
Pinkster-Mobilisatie 
Hollandse Rading

Door de N.B.V.S., Werkgroep voor Radicaal 
Pacifisme, Spartacus en de Vrije Jeugdgroepen is 
een commissie benoemd tot voorbereiding van- dé 
P.M. Deze zal worden gehouden in het Kamphuis 
„De Rading". Bovengenoemde groepen hebben de 
beschikking gekregen over het kamphuis, “met de 
daarbij gelegen dennenbossen. Van drie sprekers 
kregen we reeds toezegging dat ze een inleiding 
willen houden, terwijl een bekende kunstenares in 
principe toezegging heeft gedaan voor ons op te 
treden op de te organiseren kunstavond. Van me
dewerking zijn we dus reeds verzekerd. W ij ver
wachten nu, dat ieder, die van plan is aan de P.M. 
deel te nemen, zich ten spoedigste zal opgeven, 
zo mogelijk met gelijke toezending der deelnemers-

kosten, welke voor degene die in het kamphuis 
slaapt ƒ 350 en voor hen, die met tfgeAtent komen 
ƒ 2.75 bedragen. Mogen wij er op rekenen dat zij, 
die iets meer kunnen missen, dit niet zullen na
laten, opdat het financieel voor ieder mogelijk zal 
zijn de P.M. te bezoeken? Het volledige programma 
zal binnenkort bekend worden gemaakt. W erkt mee 
aan het slagen van de n .M., door U direct op te 
geven voor deelnejne__aan J. Hoogeveen, Midden
weg 117. Haarlem. Postrekening 228268.

De Commissie.

Meivergadering 
Amsterdam

De Zondagmiddagbijeenkomst op 1 Mei te Am
sterdam van de samenwerkende organisaties in de 
linkerhoek van de arbeidersbeweging, gehouden in, 
Bellevue, had zeker beter bezet kunnen zijn. Een

derde deel van de stoelen bleef helaas”Jonbezet. 
Wanneer de Meibijeenkomsten van vorige jaren 
daartoe hebben medegewerkt door hun uiterst 
zwakke programma's, dan hebben de wegblijvers 
ditmaal echter ongelijk gekregen. De samenwerken
de organisaties hadden dit jaar voor éen goed pro
gramma gezorgd. De declamaties en fragmenten 
door Robert de Vries gebracht, pasten uitstekend 
in deze middag. Zonder aan het andere iets af te 
doen, stellen wij vast, dat het fragment over het 

^Amerikaanse negerleven, en uit „Druiven der Gram
schap”, ons het meest bevielen. De jeugd van de 
O.J.B. bracht, op een aller sympathie wekkende 
wijze, door zijn optreden kleur en warmte in de 
samenkomst. De spreker bracht de noodzaak en de 
problemen van een nieuwe zelfstandige beweging 
der arbeidere naar voren. En al had dit wel wat 
concreter kunnen gebeuren, op zichzelf was dat 
zeker op zijn plaats en ook de argumentatie was 
goed. Alles bijeen een geslaagde propagandadag.

Vervolg van pag. 3 
dc touwtjes van deze vertoningen in han
den hebben. Z o  is het ons duidelijk, als 
w e bij het eerstgenoemde wereldvredes- 
congres te Parijs de namen van hele en 
halve Stalinisten van  het type Joüot-Curie 
en Ziliacus aantreffen, waarmede we te 
maken hebben. Trouw ens, de gehele o r
ganisatie er van geeft duidelijk aan dat 
we hier met een Stalinistische activiteit te 
maken hebben. Ook de verslagen over de 
gehouden redevoeringen zijn duidelijk ge
noeg.

D aaruit blijkt, dat „alleen de z.g. Sovjet 
Unie en de met haar verbonden volksde- 
mocratiën, de w are vredesmachten zijn” . 
D an  bemerken we ult het blad: Für dauer
hafte Friede, für Volskem okratie'', het 
propaganda-orgaan van de Kominform, 
dat we hier alleen met een. politieke schijn
vertoning te maken hebben. W anneer 
voorts de Amerikaan Joan Rogge en de 
Engelsman Noore een poging doen hun 
critiek op beide tot oorlog aandrijvende 
partijen te richten, worden zij uitgejou^rd 
en uitgefloten.

V oor ons is geen vrede denkbaar zon
d e r  daadwerkelijk en zelfstandig optreden 
v an  de arbeidersklasse. Strijd voor de 
vrede is voor ons synoniem met de strijd 
tegen  iedere onderdrukking en iedere uit
buiting. M aar die strijd kan alleen van  
onderen op door de arbeiders w orden ge
voerd*
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E é n
v o o r

tw e e !
V an  een van onze lezers ontvingen Wij 

onder bovenstaande titel dë mededeling, 
dat hij na kennisneming van onze circu
laire om het fonds „Spartacus op de V e
suvius” te steunen, gedacht had:

„H et is vijf voor tw aalven bij Sparta-- 
cus. Gek eigenlijk die uitdrukking. En 
waarom niet b.v.: één voor twee?’

Hij schrijft verder:
„Toen kwam een plan bij mij op. E én

voor tw ee........! En ik besloot ondér die
gedachte om naast mijn eigen abonnement 
een extra-abonnement voor mijn rekening 
te nemen. D at abonnem ent is bedoeld als 
een proefabonnement voor drie maanden. 
Naam en adres van  de proefabonné geef 
ik hierbij op.”

Onze adm inistratie w erd door hem v er
zocht er voor te  zorgen, da t de proefabon
né op de hoogte w erd gebracht van  de 

dat hij de k ran t gaat ontvang 
gen. Tevens w erd  verzocht er n& afloop 
van het kw artaal voor te zorgen, d a t de 
'proefabonné aangezocht w erd net abonae- 
ment te  bestendigen. O nze lezer m aakt 
daarb^ d e  opmerking:

„Bericht mij t.z.t. de afloop. !k  zal 
daarna overwegen of ik een nieuw

proefabonnem ent kan vinden, da t ge
durende een kw artaal voor mijn reke
ning zal komen. V oorlopig houd ik mij

* dus aan het parool: E én abonné zorgt 
voor twee kranten. Mijn extra-abonne- 
ment voor drie- m aanden stortte  ik 
h e d e n . ^ -  
Een nieuw plan, dat het fonds „Sparta- 

cus op de V esuvius” in het geheel geen 
schade behoeft te doen en d a t he t doel 
buitengewoon bevordert. Immers juist 
door de vergroting van het lezersaantal 
w ordt èn het bestaan van  de k ran t beter 
mogelijk gemaakt èn de propaganda door 
grotere verspreiding bevorderd.

H et plan loKt ons derm ate aan, dat wij 
in dit nummer een formuliertje afdrukken, 
met het verzoek aan alle lezers, te willen 
overwegen in hoeverre rif, hetzij naast hun 
gewone steun, of als afzonderlijke propa- 
gandadaad, dit voo ibetld  kunnen volden.* 

U it de aard  der zaak hebben wij er 
geen bezw aar tegen, w anneer andere 
vrienden de klok verder vooruit willen 
zetten.
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E r is de -laatste weken een wijziging 
te constateren in de internationale poli
tiek. Z e is allerminst principieel. O nder 
de invloed van,£hs)i steeds veranderende 
in te rn a tio n a le rsociale en economische 
machtsverhoudingen moeten de imperia
listische combinaties de vraagstukken, 
w aarvoor zij in hun roofpolitiek worden 
gesteld, van tijd tot tijd opnieuw bezien. 
Hun doel echter, de wereldbeheersing, 
blijft hetzelfde. Alleen hij, die uitgaat van 
het inzicht, dat alles in deze kapitalisti
sche wereld onvermijdelijk w ordt be
heerst door drang naar maëht en heer
schappij, naar winst en uitbuiting, is„ in 
staat het gebeuren juist te w aarderen.

De persvoorlichting is in het algemeen 
niet gericht op het bevorderen van dit in
zicht bij de lezers. Zij is ingeschakeld als 
propagandamiddel in een van de machts- 
formaties en heeft dus tot taak het diplo
matiek en feitelijk optreden van het land 
of de combinatie van landen waarmede 
zij verbonden is, op de meest sympathieke 
wijze te verklaren. Immers de massa moet 
worden overtuigd van de juistheid en de 
rechtmatigheid van die politiek, om zo te 
worden ingeschakeld e n . . .  beheerst. 
W elke imperialistische groep men ook be
kijkt. dit, die pers-propaganda, is overal 
duidelijk te constateren. In het verleden 
hebben wij allen regelmatig kunnen w aar
nemen, dat naarm ate een gebied of land 
overging in een andere combinatie, ook in 
gevallen van militaire overweldiging, de 
pers en daaronder verstaan we in dit ge
val dan ook maar radio enz., in haar 
voorlichting een totalen omzwaai moest 
maken. W an n eer dit sommige lez'ers als 
een overbodige banaliteit vporkomt dan 
willen wij hen toch nog eens ernstig v ra
gen, of zij deze zaak wel in volle beteke
nis hebben doordacht. De grote pers, eens 
gezien als een noodzakelijk supplement 
Van; de opkomende, burgerlijke democratie, 
beïdealiseerd als „de vrije pers. d ie  in 
een maatschappij van vrije burgers het 
vrije en zelfstandige denken mogelijk 
moest maken en bevorderen” , is geworden 
(ot een propaganda-apparaat der naar 
wereldheerschappij s tre len d e  machten. 
Dat er onder'de  kleinere scribenten men
sen zijn, die dénken dat w aar is hetgeen

zij propageren, doet aan dit feit niets $f. 
Zij zijn evenzeer slachtoffer van het ge
heel, als de lezers die, verontwaardigd of 
opgetogen, hun op die wijze verkregen 
„kennis’” thuis of in het bedriif uitstallen.

W ij spreken over de wijzigingen in de 
internationale politiek van de laatste we
ken. Aanvankelijk ontkend door de Stali
nistische pers, werden de berichten over 
onderhandelingen tussen, de G rote V ier 
(Am erika-Engeland-Frankrijk en Rus
land) ten aanzien van Berlijn, en eigenlijk 
van geheel Duitsland, steeds positiever, 
tot wij nu in hef einde van de vorige week 
de berichten kregen over een spoedige op
heffing van de Berlijnse blokkade, terwijl 
anderzijds de westelijke mogendheden de 
verkeersbeperkingen tussen W est- en 
Oost-Duitsland zouden opheffen. Boven
dien zou de Raad van ministers van de 
Grote Vfèr binnenkort bijéenkomen om de 
Duitse vraagstukken opnieuw onder ogen 
te zien. O p 45 dagen na is het qu een 
jaar geleden dat deze gespannen situatie 
begon.

•In dit kleine jaar is er veel gebéurd. 
Denken wij slechts aan het tot stand ko
men van het Atlantisch pact. Je  verdere 
consolidatie van de jjoodse s taa t en daar
mede van de situatieNn het gehele nabije 
Oosten, en vooral de bijna volkomen in
eenstorting van het régime van de Kwo- 
mintang, althans in het Noorden en mid
den van China. H et behoeft onder deze 
omstandigheden niet te verwonderen, dat 
de daaruit voortvloeiende wijzigingen in 
de machtsverhoudingen beide grote im
perialistische blokken tot een nieuw aan
vatten van de problemen brengen. V oor 
zover prestige-kwesties een begin van 
nieuw overleg bemoeilijken, is er de ge
heime diplomatie om oplossingn daarvoor 
te  vinden. Praatjes van Stalinistische zijde 
nog voor enkele weken verspreid, dat 
Rusland de politieke problemen alleen 
voor het forum van de m assa’s zou aan
snijden, zijn met de werkelijke gang van 
zaken volkomen in strijd gebleken. Beide 
imperialistische machten beslissen over en 
zonder de m assa’s. De propaganda zal la
ter de rest wel in orde maken.

\)n d e rtu sse n  zitten de W esterse pers-
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voorlichters in een vacuum —  een lege 
ruimte —  zolang men nog niet weet, wat 
er uit de komende onderhandelingen te 
voorschijn zal komen. Duidelijk is het ver
langen om t.a.v. het pa^ gesloten Atlan
tische pact een hosanna aan te heffen. 
De stévige houding van het W esten , dat 
het technische w onder van «de luchtbrug 
tot stand bracht, en de blokkade van de 
Russen tegen Berlijn met een tegen-blok- 
kade van O ost-D uitsland beantwoordde 
en het sluiten van het Atlantisch-pact, 
zouden met elkaar de brutale Rus een 
halt hebben toegeroepen en hem er toe 
gebracht hebben in zijn schulp te kruipen.

M aar men is toch ook een weinig hui
verig om de zaken nu reeds zo te stellen. 
D at zou de genomen maatregelen wel in 
hun ogen buitengewoon rechtvaardigen, 
maar anderzijds de activiteit kunnen ver
slappen, w anneer de gedachte veld zou 
winnen, dat deze kostbare militaire maat
regelen (gelet op de bereidwilligheid van 
de Russen om tot overeenstemming te ko
men) nu eigenlijk niet meer zo dringend 
nodig zijn. Daarbij komt, dat niemand 
weet w at van Russische zijde nu eigenlijk 
op de komende conferenties van de Grote 
V ier ten aanzien van Duitsland te berde 
zal w orden gebracht. M en weet, er wordt 
gestreden om de beheersing van Duits
land en in het bijzonder om het Ruhrge- 
bied, da t zo rijk is aan staal en kolen. 
De W est-'Europese Unie heeft alleen be-. 
tekenis w anneer de Ruhr daarin begrepen 
is. M aar de Russische invloed moet dan 
daaruit worden geweerd. Dat is de ach
tergrond van de door de W esterse im
perialisten geformeerde W est-D uitse fede
ratie. De Russen beheersen Oost^Duits- 
land en dat kan economisch niet buiten 
de productie van de Ruhr. Bovendien is 
het beste middel om het opbouwen, van 
een W èst-Europese anti-Rusland-linie 
tegen te ^ a a n . zelf invloed te hëbbëij op 
haar economische kracht. W aarm ede zul
len dus de Russen bij de onderhandelingen 
te voorschijn kpmen?

M aar zal, men vragen, w at is er dan 
eigenlijk veranderd in de internationale 
politiek? ïn  het Segin van ons artikel ga
ven wij dit reeds, in enkele woorden weer. 
T er voorkoming van een al te brede op-
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zét van d it artikel bepalen wij ons tot de 
gebeurtenissen in China en het V erre 
Oosten. In  de plannen van  een W est- 
Europese Unie is, zowel door de landen 

daar aan deelnemen, als door de V.S. 
Amerika, aan Hét internationale han 

delsverkeer aandacht Vbesteed. H et han
delsverkeer tussen Europa n Amerika a’s 
bijna eenzijdig, in* die zin, da t Amerika 
naar Europa exporteert en het laatjSte dus 
moet betalen, maar w aartoe het practisch, 
niet bij machte is. Amerika zou aan de 
landen van het V erre  Oosten dollarcre- 
dieten kunnen verstrekken, voor bevredi
ging van  de behoeften, mrfar vooral ook 
voor nieuwe investeringen in het indu
strialisatieproces. Aldus zou Oost-Azië zo
wel in Europa als in Amerika kunnen ko
pen. En door dit handelsverkeer tussen 
het V erre  Oosten en Europa zou,het laat
ste zich dollars verschaffen, w aarm ede hét 
handelsverkeer met Amerika zou kunnen 
worden vereffende. O p deze wijze zou t 
internationale verkeer in een driehoeks
verhouding kunnen worden verbeterd. 
W est-E uropa zou tot nieuwe ontwikkeling 
worden gebracht. W anneer dit plan ge
deeltelijk zou slagen zou ook l^Vest-Duits- 
land bijdragen tot de nieuwe 'machtsvor
ming van W est-E u frp a  en daarm ede ste
vig zijn verbonden, zoals daar boven uit 
W e s t-E u rt^ a  verbonden zou zijn met de 
gehele auti-Russische wereld; onder hege
monie * (oppe?gezag) van de V.S. van 
Amerika.

D eze driehoeksverhouding is dus de 
band die deze gehele constellatie verbindt. 
H et is duidelijk dat het probleem D uits
la n d  dus direct vast zit aan  de ontwikke
ling in het V erre  Oosten. •

H et verre Oosten is echter in beweging 
gekomen. De nationale bevrijdingsstrijd 
w ordt overspoeld door de sociale strijd, 
de strijd tegen iedere uitbuiting. D at is 
geen Russisch maakwerk. H et is het 
maatschappelijk verzet der honderden mil- 
lioenen zowel tegen feodale als modern- 

" kapitalistische uitbuiting, die bovendien 
sedert jaar en dag hand ill hand zijn ge
gaan, sinds het kapitalisme zijn werk van 
expansie ove* de gehele aarde aanving. 
V ooral in China vindt echter de Russische 
propaganda uit ter aard  een gunstig, ont
haal, w at nog niet wil zeggen, dat Rus
land in staat zou zijn deze massabeweging 
in zijn politieke banen te leiden. H et W es
ten heeft zich thans los gemaakt van het 
régime van de Kwomintang in China, dat 
kennelijk ten ondergang is gedoemd. De 
v raag  hoe het nieuwe C hina worden zal, 
welke invloed het zal hebben op de on t
wikkeling in het gehele V erre  Oosten, of 
het Uiteen zal vallen in verschillende en 
van verschillende imperialistische machten 
afhankelijke landen, dit alles beheerst nu 
de internationale politiek d e r! imperialis
tische machtén. W est-E u ro p a  m et inbe* 
grip van  D uitsland zijn daarvan afhanke
lijk. M et China, met het V erre  Óósten, is 
voor een belangrijk deel het lot bepaald 
van  de W est-E uropese Unie. In  wezen 
liggen hier de oorzaken van  de wijzigingen 
in de internationale politiek. E r is bij de 
m achthebbers geen sprake van  meer be-

Zomerkamp „De Vrije Gemeenschap”
Wij zija nu in staat het' voorlopig program van 

dit zomerkamp bekend te maken. Het program 
is echter niet definitief en veranderingen zijn mo
gelijk. De kampraad heeft het terrein bezocht en 
kan mededelen dat het in een der prachtigste 
streken van de Veluwe ligt. Ongekend natuur
schoon omringt het, op zichzelf ookv reeds prach
tig, kampterrein. Het kamphuis, waarin de bijeen
komsten gehouden worden als het weer niet toe
laat in open lucht bijeen te komen, ligt op een 
uitgestrekt terrein waarop honderden mensen zich 
kunnen bewegen zonder ook maar de minste last 
van elkaar te hebben. Een afzetting is nergens en 
het terrein loopt ongemerkt over in de bossen. 
W at het natuurschoon betreft hadden we het ner
gens béter kunnen treffen. Ook de inrichting van 
het kamphuis js zeer aangenaam. Er zijn twee 
ruim* slaapzalen, die elk 30 personen herbergen 
kunnen. Daarbij hebben we de beschikking Over 
6 bungalows, elk voor 4 personen. Al met al een 
ideaal terrein om uw vacantie door te brengen. 
Het is duidelijk dat het van groot belang is dat 
men zich zo spoedig mogelijk opgeeft als deel
nemer. Dit is noodzakelijk voor de organisatie van 
het vele werk.
1. De deelnemerskosten bedragen per persoon 

ƒ22.50, kinderen tot en met 10 jaar half geld.

Deelnemers met een eigen tent betalen ƒ11—
Maandelijks, te beginnen met het eind vat 
Maart, moet drie gulden vooruit worde« be 
taald. Voor bovengenoemde kinderen ƒ1.50.

2. Om de prijs van hen. die niet bij n ach *  ziji 
het volle bedrag te voldoen, iets te famnfi 
verminderen, wordt een Gemeenschapspot Op

v gericht Laat niemand die dam voor iets « 
■kan afdragen, dit verzahnen.

3. In de deelnemersprijs is alles ̂ begrepen. Dus 
„verblijf met volledig pension”. Lijkt de prfl 
wat stijf,- ze is het dos niet. Overweegt l  
daarbij, dat U op Uw normale huishoudelijk 
uitgaven die week ook bespaart.\

4. Het aantal deelnemers is alleen beperkt voo 
hen die moeten worden ondergebracht in he 
kamphuis, de bungalows en de hij l a t  kamflM 
behorende tenten. Voor deelnemers, die ee 
eigen tent meebrengen, -*s dn« geen b epe iin  
wat betreft het aantal deelnemers. Maar, d 
verzorging van %Hen eist, dat wij toch sni 
weten, wie en hoeveel deelnemers er komei 
Verzendt . dus spoedig Uw opgave; indie 
mogelijk op het vastgestelde formulier; indie 
U daarover niet beschikt op een afzonderll

briefje, dat alle nodige gegevens bevat. Zie 
daarvoor hieronder.

5. Alle deelnemers krijgen een geheel gereedge
maakte strozak in gebruik. Alleen in de slaap
zaal van het kamphuis en in de bungalows 
liggen die zakken op spiraalbedden. Deze bed
den komen in de eerste plaats ter beschikking 
van degenen, die „op wat rijpere leeftijd" ztyn 
en van hen die deze „tegemoetkoming” om 
andere reden behoeven. De bungalows zijn in 
de eerste plaats voor deelnemers met kinderen, 
wier gezin bijeen kan blijven. Doet voor alle 
deelnemers, dus ook voor de kinderen, een - 
afzonderlijke opgaaf. Indien U  ondergebracht 
wilt worden bij een ander, vult dat dan ode 
in. Bovendien geboortedatum invullen.

Het program zal, in grote trekken, als volgt 
fcijp: *
Zaterdag: Kennismaking en vrij program. 
Zondagochtend: Opening. Optreden van de jeugd, 

jniddag: Gemeenschappelijke wandeling, 
avond: Culturele ontspanning, 

laandagochtend: Vrije morgen. 
middag: Korte inleidingen van de kameraden 
van verschillende org., die zullen verteilten 
waarom zij lid zijn van een bepaalde organi
satie en wat het kenmerkende ij van die or
ganisatie.

grip voor eikaars standpunt. E r is geen 
sprake van, dat de slechte oorlogszuchti- 
gen zich bekeren tot goede vredeskrach- 
ten, al zullen mogelijk de apostelen daar- 
vbor niet ontbreken.

Bij alle somberheid die zich van vele 
arbeiders in Europa meester heeft ge
maakt, na al hetgeen zij duldden en on
dergingen ,is het nuttig dat zij zich bewust 
worden van het feit, dat zij bondgenoten 
hebben in die honderden millioenen die 
daar in Chinaf en het verdere Oosten van

P° )onderc

Azië de strijd voeren tegen hun u itb u ite r^ / 
D at dezen zich zonder meer zullen late 
inschakelen in de staatskapitalistische pc 
litiek van Rusland is niet te  aanvaarden 
Zij komen in beweging op grond va 
eigen maatschappelijke verhoudingen e 
strijden voor eigen doeleinden en die doe 
einden zijn, als de onze, gericht tegei 
uitbuiting en onderdrukking. In die zi 
zijn zij onze bondgenoten. E n  w anneer w 
dit bedenken, geeft ons dat nieuwe móe 
om ook zelf verder te gaan.

D E  S T E N E N  D O O L H O F.
-Het hier volgend fragment is on t

leend aan De Stenen Doolhof, Roman 
van David de Jong Jr., (U itgave van  A. 
A. M. Stols, M aastricht.) H et beschrijft 
een bijeenkomst van de A.J.C., na  de eer
ste wereldoorlog, in de twintiger jaren, 
in «en van de kamphuizen.

Een klein melodietje, ijl en vlug. sjilpt 
door de heesterèx M andolinelr^inkelen . 
Jonge, frisèe stem W n zingen gezamen
lijk een lied. Recht van houding, veer
krachtig, elastisch lopen knapen en meis
jes. Rode, groene, blauwe en paarse blou
ses en cape's schitteren door de lanen. 
H et bos wijkt. Een heuvel. G raanvelden, 
wiegelend in de wind. Een dorp met 
rode, bakstenen huizen. D.e stoet mar
cheert. H et melodietje klimt de heuvel op. 
D aalt. Een vlag w appert lager, even bo
ven de halmen uit. Een hoorn schalt. De 
zee blinkt blauw aan de kim. Z e  baden 
aar» het strand. W itte  torsen blinken. D e  
zon bakt de ruggen bruin.

D e aarde ruikt n aar zilt w ater, naar 
brem en kamperfoelie, naar hars en  den
nennaalden.

Blote voeten woelen het mulle zand 
om. . '

Grepen uit Re

O p de heuvels, amphitiatergewijs zi 
ten knapen en meisjes. De m aan stai 
roodkleurig aan de hemel als een nave 
sinaasappel. Een regen verschieten 
sterren stort neer. A an het wensen hoi 
geen einde. Flambouwen. De wind ru  
aan het linnen van  de tenten.

D e leider spreekt'. Scherp tekent zi

t

avond: Voortzetting der discussie en/of wan
delen.

Ij Dinsdagochtend: Inleiding: De arbeidersklasse in 
de toereld van nu! 
middag: Discussie, 
avond: Vrij programma, 
oensdagochtend: Vrije morgen, 
middag: Gemeenschap jeugd en ouderen, 
avond: Culturele ontspanning. K am pvnr. 
nderdagochtend: Inleiding door een Jong ka
meraad over: Zelfstandige jeugd, 
middag: Discussie.
avond: Propagandistisch cultureel program, ook 
toegankelijk voor bewoners en vacantiegangers 
uit de omtrek.

Vrijdagochtend: Wandelen, 
middag: Inleiding van een jeugdkameraad. 
avond: Culturele ontspanning. Sluiting van de 
kampweek.
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voorstellen zullen alle aandacht hebben. Verder 
ligt het in de bedoeling van de kampraad om in 
plaatsen waar meerdere deelnemers wonen, een 
plaatselijke commissie te vormen die de propa
ganda voor deelneming en andere zaken met deel
nemers bespreekt. Deze plaatse lijke commissies 
kunnen belangrijk werk verrichten, als zij de za
ken goed aanpakken. Zo vlug mogelijk zal de 
kampraad aan de commissies propagandamateriaal 
toezenden.

Bij aanmelding moet verder naam, voornaam, 
adres, geboortedatum en Jaar. man, vrouw, meisje, 
Jongen worden opgegeven. Verder, of men gebruik

U ziet, d e ' kampraad zit niet stil. Er zijn nog 
Herlei wijzigingen mogelijk en aanmerkingen en

wil maken van de slaapzalen, slaaptenten of bun
galows, of dat men met eigen tent' komt. (de 
ruimte hiervoor is onbeperkt aanwezig). 

Kameraden, vrienden. Deze kampweek moet sla-

aire Literatuur

O p de heuvels zitten de leiders.

H enk de H aan is blijven zitten. Dro- 
erig s taart hij voor zich uit. W a t  een
jne dag. W a t een fijne nacht...... .
Hij hoort de stemmen van de leiders

figuur zich af tegen de nachtelijke hem ak bij.
„W ij willen doelbewust kweken die J -Z o  kort geleden nog ........ M et een

gemene geestesgesteldheid onder het a ik het roer om .......  Tegen laster, ver-
beidersgeslacht \ ^ n  de naaste toekom ichtmalcing en vooral het ridiculiseren 
nodig voor het welslagen van de grol »elachelijk maken. Red. Sp.) van  de
mensheidbevrijdende taak, w aarvoor irtijleiding in.......  Een nieuwe jeugdbe-
moderne arbeidersbeweging zich g eging........ Geen eigenwijze M arx-pa-
plaatst ziet.” (citaat, ontlèend aan n en brochure v i^ e r s  meer........ M aar
brochure van K. V orrink, Doel e n  wez ugd, zonnig, fris, ongebreideld........ Met^
van de Arbeiders-Jeugdbepwegiag.) • 3en cultuur........ K arakters opgebouwd

Een verbeeldingsspel. Schiamfcir kü  n de grond op..>... Konsekwente breuk 
men de heuvels op. V edel, gitaer e»  ß  ft alle verdomde kleinburgerlijkheid...” 
prevelen simpele liedjes. Pastorale, no Een andere stem. Doordringend, hees 
turne. n bedwongen hartstocht.

Dan storm t \men naar de tenten. E  „Z al dit ooit genoeg zijn?........ Ik  ben
vuur vlamt hoog op. È>ang voor ju llie  afschuwelijk optimis-

Een troep gaat met lantaarns de na< :.......  W ie  zou d e  jeugd zijn genoé-
in. 05 m isgunnen...... M aar we willen

toch ook socialisten zijn........ revolution-
nairen........ S trijders........ V oor de \tfnst
van één dag, verbranden w e de oogst
van de 'toekom st........”

„ W e  zullen de grondslagen leggen
voor een andere maatschappij....... ”

„H et is T E  mooi. E r is geen moed 
voor nodig aan poëtische verbeeldings
kracht toe te  geven........”

„Je moet vertrouw en hebben in de lei- 
........*’

„Hoevelen deden dat niet in negentien
veertien......

H enk luistert nog even. Iets in .d e  
scherpe stem van de jonge leider veront
rust hem,

1914? D at w as de oorlog! ,
M aar d aa r zijn we toch allemaal te

gen!.......
U it de duisternis klinken jonge, zan

gerige stemmen. H enk kan het niet lan
g e r  «ithoudea. Hij snelt m et een sp reng 
de heuvel af.

V leerm uizen zwenken rond de tenten. 
Bijna geruisloos wiekt een uil voorbij. 
Somber staan  de dennen.

Als legioenen van onbewegelijke sol
daten in veldgrijs.

gen. Omgeving en program maken bet mogehjk 
dat de vacantieweek iets bijzonders wordt. Doet 
uw best om ons met de organisatie te helpen, 
en dat kunt u door zo veel en zo goed mogelijk 
propaganda te maken voor deelname.

Ons socialistisch zomerkamp „De Vrije Gemeen
schap" moet een daverend succes worden. Corres- 
pondentie-adres voor inlichtingen en opgaven voor 
deelname: J. Meulenkamp, Blasiusstraat 30, Am- 
sterdam-Oost.

Wat is Socialisme?
„D e bevrijding d er arbeiders moet het 

w erk der arbeiders zelve zijn.”
Het ds zeker, d a t  deze w oorden van 

M arx nog niets van hun w aarde hebben 
verloren. Eerder winnen deze woorden 
nog aan duidelijkheid, w ant steeds meer 
blijkt, dat de verschillende partijen, die 

.steeds beloofd hebben, de arbeiders naar 
het socialisme te zullen voeren, to t niets 
anders in staat waren, dan de arbeider^ 
een nieuw slavenjuk op de schouders te 
leggen, zoals in Rusland, of zich onder
geschikt te maken aan de belangen van 
de heersende klasse, zoals de verschillen
de soc. dem. partijen. O ndanks al hun 
grote woorden over socialisme, zijn ze 
een rem voor de werkelijke bevrijdings- 
stnjd van de arbeiders. Immers, hun 
streven is e r niet op gericht om de macht 
van de arbeidersklasse te vestigen, doch 
om als partijen macht uit te oefenen over 
de arbeidersklasse. De belangen van de 
arbeiders moeten altijd ondergeschikt 
worden gemaakt aan de belangen van 
de partij. D at ze bij dat streven niet terug 
deinzen om van terreur gebruik te ma
ken, heeft de geschiedenis meermalen 
bewezen. Z o  heeft de boljewistische partij 
na de revolutie in R illan d  door middel 
van terreur haar macht gevestigd in de 
Oekraine. Niet omdat de bevolking daar 
zo contra-revolutionair was. zoals ze zo 
graag laat uitkomen, doch om dat ze een 
andere opvatting had over het socialisme 
dan de partij. N a de eerste wereldoorlog 
waren het de sociaal-democraten, die de * 
revolutionaire beweging in Duitsland de - 
nekslag toebrachten. K arl Liebknecht ên 
Rosa Luxemburg w erden het slachtoffer 
van hun ophitsing. E n  in de Spaanse 
burgeroorlog w aren het weer de Stalinis
ten. die in C a talon ie en vooral in Barce
lona de strijdende arbeiders in de rug 
aanvielen om ook daar de macht van de 
partij te  vestigen. O ok d aar w erd de anti
fascistische strijd en het belang van de 
strijdende ' arbeiders opgeofferd aan de 
belangen van de partij. D at dit alles 
remmend moet w erken op de verwezen
lijking van het socialisme, is begrijpelijk. 
Hun streven is, zoals we reeds zeiden, 
het vestigen van de macht van de partij. 
Bij hen gaat het productie-apparaat niet 
over op de arbeiders, doch op de staat, 
die in de plaats van  de particuliere on
dernemer optreedt als werkgever en r1 
de loonslavernij van de arbeiders beste, 
digt. Zelfs al brengt da t staatssocialisme 
voor de arbeiders enige of zelfs grote 
verbeteringen, met socialisme heeft dat 
niets te  maken.

W e  weten wel, da t de staatssocialisten 
beweren, de arbeiders tot socialisme op -
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D c opvattingen en conclusies in mijn artikel 
„Sexualiteit en M aatschappij” blijken zelfs S par
tacus, tenm inste de redactie v an  Spartacus, w at 

f. te kras. In een onderschrift zegt zij namelijk, d^t 
de economische verhoudingen de mensen in een 
communistische m aatschappij niet to t een der
gelijke d a a d  zullen drijven.

Ik heb d a t w oord daad gespatieerd om dat uit 
het gebru ik  v an  d it w oord  blijkt d a t bij de redac
tie zekere gevoelens gekw etst w orden w anneer 
men de abortus provocatus beschouw t als een 
operatief ingrijpen, dat gelijk gesteld kan worden 
met het verwijderen v an  b.v. een blinde darm. 
D e redactie zou d it laats te  zeker niet als ieen 
„dergelijke d aad ” qualifiseren, een bewijs, d a t zij 
het als iets geheel anders ' beschouw t, als iets af
keurensw aardigs. W a t  is echter het versch il?1).

V o o r de redactie v an  S partacus kan het ver
schil alleen hierin bestaan d a t zij net als de R.K. 
k?rk meent, d a t het het doden v an  nieuw  leven 
is,-he t doden v an  een mensenleven. E n  hier staan 
wij voor de v raag: w aqr begint het leven, w at 
is leven? O n tdaan  v an  alle valse  rom antiek, die 
slechts . politieke partij- o f klasse-f>elangen moet 
dienen is een bevruchte kiemcel niets meer dan 
een bevruchte kiemcel, de mogelijkheid to t toe
komstig leven. Hij heeft geen eigen bew eging of 
kenvermogen en w ekt bij het vernietigen geen 
emoties v an  medelijden op, zoals b .v . bij het 
doden v an  e^n dier. K lam pt men zich nog v ast 
aan: „de mogelijkheid to t toekomstig - leven", dan 
is een mannelijke of vrouwelijke zaadcel d it ook

en het gebruik v an  voorbehoedsm iddelen even 
verw erpelijk als de abortus provocatus.

Een andere kw estie is natuurlijk d a t h e t een 
moeder, die graag een kind heeft, pijnlijk teleur 
stelt in haar verw achtingen, - w anneer zij door 
economische nood van het m oederschap verstoken 
moet blijven. D a t het echter uitsluitend economi- 
sche nood is, die e r de vrouw  v an  w eerhoudt 
het m oederschap te  aanvaarden  is onjuist. E r 
zijn zeer veel vrouw en, die zich best de weelde 
v an  kinderen kunnen veroorloven, m aar v o o r w ie 
het nu eenm aal geen w eelde is. Z o  zijn e r ook 
vrouw en en zelfs m annen voor w ie de geslachte- 
lijke «handeling niets betekent. H et g aa t h ier ech- 
tér om de vrouw  en v an  deze kan  gezegd w orden 
dat het verlangen n aar kinderen geen gelijke tred 
houdt m et de behoefte aan  geslachtelijk verkeer. 
Sommige vrouw en hebben een zeer sterk  ont
wikkeld lib ido  en een zw ak m oederinstinct, terwijl 
w eer bij anderen h e t verlangen naar kinderen 
zeer sterk doch de geslachtelijke om gang v an  ge
ringe betekenis is. H et is to t nu  onvermijdelijk, 
d a t deze laatsten ä c h  de coitus moeten getroos
ten, doch. vrouw en, die hem  .node kunnen on t
beren doch geen kinderen willen baren  zullen 
zich in hun rechten over hun eigen lichaam  zien 
aangetast w anneer óf door m oraal ó f door w et 
het verw ijderen der kiemcel verboden w ordt.

Men moet toch niet denken dat driften en 
emoties, die quder zijn dan  de mens zelf, die hem 
reeds hebben .beheerst toen hij nog a ls  dier op 
deze aardbol vertoefde zich in een communis

te willen voeden, wanneer ze de macht 
langs wettige of onwettige weg hebben 
veroverd. W ij vragen ons echter af hoe 
men de arbeiders tot socialistisch denken 
en voelen wil brengen, indien men ze op
voedt in discipline, in gehoorzaamheid 
aan de staat en ze behandelt als onmon- 
digen. U iteraard zijn staat en socialisme 
al tegenstellingen, omdat de staat alles 
overheersend is. Om dat de staat aan de 
grote massa zijn wil oplegt. Rusland 
heeft laten zien waarheen het staatssocia
lisme voert. D aar heerst de ijzeren disci
pline van de partij-burocratie. Elke vrije 
meningsuiting w ordt onderdrukt. W ie 
zijn afkeuring over het regiem durft te 
uiten, kan er van verzekerd zijn vroeg of 
laat in de handen van de Gé.Pe.Oe te 
vallen om behandeld te worden als een 
verrader van het socialistisch vaderland, 
w at 'gelijk staat aan „likwidatie” of in 
het gunstigst geval aan verbanning.

W aarto e  de sociaal-democraten in 
s;aat zijn, blijkt wel uit de rol, die ze 
spelen in de verschillende coalitie-rege- 
ringen. De tijd van ontwapenings-propa- 
ganda is voorbij. V andaag zijn het^vuri- 
ge apostelen voor het militarisme en ze 
schromen niet om elk stuk arbeidersstrijd 
openlijk aan te vallen.

Ons betoog zou echter geen w aarde 
hebben, iiidien we niet verder gingen dan 
het verw erpen vai\ het staatssocialisme, 
zonder een eigen opvatting over het so
cialisme naar voren te brengen. Z oals we 
reeds in de aanHef van ons artikel ge
zegd hebben, moét de bevrijding van de 
arbeiders, dus de verwezenlijking van 
het socialisme, het werk van de arbeiders 
zelve zijn. Slechts dosr strijd, lo s r van 
partijmachten zal het veroverd kunnen 
worden. En een samenleving kaappas 
socialistisch zijn, wanneer er geen enkele 
leiding van  bovenaf is en het beheer van

het productie-apparaat berust bij de a r 
beiders. Doch dat niet alleen, ook moeten 
de arbeiders de volle beschikking heb
ben over datgene, w at door hen wordt 
voortgebracht. Pas dan is de arbeider 
geen loonslaaf meer doch een vrije w er
ker, die weet dat niemand zich verrijkt 
ten koste van de arbeid van anderen. 
Natuurlijk zal hij wel gebonden zijn aan 
regels, doch die regels zullen gelden voor 
iedereen, zoals ze ook door de gehele 
gemeenschap vastgesteld zullen worden,.

Het spreekt vanzelf, dat ook een socia
listische samenleving organisatie vereist. 
V ooral een organisatie, die w aarborgt, 
dat geen enkele groep of persoon macht 
over anderen kan uitoefenen, die w aar
borgt, dat elke w erker een rechtmatig 
aandeel krijgt in het geproduceerde. Hoe 
wij ons de organisatie van een socialis
tische sa’ enleving indenken, zullen we'in 
een volgend artikel uiteen zetten.

tische samenleving door de econom ische omstan
digheden zullen wijzigen. Econom ische en klasse- 
noodzaak hebben de mens gedwongen to t een 
leven, d a t niet in overeenstem m ing w as m et zijn 
sexuele behoeften. O nbegrepen w ord t de geslachts
d rift v an  een bron v an  genot to t een bron van 
leed. Ik heb reeds in mijn vorig artikel uiteengezet 
w elke m aatschappelijke oorzaken e r w aren die een 
wetenschappelijk onderzoek v an  de sexuaRteit in 
de weg stonden. Slechts het verdw ijnen v an  deze 
oorzaken kan een onbevangen onderzoek mogelijk 
maken en de geslachtsdrift van  een bron v an  leed 
to t een bron v an  genot en vreugde maken.

Onderschrift redactie.
1) D e schrijver heeft door deze spatiëring de 

nadruk anders gelegd dan  de redactie beoogde, 
vooral om dat hij daarbij stelde, ckit zij dus blijk 
gaf abortus p rovocatus a f te keuren. H et w as ech
te r de bedoeling (ook al is d it in h e t onderschrift, 
d a t in der haast m oest w orden opgesteld, n iet tot 
zijn recht gekomen) op  2 punten  de aandacht te 
vestigen: a. D a t de mensen in een communistische 
maatschappij niet door econom ische nood gedreven 
zouden w orden to t de abo rtus provocaties: en b 
hetgeen d aarop  difect aanslu it, d a t de abortus pro- 
vocatus in het communisme door velen  individueel 
niet meer zal w orden „begeerd”. H oevelen zijn er 
nu  niet, bij w ie de begeerte n a a r  een kind wel 
bestaat, m aar w ier econom ische toestand de „be
geerte” opw ekt, om toch het dreigende economische 
„noodlot” , de zorg voor een kind, a f te wenden, 
H e t kom t ons bovendien voor, d a t in een groot 
aan ta l gevallen de abo rtu s p rovocatus physiek en 
psychisch voor de v rouw  stoornissen en moeilijk 
heden kan opwekken, mogelijkheden, die men vóór 
a f ernstig dient te overw egen en o.i.niet kan  baga
telliseren.

D aarom  wilden wij de ge ichte aan  propaganda 
v o o r de „daad", op  d it • mit, toch in elk geval 
voorkom en, ook  a l erkenneu wij ieders individueel 
recht.
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vesuvius
N am  U k en n is  van h e t ernstis 
w oord in  ons vorige n u m m er i

H et is meer dan een maand geleden, 
dat wij schreven over het avontuur, dat 
de Nederlandse regering tegen d e  Kerst
dagen van  1948 begon, door opnieuw oor
log te ontketenen tussen N ederland en de 
Republiek. Begin April daarop, w erd het 
duidelijk, dat, terwijl het guerilla-verzet 
van de republikeinse troepen krachtig 
voortging, de N ederlandse regering voor 
de druk van de andere landen wijken 
moest. Die druk werd op verschillende 
wijzen uitgeoefend.

D ie vond plaats in de V eiligheidsraad, 
hoe schoorvoetend dan ook en men mag 
daarbij zeker niet voorbij zien, dat al zijn 
beslissingen evenzeer uitvloeisels zijn van 
de imperialistische belangen van de aan
gesloten kapitalistische landen. M aar in 
elk geval kwam de kapitalistische N eder
landse regering door deze vrijwel alge
mene veroordeling, in een buitengewoon 
onaangename geïsoleerde positie te v er
keren. Een zekere econom ische druk 
werd uitgeoefend, doordat de A m erikaan
se E.C.A.-commissie verdere credieten 
voor herstel van Indonesië aan de aldaar 
optredende Nederlandse bewindvoerders 
weigerde. De Aziatische landen verk laar
den zich solidair met de republiek. P rac
tisch bleef er geen vliegveld in Azië voor 

I 0 I  Nederlandse vliegtuigen open. T oen op
I /  \  S-  / J * ’ I  28 Januari j.l. de Veiligheidsraad een re-

-* \  C'CCMÊ'W *  I  solutie aanvaardde, waarïn ,.verzocht"
_ \  . • I  werd: le . de militaire operaties af te bre-

H ierm ede verklaar ik mij bereid voor een kw artaal een ex tra 'l ken; 2e. direct en onvoorwaardelijk alle 
,  ( xy  abonnement voor mijn rekening «e nemen voor de h ie r o n d J  ^

vermelde proef-abojiné. |  personen van de republiek naar Djokja te
_  vergemakkelijken, opdat zij in deze sjad

Naam .................................................................... ........................ 'i.................. I  hun functies zouden kunnen uitoefenen;
Adres ......................................................................... ........................................................................I  en de Commissie voor Goede Diensten in

+. I  een nieuwe benaming verder gaande op-
W oon^laats .................................v..........................  ................................ .......................... - .......... I  drachten kreeg, die ingrepen in de steeds
Heden heb ik he. verschuldigde bedra8 f 1.50 overgemaak. op U w  postrekeni*
Uitgeverij De Vlam, nummer 168797, adres Postbus 7046 Amsterdam Z d2 . ■ dg Ncd€rlan<Ise rcgering ^ c h  in een bui-

Abonné ................ ; .. I  óngewoon precaire situatie had begeven.
I  Haar pogingen zich daaruit te bevrijden.

W oonp laats .............................................................  .......• ■ door het voorstel te doen, da t N ederland
_ j  > I  Je federale staten van Indonesië “en een
Adres *....... ............ .............................. ...............  I  aantal republikeinen in D en H aag op een

Abonnees, neemt allen aan deze actie deel. (. |  «mde-tafel-conferentie op 12 M aart bij
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van de Commissie, orh^plannen te bespre
ken tot oplossing van de moeilijkheden, 
mislukten.

Noch de z.g. deelstaten, noch de repu
bliek waren bereid deze z.g. onvoorw aar- 
delijke uitnodiging te aanvaarden. Er 
werden teveel voorwaarden door N eder
land gesteld. Z o  mislukten deze plannen 
in zoverre, dat, wederom onder druk van 
de Veiligheidsraad, eerst te Batavia een 
vóór-conferentie zou plaats hebben. Die 
conferentie is intussen juist achter de rugi 
O p 7 M ei berichtte de pers. dat overeen
stemming w as bereikt. De Nederlandse 
regering verk laart zich bereid: tot onmid
dellijke stopzetting van de militaire ope
raties; vrijlating van alle politieke gevan
genen; en niet meer over te gaan tot vesti
ging en erkenning van deelstaten, enz. in 
het gebied, dat vóór 19 December onder 
republikeins gezag had gestaan. Zij zal er 
van uitgaan. dat de republiek niet «een 
deelstaat m aar een staat zal zijn in de 
komende V erenigde Staten van  Indone
sië. Zij gaat er verder mede accoord, dat 
het republikeins gezag direct w ord t her
steld in de residentie Djokjakarta; en dat 
in het overige vroeger republikeins ge
bied alle republikeinse am btenaren in 
functie blijven.

Tenslotte kwam nog. en dus vóór de 
eigenlijke ronde-tafel-conferentie is ge
houden,. vast te staan, dat het komende 
voorlopige vertegenwoordigende lichaam 
van de V erenigde Staten van Indonesië 
voor een derde deel zal bestaan uit ver
tegenwoordigers van de republiek. W a n 
neer men er nu nog rekening mede houdt, 
dat ook de deelstaten straks republikeinen 
kunnen afvaardigen, dan w ordt het dui
delijk, welk een grote invloed de republi
keinen in d a t komende parlement zullen 
uitoefenen.
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Ziedaar, de weg terug, na amper vier 
maanden oorlog. M en behoeft w aarachtig 
geen socialist te zijn, qm zich af te  v ra
gen, o£ dit resultaat de duizenden doden 
w aard itf. E iï we zien deta nogr af van  de 
vele millioenen guldens, die dit avontuur 
heeft gekost. H et is duidelijk, de kolonia
listische politiek van K.V.P. en P.v.d.A.,

van Romme en Drees, is gebroken. En ze
ker moet diepe schaam te allen vervullen, 
die deze z.g. socialistische partij aan de 
regeringstafel hebben gebracht. Men kan 
dan de kwestie van klassepolitiek nog ge
rust terzijde laten. M et zuiver burgerlijke 
m aatstaven gemeten is een partij, die zó 
slecht de internationale politieke kaart 
kent, absoluut veroordeeld. W ij kennen 
in dit verband, w at Nederland betreft, 
m aar één voorbeeld van vergelijking, n.l. 
de houding van de autocratische vorst 
W illem I. in .de periode van 1830 tot '39. 
toen hij weigerde de afscheiding van Bel
gië te aanvaarden en door een groot 
staand leger het land aan de rand van d e  
financiële afgrond voerde.

V an klasse-standpunt bekeken, kan al
leen het antw oord zijn: w at doen socialis
ten ook in een regering van een kapitalis
tische staat? En daarm ede is elke z.g. so
cialistische partij die streeft naar partij- 
invloed in publieke organen, als arbei
dersbeweging veroordeeld.
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M aar ook daar zijn wij als arbeiders niet 
mee klaar. W ij dragen allen mede schuld, 
voor zover we niet werkzaam zijn. om de 
N ederlandse arbeidersklasse de weg te 
leren kennen, die voert naar welvaart en 
vrede. Die weg kan de klasse alleen en 
zelfstandig inslaan. H et is de weg van 
eigen machtsvorming van de bedrijven 
uit. W anneer d$ arbeiders die weg gaan. 
wanneer zij strijden tegen elke vorm van 
uitbuiting, uitbuiting van henzelf en van 
de volken in de oud-koloniale gebieden, 
dan treedt in de plaats van het nationale 
belang, van de nationale staat, van de na
tionale partij, het belang van alle onder
worpenen. Dan zullen zij de strijd aanbin
den tegen het voortdurend slechter wor
den van eigen levenspositie en zij zullen 
zich daarbij verbonden weten met die an
dere uitgebuiten in het V erre  Oosten, die 
straks boven zich zullen zien de nieuwe 
machthebbers, die zich ondanks de tijde
lijke tegenstelling met de Nederlangse im
perialisten, reeds opmaken om door mid
del van hun staat nieuwe knechting toe 
te passen.
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