
M et ze g t:
„De planmatige economie w erd bevor

derd door de grote bereidwilligheid tot 
samenwerking tussen werkgevers- en
werknemersorganisaties........”

y— O —
„H et zal ongetwijfeld mogelijk zijn bij 

verdergaande beheersing van het loon- 
en prijzenpeil en het daardoor voorkomen 
van arbeidsonhist, de productie per arbei
der op te voeren...

—o—
H et college v an  R ijksbem iddelaars is 

verplicht alvorens collectieve arbe idsover
eenkom sten goed te  keuren  b indende 
loonregelingen vast te stellen.......

—o—
„H ierbij dient opgem erkt te  w orden, 

da t het college v an  R ijksbem iddelaars 
steeds he t s tandpun t heeft ingenom en, da t 
zij w eigert te  bem iddelen of een loonre
geling op te  leggen zolang een staking 
v oo rtduu rt.”

—o—
D oor d e  drie  w erknem ersvakcentra-

lén. het N .V .V .. de N.K.A. en het C.N .V ., 
welke in de stichting van de Arbeid met,
de w erkgeversvakcen tra len  sam enw erken, 
w erden  n a  de bevrijd ing geen  (cursief 
v a n  V erm eulen zelf) s tak ingen  afgekon- 
d igd .”

(P rae -ad v ies  B enelux-conferentie v an  
de m oderne vakcen tra len .)

Conclusie: iedere arbeidersw il u itge
schakeld!
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heid in  h e t bedrijf. V erschillende acties, n a  de 
oorlog gevoerd, gaven d it beeld reeds te  zien. 
H ierop zal door het O  .V.B. steeds het zw aarte
p u n t gelegd dienen te  w orden verbonden met 
gedachte van, het strijden onder eigen leiding, 
om dat d an  pas bedrijfseenheid to t stand k an  
komen. H ierin kan d an  ook  de grote betekenis 
v a n  het O .V .B . liggen. D aarb ij m oet de huichel
achtigheid v an  de bestaande organisaties, die hun 
p laa ts -in de fronten v an  d e  grote m achten heb- 
beh gekozen, fel bestreden w orden. Immers zij 
voeren  de arbeidersklasse v a p  d e  ene nederlaag 
n a a r  de andere.

H et O .V .B . zou in betekenis èen sprong vooruit 
m aken, w anneer het in die 'zin  zich stelt tegen
o ver de beide m achten. *

W an n ee r het O .V .B . beide im perialistische 
fronten afwijst, keert h e t zich tevens tegen de 
middelen w aarv an  de  vertegenw oordigers v än  die 
beide fronten zich bedienen om to t m acht te 
komen en stelt daartegenover h e t eigen klasse 
standpunt om daarm ede de grondslag te  leggen 
voor de juiste nieuw e vorm en v an  d e  strijd. 
H ierin  bestaa t geen gemene deler.

H et standpunt v a n  h e t O .V .B .-bouw vak b.v. 
in de actie v an  de stucadoors, p laa ts t deze o r
ganisatie n iet boven h e t E .V .C .-uitgangspunt, 
beperking v an  het conflict to t h e t beroep, en 
h e t leggen v an  bet zw aartepun t op  de ste/inactie. 
A lsof S teun alleen in  s ta a t zou zijn om  to t o v e r
winning te  kom^n. D e onklaarheid  treed t hier 
duidelijk n aar voren.

A ls het O .V .B . echter arbeidersbew eging voor 
staat, dan  m oet ook in  zijn propaganda to t u it
drukking kom en, d a t alleen het zelfstandig klasse- 
front in s ta a t ia verbetering  af te  dwingen. H et 
bevorderen v an  de bedrijfseenheid is reeds een 
reële factor; h e t doel v a n  h e t ^ V B .  m oet ver
d e r  liggen.

W ij lezen o .a. in  een m anifest v a n  het O.VJB., 
d a t is uitgegeven tijdens de laats te  A m sterdam se
havenstaking: ,

„V orm t in het bedrijfsleven uw  eigen strijd
organisaties. Legt de verbindingen tussen alle 
striidform aties die zich in de bedrijven vormen. 
Bouw t aan  een nieuw e zelfstandige arbeiders
beweging. In h e t O .V .B . zult ge d aa rv o o r steeds
een t r o u w t  bondgenoot vinden.

D it zou  onder alle omstandigheden de taak 
van h e t O .V .B . moeten zijn. E en dienende taak  
in h e t zelfstandig w orden v an  de arbeidersstrijd. 
N ie t h e t streven naar eigen leiding en macht, 
gepaard  gaande m et concurrentiestrijd te gen de 
andere organisaties, m aar het stim uleren d e r  een
heid d ie  nodig is en u itgaat -boven de organisa-

^ D e z e  geest is in s ta a t opnieuw  perspectief te 
brengen, w aa r nu lauw heid heerst en k an  krach
ten to t ontw ikkeling brengen, die aan  h e t b e
staan  v an  h e t O .V .B . een stevige basis geeft. 
D e kom ende propaganda v an  h e t O .V .d . zou 
d aaraan  d ienstbaar gem aakt kunnen w orden.

trekken vanaf de B erlagebrug. Allen dus o p  tijd 
Drasent. O p g av e  en deelnem erskosten te zenden 
aan  J. H oogeveen, M iddenw eg 117, H aarlem . 
G iro 228268, voor 1 Juni a.s.

D e Commissie.

0 e  E.V..C. zeg t:
,Z aak  is echter, dat deze comité’s van 

actie niet op eigen kracht gaan  werken, 
doch dat onze invloed hierin verzekerd

S (Circ. 6-5-'49 A.B. W erkers i. h. Bouw
bedrijf.) , ' *

O ok zij wil ons dus onderwerpen!
------------ -—■—— ———

Pinkster-Mobilisatie 
Hollandse Rading
‘ P rogram m a 'lu id t  als volgt:
Z aterdagavond! , . _

8 uur O pening. K am eraadschapsavond m et me
dew erking .v a n  alle deelnemers. Samenzang 
onder leiding v an  de m uziekgroep v an  de
jeugd. _ _

Z ondagochtend: ----- ----- .  ,  ~
10 uur. Lezing door G e N ab rin k  o v e r „M aat
schappelijke problem en psychologisch belicht 
w aa rin  sam engevat h e t standpunt v a n  D ienst
weigering en verantw oordelijke productie. 
D aarn a  discussie, welke indien nodig des mid
dags w o rd t voortgezet. V erd er gezamenlijke 
w andeling.

Z ondagavond! ' '
K unstavond. O peraconcert afgewisseld met 
klassieke dansnum mers (Russische en T aran - 
to la ) M edew erkenden zijn: M evr. M ars -  so
praan ; L y a  W i t  - alt; C o r Soelders - tenor. 
Joh. te  S laa -  bas en K atrien de R ooy - be
geleiding. D anseres naam  n iet bekend.

M aandagochtend!
O chtendw andeling. 10 uur lezing door Hiem- 
s tra  o v e r „O rgan isa tie  v an  de arbeiders in 
deze tijd." D aarna  discussie.

M aandagm iddag! .
O penluchtspel. U it te  voeren door de leken- 
spelgroep v an  de jeugd, onder regie v an  Joh. 
te S laa. D aarna sluiting.
Z oa ls  U  ziet, een goed en gevuld program«». 

W ij verzoeken een ieder die zich nog niet voor 
deelnam e heeft opgegeven, d it nu  direct nog even 
te  doen. D it is nodig in v erb an d  m et de slaap
plaatsen , w arm e m aaltijden enz. H ier volgen 
nogm aals de deelnem erskosten deze zijn voor 
slapen in het kam phuis ƒ3 .50  en v o o r kam peer
ders ƒ2 .75  per persoon. K inderen beneden 15 
jaa r  betalen  alleen de kostprijs v o o r slapen, deze 
zijn  voor het kamphui« ƒ1 .70  en voor kamperen 
ƒ0 .9 0 . W arm e  m aaltijd kost ƒ0 .75 . Brood enz. 
is op  het terrein verkrijgbaar. Ieder m oet zorgen 
voor eigen drink- en eetgerei. K am peerders die
nen een lege strozak mede te  brengen. H et ligt 
v o o r de hand, d a t niem and zijn m utlekinstru- 
m ent vergeet en ieder deelnem er zorg t v o o r een 
goed humeuri

V o o r d e  A m sterdam m ers d ien t nog vermeld, 
d a t de fietsers Z aterdagm iddag om 4 u u r ver-

Socialistische Zomerdag
N u onze kam eraadschapsavond achter 

de rug is, hebben wij naar aanleiding van 
het succes besloten om a.s. Zondag 29 
Mei een gedeelte van het Amsterdamse 
bos in bezit te nemen!!

E r w ordt natuurlijk gezorgd voor een 
aantrekkelijk programma, waarbij vanzelf 
de kinderen niet worden vergeten. Zij die 
in het bezit zijn van een muziekinstrument 
kunnen dat gerust meenemen. V erder 
w ordt gezorgd voor v drinken, zodat de 
deelnemers kunnen volstaan met het mee
nemen van een beker of kroes.

H et ligt in de bedoeling om een fiets
en bootploeg te vormen.

V oor de fietsers gelden de volgende 
vertrekpunten:

V oor W est, N oord en Centrum  ver
z a m e le n  9 uur Kwakersplein. V oor O ost 

en Zuid  9 uur Roelof H artplein bij het 
K.L.M.-woónhuis. Zij ontmoeten elkaar 

; dan bij het Haarlemmermeerstation.
V oor de varensgasten: V erzam elen bij 

het vertrekpunt van de boot om 9.30 uur 
op de Schinkelkade hoek V aartstraat^ te 
bereiken met lijn 1, 2 en 16. Lijn 1 en 2 
uitstappen Amstelveenseweg. Lijn 16 
eindpunt.

D e kosten voor de boot zijn: volw. 
ƒ 0.50 retour, kinderen ƒ 0.30.

V oor allen geldt: goed humeur en 
prachtig w eer mede te nemen.

\
4  JUNI 1 9 4 9 PRUS 12 CENT 9 *  Jaargang No .23

SPARTACM
WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS”5

Redacteur
R. H U L S M A N épJioietoAiSxs oilex landen. h f

Red. en Adm.: 
portbds 7016 te Amrtefdaa-Zald 1L 
Ah. p. kw. f 150 bi) voorvftbet Uitg. 
•JJeVbuT. postgiro 168797 tc A'dn

S i c  JViewe Jia&ca. se,
had

Bijkans vier jaren heeft Het N ederland
se kapitalisme gepoogd in Indonesië zijn 
gezag te herstellen. O nvoorwaardelijk 
had het in 1942 voor de Japanse macht 
moeten capituleren en daarmede was het 
van de Oost-A ziatische kaart geveegd. 
Nieuwe verhoudingen ontstonden. Feite
lijk en ideologisch was aan de blanke

dat was hun aller wezenlijk verwijt, 
had dit veel vroeger moeten beseffen! 
M aar tenslotte, er .is meer vreugde over 
één van  zijn dwalingen weergekeerde zon
daar dan........ enz. V andaar de lof

w a s  a a n  UC UldHKe
overheersing een einde gekomen. O p zijn 
beurt w as in 1945 Japan ineengestort.

D e nationale vrijheid w as in Indonesië

M et e m J B . ze g t:
„Strijd is er en strijd zal er in sterkere 

k a te  komen en daaruit groeit de nood
zaak van bedrijfsgewijze eigen organisa
tie der arbeiders. O p deze wijze kan een 
nieuwe arbeidersbeweging groeien. Een 
beweging gebaseerd op de strijdeenheid, 
uitgaande boven elke verdeeldheid naar 
politieke en godsdienstige gezindheid en 
bezield door de wil der arbeiders, zelf de 
gehele beweging te dragen.”

—o —
„V orm t in het bedrijfsleven U w  eigen 

strijdorganisatie.”
*  — o —

„In het O .V .B. zult ge daarvoor steeds 
een trouw e bondgenoot vinden.

(M anifest 31 Januari 1949.)
— o —

Accoord. van  Putten, maar zeggen en 
doen! Laten de O .V .B .-ers begrijpen, dat 
dit consequenties eist, die strijdig zijn met 
de versleten vakbondsbegrippen.

K am e ra a d sc h a p sa v o n d
Amsterdam

W ij misten de gelegenheid in d it nummer een* n  u e  y c ic y e u u c iu  u i  u» .  --- ------------- -   -------------_—  —  _

v erslag  te  brengen v an  deze bijzonder goed ge- zzag. Wie zich nu nog even indenkt hoe 
slaagde avond . D e volgende w eek za l e r  aan- a p  VOÓr stap, en, toén langzamerhand uit 
d ach t aan  w orden besteed.

uoar Udil..... enz. va
N ederland troepen kwamen, met militaire beden N ederland oogst, 
maatregelen, de republiek w erd terugge- Intussen n*«««=,i- 

' drongen, zodat nu onderhandeld w ordt 
over de vraag, of de republikeinse rege
ring het beperkte gebied van  de residentie 
D jokjakarta w eer onder h aar gezag zal 
krijgen, die is het volkomen duidelijk, 
w aar de agressors moeten w orden ge
zocht.

Die conclusie is dus mogelijk zonder alle 
redevoeringen, overeenkomsten enz., na 
te gaan.

En nochtans, N ederland heeft de weg 
terug moeten inslaan. AI de offers aan 
vermisten, gewonden, psychisch gestoor-
n o n  o n  .A A i r n l l A B « «  ____1 ________X T 1 1  a

die

Intussen, de nationale politiek tfan Ne
derland moge zijn afgesloten, het gaat de 
imperialisten nu om verdere belangrijke 
doeleinden. Thans is de vraag: hoe wordt 
Indonesië zo snel mogelijk ingeschakeld in 
de W esterse  invloedssferen? Daarbij zul
len de leidende nationalisten nodig zijn. 
Daarom kon men de republikeinse leiders 
niet ontberen. En d t te  zullen op  hun beurt 
hun bruikbaarheid moeten bewijzen, voor
al bfj het herstellen van „normale” kapita
listische verhoudingen en dus bij het li
quideren van radicale sociale legergroe
pen en bedrijfstoestanden, waarbij arbei-
flPTQ o n  K rv o ro v t ««nU  _______1_ ____«. • i «

uitgeroepen en de republiek voerde zijn 
bestaan sedert enige maanden. Zw oel was 
ook de lucht van sociale vrijheidsgedach-

.^ldden tot df ln bezitnemi:ng door vermisten, gewonden, psychisch qestoor- *T“  v"  « •“ “ J » ^ s ia n u e n , waaroij aroei- 
Va? Cf T SA Cn b€? fi,Xfn* den gevallenen, zowel aan N ederland- ^ rCn 2ich in machtsposities heb-

S f a n d i  t ° mf  ?n 9 n vm g 1 N e'  sc a,s aan republikeinse zijde zijn tever- «epjaatst m  de bedrijven zelf geheel
ZI,n P°9,n9en aan geefs geweest. De weg terug moest wor- ° f dcle beheersen. Reeds bracht de

stellen *  9 9 * ^  den g e s la g e n .  Daarvoor w as de benToei- ^  dat 9CZa'
f w  , , .  enis van  Dr. V an Royen nodig, de N eder- T  } door N ederland en de republiek

l ï ï  H  m jvan  u » S Iandse pleitbezorger in de Veiliqheids- ontwapening der bevolking zal worden
ze n ^ n w p lk p C r n  KCn dC WCrCld te ,e'  - a d ;  d e m a n  die uit de aard  v a T d e z a a k  u ' ï ï t t  EvCn dit ver-
dew oX Tc WI,ZC V n T ,  naaj tC ? C" de internationale verhoudingen kent band, da t de vorige week het gerucht van
™  S ^ e m b e re m ?  ?  7  ’ £ 9 En onder de druk van de fnternationale dc Van T an  Ma!akk? doorvan September 1945 per vliegtuig in Ba- verhoudingen zwijgen en aanvaarden al 5ePub,lke,nse d in g en , zij het onder voor-
 ̂ arriveerden. . de N eder£ ndse grofe ^ ï i t .c 1 v a n  D?ee bchu° ud’ w erd bevestigd. W ij weten niet

n ;  *  vlaggen vrijwel overal, tot Romme. van Stikker tot W eiter. M aar S  hoeverr5 hem tf recht h«  etiket „Trots-
te rnaken dat bestuur en zij blijven aansprakelijk voor alle offers k!St w erd g e p l a k t .  W ij weten zelfs

openbare diensten geheel ,n republi- Dr. Beel verdwijnt. Spoor derailleerde' ”  ' m3ar vermocden hct wel. dat hij wat
ï ; nS'  T in tcrwi^  dircct daar°P ziïn leven door een “ “ n.OC.mut Jtaats-socialist was. V ast staat
I l ï / i  hoofdkw artier waren hartaanval eindigde. Nu kan  de interna- ü geerde, zowel tegefl de politiek
gelaten. Z elfs hadden emge optimisten tionalc pers o n s 9dc orcn doen Z i ^ n o T e r  X "  dc Sukarnos, als tegen die van de
L l n Z n l Z J T  Va” Sten?  hct uiteindelijk wijs en verstandig besluit j T u *  M us? ' V ast staat ^ k ,
kantoorgebouwen en woningen rood- van dc N ederlandse'regeerders M aar de datJ hll Poht>ek een revolutionnair was en

offers bin ven. ^ e d e  door zijn s taa t van dienst in de ar- *

O ost-Azië is in beroering. De millioe- 9 9r° "  M nha” 9 h‘ d
^ ” T » n ^ i9e^ ° ] V' n r " , C h in a 1.Bur- W anneer het bericht juist is. dat in-

H  ,  ?• den v trk ' r ' n houdt, dat hij op last van  de republikeinsein gisting. H et imperialisme moet andere militair* nniivornpiir van H ap» Tm>a

_ IA WUUlliy^U 1UUU*
witte papiertjes geplakt met „milik re
publiek" (republikeins eigendom” ), wel 
de eenvoudigste methode van nationali
sering, di# tot dusverre in de wereld 
was vertoond.” >

gevonden»
Zo arriveerden de reizigers in koloniaal

lauucu ic . «Kennen, inaien
------------bovenlaag daar op zich neemt
de in beweging gekomenen opnieuw te 
knevelen. Lukt dat, dan zijn daaraan voor 
Amerika, dat de toon aangeeft bij de 
Westerse machten, grote voordelen ver
bonden. De Nederlandse bezittende klas-

DENKT U AAN *
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Hoe bevorderen we Eenfeui w at Clctie ?
O nze geregelde lezers hebben begrepen, d a t wij 

de laats te  weken d e  kw estie v a n  h e t eendrachtig 
optreden v an  de arbeiders als uitgangspunt heb
ben genomen v an  verschillende beschouwingen. 
D aarbij is gebleken, d a t onder d e  huidige m aa t
schappelijke verhoudingen eenheid v an  optreden 
alleen d an  mogelijkheden biedt, w anneer de ar
beiders alle scheidsmuren om laag halen. Lne 
scheidsmuren 'w orden v oora l opgetrokken en in 
s tand  gehouden door Kerk. partij en vakbonden.
H et is ons volkomen duidelijk, d a t gelovige a r
beiders n iet direct bereid zijn hun  geloof eti tra 
dities te  verw erpen en zich los te  scheuren uit 
de kerkelijke organisaties. Evenm in kunnen wij 
verw achten, d a t arbeiders, die v an  geslacht op 
geslacht opgevoed zijn in de p ar lemen tair-poliüeke 
gedachte, d ie  leert, d a t door middel v an  de staat 
verbetering v an  hun lo t en bevrijding v an  de ar
beidersklasse is te  verkrijgen, daarv an  plotseling 
a l stappen. E n  m et de vakbond  is h e t a l m et an 
ders gesteld. D aarbij kom t d a t de sociale voor
zieningen bij w et o f con tract geregeld, bmtenge- 

'  woon ingewikkeld zijn. W il  een arbeider indivi
dueel die rechten to t gelding laten komen, voor 
de handhaving e rvan  opkom en, dan  gevoelt hij 
meermalen zijn tekort aan  kennis en kijkt hij uit 
n aa r  zaakw aarnem ers, die hij v ind t in vakbonds
bestuurders en vakbonds-am btenaren. D a t feit ligt 
nu  eenm aal zo en w etgeving en voorschriften 
w orden in het geleide kapitalism e Hoe langer hoe 
ingewikkelder. O v e r de gevallen, w aarbij h e t lid
m aatschap  v an  een organisatie bovendien nog 
voorw aarde is om  in h e t bedrijf w erkzaam  te 
zijn en blijven, spreken w e dan nog niet eens. •

E n  toch dw ingt de toestand w aarin  de arbei
ders zich bevinden hen to t strijd: strijd die door 
al deze organisaties onëerm ijnd en veroordeeld 
w ordt. E n  die strijd  dw ingt de arbeiders to t het 
zoeken v an  eenheid. \

D aarom  moeten wij, v o o r w ie de rol v an  ai 
deze organisaties duidelijk is, nimmer verw achten, 
d a t de arbeiders in m assa zich zó m aar to t onze 
opvattingen zullen bekennen. W e  kunnen niet ver
w achten, d a t zij iqeens datgene doen, w aartoe  wij 
reeds kw am en, om dat ons de m aatschappelijke 
structuur en de rol v a n  die organisaties duidelijk 
is geworden, n J . het breken daarm ee en h e t re- 
volutionnair staan  tegenover deze gehele orde.

T erw ijl het to t de taak  v an  de Communisten- 
bond behoort, ons m aatschappelijk inzicht te p ro
pageren. nloeten wij e r v o o r oppassen, d a t wij 
onze ideologie (om d it gevaarlijke wooad m aar 
eens te  gebruiken) op  onze beurt w eer niet m a
ken to t een belemmering v o o r de noodzakelijke 
eenheid v an  de klasse. Z ij behoeft d a t ook niet 
te zijn, w an t bij ons b es taa t niet de w il to t het 
overheei->en v an  d e  arbeiders. O nze beginselen 
steunen hierop, d a t de arbeiders alleen zelf hun 
lot Wwnnfn verbeteren, alleen  zelf het communisme 
kunnen verwezenlijken. O o k  al kunnen wij elke 
politieke richtingsbeweging „partij" noemen en al 
begrijpen veel arbeiders d a t zo. richtingsbewegin- 
gen, die zich op  deze grondslag stellen zullen - 
«im m w  de éénwording v an  de arbeidersbeweging 
o p  de grondslag v a n  d e  bedrijven behoeven te 
belemmeren. Z o  ook is h e t m et S partacus gesteld. 
E en  dergelijke organisatie, d ie  meent haar m aat
schappelijk inzicht te  moeten propageren, zal er 
v a n  u it gaan, d a t de arbeiders juist door de een
heid v an  actie na  te  streven eh aldus bouwende 
aam bun m achtsform aties, in de practijk  v an  de 
strijd de ervaring opdoen, d a t de onderdrukking 

- én uitbuiting gebaseerd is op  de kapitalistische 
-orde zelf. H un pogingen om  een beter bestaan te 
veroveren, stuiten steeds op de heerschappij van  

‘d e  klasse vijand. O p  vele  m anieren m aakt deze ge
b ruik  v an  alle kapitalistische organisaties, wetten 

'e n z . èn m aakt elke beperkte en tijdelijke over-
• w inning v a n  de arbeiders opnieuw  v an  onw aarde. 
ïZ ijn  middelen to t beheersing v a n  het prijspeil.

zijn m o g e lijk h e id  om  de w aarde  der v a lu ta  te 
wijzigen, zijn mogelijkheden om  bepaalde bedrijven 

**bij de productie geheel of gedeeltelijk u it te  scha- 
kelen en -andere bedrijven zw aarder te  belasten.

• zijn daarv an  slechts voorbeelden. E en  arbeiders- 
‘ k lasse, d ie  ■ k fach t in h e t econom ische leven gaat 

4  ontw ikkelen, moet zich daarom , wil ze zich doen
'  gelden, op den duur met h e t. „wat en hoe” der 

prtductie gaan bemoeien. Zodra dit geschiedt/ zo

d ra  de tw ee m achten, arbeidersklasse en bezitten
de klasse, werkelijk tegen e lk aar optreden, groeien 
w e n aa r een periode, v an  dubbele heerschappij. 
D an  eens zal de één. d an  de andere overw icht 
hebben. Z o  groeit u it de  strijd  om  economische 
m acht de strijd om kapitalism e of communisme. D e 
revolutie , om  nog eens p a te r  de Bruin te  citeren, 
d o e t niet anders, dan1 gew eldadig bekrachtigen, w at 
in de werkelijkheid reeds a a n  m acht is ge
groeid. !*

D it inzicht propageren  w ij. H e t is een beschou
w ing u itgaande v a n ’ een m aatschappij in ontwik
keling. H et kennen • v a n  d ie  ontw ikkeling door 
g rote m assa's arbeiders is  natuurlijk  v an  buiten
gew oon groot belang. Juist daarom  m oet de p ro
pag an d a  v o o r de eenheid  v an  optreden v an  de 
arbeiders, v an  de arbeiders zelf. gerugsteund w or
den door propaganda v o o r  d it m aatschappelijk in
zicht. i .

D e eenheid v an  actie is prim air, de rest groeit 
èn  door de verhoudingen èn door de propaganda 
v an  de richtingsbew egingen. E lk  streven naar 
m acht v an  po litieke ' groeperingen en partijen af
wijzende. stellen wt] „eenheid v an  actie o p  de 
grondslag v an  de  bedrijven”, voorop . In de be
drijven kan voorlopig alleen de eenheidsgedachtsr 
bevruchtend zijn. F?ropaganda-bedrijfskem en die 
d it oprecht propageren  zullen daarbij v a n  grote 
w aarde  kunnen zijn. D a t  heeft u it de aa rd  v an  de 
zaak to t voorw aardep . d a t zij geen slinks gehan
teerde m achtsinstrum enten zijn v an  een politieke 
form atie, die andere ' doeleinden nastreeft. O nge
tw ijfeld zou ook het O .V .B . daarbij waardevoUe 
arbeid kunnen verrich ten , m aar daartoe  zal het 
veel consequenter d an  n u  h a a r  positie moeten 
bepalen.

W an n ee r men m eent d a t S partacus deze kw es
ties duidelijk ziet. hopen wij. d a t  a l onze vrienden 
in die zin stuw krachten  zullen willen zijn, v o o r de 
tweezijdige groer. groei- v a n  de  arbeiderteenheid 
en groei v an  het arbeidersinzicht.

vesuvius
Geen nationale collectebus,
Maar Spartacus op de Vesuvius!

Uw bijdragen verwacht:
Jac. Rijpkema, den Haag, Stortenbekeratr- 7 
of Uitgeverij „De Vlam”, Amsterdam Zd 2

S o c i a l i s t i s c h  Z o m e r k a m p  

„ D e  V r i j e  G e m e e n s c h a p ”

W ij bieden u  hierbij het voorlopige program  
aan  v an  h e t Z om erkam p. D it p rogram  is n ie t defi
nitief en aanm erkingen zullen door de kam praad 
m et belangstelling besproken w orden. H e t terrein 
ligt in  één d e r prachtigste  streken v an  N ederland. 
O m ringd door bossen, lig t h e t kam pterrein  op  de 
V eluw e, w a a r  h e t per tre in  en  b u s m akkelijk te 
bereiken is. V a n  afzetting is geen sp rake  en prik
keldraad  zu lt u  tevergeefs in de  om geving zoe
ken. H e t kam phuis b ied t p laa ts a a n  ruim  60 per
sonen. V o o r enige gezinnen o f  zieken zijn er nog 
6  bungalow s, d ie  ieder aan  4 personen p laa ts  bie
den en voorts zijn e r de ten ten . A l m et a l een 
idéaal kam pterrein  d a t u  nodigt om  d e  vacantie 
er door te  brengen.

D e deelnem erskosten bedragen p e r  persoon
f 22.50. V o o r kinderen to t 10 Jaar ƒ11.25. V oor 
hen. die m et een eigen ten t kom en is de prijï
ƒ20 .__. D it is de prijs v o o r een  verblijf v a n  een
w eek m et volledig pension.

Alleen het aan tal slaapplaatsen  in h e t kamphuii

FRAGMENT U IT '
„DE DRUIVEN DER GRAMSCHAP".
door John Steinbeck (Ned uitgave Van Holkema
en Warendorf N .V.).

‘ H.
’ En het eerst worden de kersen rijp. Anderhalve 

cent het pond. Allemachtig, daar kunnen we ze 
niet voor plukken. £w arte kersen en rode kersen, 
-vol en zoet, en de vogels eten de helft van iedere 
kers, en de wespen zoemen de gaten binnen, die 
vogels maken. En dè pitten vallen op de gronden, 
drogen uit met zwarte festjes vruchtvlees er aan 
hangend. De blauwe pruimen worden zacht en 
zoet. Maar we kunden ze niet plukken en drogen 
en inmaken. W e kunnen geen lonen betalen, hoe 
laag die ook zijn. En de blauwe pruimen bedekken 
de grond. En eerst begint het vel een beetje te 
rimpelen en zwermeh vliegen komen zich te goed 
doen en de vallei is vol van de geur van zoet 
bederf. Het vruchtvlees wordt donker en de oogst 
verschrompelt op de grond.

En de peren worden geel en zacht. Vijf dollar 
'per ton. Vijf dollar" voor veertig kisten van vijf
tig pond: de bomen 'zljh gesnoeid en gespoten, de 
boomgaarden onderhouden — de vruchten pluk
ken; in kisten doerf,; de vrachtwagens laden, het 
fruit afleveren aan ̂  de inmaakfabriek veertig 
kisten voor vijf dollar. W e kunnen het niet doen. 
En het gele fruit Valt met een plof op de grond 
en gaat kapot op de grond. De wespen graven 

— zich in het zacht* vruchtvlees in, en er is een 
geur van gisting en rotting. Dan de druiven —

cGrepen uit de I  nnaire Literatuur

rot li

we kunnen geen goede wijn maken. De mense 
kunnen geen goede wijn kopen. Rits de druive 
van de wijnstokken, goede druiven, rotte druive4str 
druiven, waar de wespen aan geknaagd hebbel 
Pers ze met steeltjes en al, met aarde en k 
plekken. Maar er is meeldauw en mierenzuur 
de kuipen. Doe er zwavel en tannine bij.» 
lucht van de gisting is niet de rijke geur van wi 
maar de lucht van bederf en chemicaliën.

Nou ja. Er zit toch alcohol in. dat is hoofdzaal 
Ze kunnen er dronken van worden.

De kleine boeren zagen, hoe hun schulden st 
gen als het wassend getij. Ze spoten de boi 
en verkochten geen oogst, ze sroeidep en en 
en konden de oogst niet laten^plukken. En 
mannen der wetenschap hebben gewerkt, hebb 
nagedacht, maar de vruchten verrotten op 
grond, en het verrottende moes in de wijnkuip 
vergiftigt de lucht. En proef de wijn — hek 
geen druivenaroma, alleen maar zwavel en 

‘nine en alcohol.
Deze kleine boomgaard zal het volgend 

v - c n  deel zijn van é«n groot concern, want 
schulden zullen de eigenaar boven het ho< 
gegroeid zijn.

Deze wijngaard zal aan de bank 
Alleen de grote eigenaar» kunnen het 
want zij bezitten ook de inmaakfabrieken. 
vier peren, geschild. In de helft gesneden, gek* 
en in blik gedaan, kosten nog altijd vijftien &

en bungalows is beperkt. Voor hen, die met eigen 
tent komen of in de slaaptenten willen onderge
bracht worden, is het aantal onbeperkt. Strozak
ken -worden door ons verzorgd. U.njoet voor dek
king zorgen.
Het program zal, in grote trekken, als volgt zijn: 
Zaterdag: Kennismaking en vrij program. • 
Zondagochtend: Opening. Optreden van de Jeugd, 

middag: Gemeenschappelijke wandeling, 
avond: Culturele ontspanning,

Maandagochtend: Vrije morgen.
middag: Korte inleidingen van de kameraden 
van Verschillende org., die zullen vertellen 
waarom zij lid zijn van een bepaalde organi
satie en wat het kenmerkende is van die or
ganisatie.
avond: Voortzetting der discussie en/of wan
delen.

Dinsdagochtend: Inleiding: De arbeidersklasse ia 
de wereld van nul 
middag: Discussie.
avond: Vrij programma

Woensdagochtend: Vrije morgen.
middag: Gemeenschap Jeugd en ouderen, 
avond: Culturele ontspanning. Kampvuur. 

Donderdagochtend: Inleiding door een jong ka
meraad over Zelfstandige jewgd. 
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. Slnirtng van de 
kampweek.

U ziet. de kampraad zit niet stil. E r zijn nog 
allerlei wijzigingen mogelijk.

In uw plaats van inwoning zullen heel spoedig 
werkgroepen worden gevormd, die de propaganda 
voor deelneming ter hand nemen. W ik  u daar 
deel van uit maken? Geeft u op aan onderstaand 
adres.

Vrienden, ons kamp moet een daverend succes 
worden. Omgeving en program maken dat succes 
mogelijk. Maar uw deelname is beslissend voor 
succes. W acht .niet te lang met opgeven. De 
kampraad moet bergen werk verzetten. Helpt hen 
door tijdig uw deelname te melden.

C orrespondentieadres: J . M eidenkam p, Blasius- 
s tra a t 30, A m sterdam -O .

De spoorwegstaking in Berlijn

En ingemaakte peren bederven niet. Die blijven 
jaren goed. Het bederf verspreidt zich over de 
straat en de zoete geur is een groot leed voor 
het land. Mannen, die de bomen kunnen enten en 
het zaad vruchtbaar en groot maken, kunnen geen 
methode vinden om de hongerige mensen hun 

D eigen producten te laten eten. Mannen, die nieuwe 
Vruchten geschapen hebben, kunnen geen systeem* 
scheppen, waardoor hun vruchten gegeten kunnen 
worden. En de mislukking hangt over de staat 
als een zware last.

De voortbrengselen van de wortels der wijn- 
'kken, der bonden, moeten vernietigd worden om 

prijs hoog te houden en dit is het droevigste, 
bitterste van alles.

Wagonladingen vol sinaasappels op de grond 
| esmeten.

De mensen kwamen van mijlen ver om de 
-uchtéi te halen, maar dat ging niet aan. W ie 

cou ooit sinaasappels kopen voor 20 cent per 
Jozijn, als Je naar buiten kon gaan en ze alleen 

’ hoefde op te rapen? En manben met slan- 
spoten petroleum op ëe sinaasappels, en ze 

'aren kwaad over deze misdaad en kwaad op 
* mensen, die gekomen waren om het fruit te 

tn. Een millioen mensen had honger, had .het 
it nodig — en er werd petroleum over dé gou- 

_i, bergen gespoten. 'j'.f*-
En de lucht Van verrotting vervuk het land. 
Verbrand koffie, om er schepen mee te stoken.
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Kort nadat de Russische blokkade •was 
opgeheven, zijn de W est-Berlijnse spoor
wegarbeiders in staking gegaan. H et be
heer der Berlijnse spoorwegen is niJ. in 
handen van  O ost-D uitsé autoriteiten^ zo
dat de betrokken arbeiders hun loon k re
gen uitbetaald in O ost^M arken. Als men 
nu bedenkt, dat de w aarde van d e  O ost- 
M ark slechts 25 pet. bedraagt van  de. 
w aarde der W est-M ark . dan is het be
grijpelijk, dat de W est-Berlijnse spoorweg 
arbeiders hiertegen in verzet kwamen. H et 
gevolg was dan ook een staking. Als ei
sen werden gesteld: 16. uitbetaling- in
W est-M arken; 2e. erkenning van  de vak
bond; 3e. opnieuw aanstelling van hen, 
die om politieke, redenen w aren ontslagen.

Zoals echter zo vaak het geval is, werd 
ook hier w eer de strijd van de arbeiders 
dienstbaar gemaakt aan de belangen van 
een der heersende machten. En het Valt 
niet te ontkennen, dat deze staking voor 
de Westerse bezettingsmachten op een 
uiterst -gunstig moment kwam. n.l. vrijwel 
gelijk met het begin van de conferentie 
der Grote Vier te Parijs. Het is daarom 
ook helemaal niet Vreemd, dat de W ester
se autoriteitén, dié, wanneer de staking te
gen hen zelf is gericht, altijd de mond vol 
hebben over de onverantwoordelijkheid 
.van stakingen, die de opbottw belemme
ren, zich nu van dergelijk commentaar 
onthouden cn de stakende arbeiders zelfs 
helpen de stations tegen.de Oost-Berlijnse 
spoorwegpolitie en Stalinistische arbeiders 
te verdedigen, opdat het rijden van treinen 
vooral maar geen doorgang kan vinden.

Verbrand mais, om je te verwarmen, dat geeft een 
heet vuur. Gooi aardappelen in de rivieren en 
zet wachten langs de oevers om de hongerige
mensen tegen te houden, als ze ze er uit willen
vissen. Slacht de varkens af. en begraaf ze, en 
laat het rottend vlees in de aarde druipen.

Dit is een misdaad, die alle aanklacht te boven 
gaat Dit is een leed, dat geen traan kan sym
boliseren. D it is een mislukking, die al onze suc
cessen omver gooit. De vruchtbare aarde, de rech- * 
te bomenrijen, de stevige stammen en de rijpe 
vruchten, alles vergeefs. En kinderen, doodziek 
van pellagra, moeten sterven, omdat er aan een 
sinaasappel die ze voor hun beterschap nodig 
hebben, niet verdiend kan worden. En lijkschou
wers moeten de certificaten invullen — gestorven 
aan ondervoeding -r- omdat het voedsel moet ver
rotten, gedwongen wordt te verrotten.

De mensen komen met netten, om naar de aard
appels in de rivier te vissen, en de wakers houden 
ze tegen; ze komen in rammelende auto’s ' om de 
weggegooide sinaasappels te halen, maar ze zijn 
met petroleum bespoten. En ,ze staan stil en kijken 
naar de aardappels, die laqgs drijven, luisteren 
naar de schreeuwende varkens, die in een greppel 
geslacht en met ongebluste kalk bedekt worden, 
kijken naar de bergen sinasappels die inecn- 
si)pelen tot een rottend slijk; en de ogen vaa de 
mensen weerspiegelen mislukking; en in de ogen 
van 'de  hóngerigen is een groeiende gramschap.
Ia de ziel van de mensen zWfeüen de druiven der 
gramschap en wofden rijp, worden rijp voor de 
komende

Natuurlijk doen ze dat niet ulf sympathie 
voor de stakers. Alleen om er politieke 
munt uit te slaan, worden de eisen der 
stakers reohtvaardig genoemd en spreken 
ze zelfs over stakingsbrekers. De staking, 
die gericht is tegen de Russische bezet- 
tingsautoriteiten, moet immers het wanbe
leid der Russische bezettingsautoriteiten 
aantonen, en tevens laten zien, dat bij de 
Russen de wil tot samenwerking met de 
Westerse machten niet aanwezig Is.

En zo wordt de strijd van de arbeiders 
getrokken in de troebele sfeer van de 
grote machten.

Doch ook de Stalinisten wijken bij deze 
stakina af van het doorgaans betreden 
pad. W ant, nu deze staking is gericht te
gen de Russische bezettingsautoriteiten is 
het geen strijd meer van de arbeiders, 
doch een rel van de Amerikanen. Dezelf
de Stalinisten, die in alle Westers geo
riënteerde landen steeds weer de arbeider 
tot staking proberen te drijven en, zo er 
strijd uitbreekt, deze strijd dienstbaar ma
ken aan hun belangen en zich daarbij be
roepen op de noden van de arbeiders en 
het stakingsrecht, verwijten de West-Ber- 
lijnse spoorwegarbeiders, voorbarig in sta
king te zijn gegaan. V

'De kwestie van de valuta zou immers 
op de conferentie te Parijs worden behan
deld. Terloops zij hier opgemerkt, dat die
zelfde valuta-kwestie aanleiding was tot 
de Russische blokkade en dat die kwestie 
dus reeds meer dan een jaar hangende is. 
En daar zouden de arbeiders dus op moe
ten wachten, volgens „De Waarheid”, 
Alsof de vertegenwoordigers der grote 
machten hun conferentie zuilen gebruiken 
om over de noden der West-Berlijnse 
spoorwegarbeiders te praten. En over de 
tweede en derde eis der stakers,* n.l. er
kenning der vakbond en weder indienst
neming van de arbeiders die om politieke 
redenen waren ontslagen, daarover zwijgt 
„De W aarheid’’ maar. Dat is voor hen 
een al té pijnlijk onderwerp om over te 
schrijven.

Uit alles blijkt, hoe zeer het de Stali
nisten alleen gaat om de belangen van het 
Oostelijk front te dienen. Alles, ook de 
nood en strijd van de arbeiders, moet daar 
aan ondergeschikt gemaakt worden. Dat 
hebben vooral de stakingen in Frankrijk 
ons geleerd.

Het is duidelijk, dat de belangen van 
de arbeiders slechts een ondergeschikte 
rol spelen in die politieke strijd en dat de 
arbeiders daarom elke inmenging zowel 
van Stalinistische als van de Westerse 
machten uit hun strijd moeten weren. De 
strijd van de arbeiders moet gericht zijn 
tegen de uitbuiting van Oost en W est 
want zo gauw een der machten de staking 
aan zijn belang dienstbaar maakt, is dé 
strijd verloren.
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V osk u il S o c ia lism e
V oskuyl heeft het ons bewezen, 
V oskuyl heeft he t ons gezegd,
In de sterren s taa t 't  te lezen,
't  Hoeft alleen m aar uitgelegd.
*t Socialisme is aan ’t komen.
W el, dat had je niet gedacht?
Je hoeft er niet meer van  te dromen 
Z ie t hoe 'het je  tegenlacht.
N og een rukje, nog een trekje,
N og éen düwtje, nog een zetje 
E n  we wandelen, blij van  zin.
Z o  maar onze heilstaat in.

W e e t je nog van eeuwig w erken . 
W einig  rust en haast geen brood 
T oen j' alleen je kameraden 
AAn kon spreken in je nood?
Zie, da t hebben grote mannen 
'Ju voor jou to t stand  gebracht, 
e verlost van  de tyrannen, 
e gehaald uit zw arte nacht.
Sfog een rukje, nog een trekje.
N og een duwtje, nog een zetje 
E n  we wandelen, blij van zin,
Z o  maar ’t socialisme in..

Je hoeft zelf niet meer te streven, 
Sam enrottén heeft geen zin.
D e staat, die houd je nu in ’t leven 
D at ’s des heilstaats schoon begin. 
Zoveel calorieën krijg je.
Zoveel eiwit, zoveel vet,
Is ’t  nog niet genoeg dan  zwijg je 
En neemt een vitamin-tablet.
N og een rukje, npg een trekje.
N og een duwtje, nog een zetje 
E n  we w and’len, blij van  zin, 
Eenvoudig ’t socialisme in.

Oorlog II hebben we gewonnen 
En nummer III baart ons geen zorg. 
W e  hebben duizenden kanonnen 
D ’ atoombom is onz’ grootste borg. 
T ’samen met de bondgenoten 
Blijven wij de Rus de baas;
W ijden milliarden onverdroten,
D at ’s noodzakelijk, helaas.
N og een rukje, nog een trekje.
N og een duwtje, nog een zetje 
En w e w and’len, blij van  zin, 
V oskuyl’s socialisme in.

Begraaf de Doden
Naar aanleiding van de Amsterdam? 
Kameraadschapaavond.

In vroegere tijden, toen men bet niet zo druk 
over democratie had, diende het toneel dikwijls 
om critiek op onze maatschappij, zijn zeden en ge
woonten te oefenen. Het schijnt dat dit tijdperk 
ten einde is. De inhoud van de tegenwoordige 
toneelstukken is vaag en onbetekenend. De vroe
gere critiek was vooral een gevolg van de op
komende socialistische stromingen ^in onze samen
leving. Deze hebben zich echter ixrhet kapitalisme 
ingeleefd, zodat van die kant geen principiële 
critiek meer te verwachten is. Verzoening en sa
menwerking, dat is het wachtwoord.

Een dertig jaar geleden bracht Willem Royaards 
Goethes Faust, zojuist door Adema van Scheltema 
vertaald op het toneel. Dit schijnt ook thans niet 
meer mogelijk. De scherpe critiek, die hierin op 
de godsdienst geoefend wordt is niet meer ge
wild. Van welke kant zou ze moeten komen? So
cialist zijn betekende vroeger atheïst zijn, maar 
dat is nu alles veranderd, zoals ook het stand
punt van de socialisten t.o.v. het militarisme is 
veranderd. Iedere socialist was vanzelfsprekend 
anti-militarist. Van welke kant moet dan nu de 
critiek komen? Het is duidelijk. Van hen die geen 
enkel compromis met deze samenleving willen. Dit 
zijn w at men wel eens snmenvat onder de naam 
van „de uiterst linkse groepen". Deze naam is 
echter even verkeerd als zij voor de vroegere 
sociaal-democratie verkeerd was. Zij, die alleen in 
een omwenteling der maatschappij heil zien voor 
de oplossing der vraagstukken, die zich in een 
bepaalde periode voordoen zijn niet links of 
u itent knks doch eenvoudig revohitkxwair. De 
naast links past nu zelfs niet meer voor de huidige 
sociaal-democratie. ook die periode ligt alweer 
achter haar. Het is dus aan de revohitionnairen 
om de critiek weer op te vatten en niet zoals dat 
vroeger in hoofdzaak gebeurde, opportunistisch en 
Oppervlakkig om parkmentare successen te be
halen, doch vóór alles principieel. Het was dus 
een goed idee om door middel van het toneel de 
opvattingen, die bij die groepen, die in een totale 
omwenteling der maatschappij de redding der 
mensheid zien ingang te doen vinden. Het gegeven 
Was hier „het militarisme” inderdaad een brandend 
vraagstuk. Het stuk ia vertaald uit bet Engels en 
Is van etn Amerikaanse schrijver. •

E r moest daaiq ia gesnoeid worden mede door 
)iet gebrek aan „actenrs”. W at echter met é t  

middelen gebracht is geworden Is 
Het was n a f Hqfc ten  «Mi

stige omstandigheid, dat nagenoeg alle spelers ar
beiders moesten vertegenwoordigen en de rollen 
ook werkelijk door arbeiders bezet werden, maar 
toch stonden wij. versteld van het spel dat ge
leverd werd, hetgeen alleen verklaard kan worden 
uit de grote toewijding voor het gegeven. Het 
verrassendste moment was het oprijzen der doden 
uit hun graven. Dan het gesprek dat een van de 
vrouwen voert met haar dode echtgenoot en ons 
zo’n juist beeld geeft van het leven der moderne 
arbeider, dat wij er allen een stuk van ons eigen 
arbeidersbestaan in terug vonden en de aanschou- 
wers dan ook niet .onaangedaan liet. Zij komt met 
bittere verwijten, maar langzamerhand krijgt haar 
aanklacht meer zin. Haar ogen worden niet ge
opend door socialistische theoriën maar door het
harde leven en als haar woorden: „zeg het ze.

.zeg het ze”, terwijl het doek valt. naschallen, 
heeft dit niets van een „gemaakte" propaganda,
maar het doet ons aan als een natuurlijke ge-
moedsuiting tengevolge van het gebeuren.

De slot-apotheose wanneer de doden uit hun 
graven marcheren ea de internationale zingen is 
een uitstekend bedenksel van de spelers zelf en 
miste zijn uitwerking niet. W ij hopen dat het zal 
gelukken meerdere van deze voorstellingen te ge
ven en doen hierbij een oproep tot het vormen 
van een korps donateurs die het mogelijk kunnen 
maken, dat „De Rode Amateur" in leven blijft 
en voort kan gaan revolutionnaire kunst te bren
gen.

De laatste étappe
Dit is de Hollandse naam voor een Poolse 

film. die op het ogenblik hier draait, en die over 
het algemeen een buitengewoon goeie critiek 
heeft. Men kan een filmwerk beoordelen naar de 
inhoud en naar de vorm, waarin deze gebracht 
wordt en nu heeft de inhoud. het afmaken van 
mensen in een Duits concentratiekamp, een zo
r te invloed op het gevoel van de mensen in 

zaal. dat er bij velen van critisch beschouwen 
der film geen sprak» meer is. Door het meren
deel der bezoekers *ord t de tendens, die er in
gelegd is, de tendens van MOED ln het kamp. 
sonder boe of ba geaccepteerd. Het slot doet 
sterk denken aaa bet Russische toneelstuk JBrfille 
China”. Daarin weM een . Chinees opgehangen, 
waarna een klein kind otider applaus van de 
toeschouwers ■— in de schouwburgzaal — op een 
Engels officier afvfepgl 

Voor de meer dan, honderdduizend Joodse man
nen, vrouwen én kinderen, die in Amsterdam bij 
elkaar gejaagd, naar Duitsland vervoerd en daar

afgemaakt zijn, was er geen sprake van .moedig” 
zijn. •

WIJ Veten, dat het enkelen gelukt is aan desé 
hel te ontkomen, zeker door een grote wils
kracht. maar bovenal door heel toevallige om
standigheden.

Ook wij zijn van mening, dat het goed kan 
zijn, het grote publiek te laten zien, hoe daar 
geleden is, maar dit kan slechts op twee manieren: 
óf men moet een documentaire film vertonen, 
óf men moet een kunstwerk scheppen, dat, wat 
de vorm betreft, in verband met de vreselijke 
inhoud aan de allerhoogste eisen voldoet.

W at deze Poolse vrouwen, die zelf in het 
kamp geleden hebben, ons bieden, is noch het 
één. noch het ander. /

Als speel-film is het goedkobp-Russlsch; b.v. 
het illegale kampwerk en de galgscène met vlieg
machines.

Het is nu eenmaal niet ontroerend, maar zelfs 
hinderlijk storend, uitgéhongerde kampbewoners 
te zien spelen door goedgevoede vrouwen met 
bolle wangen. Het satanische van de Nazi-terreur 
was niet de rotzooi, maar juist de tot in de 
puntjes uitgedachte organisatie van de misdaad.

Bij het begin wordt er al direct een foutieve 
voorstelling van zaken gegeven, als we in de 
mondelinge toelichting horen, dat hier, in deze 
kampen de mensen vermoord werden, waarvan 
de enige misdaad was, „dat zij de vrijheid lief 
hadden

De moderne afslachting van de Joodse kin
deren, om van de volwassenen dan maar niet 
te spreken, had toch bepaald niets met „vrijheids
zin" van deze stakkers te maken.

Hoe aangrijpend sommige fragmenten ook mo
gen zijn, deze film in z‘n geheel moeten we als 
een mislukking beschouwen.
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H E T  JSIEUWE B E G I N N E N
In dit land gaan in het algemeen de 

strijdwillende arbeiders gebukt onder de 
gedachte, dat in de na-oorlogse jaren het 
klasse-inzicht in het algemeen eer is af
genomen, dan toegenomen. H et betrekke
lijk nog zwakke en stuntelige verbet van 
arbeiders, die zelfstandig de strijd in
gingen. waarbij hun acties stuk voor stuk 
werden gebroken door het samenwerken
de ondernemerdom, de staat en de vak- 
centralen, is daar de allergrootste oor
zaak van. H et valt niet te ontkennen, dat 
dit ook zijn invloed heeft op arbeiders, die 
in het verleden zeer actief waren. Elke 
revolutionnaire organisatie zal de invloed 
van dit alles moeten erkennen. Toch me
nen wij, da t de zaak niet zo eenvoudig 
ligt. Strijdbereidheid en klasse-inzicht 
houden wel ten nauw ste met elkaar ver
band, maar voor een groot deel w ordt de 
strijdbereidheid toch bepaald door de di
recte verhoudingen w aaronder de arbei-

D O E L S T E L L I N G
N a tw ee wereldoorlogen, revoluties en 

crisissen heeft het kapitalisme de weg 
naar het staatskapitalism e ingeslagen. In 
één land, Rusland, is deze ontwikkeling 
voltooid. De verkoop van de arbeids
kracht, het wezen van de kapitalistische 
uitbuiting, is gebleven. De inmenging 
door de staatsorganen, met schijn-mede- 
zeggingschap der arbeiders, heft de vrij
heid van de arbeider om de prijs v o o r i ^  ‘7 * "  waaro,naer ,ae aröe.«-
ziin arbeidskracht zelf te  bedingen, op. ?jin ' J L  n .Stn!
HoeWel nu nog voorzichtig, zal de staat 
bij een vrijer optreden der arbeiders om 
dit recht te  handhaven en toe te passen, 
niet schromen, openlijk de meest meedo
genloze onderdrukkingsmaatregelen te  ne 
men. D e arbeidersklasse is daardoor in 
een to taal andere positie gekomen. Bij 
elk conflict, zelfs van  geringe omvang 
vindt zij de staat, met al zijn machtin- 
stanties, tegenover zich. Z onder verzet 
zouden de arbeiders volkomen to t staats 
slaven verw orden. Daarom is iedere te- 
genstand toe te  juichen. D it verzet valt 
echter to t nu toe steeds vacer in handen 
van  vakverenigingen en politieke partijen, 
die het aan hun staatssocialistische (lees 
kapitalistische) doeleinden dienstbaar ma 
ken.

D e Spartacus-Bond roept daarom  de 
arbeiders op elk verzet in eigen hand te 
houden, met angstvallige vermijding vao 
vakverenigings- en  partij-invloed. om zo 
een eigen onverdeelde, georganiseerde 
macht te  vormen, di^ in hevige worst»' 
lingen met de staatsm acht de maatschap1' 
pij zal omwentelen, om te  komen to t dt 
gevestigde macht der arbeidersklasse: de

:ijn, op grond van de strijdnoodzaak, 
jonder dat er sprake is van een duidelijk 
uasse-inzicht. M aaf, betekent dat ener- 
ijds dat zulke acties voortdurend de gro- 
e kans lopen verloren te  gaan, anderzijds 
wordt ook in de strijd langzamerhand in- 
Sicht gewonnen.

M aar ook moet worden gewezen op 
:en ander belangrijk punt. Inzicht om
rent de klasseverhoudingen en posities is 
•iet iets dat voor eens en voor al w ordt 
lewonnen. Het maatschappelijke leven is 
n voortdurende verandering en wil men 
^ver maatschappij en klasse dus inéicht 
•chouden, dan is het nodig zich van alle 
^jjzigingen, die zich in dat maatschapfrpe* 
JK leven voltrekken, op de hoogte te hou- 
‘en. In de regel volgt dus het inzicht de 
jerandenngen, die zich in het m aatschap
pelijk leven voltrekken. Dit geldt zowel 
'oor de individuele mens als voor de or- 
anisaties. w aarvan hij lid is; organisa- 
les, die hij in zijn strijd wil gebruiken.

Nu het kapitalisme structureel zoveel 
aders is geworden, nu inplaats van een 
r*j en onderling concurrerend onderne- 
erdom een stelsel van  organisatie en

associatie van vrije en gelijke producefl' eiding van  bovenaf, vaak door de staat. 
***• • • , • * getreden, is de positie van de arbei-
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