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-De" gigantische strijd  Van de Franse 
arbeidersklasse tegen de kapitalistische 
Overheersing en uitbuiting heeft vrijwel 
iedérs aan d ach t W e  w eten, da t achter 
deze strijd gedeeltelijk een politieke ach
terg ro n d  zit, n.l. de strijd om imperialis
tische invloedssferen tussen Amerika en • 
Rusland, vertegenwoordigd door de Gaul- 
hstén en Stalinisten. D at neemt evenwel 
niet weg, dat de strijd in Frankrijk, ge
boren uit de grote nood d e r werkers, stel
lig belofte inhoudt. E r on tstaat n.l. een 
derde macht, die noch het Amerikaanse, 
noch het Russische imperialisme kan en 
wil aanvaarden. D it kunnen w e lezen uit 
een brief Vaft een F rans»  kam eraad uit de 
stad Asnières vlak bij Parijs. Hij schrijft 
n.l. het volgende: ')

De laatste weken hebben* de kolenprij- 
zen zich verdubbefd, w at to t -gevolg heeft, 
d a t andere prijzen (electriciteit, industrie, 
trein  enz.) ook moeten stijgen. D it ver
groot steeds meer de ellende van  de w er
kers met het gevolg dat* er voortdurend 
stakingen uitbreken. Deze' w orden over 
’t  algemeen geproclameerd en begonneij 
door. het Anarcho-Syndicalistisch vakver
bond, de C .N .T . H et Stalinistisch vakver
bond, de C .G .J ., is dan wel verplicht te

volgen; wil het get 
verliezen.

L'gewéldig ledenaantal

■ H ieruit blijkt da 
yakbonden do led

leiders d er officiële 
n ie t meer in hün 
. De arbeiders gaan’, 

etten, als dé vakbe-

jlijl 
IQ

macht kunnen hou 
zich zelfstandig v'< 
w eging niet mee wil doen*

Doch lezen we verder:
O f er een gewapend conflict zal uit

breken weten we niet, doch de mogelijk
heid bestaat, w an t zoals jezelf constateer
de, w orden we bedreigd van twee kanten. 
Enerzijds is er de Gaulle, die de moeilijk
heden uitbuit en de burgers veiligheid 
verzekert tegen het communistisch ge
vaar. Hij belooft de economische moeilijk
heden op te lossen èn Frankrijk n aar ge
lukkiger tijden te brengen. D aardoor kreeg 
hij 33 pCt. der stemmen. W ij w eten ech
ter, hoe zijn politiek zal zijn. Hij is een 
militair en zal Frankrijk naar een oorlog 
leiden» Hij zal de ellende der arbeiders 
vergiotén  door een groot leger te vormen. 
O nze betrekkelijke vrijheden zullen ver
dwijnen en Frankrijk zal èèn groot con
centratiekam p worden voor communisten, 
anarch isten ' en alle andere revolution- 
nairen.

Anderzijds zijn er de Stalinisten, die 
ook een belangrijke macht vertegenw oor
digen. M aar ook hen moeteri w e vrezen.

W attt k a m e ra a d , e je  W êet" ZÓ g ó*d é ls f t : ,1 
dat' het Stalinistisch regiem ook onze in
dividuele vrijheden zal wegvagen en- hèt 

-zal verplichte arbeid vbor de s taa t en voor 
Ruslimd m voéren .'t ' ^  V V f  : '-v'
< < Nu. on tstond  er een derde macht, die 

alle socialisten ■ en révolationnairen groe
peert, welke noch de ene, noch de andere 
dictatuur w il accepteren. M et enthou
siasme heb ik mij Aangesloten .bij 'die 
macht, en hoop dat het ons gelukken zal 
een dictatuur van  de Gaulle óf van Thorez 
te  verhinderen.

H et is juist, d a t een derde deel der 
Fransen. geweigerd heeft te stemmen. 
Jammer genoeg zijn het niet allemaal 
an ti-par lemen tairen /

Grótendeels zijn het mensen, die beide 
machten vrezen en het vertrouw en in de 
politieke partijen verloren hebben. Als zóó
danig stem t thet toch hoopvol.

T o t zover deze brief. E r blijkt duidelijk 
genoeg uit, d a t de Franse arbeidersklasse 
zich niet zonder slag of stoot over zal ge
ven, noch a a j^ ^ p p iu llis te n , noch aan de 
Stalinisten. 'Ä ^eeg innen - in te  zien, dat 
de bevrijding der arbeiders niet kan ko-, 
men door partijmacht, doch uitsluitend 
door de arbeiders zelf. O f het zal' geluk
ken, weten wij ^niet, maar de strijd in 
Frankrijk biedt perspectieven.

1). M en houde er rekening mee, dat 
de brief van  11 Nov. ’47 is.

Nederland 
brengt beschaving

A an het optreden van de Nederlandse 
bezettingstroepen op Zuid-Celebes wordt, 
na het politionele optreden op Java en 
Sum atra, nieuwe roem toegevoegd.

H e t  Parodl- van  28 November brengt 
daarover in bijzondere correspondentie, 
nieuwe berichten. -

Deze correspondentie gaat in hoofdzaak 
over dé toestanden w aaronder de N eder
landse dienstplichtigen daar moeten 

'teven. D at is lang niet fraai. V erder wijst 
H et Parool e r  op, hoe vooral ook finan- 
eiël deze militaire actie dóór de N eder
landse staat niet kan worden volbracht en 
verwaarlozing van ' de - dienstplichtigen 
het qevolg is. _ '  '

M aar w aar wij iij het bijzonder de aan
dacht óp willen vestigen is .de overweldi- 
gers-methode van de N ederlanders die op 
O ost-Java w ordt toegepast. W oordelijk ' 
schrijft .Het Parool:
f  ,,Dikwijls lopen de soldaten patrouille 
om in d? kampongs naar wapens te zoe- 
ken. Gewapende mannen, die men on
derweg tegenkomt, worden zonder par
don neergeschoten.” „

Is het wonder, da t in de door de N e
derlandse troepen „bevrijde” gebieden, 
de invloed van de republiek weer dage
lijks toeneemt?

M aar het meest schandalige feit moest 
dezer dagen de z.g.n.' N ederlands-Indi- 
sche regering zelf publiceren.

O p  23 November vertrok uit Bodowo-

*so een trein.^ó.m. bestaande uit een drie
tal goederenw agens met een transport 
arrestanten, gevangenen of leden van  bet

x  republikeinse leger of v a n ........ terroris-
>tenbenden. Bij aankomst van  de trein in 
Soerabaja. w aren 16 arrestanten overle
den, wegens het ontbreken van de nodige
verzorging................ .

In 1943 werden ii\ V ught een 70-tal 
vrouwen gedurende een dag en een nacht 
in één cel geperst, zo dat de deur met ge
weld moést worden toegedrukt. Enige 
vrouwen Stierven of werden, krankzinnig. 
W a t is -er met deze 100 gevangenen ge
beurd, w aarvan 46, bijna de helft om het
leven kwamen?........

W ie  in N ederland, niet als dienstplich
tige naar Indonesië wil gaan, zal voor 
h e t vervolg zw aarder worden gestraft, te 
weten: „v ier jaren” .

Tw ee zijden van  dezelfde medaille.

P E R SB E R IC H T
- ‘D a O fficier van  Justitie heeft het 
W eekblad  „De V lam ” in de persoon van 
de heer Tom  Rot gedagvaard om op 18 
December- ‘a.s. te verschijnen voor de 
Arrondissementsrechtbank • te Amster
dam.

Hem w ordt ten Ja s te  gelegd het opzet
telijk beledigen van het openbaar gezaj

Deze vervolging heeft betrekking op 
een plaat en een hoofdartikel in ge
noemd wéekblad naar aanleiding van  de 
gebeurtenissen rondom de Pasoendan- 
beweging.V ' . . , .

Spartacus conferentie
O p  Z aterdag  en Z ondag 27 en 28 De

cember houdt onze \bond wederom een 
bondsconferentie. Déze conferentie, zal, 
behoudens een huishoudelijke zitting, ook. 
toegankelijk zijn voor sym pathiserenden.'

O p Z aterdagavond, 8 uur, , w ordt een 
vriendschapsavond gehóuden, w aar de ka
meraden de gelegenheid zullen vinden na
der met elkaar kennis te maken. D e avond 
moet d p r ons tezamen worden verzorgd, 
de Amsterdammers zijn daarvoor reeds 
aan het werk.’ O p anderen w ordt gere
kend. Ef^is een piano aanwezig.

De huishoudelijke zitting begint Z a te r
dag om 5 uur.

De zittingen van Zondag zijn ook voor 
de sym pathiserenden toegankelijk. Het 
uuf van aanvang van deze bijeenkomsten 
w ordt nader bekend gemaakt.

De agenda luidt:
De huidige politieke verhoudingen en 

de taak en betekenis van Spartacus,
. H ierover worden tw ee inleidingen ge
houden. v ,
v a. het politieke gedeelte.

b. het economische en organisatorische 
gedeelte.

Sym pathisei^nden, die de conferentie 
willen bijwonen, worden verzocht zich te 
wenden to t Spartacus postbus 7046, Am- 
sterdam Z uid  2. *

Zij ontvangen bijtijds bericht, en toe
gangsbewijs.

Bij tijdige opgave kan v o o r s t a k wartie* 
ring wórden gezorgd! -

De organisatie commissie*

ll
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Macht en
De conferentie van de ministers van 

buitenlandse zaken van Am erika,' Ehgte- 
land, Rusland en Frankrijk te Londen, 
die nu reeds wekenlang bezig is, om tot 
een overeenkomst te  geraken over een 
vredesverdrag met 'Duitsland en  Oosten
rijk, is in al d ie  tijd niet verder geko- 
men* dan toen ze begon. D at is precies 
w a t e r  van verw acht werd. M en wist 
reeds vooraf, he t niet to t een over
eenstemming tussen Rusland en de an 
dere landen kon komen en verwacht dus 
ook van deze conferentie geen resultaten.

V raagt men, w at er wel van  w ordt 
verwacht, of welke zin deze conferentie 
nog heeft, dan is het anltwoord ifiet met 
een paar woorden te  geven. Misschien is 
men er niet geheel naast, als men deze 
Londens^ conferentie ziet als een laatste 
uitloper van een politiek, die getracht 
Heeft door de wereldorganisatie der V er
enigde N aties fU .N jO .) , to t internatio- 
nalj» regelingen en sdhiklcingen te  komen, 
waardoor d e  vrede tussen d e  volkeren 
zou worden verzekerd. Althans, vlak na 
de oorlog w as het verlangen naar vrede 
overheersend; n aar vTede tassen de over
winnaars dan, w ant dat de overwonnen 
landen moesten worden onderdrukt en 
vertrapt, d a t  behoorde bij dit „vredes- 
ideaal” .

De staatshoofden —  Stalin, Roosevelt, 
Churchill -— ihadden zelf spoedig een 
meer „realistische” voorstelling van  de 
vrede, die na d e  overwinning moest ko
men. Toen zij in Y alta en. Potsdam bij
een k ^ m e n ,  w erd d e  macht, die elk van 
hen in de oorlog iMad ontwikkeld, ge
wogen en  daarna de verdeling van  de 
buit in grote trekken galixeerd.

W elke gebiedsdelen^-zlj ‘door hun 
legers zouden bezetten, hoeveel goederen 
en fabriekslnstallaties ieder van hen uit 
de overwonnen landen mocht weg halen 
en hoe groot het aandeel van elk zou zijn 
te de herstelbetalingen, die de overwon
nen landen in de toekomst moesten op- 
«rengieiu De realistische, kijk Van deze 
dfijï staatshoofden is gteheel en  al in 
overeenstemming m et de opvattingen, 
“ie de heersende "klasse, overal in  de 
Gereld, van d£ vrede heeft. M acht als

grondslag van d ?  v*fede; kan er een 
hechtere basis zijn? Z o  groot mogelijke 
macht van ."heu eigen land. Als (het dus 
om de verdeling van  bitft gaat, als dus 
nieuwe macht aan de bestaande machten 
kan worden toegervoegd, zorg er dan 
Voor dat de concurrent er n ie t ,sterker 
door wordt dan het eigen land.

In deze geest hebben de „grote drie", 
als w aardige vertegenwoordigers van  de 
heersende klassen, hét fundament van  de 
„V rede” gelegd, Een vrede, die op macht 
berust. Geen moment zijn de g ro te  lan- 

. den van dit principe afgeweken. * Ook 
niet, toen Zij heit initiatief namen to t de 
oprichting van dé U .N .O ., die de functie 
van een soort wereldpsrlement moest Ver
vullen. Zoals in d e  vef«shilende naties de 
werkelijke macht niet in de parlementen 
berust, maar uitgeoefend w ordt door de 
bestaande politieke-, militaire- en econo
mische machtsorganisaties, zo is  ook aan 
de U .N .O . alleen maa$ d e  taak toebedeeld 
om moeilijkheden en geschillen tussen 4e 
kleinert naties te  bepraten, en' als het kan, 
op te  lossen. O ok da t kan n iet anders 
gebeuren dan  op groi>d vaj» ‘de m achts
verhoudingen, 4 e  tusfen deze kleine fan
den bestaan, waéivbij ten  slótte nog weer 
het wóórd v a i  de , groten beslist 

In  de twee en een, ha lf jaar np Pots- 
, dam  hebben de werkelijk machtigen (hét 

zijn er feitelijk' maar, tw*e —  Rusland en 
Amerika —  w ant E n g la n d  en Frankrijk 
komen meer en meer* achter Amerika te 
staan en  woerden steetfs m eer>lhankclifk 
van dit land), herhöaldeli/k hun buiten

la n d s e  ministers bijeen laten jkomen, om 
te  bespreken hoe, volgens de overeen
komsten. van  Yalta en /  Potsdam, moest 
worden gehandeld. E n  hoe verder de tijd 
vordert, steeds blijkt duidelijk« , d a t men 
het niet meer eens kan  worden. H et was 
reeds zover gekomen, d a t mén vóór de 
conferentie in  Londen bijeen kwam, reeds 
wdst, dab ze op niets zou uitlopen. M en 
hééft ze toch door laten gaan. w ant geen 
van allen wil dè schuldige *ijn aan het 
mislukken van de „vrede” .

W a a r  macht de grondslag van de vrede 
is eh ieder-der betrokkenen er. argw anend 
op Ist, of dé  ander niet te veel a a n  macht

toeneemt, 'kunnen de verschillende con
ferenties geen ander beekj geven dan 
een voortdurend gevecht.

Daarbij komt. da t de ontwikkeling 
niet is stil blijven staan. D e m achtsver
houdingen tussen de groffe drie. ti)dens 
Yalta en 'Potsdam* zijn. sindsdien ver
anderd. Amérika met zijn gew éldige p ro 
ductie, ongeschonden door de_oorlog, kan 
en w il de 'hele wereld m** industriële 
goederen voorzien —  als h e t credieten of 
leningen, met of zonder M arshall-plan, jn 
dollars verstrekt ■— kunnen % daarvoor 
goederen (machines, grondstoffen en 
levensmiddelen) worden ingevoerd. D e 
meeste* landen hebben daaraan  dringend 
behoefte en aanvaarden g raag  de voor- 
waarden, die er aan zijn verbonden. D a t ' 
betekent afhankelijkhéid v a n  Amerika, dus 
versterking van  d e  macht van  d it land. 
V oeg daarbij een grote v loot en lucht- 
mach't met 4e modernste uitrusting en —  
dé honderden atoombommen; d it  ver
schrikkelijke wapen, dat tijdens d e  laat
st? dag^n van de oorlog tégen Japan nog 
even w ?rd gébruikt. W ie  kap ook maar 
bij benadering zeggen 'hóé groo t de 
njacfcit' yan  4? Jcofós, Amérika, nu in 
w ?rk?lijkh£d fe?

M aar Rusland heeft ook « e t  stfl ge- 
P 6 Russische bureaucratie h$«ft 

w a a f l o e n s t ,  y e ig ro o t Z ti 
k f * [ p  Iraar eig^p njefho^e y^n
van productijord^ning, ep  r w n
Ï T  *Y9tt*p  in
door de gefci>

Pngetw ijte ijf betekent, ook d it een
g rp g  yan  macht, m aar $« £  groot de?e
macht is, w ord t veroopgien/ achter
schermen van  Ihet stalen

V eranderde 'machtsverhoudingen bren- 
gen. volgens d e  .realistische” kijk d er 
heersende klaasen, veranderde voorw aar
den voor een „vre& g" sam enleven d ér 
landen naast elkaar. D aarom  g aa t h e t g e 
vecht d er diplomaten. E n  aangezien men 
het niet ééns kan worden., neem t méa 
zijn eigen maatregelen'. Am erika, E ngei 
land en  Frankrijk hebben alle voorbe
reidingen getroffen om het doo r hun 
troepen bezette Duitsland als een onder
deel yan bun economisch systeem fe laten 
w erken, z’okder verder de medewerking 
of to e s tem m ^g . van Rusland te  vragen.
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Einde der stakingen in Frankrijk

Kunst en iienleving



D e s ta k in g  aan de
m e e lfa b r ie k e n

* ' . _ ^
s V an Amsterdamse kameraden uit de 

bedrijven ontvangen, wij Het navolgende 
stuk.

D e ' staking aan- de meelfabrieken 
„H olland” en „Ceres” /is haar zeven
tiende week ingegaan en het einde is nog 
niet in zicht.

_• H et hardnekkige karakter, da t d it con
flict heeft aangenomen, berust‘op de prin
cipiële tegenstelling itussen de stakings- 
leiding enerzijds en de directie, de Unie- 
bonden en regering anderzijds.

H et is opvallend, da't op d it ogenblik 
bijna niet meer gesproken w ordt over een 
jftestatie-toeslag, w^awjoor het conflict 
ontstaan is. M aar het zw aartepunt is v er
legd op de wijze, hoe deze staking w ordt 
gevoerd.

D e 'door het personeel gekozen sta- 
kingsleiding, de  financiering en de orga
nisatie der staking zijn in  strijd met dc 
vroegere opva'tting d er bestaande vak
bonden. '

De radiorede van Coen van der Lende, 
hoofdbestuuxder van het N .V .V ., het op
roepen van onderkruipers door de Katho
lieke "bo/id, de heftige aanvallen van de 
Christelijke vakbond, het optreden van  
de politie en 'de afwijzende houding van 
het college van  rijkèbemiddelaars, bewij
zen, voldoende, da t be t eigen karakter van 
deze staking gebroken moet w orden.

De reactie heek  al haar hulpbronnen 
aangeboord en  haar aanval gericht op 
de ongeveer twee honderd m aalarbeiders.

Deze gang van zaken heeft onder de 
Amsterdamse arbeiders een zekere..onrust 
gebrad it. die aanleiding heeft gegeven, 
to t het Bijeen roepen van  personeelsker- 
nen uit,vele, Amsterdamse bedrijven. Deze 
vond piaa'fcs in 'hotel „De Kroon aan het 
Rëmbrandtplein. D aar w erd  besproken 
w a t gedaan moest w orden tegen het ge
sloten optreden der reactionnaire k lach

ten. D aarna w erden in een openbare ver
gadering in  de p iam antbeurs opnieuw 'de 
arbeiders van  de gang van zaken op de 
hoogte gebracht.

In een tweede vergadering van de per- 
soneelskernen, die oo k  gehouden w erd  in 
„De Kroon*’, w erd de noodzaak ingezieri 
van  h e t itot stand komen van  een comité 
v an  actie. Dft comité heeft to t taak  de 
Amsterdamse arbeiders ite activeren, om 
dat begrepen werd, d a t he t conflict bij de 
„H olland” en „Ceres” niet meer gebaa't 
is bij financiële hulp alleen.

H et bruite opitreden van  de directies 
met massaontslagen, de houding der 
U niebonden en de stichting van  de A r
beid na zeven'tien wetfeen staken, heeft 
de toestand dermate verscherpt, dat in

grijpen van d è  kant van^de Amsterdamse 
arbeiders n$»dzakelijk geworden is.

N a voorbereidende werkzaamheden 
yan het com ité komen voor de derde maal 
a lü  kernen van de bedrijfspersonelen
van Amsterdam, ditmaal in Frascati 
(N es), bijeen, om te beraadslagen w at 
met betrekking to t de staking moet w or
den gedaan en alles w at daarm ede in v er
band staalt. D aar zal ernstig overwogen 
moeten worden, of het niet tijd gew orden 
is* d it conflict, da t niet meer een conflict 
der m aalarbeiders is, de  nodige uitbrei
ding te  geven.

Een proteststaking van  24 uur zal niet 
afdoende, m aar toch een waarschi^jvinq 
zijn, da t ook de arbeiders hun krachten 
kunnen verzamelen. *

•»

Verdovingsmiddelen
J> * • - ‘ ‘

voor. het volk
V erdraaid , n3u heb ik het ontdekt.

W a t  heb ik  moeteft zoeken. 
M aar nu heb' ’k eindelijk sutces

T e n  spijt van alle boeken.-- ....

W a t  heb ik al niet uitgedacht.
Maar* telkens was het falen.

Ik had ze steeds niet in mijn macht, 
D e Duvel zou ze halen.

M aar, als een m airvan  wetenschap 
Ben ik gaan vergelijken. ‘

- Mijn m ateriaal is dode stof
E n  m'ensen zijn geen lijken.

Als ik . ze daartoe reduceer 
D an hel? ik al verloren.

W a t  doe ie met een dood carcas, 
Q at spreken kan doch iioren?

N iet dood, niet levend moet het zijn,
' D an  is er mee te  werken.

Ik m aak ze to t een levend lij-k,
Hiérbij moet ’k  me . beperken.

Een beetje kerkelijk „laudanum”,
W a t rad io -S try ch n in e .

Een tikje opbouw-opium 
E n heel veel dicipline.

Een 'nationale slaapbol is
Jiierbij n iet te  vergeten.

En w at ohtzags-antipirin.
D em ocratie geheten. N

E erst kreeg ik ze niet n aar mijn hand.
Z e  w aren  steeds #o nukkig.

Kijk 1 ze marcheren! in de maat!
E n zijn ze niet gelukkig?

Er Wppt iets piet!
Het Parool heeft een rubriek: Amsterdams Dag

boek- Degene, {jlie dit dagboek verzói-gt, noemt zich 
Öagboekanier. 'Allerlei ónderwerpen. hoofdzakelijk 
Amsterdam en zijn bewoners betreffende, worden 
daarin, natuurlijk kaft, behandeld.

’ "En zo treffen we er dan ook. zo nu . en dan 
enkele opmerfyngen in aan, naar aanleiding van 
opschriften op koopW&ar, enz. in onze winkels.
- Dagboekanier constateert daarbij (en terecht) 

dat het'm et de taalkennis van hem of haar, die 
deze opschriften erbij geschreven heeft, vrij treurig 
gesteld. Fouten# als „anjaak-hout, bokkus, sjeffoc 
(chauffeur) en tal van andere behoren niet tot de 
zeldzaamheden. En dan twijgen we nog maar over 
<bet zondigen tegen de werkwoord vorltten. Met 
dé d’s en t s wordt ook al raar onjgesprongen.

‘Dagboekanier zegt, In verband met deze euvelen, 
dan,, E r klopt iets niet in ons onderwljs-systeem.” 
En in dit opzicht zijn wij. het met Dagboekanier 
niet eens. W ij gaan veel verder en beweren: „Er 
klopt zowat niets in ons- •nderwijs-stelsel. ;

Kijk. we-wilen nu eèns niet spreken over ons 
onderwijs, zoals wij ons dat voorstellen in een 
behoorlijke sam^leving. W ij bepalen ons nu nog- 
m aar bij ons onderwijs-systeem. zoals het in dit 
kapitalistisch ’ ̂ telsel in elkaar is-gezet. En dan

kunnen we er in dit kort bestek slechts een enkele 
zijde van ‘belichten! waarbij we dan /nbeten vast 
»tellen, dat ook ons onderwijs qndergéschikt ge
maakt is aan het winst-prindpe.

Het kapitalisme heeft arbeiders (sters) nodig, die 
geschikt zijn,'in het próductie-proces ingeschakeld 
té kunnen worden. En liefst zo jong mogelijk. Toen 
de wetten op de leerplicht en de kinderarbeid ér 
nog niet waren .ontzag men zich niet. Jeugdige 
personen, soms van 10, 12 Jaar in de fabriek toe 
te laten. \  *

Aan deze ergerlijke toestand ̂ hebben bovenge
noemde wetten een einde gemaakt. -Maar nog 
steeds worden op allerlei wijzen de arbeiderskin
deren op zeer Jeugdige leeftijd op de arbeidsmarkt 
gebracht. En dat wordt bevorderd, door bef telt. 
dat de school de kinderen der arbeiders veel te 
vroeg los jaat. ‘ .

W e hebben nu een léerplicht tot het 13de Jaar. 
En daar mee moeten de meesten kinderen uit ar
beiderskringen. het doen». Maar dan is e* toch 
vervolg onderwijs, Ambachts- en huishoudscholen» 
M.U.L.O., Lyceum en Gymnasium? Ja-
wel! Die zijfa er. Maar om te beginnen zullen wij 
de arbeidersjeugd op de laatste drie onderwijs
inrichtingen slechts sporadistff aantreffen. En de 
ondervinding heeft aangetoond dat de 3- en 4-jarige 
M.U.L.O. inrichtingen (in vele gevallen voor het

merendeel bevolkt door de kinderen der midden
standers) door de arbeiderskinderen maar telden 

.geheel doorlopen tforden. Z o gauw het wettelijk 
veroorloofd is. dwingt het ontoereikende loon van 
het gezinshoofd hem, zijn kind bij een „baas", naar 
een fabriek of atelier te sturen.

Ambachts- en huishuidscholen besteden maar. 
enkele uren per week aan het vastleggen en aan- 
vullen van het geleerde op Lagere school. En 
zo gäat dan, veelal op 14-jarige leeftijd, het ar
beiderskind met een minimum aan parate kennis, 
met een onvoldoende kwantum van wat wij „al
gemene ontwikkeling” zouden, willen noemen, het 
leven in.

Is het wonder, dat het al gauw de weg kwijt is 
, in de doolhof van taalregels en andere voetangels 

en klemmen? Hebben wij zelf. die misschien wat 
langer onderwijs gènoten hebben, niet ervaren, hoe 
pas bij voortgezettè studie' allerlei wetenswaardig
heden. opgedaan ki vroegere perioden, ons dui
delijk werden?

Zolang het arbeiderskind het onderwijs slechts 
mondjesmaat toegemeten krijqt, zolang het pro- 
ductiè-proces in dit kapitalistische stelsel het veei 
te vroeg opeist, zolang zal er niet ^.iets . maar 
zal er „niets” kloppen In ons onderwijs-systeert- 
. En dan te bedenken,- hoe het er Uit zou zien. «>' 
dien wij het zelf eens zouden mogen inrichten r

2 7  DECEMBER 1 9 4 7 PRIJS 12 CENT No. 51

WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS”
R e d a C lc u r Red. en A da.: 

postbus 7046 te Amsterdam-Zoid 0. 
Ab. p. kw. f  1.50 bij voontttbet. Uitg. 
..De Vlam", postgiro 168797 te A'dam

uokonigt tl/R. H U L S M A N

Het schijngevecht te Londen
De vier buitenlandse ministers hebben, 

het schijngevecht te London gestaakt, ze 
dronken nog een borrel en gingen naar 
huis. N iet naar huis gaan de meer dan 
een millioen Duitse'krijsgsgevangenen. die 
in  Rusland als m oderne slaven verder 

• moeten perken . O f deze mannen nog 
oo it hun vrouwen en kinderen zullen 
weerzien, interesseert de  machtigen van 
onze tijd niet. Z e  ikonden het niet eens 
w orden over de herstelbetalingen, ze 
zochten alleen naar een mogelijkheid, om 
d e  grenzèn van  hun machtsgebied tegen
o v er de tegenstander te  kunnen afbake
nen en toen bleek, da t het niet mogelijk 
w as, w erd de conferentie afgebroken. W e 
kunnen er aan  toevoegen: waarschijnlijk 
voor goed. de opmars der vijandélijJce 
m achten is reeds zo ver gevorderd, dat 
schikkingen, op conferenties besproken en 
besloten, niet meer* mogelijk zijn.

Daarmee is de naoorlogs^ periode, 
w aarin  gepoogd werd, het in de oorlog 
noodzakelijik geworden bondgenootschap 
tussen de grote machten, ook na de oor
log te behouden, afgesloten. De hoop, dat 
d a t bondgenootschap, verstevigd door de 
..O rganisatie der ».Verenigde Volkeren” 
{U .N .O .) de wereldvrede Zou verzeke
ren, is vals gebleken. Neerslachtigheid 
bij velen Is  daarvoor in de plaats getre
den. voor de heersers de gunstigste sfeer. ' 
om hun nieuwe oorlogsplannen ten uit
voer te kunnen brengen.

De heersende machten hebben er tijdens 
deze gehele periode geen ogenblik aan 
gedacht om een vrede 'te verwerkelijken, 
zo als de grote massa der mensen zich 
het voorstelde, — een vrede, die de 
leuze „N ooit meer oorlog” zou- verwezen
lijken. Terw ijl de hooggestemde redevoe-^ 
ringen m San Francisco en op andere 
internationale congressen werden gehou
den, overvloéiend van mensheid^idealen,' 
hadden, hun legers de overwonnen lan
den bezet, verstevigden zij hun gezag 
over d eze gebieden en hadden het druk 
met het binnenhalen van de buit. Dat 
was trouwens afgesproken dqor de toen
malige Staatshoofden in Yalta en Pots- -

dam. Mensen en goederen behoren tot 
de buit; Atoomgelèerden en  specialisten 
op het gebied der -foapentechniek werden 
onmiddellijik opgespoord en naar de on
derscheiden landen bebracht, om zodoen
de de eigen wapenrusting te versterken. 
Vakarbeiders, als fpoderne dwangarbei
ders, voornamelijk uit de door Rusland 
bezette gebieden, * Jolgden hen. Goede- 
ren-voorraden, machines en gedemon
tee rd e 'fab riek en  dingen dezelfde weg, 
alles hetzelfde doel dienende, -n.l. vergro
ting der eigen maeftt.

Dit was de eerste phase van het na
oorlogse bondgenootschap. De tweede 
begon, toen de Russische staat zijn han
den uitstrekte naät de oliebronnen in 
Roemenië en apdw e industrieën op de 
Balkan, die gehee^ of gedeeltelijk het 
eigendom waren ven in Amerika efi in 
andere landen vai^ W est-E uropa geves
tigde kapitaalsmaatschappijen. O ok de 
controle op de scheepvaart op de Donau, 
die Rusland voor ziish alleen opeiste, werd 
een vraagstuk, w aarover men het niet 
eens was. D e buitfhlandse ministers der 
„G rote V ier” kwamen toen bijeen om 
tot een afbakening, der tegengestelde,be
langen te komen. Reeds toen bleek, dat 
de structuur van dé Russische economi
sche ordening geen zeggingschap van 
vreemde, kapiitaalm^atschappijen binnen 
zijn gebied kan ttfelaten; het ene sluit 
het andere uit. •

Geleidelijk aan 
de Oost- en Zuid 
zijn bewind, door 
landen meer en m 
model in te  rieh

tigt dan  Rusland in 
Europese landen 

regeringen van die 
naar het Russische 

Z ijn  het aanvanke
lijk nog coalitieregeringen uit partijen, 
die met Rusland w illen samenwerken, 
naar maitte de staatsm acht meer zegging
schap over de productie krijgt en het ove
rige maatschappelijke leven n aar zich toe 
trekt, vloeien deze éartijen samen tot de 
grote staatspartij, %  alles beheerst. Het 
verzet tegen dezé ontwikkeling, door 
leidènde politici a ^  Pétkow, w ordt ge
broken. . f • .?•' •

. De, heersende Iklaasèn van het W esten

zagen in. dat w aar zulk een ontwikke
ling, beschermd door de Russische bezet
ting, zich doorzet, hun beheersing van 
m'ensen en productie voor goed voorbij " 
is. D aarom  eisen zij van Rusland ophef
fing van het stalen gordijn; laat de men
sen achter dit gordijn 'kennis m aken met 
de W esterse  cultuur, met de hier gel
dende normen van burgerlijk recht en de 
politieke „vrijheid” 'd e r burgerlijke demo
cratie, met de bedoeling, aldus de strijd 
van ' het democratische kapitalism e tegen 
het Russische staatskapitalism e in deze 
gebieden zelf binmen te  voeren.

De Russische staatsbureaucratie wist 
precies w at dit te betekenen had. Z e  
dacht er geen ogenblik aan. ook maar in 
iet« aan deze eis tegemoet te  komen; het 
zou d e  grondslagen van  haar macht ver
nietigen. Zij tracht integendeel haar 
principe van beheersing van ménsen en 
productie ,doot de staat, ingang te doen 
vlIK ên ifl lan^ en zoals' f ra n k r ijk  en 
Italië en gebruikt daarvoor de aan haar 
verbonden Communistische Partijen van 
deze landen .^Daarmee zijn we de derde en 
laatste phase in de na-oorlogse ontwikke
ling mgetreden. .Een tijd. w aarin de di
plomaten der grote mogendheden nog 
wel met elkaar kunnen redetwisten, dus 
nog niet alle banden afgebroken zi|iv 
maar van overeenkomsten o f afbakening 
van belangen geen sprake meer is^

Terwijl de W esterse  landen tegen 
de ontwikkeling achter het stalen gorden 
niet veel meer kunnen doen dan  proteste
ren. gaan  zij in het door hen  beheerste 
W estelijke Duitsland reeds geruimen-tijd 
hun eigen weg. zonder zich aan Russi
sche voorstellen, de eenheid van een * 
eventuele Duitse staat betreffende, te  - 
storen.

D aarom  moést de conferentie der bui
tenlandse ministers in’ Londen zonder 
resultaat afgebroken w orden. M en bnfc  
af, toen men hè t n ie t eens kon w orden 
over de Russische eis van  herstelbeta
lingen uit het W estelijke D uitsland, M aar 
dat is misleidend. In werkelijkheid ligt de 
kloof, tussen heit W esten  en  Rusland 
daar, w aar de ene vorm van  heerschappij /  
de andere uitsluit. i a  d e  naast«; toekomst 
zal moeten blijken, hoe lang  deze tw ee 
vorm en »van heerschappij n aas t elkaar 
kunnen blijven bestaan. D och daarover % 
in een volgend artikel.


