voortdurend lasti 
vallen, omdat de grenstroepen v* 
Grieken hun  schietoefeningen teg- 
Griekse arbeiders- en  boeren-part' 
langs de Joegoslavische grens voort~ 
terw yl de regering van A thene zelf 
ontrust is wegens de slechte behan 
van de Griekse bevolking in  Albs 
de Russische troepenconcentraties 
Bulgaarse grens.

U it Polen m eldt de pers opnieuw 
denvervolgingen! H et is merkwaa 
he t werkelijk zo m erkw aardig?), ... 
onmiddellyk na de erkenning v~ 
nieuwe Poolse regering door de W 
mogendheden, gebeurt. De ongel- 
resten  van vele millioenen Poolse J 
die door de Duitsers verm oord w 
worden te r  hunner bescherm ing i- 
grote steden verzameld of het land
geleid n aa r----- Duitsland. De aan.
te rs van deze progroms hoeft men 
niet lang te  zoeken. D e afgezette F 
m ilitaire regering in  Londen kent 
spel, zy had al voor 1933 grote e rv ~ : 
het slachten van zondebokken.

Ook Spanje kom t w eer te r  sprake, 
u ren  van Franco zyn geteld. Men 
w eegt een m ilitair bewind, da t de 
dillo” zal opvolgen. H y zelf zal zi 
ballingschap begeven. D e Spaanse 
ders, en wy m et hen, begrijpen niet 
maal het verschil tussen F ranco en 
m ilitaire d ictatuur. Zy en w y hebben 
heel andere denkbeelden omtrent 
einde van een fascistische dictatuur, 
dat zal de ru s t van Potsdam  niet 
storen. Men was daar nooit gewend 
de stemmen van  de massa te  luisteren. 
D at alles en nog veel m eer staat 
agenda van Potsdam, vooral ook de 
log tegen Japan. Zal Rusland toch 
meedoen en  eventueel onder welke 
waarden? De gehele aarde staat te r 
sie. Zy bereidt den hogen heren 
zorgen. H aar bewoners vertonen de 
gezellige neiging, „op hun  eigen 
zalig te  willen worden”, om 
Friedrich van „Sans-Souci” te  citeren, 
da t mag absoluut niet! Zy moeten op 
voorgeschreven m anier „zalig” word: 
naar de hel gaan. M aar zij kunnen 
verschil tussen het bevolen soort ,- 
heid en  de verdoemenis n ie t meer 
begrijpen. In  hun hoofden vorm t zich 
zelfstandig gewonnen voorstelling van 
luk op aarde, van een „Sans-Souci", 
een „Zorgenvrij”, n iet voor de Grote 
m aar voor de kleine honderdmilli

ItolonLaU politiek
le t Parool van  9 Ju li lazen we het 
|d e  bericht:
|>e Am erikaanse Senaatscommissie 
k o r  oorlogsonderzoek heeft volgens 
Iss. P ress verklaard, dat het gewenst 
E n  zijn, voor h e t leger en  de marine 
|Tsom m ige punten  in  Europa bases 
I  handhaven. Een passend gebruik 
L n  de 370 Am erikaanse luchtsteun- 
lunten, tezam en m et andere oorlogs- 
Kstallaties in  Europa, zou, aldus de 
femmissie, „het antwoord kunnen in- 
Kouden voor onze toekomstige veilig- 
leid en BLOEI VAN INTERNATIO
NALE HANDEL. W y zouden nu be- 
fcrekingen kunnen  openen m et de 
le trokken  landen”.”
Bericht legt de hele situatie duidelijk 
I  als we het zien in  verband met de 
l e  van schuldeiser van heel Europa, 
Lm erika in  deze oorlog heeft verkre- 
IHeel E uropa gaat gebukt onder een 
Idenlast, die aan  de Amerikanen is 
bldoen. Deze generatie van Europea- 
fen ettelijke volgende geslachten gaan 
Eet onëer de last van de oorlogsschul- 
r  die aan A m erika voldaan moeten 
Hen. E n daarnaast kom t dan, dat 
Irika in de ̂ eerste plaats gaat optreden 
fcverancier van grondstoffen, fabrieks- 
lllaties, w erktuigen, die ook n iet 
Et betaald, m aar die alleen uit 
hgen of lang lopende credieten ge
beierd kunnen  worden. ,
I alles betekent, da t een geregelde 
lom van afbetalingen en rentevergoe- 
len  over de Oceaan naar Amerika 
lt vloeien. H eel Europa (en ook de 
I van de w ereld) is in en  door deze 
log cijnsplichtig geworden aan Ameri- 
lAls een loden last d ru k t he t op heel 
piensheid.
|  spreekt vanzelf, dat de Am erikanen 
I  waarborgen verschaffen, om de regel- 
ligp gang van de afbetalingen en  rente- 
Roedingen te  verzekeren. Economische 
peenkom sten en dergelijke zyn in  dat 
acht ook heel nuttig , m aar voor den 
luldeiser behoort daar toch eveneens 
I „stok achter de deu r” bij. Een ge
pende m acht is daarom onvermijdelijk, 
bis de koloniale m achten Engeland, Ne
tland, F rank rijk  de uitbuiting  van 
ln ” koloniën verzekerden door een mi- 
lire macht in  de betrokken gebieden te 
ken, zo gaat A m erika dit eveneens 
In. De „370 Am erikaanse ̂ luchtejeun- 
pten, te  zamen m et andere oorlogsin- 
Blaties in  E uropa” spreken daarbij 
Idelyke taal. E n we kunnen ons e r  van 
p e k e rd  houden, da t ze inderdaad een 
rtig  woordje m eespreken bij de „BLOEI 
IN  DE INTERNATIONALE HAN- 
pL” van A m erika. Ja , d e  Amerikaanse 
Idmannen zyn  zakelyke lieden en  ze 
p d en  er in  dit geval geen doekjes om. 
lewel de landen Europa dus feitelyk 
lemaal uitbuitingsgebied van  h e t Ameri- 
lanse kapitaal zyjj, en in  d it opzicht 
lloniën, noem en we deze landen toch 
p t zo. Al deze landen zyn „vrije, onaf- 
p k e ly k e  naties” . Ze. zyn dan ook geen

koloniën in  de oude zin van het woord, 
waarbij de hoge bestuursposten direct 
door onderdanen uit het „moederland” 
worden bezet, zoals Engeland, F rankrijk  
en  Nederland dat deden en nog doen. 
Moderne industrielanden kunnen op deze 
wijze n iet geregeerd worden. Een „in
heems” bestuur kan de bevolking veel 
beter aan he t w erk zetten en houden dan 
, .buitenstaanders”, o.a. doordat anders het 

'"karakter van economische en politieke af
hankelijkheid volkomen duidelijk aan de 
dag treedt. H et is voor het „moederland’ 
in de tegenwoordige tijd veel voordeliger, 
de uitbuiting der millioenenmassa’s aan 
een „nationale” bourgeoisie over te  laten, 
die daarbij voor de moeite natuurlijk  een 
deel van de opbrengst moet krygen in de 
vorm van hoge salarissen en  heersende 
posten.
D it ïs  dan ook de ondergrond van de ter__ 
genwoordige toeschietelijkheid van kolo
niale mogendheden als Nederland, om de 
koloniën een „zelfbestuur” te  geven. En 
het is dus helemaal niet toevallig, dat juist 
Amerika de grote propagandist voor deze 
soort van „onafhankelijkheid” is. H et is 
echter niet zo, dat de Amerikaanse geld
mannen in de koloniale politiek democra
tischer zijn aangelegd dan hun Engelse, 
Nederlandse of Franse soortgenoten, maar 
voor de toekomst gaat he t om andere 
dingen dan vroeger. Vroeger waren de 
koloniën in  de eerste plaats grondstofge- 
biedén van plantaardige producten, waar
van de verwerking in Amerika of Europa 
plaats vond. De eigenlijke industriële be
drijvigheid had weinig te beduiden. H et 
maatschappelijk samenleven, de maat
schappelijke verhoudingen, waren zodoen
de eenvoudig en voor iedereen vrij door
zichtig. Een uitgebreid bestuursapparaat 
was hierbij overbodig. Enkele blanken 
konden he t hele bedrijfsleven gemakke- 
lijk beheersen. M aar nu  gaat het om heel 
w at anders. De koloniale gebieden moeten 
nu  zelf geïndustrialiseerd worden. Er 
moet een uitgebreide exploitatie van de 
kolen en de ertsen komen, waarby staal
fabrieken en electrische centrales, machi
nefabrieken, scheepswerven, constructie- 
werkplaatsen en een nieuwe industrie 
voor verbruiksgoederen in he t leven ge
roepen moeten worden.
D it alles kan alleen, wanneer de inlandse 
intellectuelen er voor worden geïnteres
seerd en de nu  reeds aanwezige inlandse 
bourgeoisie eeri bredere grondslag krygt. 
En daarom is de oude koloniale politiek 
voor de nieuwe doeleinden van de geld- 
beleggende magnaten en industrie-groten 
van Amerika, Nederland enz. nu  niet doel
matig meer. De koloniale gebieden moe
ten  „onafhankelijk” worden, ze moeten 
een „zelfbestuur” krygen. M aar zoals de 
Amerikanen zich in hun Europese kolo
niale gebied „370 Amerikaanse lucht
steunpunten, te zamen met andere oor- 
logsinstallaties” verzekeren, zo verzekeren 
ze zich deze ook in Azië met de by- 
behorende vlootbases, om „de veiligheid 
te  waarborgen”.

K eren we ech ter to t A m erika’® Europese 
koloniale gebied terug. De „nationale on
afhankelijkheid” hoeft h ier n iet ingevoerd 
te  worden, zoals in Azië, omdat deze nog 
als erfenis van he t verleden aanwezig is. 
Een nationale bourgeoisie, die als zaak
w aarnem er voor de A m enkanen (en 
Engelse grote geldmannen) m oet optreden 
en de uitbuiting  volgens „de regelen van 
het spel” moet organiseren, is volop aan
wezig. Heel de w ereld kan  n u  volgens 
dezelfde beginselen van de democratische 
zelfbeschikking geregeerd worden.

Rusland en de 
Duitse arbeidersklasse
Dé grote massa van de bevolkingen van  
A m erika en  Europa hebben jarenlang in  
Rusland een bolw erk van de w ereldrevo
lu tie gezien, die de bezittende klasse van  . 
h aa r productiemiddelen onteigenen zou, 
om deze onder h e t beheer van de w erken
de bevolkingen te  brengen. De nationalis- . 
tische politiek van alle Stalinistische par
tijen in  de hele wereld en de voortdurend 
verder strekkende sam enwerking van 
Rusland m et de imperialistische m achten 
hebben d it vertrouw en echter ernstig  ge
schokt. De opheffing van de H ie In terna
tionale door Rusland heeft daartoe zeker 
ook bijgedragen. Echter: de houding van 
Rusland tegenover de D uitse arbeiders
klasse moet het nu  voor iedereen w el dui
delijk maken, dat Rusland als revolutio
naire factor voor de arbeidersklasse geheel 
is uitgeschakeld.
De Russische staatsburokratie heeft h aa r 
weg gevonden. Ze kan nu  als zelfstandige 
macht optreden; ze beschikt over de din
gen, over de arbeid van de mensen, over 
het denken van de mensen. Ze is m achtig 
geworden. Wel steunt deze macht n ie t op 
een privaatbezit aan productiemiddelen, 
maar, wel op hun collectieve beheersing. 
En óm deze beheersing gaat het.
V anuit dit licht is alleen te  begrijpen, w at 
e r  op he t ogenblik iri D uitsland gebeurt. 
E r is geen sprake van, da t de Duitse a r 
beidersklasse nu  eindelijk de kans zal 
krygen, de druk  van eigen en vreem d ka
pitaal van de hals te schuiven. Rusland 
heeft zijn bondgenoten de u itdrukkelijke 
verzekering gegeven, dat daar geen sprake 
van zal zijn. E r mag geen communistisch 
Duitsland komen en ook de Russen zullen 
e r  voor zorgen, dat het n iet komt.-De S ta
linistische party, die nu  in  he t door de 
Russen bezette deel van D uitsland is op
gericht, heeft zich in een communiqué to t 
de bevolking gericht, w aarin ze zegt, de 
democratisering van he t D uitse volk te  
voltooien, d i e . . . .  in 1848 begonnen is! 
D.w.z. ze begint aan de uitbouw v a a  de 
burgerlijke democratie, w aarin  de arbei
dende bevolkingen van de industriële lan
den juist te  p le tter gelopen zyn. •
M aar de burgerlijke democratie van par
lementen en vakverenigingen zijn juist de 
vormen, waarm ee de bezittende klasse 
haar monopolie van beheersing d er arbei
dende bevolkingen N u itoefen t Vandaar, 
dat juist de meest moderne kapitalistische 
staten deze vorm en van democratie m et 
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arheen is de koers?
enlyk leven, door sam en het 

n de macht over h u n  leven en 
rw aarden in handen te  hebben, 

alleen als die grote w erkende be
zieh, in  de stryd  tegen die kleine 
tische minderheid, aaneensluit to t 
, een ste rk  organisme, w aarin de 
bekwaamheid en  de moed groeit 

beiders-wet door te  zetten.

t  zo nog eens tegenover elkaar 
denk je: W at bliksem, hebben die 
kapitalisten en  socialisten, daar 
elkaar te  maken? 
u  w at ze noemen, „een politiek 

W ant h e t gebeurt. En niet 
rst. We zouden, aan  d e  hand van 

Iden, vooral u it he t buitenland, 
schetsen hoe andere regerings- 
van kapitalisten en  socialisten dat 
m” opgelost hebben. M aar we 
het ook doen, door de oplossing 

et die nieuw e regering, te  be-

uidelyk, dat h e t kapitaal e r  op uit 
"ft om zyn bezit en  m acht te  her

stellen en te  vergroten. Maar in  de loop 
van de tyd  is dat kapitaal zo gegroeid, op
eengehoopt en dóór en dóór georganiseerd
— terw yl de moeilykheden die he t te 
overwinnen had nóg sneller groeiden dan 
zijzelf — dat de manier waarop het zich 
handhaafde steeds m eer veranderde en 
veranderen moest. De moeilykheden 
waarvoor het nu staat zyn zo enorm groot, 
dat ze m aar op één manier overwonnen 
kunnen worden: Door allerlei functies, die 
de afzonderlijke kapitalisten of groepen 
van kapitalisten vroeger zélf uitoefenden, 
door de S taat te  laten waarnemen.
H et verkrygen van buitenlandse credieten
—  koop en verkoop op de wereldm arkt — 
vaststelling van lonen en arbeidsvoor
waarden over de hele linie — toewijzing 
van grondstoffen, credieten en  arbeids
krachten aan de afzonderlijke onder
nem ers — herstel van het vernielde of 
versleten productie-apparaat volgens een 
vastgesteld plan — dwingend voorge
schreven regels waaraan kapitalisten en 
arbeiders zich in  h e t uitbuitingsproces 
hebben te  houden — bemiddelend en

ROOKJE
! zeker pynlyk  voor de Indonesiërs, 

dat bedoelt de schryver niet. Hy 
het zo pynlyk voor d e  fatsoenlyke 

die n u  m et d a t onfatsoenlyk 
geld in  hun  m aag z itten  en  het 

.v e . . . .
neen, w ant goddank, e r  is een ex- 

!pe fatsoenlyke kringen  kunnen hun 
d te voorschijn gehaalde portefeuille 
wegbergen. E r is een excuus! E r is 

n nieuw sprookje, da t in  ons lege 
e  plaats van he t roem ryke ooievaar- 
je kan innemen. V an een P rins en 
mses, realistisch en  toch netjes, 

het eindigt m et een huw elyk, n iet 
zo voor God en  de mensen, m aar 
» en met een lang en gelukkig leven 

et eind. O!, d ich ter te  zyn, de waar- 
kunnen verbeelden!

er is een  excuus en  w el dit: 
ë, het verdroom de M ataram  in de 

t. boe, was de schone slaapster^ 
e door de W esterse prins to t 

harde dag-leven moest worden 
ekt. De drijfveer van den prins

V We zeggen: een grove phy- 
6 te begeerte, m aar zyn taak  was er 
e minder dwingend, n ie t m inder 

i en  n ie t m in d e r .. . .  gerecht- 
_ om. De W esterse prins w ekt 

schone slaapster u it h aa r  lieflyke, 
J lAfachronistische  drom en — het 
... even was voortgegaan en 

moest e r  deel aan hebben —

huw t haar, incasseert en beheert haar 
bruidschat en wordt haar wettige 
heer en meester.”

Aangezien wijzelf hier pas vijf jaar van 
dergelyke vryery achter de rug  hebben, 
met het incasseren en  verwalteren van 
onze bruidschat incluis, kunnen we deze 
sprookjesachtige geschiedschrijving goed 
waarderen. Die lange nacht van ro o fe n  
moord was een bruidsnacht, de dronken 
kolonialen w aren bruidsjonkers die de 
bru id  m et ry s t bestrooiden, het Vader
landse kapitaal en Reichs-goevemeure die 
in  „die besetzten Indischen Gebiete” ope
reerden, waren daar als bruidegom en 
voor het pulsen van de bruidschat hebben 
w e een „kosmisch” excuus. En we hebben 
onze rechten, we zyn wettig getrouwd, 
recht is recht en die juffrouw kan zo maar 
n iet van ons af, en we zullen „de weg 
terug” w el vinden en een gelukkig en  ge
lijkberechtigd levén leiden. Hm, dat wil 
zeggen, ze is zo esoterisch van h tstaan , ze 
is zo anders, ze kan zo gratieus thee-pluk- 
ken en  ry st en rubber en petrolie be
w erken en wegen en steunpunten aanleg
gen en bekisting opbrengen. Terwyl zulke 
exoterische zaken als bruidschat verwal
teren, kapitaal beleggen, winstmaken en 
orde handhaven, de bruidegom beter lig
gen. En de douarière Droogstoppel kan er 
fatsoenlyk van leven en haar achterklein
zoon ook (jongen; je grootvader maakte 
ook al zulke mooie versjes).

En  waarom zouden we zulke koffie-leu- 
teraars laten stikken, als hun sprookjes 
als kapstok kunnen dienen voor het ten
toonstellen van de huichelary ener hele 
klasse? M aar „zum kotzen” is het!

dwingend optreden als door de tóch on t
stane conflicten de kapitalistische „orde” 
geschokt of bedreigd w ordt — en da t »11«»« 
centraal geregeld door de S taa t als h e t 
enige daarvoor geschikte lichaam, d a t is 
een levensvoorwaarde voor he t kapitaal 
geworden.
En hier, m et die idee van de centraal alles 
regelende en  commanderende Staat, ont
moet het nieuw zich oriënterende kapitaal 
een soort socialisten, die e r na-verw an te  
en  zeer bru ikbare opvattingen over de 
S taat op na houden.

(Vervolg in  volgend num m er).

Wat tegenwoordig 
mogelijk is

Na gebladerd te  hebben in  verschillende 
kranten en tijdschriften, vonden w y in  een 
erg nationalistisch dagblad een beschou
wing waarvan wy h e t slot publiceren:

„Men behoeft thans over gebrek 
aan traditie n iet m eer te  klagen. E r 
is in de afgelopen jaren  een trad itie  
gegrond in  he t ondergronds verzet. 
In  die jaren  w aren ondergronds leger 
en  volk één m  de geest van een stryd- 
bare democratie. •
Als het nieuw e Nederlandse leger op 
diezelfde grondslagen w ordt opge
bouwd, zal h e t elke toekonsdge 
agressie kunnen weerstaan. Dan zal 
h e t worden, w at he t worden moet, 
een kostbaar en geliefd bezit van heel 
ons volk.”

Welke k ran t heb je  nu  toch voor je, w aar 
je al dat moois uithaalt?
Zeker Trouw of Pen-Gun of J e  Mantien- 
drai? Vlug even gedraaid. V erd raa id .. . .  
het staat in he t dagblad De Waarheid!

WAT NIET GERAAKT MOCHT WORDEN
Een van de meest gedenkwaardige dingen die in 
het Franse parlement na de laatste oorlog open
baar werd, was het feit, dat het gebied van 
Briey, dat geheel lag in het oorlogsgebied, door de 
Fransen niet werd gebombardeerd, omdat er tus
sen Duitsland en Frankrijk een geheime over
eenkomst was gesloten, de bezittingen van het 
groot-kapitalistische WendeLconcem van beide 
kanten te sparen. De Wendels hadden nJ. invloed 
in Duitsland zowel als in Frankrijk. Volgen* het 
Engelse blad „New Statesman and Nation” is 
iets dergelijks blijkbaar ook in deze oorlog het 
geval geweest In Keulen werden tijdens de 
bombardementen de fabrieken van Ford en van 
Courtauld gespaard. In Rüsselsheixn hetzelfde 
met de Opel-Werke (eigendom der General 
Motors). In Höchst-am-Main de LG. Farben 
(waar Amerikaans kapitaal in zit). Dat liw». 
laatste fabrieken onschendbaar waren, was zo 
goed bekend bij de omliggende bevolking, dat zij 
bij een bombardement van hun omgeving, M  
haastten de beschutting van deze voor de oorlog, 
voering van Duitsland werkende fabrieken op te 
zoeken, waarvan zij wisten dat die niet geraakt 
„mochten” worden. Dat is het verhaal van deze ' 
bekende Engelse krant

New Statesman and Nation, 23 Juni ’45



OVER
V U tiio H o tU a U e , I  zijn, in  hoeverre ze geschikt is, 

■oepsbewustzijn door het wekken 
■verantwoordelijkheidsgevoel en 
Breugde der zelfbeschikking op 
■cratische grondslag te  bevorde- 
I  . De socialisatie van onderen — 
| p  psychologische grondslag van 
B idarite it in  de arbeid en van de 
I to t w erken in  he t afzonderlijke 
w f — is in  dit opzicht veel be- 
K jker dan de socialisatie van bo- 
fef”. blz. 175.^
I d e  M an trach tte  dit langs vol- 
fcnbruikbare weg te  verwezen-
■ 1. door de samenwerking van 
|e n  arbeid, zoals die in  de mede- 
tc h a p  d er vakbeweging is be- 
I  en  la te r onder de Duitse be- 
Eoor de „bedrijfseenheid”, zoals 
lie t N.A.F. Zijn b lik  reik te  klaar- 
k n iet ver genoeg, om in te  zien, 
Iwe vorm en van democratie niet 
[worden „ingevoerd”, m aar dat ze 
I w erkende massa’s zelf veroverd 
[worden in  harde strijd, 
strijd om de zelfbeschikking der 
speelt h e t geen rol, of ze te  doen 

[met een privaatkapitalism e of met 
ltssocialisme. Behalve dan, dat het 
bialisme of, w at hetzelfde is, staats- 
Bme, een nog m ächtiger vijand is, 
lij centraal over alle levensbronnen 
w erkende bevolking heerst. Hoe 

tsvorm ook is: de maatschappelijke 
wing m oet kom en vanuit de be- 
rsonelen, die als aaneengesloten 
idelende eenheden het nieuwe 
noeten maken. En omdat h e t ook 
n  nieuwe productie, die op de aan- 
Dten bedrijfspersonelen rust, ten  
aat om een aaneengesloten systeem 
latschappelijk samenleven, spreekt 
zelf, dat deze bedrijfspersonelen in 
rsraden m oeten worden samenge- 
1. H et is de aaneengesloten, arbei- 
nensheid, die vanuit de grondcellen 
atschappü, de bedrijven, haar lot

RAGEN AANDACHT
:ers en  agenten voor ’t  navolgende: 
Ires van de U itgeverij De Vlam is 
«m gewijzigd. N aar wij hopen is het 
i adres n u  definitief:
PRECHTSCHESTRAAT No. 44 
«STERDAM-CENTRUM.
dactie en  A dm inistratie van ^ p a r 
eus” zijn op hetzelfde adres ge-
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E R K E N N I N G !
Ju st Havelaar, die daarom geenszins on-

I  mf rxis,ten behoeft.te worden ge- 
ekend, schreef eens in een beschouwing 

over Kunst: Woorden zyn listen. g
D a a i is veel van w aar en  vooral tegen
woordig ervaren wy dat vaak. Wat wordt
W  a* I? er]yken niet  gesold met 
het woord „vryheid” en m et „socialisme” 
In  deze gevallen zyn deze w a rd e n  Z l f s  
bewuste en onwaarachtige listen.
W ^ s t 0nnW°0r(ien Ẑ n vaak.1lsten om on-
o Ä ^ *  mß en ** te  doen- Zo is ’t ook m et het woord „erkenning”. Als wii
spreken over de „erkende vakcentrales”
w o r d e n d  ^  a^ n ,  welke daarmede 
worden bedoeld en wy willen van die e r
kende vakcentrales als zodanig niets

Zyn wy dus tegen iedere erkenning? Zijn 
wy, Spartacisten, daar zo zeer tegen dat
X  tSd* ?r ï enning 6n d- - e d e r  overbg  
m  U  u  compromis verkregen tus- 

S d *  werknemersdom en de staat ener- 
zyds en de arbeidersklasse anderziids af 
W e n ?  Hebben wtf overgenom ën’h t
r ^ ” ?15 0nS tG do1” en  h e t ”staak  m aar 

Wy zullen in dit artikel niet he t probleem
vakorganisatie of bedrijfseenheid van h S

o S sW k  Z t er ° T 0nd brengen’ maarons s trik t to t he t onderwerp bepalen Wat
H tet f « k  ’’erkende vakcentrale” ?

^  ZÜ’ Vroe«e r  stydorgani- 
satie zynde van de arbeidende klasse alle 
strydbaarheid heeft verloren en initede 
van als uitgangspunt te  nemen, de onver- 
zw nlyke klassenstrijd, mede als histori
sche noodzakelykheid om van kapitalisme 
tot socialisme te  komen, de klassenhar
monie wil bevorderen. De leidende figu
ren dezer vakcentrales zyn am btenaren 
geworden in het apparaat der bourgeoisie
™  h S T atl  ? at t W  de wederopbouw 
tr Ï Ï l*  kapitahsme, een geordend, geleid 
totahtair, kapitalisme heeft aangevangen’ 

be t in  de s t i c h ? C -  
£ , VJ . , de Stichting van den Arbeid uit- 
drukkelyk vastgelegd, de sociale vrede be
vorderen. Daarm ede hebben zy h T s ^  
0 _m® e n , d® arbeidersklasse verloochend.
S n tfa le"? ”erkende vakcentrale . Mede en  vooral op grond daai-

d ï e S u t e ?  °nVerZOenlyk tegenover

k°"dr r en , Wf den 111 de conferentie- kam er de onderhandelingen gevoerd over
T^f conflict moest worden

SvSrfm5e; nderhandelingen “gevoerd m et de organisaties die geen
W ? t n’ J ï ïaar aUeen aPParaten, lege 

, en gebouwen vertegen- 
Va g e.n» de- • „erkende organisaties”

De erkenning van hun macht, hun klasse- 
m ad it, hun  arbeiderseenheid in  de*stryd 
gebaseerd op het zelf doen en zelf beslis
sen. E r w erd  m et hen onderhandeld.

lV  staking te Rotterdam brak spontaan
v ^ r i h 1 W3S m  f gen van de scheep- 

660 brutaIe daad van de 
arbeidsslaven te  verklaren, dat zij n iet be
d a r e n  onder de ge’geven" v T rh o t

* S i d ê na r  oorwaarden nog lan«er

™ rarh S dr Vt ± f enW0*rdigere>voor het overbrengen van de eisen van
v o n d ^ 6rS VOet van de ^ a p  be-
be^nrlï- W8{S °° r  ”hun  m eester” iedere
t S S  t S f e n d  VO°rbaat S 'w^ e r d  met de trete wyzende raiger en h e t . enkele

de «beid  teg^ USLe r niddeUHk aan
erkenning. ' U asse vond «Mn

8

S VSt- Zachties aan in
' . ™  J f » “  van de D uitse bezetting

s^em ™  andSe ‘Ilegale P*”  bescheiden stem m en over annexatie van Duits grond
gebied vernomen. Toen M inister Van Klef- 
fens destyds nog te  Londen, by de grote 
geallieerde mogendheden verklaarde, dat 
hy nam ens „het Nederlandse volk” een
S T o n p n h  °P,D uits gebied meende te  moe- 

ï  werden  de klanken „gul- 
ger . N u na de Duitse nederlaag ver- 

achgnen annexatie-reclam ebiljetten aan de
^ ° r  m  k ran ten en tijdschriften 

m et allerlei motieven h e t lezend publiek 
gaar gestoomd voor een gerechtvaardigde 
annexatie is een propaganda-comité met 
haar arbeid begonnen en heeft m inister 
Scherm erhorn in  zyn eerste redevoering 
de annexatie practisch to t een politiek 
vraagstuk gemaakt. „Wy zyn bestolen en ' 
geruïneerd  door D uitsland en we moeten 
vergoeding hebben. Wy zyn door een ac- 
tieve buiteniandse politiek mede-garant 
voor de wereldvrede en d u s . . . .  moeten

ï \ aan de verdeling van Duits- 
la n d  Bepaaide gebieden, behorende to t 
het D uitse ryk , zyn als we cultuur-histo- 
w J 18 m aatstaven aanleggen, eer Neder- 

aari P 0* * ’ Verwonder-
o p  iT SÄ Ä  e ren  “’nexion,sten
Annexionisten? Hoe durven we he t te 
zeggen.
N atuurlijk , e r  z«n lelijke vormen van 
annexatie.
„De lelykste vorm  is annexatie als gevole 
van im perialistisch streven, de enkel- 
maar-zelfgewilde annexatie” zegt P araat 
“ J ®  Z 0?®  e r  snel aan  toe: „D at is een 
verfoeilylc ding en zulk een m entaliteit 
hg t ons volk zo weinig, dat wy over deze
te  zeggen. Vraagstuk weini*  behoeven
Twee ma ai weinig, dat is heel weinig en 
P araa t zegt e r  dan ook verder n ie t wei
nig, m aar helem aal niets m eer over. Des 
tem eer schrijft de Nederlandse pers over

met het Annexionismel
de herovering, pardon, de bevrijd 
Nederlands Oost-Indië; pardon, 
m de mond van H .M , ondanks ai 
naam vroeger fel w erd bestreden! 
woordig Indonesië.
Indonesië wingewest? Hoe kan 
zeggen. De Coen’s, de Colyn’s, 
xleutzen z\jn imm ers onze grote n 
Imperialisme? H oe kan  m en het 
**en cultuur-missie. ,
Cultuur-missie ? D at hebben we in 
zettingstyd ook gehoord!

Toch heeft N ederland milliardenJ 
donesië getrokken ten  koste van 
donesiërs. Toch is e r  de tactiek i 
verschroeide aarde toegepast. Steil 
voor, da t he t straks bevryde land i 
een aan Japan, m aar ook aan  Ne 

. zyn rekening zou presenteren in d 
van gerechtvaardigde annexatie vi 
derlands grondgebied. E r zou nie 
ons overblyven.
A nnexatie van D uits gebied!
De w aarheid is, dat een kikke 
gaat opblazen to t een olifant, 
fron t gekozen heeft in  de imperiaJ 
machtsformaties. De koorts stijgt! 
Actieve buitenlandse politiek, mc 
gerust leger, muziek, paradeö. 
Annexatie, zware lasten, aan de t 
d er groten, Balkan-Europa, nieuwe i 
nieuwe schuldigen, nieuwe herve 
actievere buitenlandse politiek, 
uitgerust leger, enz. enz. 
Imperialistische cirkelgang 
Deze oorlogen zyn alle imperiau* 
oorlogen. De gevolgen, de ellendel 
{asten zyn voor ons, arbeiders in W  
kantoorjas en soldatenpak, blanke, I 
e, brum e en gele proletariërs.

M aakt front, N ederlandse arbeiders, I 
annexatie, tegen imperialisme!
Voor internationale klassesolidarit*.
Voor de bevryding van h e t internat! 
proletariaat^
Door klassenstrijd n aa r  h e t

MMUN1STENBOND „SPAj

Twee soorten van erkenning, u  
vorm m oeten de arbeiders m etl 
gmg afwyzen. De tweede vorml 
zy zich veroveren. En ook wanf 
die laatste vorm  van erkenning nU 
een volledige overwinning zal wo 
vochten, ook w anneer de striic' 
beiders in  bepaalde minder 
situaties een compromis moeten 
den, dan deden zy als strijders hi 
W anneer zy die weg gaan, dan 
woord „erkenning” een begrip va 
dig andere inhoud. Dan zal een 
zittende klasse de erkenning aan i 
dryfsorganisaties verenigde 
moeten geven, dat zy zelf de ma 
loren heeft en de arbeidersklasse! 
winnares u it de grote internatior 
senworsteling is gekomen en het 1 
me vervangen w ordt door het
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i j ä  P rijs 43. -cen tn io 3e Jaargang - [Mo. 30

ArriatarsLim j ,

PARTACUS
IeKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS”

Redacteur:

:r d  w o u d s t r a .
Jttgeveri) ..De Vlam" - Amsterdam

‘Prole tariërs  aller landen,  verenig t U I
Adres red. en adm. UtrackUcheatraat 44 

Poitglro 303817 ten name van 
Mevrouw J. C . J. Ment*t Raapl* belden te 

Amsteidam

fon ik van fnuUttg>. 000

ste grote im perialistische macht 
Jheid, Rome, w erd gedurende haar 
vaak m et ondergang bedreigd. En 

ktste w erd Romè, h e t Westelijke 
kan de oevers van den Tiber, in 
(>litieke m acht gebroken door de 

der grote volksverhuizing, 
in het begin d e r tw eede eeuw 

jaartelling, d a t in  Rome, dat 
brt tevoren in  een zeventienjarige 
[het dodelijk gevaar van de onder- 
itsnapt was, de politicus en  staats- 
ato aan h e t eind van al zyn  rede
ten, onverschillig over welk onder- 

[de woorden sprak: „Overigens ben 
mening, da t Carthago verwoest 

vorden.”
Africanus, de Romeinse legeraan- 

!r, had Carthago niet verwoest. Ein 
[in grote bezorgheid over de veilig- 
^an Rome en  in  diepe vrees, dat de 
?en tegenstander zich zou kunnen 
llen, predikte altijd  w eer de nood- 

{jkheid, de overwonnenen volkomen 
lietigen.

erinnering aan  Cato dringt^Zich in 
lijd telkens w eer aan  ons op.

de houding der overwinnende 
achten tegenover Duitsland, m aar 

le leidende gedachte der gezamen- 
m tra-revolutionaire pers is het, die 

Onweerstaanbaar aan dat: „overigens 
van m en in g .. . . ” doet denken. Nu 

ien niet eens zeggen, dat h e t stand- 
der overwinnaars en  hun  pers een- 

; en consequent op een volkomen ver
swil berust. Om zo eenparig en 

luent te  k unnen optreden zouden 
/erw innaars h e t over alles werkelijk 
moeten zijn. H un belangen zouden, 

ste in  de wezenlijks te  punten, ge- 
ericht moeten zyn.

hoon men u it  Potsdam  gedurende de 
"i dagen van  dë grote conferentie w ei- 
aeer hoorde dan de m enu’s der in- 

[e en  feestelijke maaltijden, evenals 
ieitt  dat de Engelse m inister van Bui- 
'  idse Zaken, h ieraan  wegens onpas- 

heid n iet regelm atig kon deelnemen, 
jjnt toch w el iets, zelfs in h e t tegen- 
-[üge stadium, duidelyk te  zijn: De 

en enerzijds en  de Engelsen en Ame

rikanen anders zij ds stellen zich in  menig 
opzicht de toekomstige regeling der poli
tieke ep economische verhoudingen in  en 
to t Duitsland, zeer verschillend voor.

De Russen willen een centraal-geleide, 
Duitse Staat, waaraan iedere mogelijkheid 
ontnomen zal zyn, als economische, vooral 
als industriële grootmacht, op te  treden. 
Daarom, bezetting van Duitsland en uit
oefening der. bewinds-bevoegdheden door 
aan de Russen toegewijde politieke orga
nen en partijen, m aar óok het vernietigen 
der industrie van het land door het weg
nemen der gehele technische uitrusting 
en haar overbrenging naar de door Duits
land vernielde industriegebieden, vooral 
dus naar Rusland.
H et is duidelijk, dat de Amerikanen en 
Engelsen meer geneigd zyn, de voormalige 
Duitse S taat op te delen. Met het oog op 
h e t feit, dat de Russen met hun plannen 
vooral steunen, en ook steunen kunnen, 
op een zo toegewijde hulptroep als de 
bureaucratie der kwasi-linkse Volksfront 
politici, d.w.z. de u it Moscou teruggekeer-^ 
de hoofdfunctionarissen der Duitse „com
munistische” partij en haar mantelorga
nisaties, zien de B ritten en Amerikanen 
zich gedwongen, voor de waarneming van 
hun  belangen andere bondgenoten te zoe
ken. H et Russisch gezinde Volksfront 
moet zich van die lagen bedienen, die, 
evenals de arbeiders der groot-industne, 
de intellectuele middenstand, vooral het 
technische personeel en de kleinere be-. 
am bten en staatsambtenaren, bij het be
houd van een verbonden Rijksgebied be
lang hebben of aan wie wijsgemaakt wordt 
dat ze e r belang bij hebben.
Daarentegen verbinden de Amerikanen 
en Engelsen zich steeds duidelijker met de 
kringen van het bankkapitaal en die der 
groot-industriëlen, waarvoor het behoud 
van h e t Duitse Rijk altijd slechts een mid
del to t he t doel was, met h e t beslissende 
motief: de kapitalistische uitbuiting van 

-  hun productiemiddelen, dat wil 'dus zeg
gen, d<fhoogst mogelijke winst-makende 
afzet der producten aan de koopkrachtig- 

, ste  verbruikers, dat zijn de klassegenoten 
der bank- en industriemagnaten in Groot 
B rittannië en de Verenigdé Staten, dat

zijn de im perialisten van h e t W esten, die 
in  hun  bombardementen, zoals wij he t al
tijd  reeds wisten, m aar nu-bevestigd vin
den, he t D uitse industrieapparaat groten
deels ontzien hebben. Zo lezen we, d a t de 
Opelfabrieken, die aan  de A m erikaanse 
G eneral M otors behoren in  Rüsselsheim 
bij F rankfort aan  de Main en de Ford  
fabrieken in  Keulen onbeschadigd of zo 
goed als onbeschadigd gebleven zyn. Ge
deeltelijk bleven de fabrieken in  de 
zwaarst gebombardeerde industriegebie
den voor 70% in to t de arbeid geschikte 
toestand. N iet slechts die fabrieken, w aar
aan zoals bekend is, h e t Britse of A m eri
kaanse kapitaal aandeel had en  die na
tuurlijk, ondanks dit, op volle k rach t voor 
de Duitse oorlogsindustrie w erkten, m aar 
ook de overige D uitse industrie is, volgens 
alle berichten, veel mimder aangevallen, 
dan gedurende de oorlog aangenom en 
werd. M et ’t  oog op dit, voor ons in  geen 
geval nieuwe feit van de verbondenheid 
van he t internationale kapitaal, is h e t geen 
verrassing, da t bijv. de Am erikanen raad 
in w innen bij zulk een van ouds bekende 
grootkapitalist en fascistenhelper als 
Hugenberg, die hun m et zyn plannen voor 
h e t verder w erken der Duitse industrie in  
dienst van he t overwinnende kapitaal, te 
vens de nodige recepten voor de politieke 
propaganda tegen h e t communisme levert. 
Hugenberg is n iet voor niets de leidende 
man van het Ufa-filmconcem geweest, dat 
broeinest van fascistische filmpropaganda, 
en  van de Scherl-uitgevery, die o.a. de 
„Berliner Lokalanzeiger” uitgaf. W y her
inneren ons nog, dat (fit blad, een der 
meest verspreide bladen in Duitsland, 
door de linkse journalisten „het blad voor 
de idioten van de Rijkshoofdstad” ge
noemd werd.
H et verrast ons ook niet, da t de Ameri
kanen in  Beieren en in  het door hen  be
zette gebied van Oostenrijk m et de reac- 
tionairste kringen samenwerken en  dat, 
volgens verschillende persberichten, voor
al in  Tirol, de fascistische leidende func
tionarissen w eer in hun  bureaux  terug
gekeerd zijn. *
D e . overwinnende partijen hebben zeer 
verschillende doelstellingen. H un „overi
gens ben ik  van m ening .. . . ” heeft zeer 
verschillende betekenis. De Russen willen 
h e t behoud van h e t politieke verband in  
de vorm van een hun' en slechts hun  toe
gewijd Volksfrontregime, w aaraan de


