
noeg geacht Daarna kwamen nog de crisisjaren 
1 1  • 1  W -^ met bezuinigingen van 60-70%.

G e zo n d h e id s  „ z o r g p  in Indonesië Ä Ä r t Ä r Ä S i
t '■ • geheel Indonesië 5 inrichtingen, 60.000 ä 70.000
^  , . „ ' -  . , ' ,  patiënten komen in aanmerking voor opname.
Ook in de verpleegsterswereld schont enige be- verzorging; antwoord werd nooit ontvangen. Dit Onrustige patiënten worden per rechterlijk von-
weging te kómen. Men heeft een E.V.C. opge- hoeft geen verwondering tè wekken, als slechts nis in de gevangenis gestopt. De behandeling
richt en is actief in de weer om betere sociale 1/3% van het totale budget wordt uitgetrok- van deze menschen behoeft geen commentaar,
omstandigheden. Men organiseert lezingen, op ken voor medische en gezondheidszorg, 2% voor Het zjjn toestanden, zoals hier in de Middel-
een waarvan Dr. Mnchtar heeft gesproken over— het onderwijs, terwijl d» amkpnnr»n ha» dft1 forum.'*——------- ------------— —■— —-
„Gezondheidszorg in Indonesië”. In het „Mede- Departement van Binenlandsch bestuur 40% ge- Tot zo ver het verslag. Commentaar hierop is
deelingenblad van Verplegenden” vonden we nieten. Hier moet men'toch uit officiele gegevens o.i. overbodig. Wy weten al lang, hoe de kolo-
hierover een verslag, dat als volgt luidt: de scheve verhoudingen constateren. De indone- niale uitbuiterspoUtiek van Nederland er uitziet

sische bevolking geeft met haar arbeid op plan- En dat men niets liever wil, dan hiermee weer
„Over de medische zorg in Indonesië is in Ne- tages en sawah’s de enorme winsten, die in Euro- zo gauw mogelijk te beginnen. Eki we weten ook,
derland weinig bekend. Wil men dieper op deze peesche beurzen afvloeien. Voor èèn van de dat e r dan bitter weinig verandering zal komen
aangelegenheid ingaan, dan zqn de publicaties meest primaire belangen van een volk, de volks- in de hygiënische, toestanden en gezondheidszorg
zeer verspreid en moet men verschillende rap- gezondheid, wordt 1/3% van een begroting ge- * in Indonesië.
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op het leyenspeil door massa-stakingen zo
als we ze de laatste tyd in Engeland en 
Frankrijk na de „verkiezingsoverwin
ningen” der „linksen” beleven, zal op den 
duin* ook het karakter vin politieke acties 
krygen, vooral als de sociaal-democr-ati- 
Sche en stalin stische ministers gedwongen 
zyn, de stakingsbewegingen met argumen
ten van godsvrede en van de plicht tot op- 
bouw tegeinqet te treden. WJf weten, dat 
op deze argumenten spoedig de dreige
menten en tenslotte de afkondiging  en uit
voering van dictatoriale maatregelen 
moeten volgen, 
j . '  , ,  . "
Op deze ontwikkeling volgt nog in geen 
geval de massale overgang tot anti-parle- 
mentair^ gezindheid en actie. In de eerste 
plaats leidt de „parlementaire opvoeding” 
tot het stemmen op een (zogenaamd) min
der gecompromitteerde party. We zagen 
dit kort geleden by een na-verkiezing m 
het departement Seine et Oise in Frank
rijk, waar, ondanks het terugtrekken der 
sociaal-democratische candidaten ten gun
ste van de stalinisten, de party van 
Maürice Thorez, Stalins volgzame minis- 

' ter, één derde van haar stemmen aan de 
nog nationalistischer reactief de -M.E.P., 
verloor. Dit geschiedde in Frankrijk, of
schoon daar niet, zoals in Oostenrijk en 
Hongrye, een Russische bezetting voor een 
stemmenverlies van de stalinistische partij. 
kan zorgen. *

In België* hebben de stalinisten in verge
lijking met hun §teminenaantal van voor 
de oorjpg, sterk gewonnen, ze hebbën 
twaalf procent vaïj alle zetels, ongeveer 
één derde van hun sociaal-dêmocratische 
mede-patriotten. Of dit echter nog een 
groei of alweer het begin van eén neer
gang is, laat zich moeilijk zeggen.

Dê  propaganda voor het anti-parlemen- 
tansme, voor stem-onthouding en concen
tratie van het verzet in de bedrijven, kan 
uit deze ontwikkéling slechts winst boe
ken. Het gevaar, dat de teleurstelling der 
1̂ s®a s c*°?r P^lementen, fascistische 
neigingen in het leven zullen roepen en 
versterken, is nu minder te vrezen, of
schoon en gelyktydig omdèt de overgang 
van het Westelijke demotratisme naar de 
hogere trap van uitbuiting, de autoritair 
en in dé staat georganiseerde, een her
haling van het fasciseringsprocës op 
hogere trap met zich meebrengt.

Op de dagorde van het maatschappelyk 
leven staat zo dringend de strijd tegen de 
ondergang, dat geen debat over de parle
mentaire orde van de dag deze op den
duur. kan doen “ ^ P e n , hoe vervelend het
ook is. Maar men kaor zich niet verlaten 
op de opvoedende gevolgen der eigen er
varingen», omdat deze al te langzaam rüpen 
-en omdat iedere dag kostbaar is in het 
wmgeaciit vap de dreigende vernietiging.

t ! • er voorbereiding van parlements- 
verklezmgen, van lege beloften en een 
stortvloed van frasen, is vecht-tijd ook 
vpor ae revolutionaire bewèging en iuist 
voor haar. De gewekte politieke interess#, 
die de parlementaire partyenby een Ben- 

WW* van gespeelde geestdrift trach

ten op te warmen, biedt de mogelijkheid te 
spreken over de orde van de dag.
De zwaardere taak van het anti-parlemen- 
t ar isme echter is het meehelpen aan de 
verandering der denkwijze. Het anti- 
parlementarisme kan de rol van den

„volkstribuun” niet dulden, wiens stereo
tiepe, goedkope rethoriek de geestelijke 
ontwikkeling yan de arbeiders in de Weg 
staat. De grote orde van de dag eist duiden 
l\jke, geargumenteerde zakelijke uiteen-

Df P R M S riL IT IE I
„De Groene Amsterdammer” heeft' ons 
een lesje gegeven in economie. Het gaat 
daarby over de kwestie, dat er op hét 
ogenblik iets niet in orde niet de pryzen 
^an de goederen. Want deze zyn zó hoog, 
dat een groot deel van de Bevolking ze 
niet kan kopen. Dat is geen gezonde toe
stand en dus moet daar verandering in 
komen. Maar hoe? Dat geheim zal de 
„Groene” ons openbaren in een beschou
wing over „De achtergrond van de prijs
politiek”.

Daartoe wydt de schrijver ons eerst in 
in de geheimenissen van de bedrijfsleer. 
Hy spreekt over het noodzakelyke even
wicht tussen de onkosten van het bedryf 
en de opbrengst. Is de opbrengst te laag 

y tegenover de onkosten, dan werkt het 
bedryf met verlies, wat tflrde duur niet 
vol te houden is. Wel is h ^  mogelyk, dat 
tydelijk met verlies gewerMÜfcvordt, maar:

„Op de duur moeten uit Slopbfengst 
de onkosten bestreden worctenTls dat' 
niet het geval, dan wordt met verlies 
gewerkt en de productie gaat stag
neren. «f . Een eerste voorwaarde 
vpor een harmonisch prijzenstelsel is 
daarom, dat de productiëkosten niet 

, boven de opbrengst Hggen”. i
Met schuchterheid zouden we hier toch 
een bezwaar willen maken. Het komt ons 
namélyk voor, dat het in het bedryfsieven 
niet gaat, om de onkosten goed te maken,

. maar om met winst te werken. Als er 
evenwicht tussen onkosten en opbrengst 
is, wordt het bedryf stopgezet. Wordt er 
geen winst gemaakt, dan is het met de 
productie gedaan, al zyn de behoeften van 
de bevolking^ ook nog zo groot. En we 
vragen ons af: „Hoe komt het, dat „De 
Groene” niet over de noodzakelijkheid van 
winstvorming spreekt?” Misschien wordt 
het ons straks duidelijk.
Ondertussen stelt „De Groene” met vol
doening vast, dat evenwicht tusseij onkos
ten en opbrengst op het ogenblik gelukkig 
zo goed als bereikt is. Maar nu is 'h e t 
ongeluk, dat de pryzen daarby zó hoog 
liggen, dat de lonen van de arbeiders niet 
toereikend zyn, om de goederen te koperf 
Maar, hoewel de arbeidersbevolking de 
goederen niet kopep kan, worden ze toch 
g .. ant er is immers reeds een 
evenwicht tussen onkosten en opbrengst 
in de bedryven? Hoe kan dat? Dat kan, 
doordat een zeer groot deel van de goe- 
deren niet op de Nederlandse markt komt, 
maar naar het buitenland verdwijnt en 
een ander deel verkocht wordt aan wat 
„bet koopkracht!ge publiek” wordt ge
noemd. D at wü zeggen: De bezittende

klasse en de beter betaalde lagen der be
volking hebben weer Ket eerste voor zich
zelf gezorgd!

Dat vojgt direct uit de beschouwingen van 
„De Groene”. Waarom trekt dit blad niet 
deze conclusie? We achten het niet netjes, 
dat de schrijver van <lat artikel eerst de 
winst van de ondernemers zo gemoedélyk 
verdonkeremaant en daarna geen oog 
heeft voor het feit, dat de goed-betaalden 
zich als gebruikelijk weer het eerste heb
ben verzorgd.

Niettemin vindt „De Groene” het toch 
geen gezonde toestand, dat de lonen Van 
de grote massa zo laag zyn, dat niet in 
het levensonderhoud van de gezinnen kan 
worden voorzien. Er is géén evenwicht * 
tussen de pryzen en de kosten van het - 
levensonderhoud, wat dan genoemd wordt: 
JEr is dan iets fout in het prijzenstelsel”. 
Het is echter een moeielyk vraagstuk en 
„zulk eén fout is niet op eenvoudige wijze 
te herstellen”. Want verhoogt men de 
lonen, dan worden de bedrijfskosten weer 
té hoog, zodat de pryzen weer moeten stij
gen. Zo komt men er nooit uit. Dat wordt 
dus een hopeloze geschiedenis en daarom 
doet „De Groene” ons een andere oplos
sing aan de hand. Geheel origineel is deze 
echter niet, want we meenen toch, dat we 
die oplossing reeds eerder hier of daar 
gelezen of gehoord hebben. Het is namelijk 
dit: De arbeiders moeten harder werken, 
zodat ze by dezelfde lonen toch meer pro
ducten voortbrengen, 'terwyl ze heel zui
nig met materiaal móeten omgaan. De prij
zen kunnen dan omlaag gaan. We zeiden 
reeds: geheel origineel lykt hét ons niet.
En we hadden de oplossing nog beter kun
nen waarderen, als kort en bondig gezégd 
wejrd: „Op het ogenblik werken jullie in 
hoofdzaak voor de uitvoer en voor de 
beter betaalde groepen van de bevolking 
en als jullie ook wat willen hebben, moet 
je maar harder werken”.

-We vinden dat een zeer onsymphatieke * 
oplossing. Tenminste voor de arbeiders
klasse. Voor de bezittende en voor de 
beter betaalde socialé lagen is het echter 
lang niet gek. Want een prijsverlaging 
door verhoogde. arbeidsprestatie komt 
vooral ook aan deze lagen ten goede, die 
dari met haar grotere inkomen zich nog 
beter van alles kan voorzien.
Zyn er geen andere oplossingen? Zijn er 
geen andere middelen, om de prijzen 
omlaag te* krygen? Zeker w el En we wil
len er wel een paar noemen. Bijv.:

Afschaffing van dé grondrente, dus van 
de pacht van de boeren.- Dan snijdt het

mes van twee kanten. De parasieten van 
het grondkapitaal* kunnen dan niet met 
niets doen aan de kost komen. Ze kunnen 
geen goederen uit de m arkt trekken, zpdat 
meer voor de arbeidende bevolking over- 
blyft. Dat zou zich uiten in een verlaging 
van de prijzen van alle landbouw- èn 
veeteeltprodugten. Het belang van de be- 

- zittende klasse verhindèfThfër écHtér êên 
werkelijke daling van de goéderenpryzen.
Afschaffing van het huizenbezit en be
heer van de huizen door organisatie’s van 
huurders, waarbij bet winst- of rente- 
beginsel vervalt. De parasieten van de 
woningbouw-maatschappijen, die met niets 
doen aan een rijk bestaan komén, zullen 
zelf moeten werken voor de kost. De 
huren zouden daarmee aanzienlijk kun
nen worden verlaagd, de „prys” van de 
woningen zou sterk -dalen. Maar het be
lang van de bezittende klasse verhindert 
hier een werkelijke prijsdaling. 
Afschaffing van alle indirecte belastingen, 
zoals omzetbelasting en de belasting op 
de levensmiddelen. Dit zou een zeer aan- 
lijke prijsdaling tengevolge hebben. Het 
is juist de arbeidende bevolking, die door 
deze belastingen getroffen wordt. Aan 
deze belastingen * offeren arbeiders met 
de lage lonen een veel groter deel van 
hun inkomen, dan de goed-betaalden. De 
indirecte belastingen vormen een van de 
schandaligste methoden, om de armste 
sociale lagen uit te plunderen.
De staat verklaart echter, de inkomsten 
van deze belastingen niet te kunnen \mis-

sen. Waarom niet? Omdat van alle staats
inkomsten 60% besteéd wordt aan mili
taire uitgaven en er verder waarschijnlijk 
ongeveer 20% verdwijnt aan het betalen 
van rente en aflossingen op die staatsschul
den. Dat betekent, dat het belang yan de 
bezittende klassen hier een werkelijke 
Brflsdaling ve rh in d ert* t__ :_____ ........
Afschaffing van de uitkering van divi
denden aan aandeelhouders, die met 
niets doen aan de kost komen. Het cou- 
ponnetjeskmppen moet als een onzedelyke 
bezigheid worden gebrandmerkt, omdat 
het de welvaart van de bevolking in de 
weg staat. Het belang van de bezittende 
klasse verhindert een werkelijke prijs
daling.

We willen ^het hierby laten. Grappig is 
het, als „De Groene” hier van „een fout 
in het prijzenstelsel” spreekt, terwijl het 
klaarblijkelijk een „fout” in de productie
wijze is. Het wordt nu ook duidelijk, 
waarom „De Groene” by zijn beschou
wingen de winst verdonkeremaande. Want 
het blijkt, dat' de winst In zgn verschil
lende. vormen ten goede komt aan de be
zittende klasse en dat deze winst juist de 
grote hinderpaal voor een werkelijke 
prijsdaling is. De schrijver in het groene 
weekblad heeft daar echter geen oog voor 
en weet ons ialleen te vertellen, dat we 
harder moeten werken, opdat het maat
schappelyk schandaal van het uitbuiten 
van de massa der bevolking ten bate van

De Communistenbond „Spartacus” had op 
25 Febr. eeft herdenkingsvergadering geor
ganiseerd te Amsterdam, de haard van het 
eerste grote verzet tegen dé terreur en 
de uitbuiting door de Duitse bezetting. De 
met rode spandoeken versierde zaal was 
goed bezet en de verschillende sprekers, 
die de betekenis van de Februaristakingen 
van verschillende kant belichtten werden 
aandachtig gevolgd.
Na de opening van de vergadering door 
den voorzitter kreeg allereerst/een be
kende strijdmakker van Sneevliet het 
woord, de enige strijdmakker, die uit de 
toenmalige strydleiding het leven wist te 
redden, en die ook na de val van de mak
kers een zeer belangrijke rol in het ilie^ 
gale werk bleef spelen. Hy bracht enkefe 
momenten uit deze stryd in herinnering, 
waarbij Mj de aandacht richtte op het feit, 
dat de eerste stryd van de Duitsers niet 
tegen de bezittende klasse gericht was, 
maar tegen de strijdende arbeidersbewe
ging, zodat onze makkers onder de eerste 
slachtoffers geteld werden. Spartacus viel 
als een van de eersten. Spreker bracht 
tegelyk hulde aan vele arbeiders van de 
toenmalige C.P.N., die reeds direct deel
namen aan de strijd, die de moed hadden 
tegen de leiding van hun organisatie in 
te gaan, toen Rusland nog met Duitsland 
samenwerkte. . ; v
De tweede spreker begon met het aan

halen van een uitspraak uit het boek van 
Malreau „De Veroveraars”, waarin een 
Chinese anarchist zegt: „Voor my zyn er 
twee klassen, de ellendigen en de ande
ren”. Deze ellendigen zyn over heel de 
aarde, ze zyn verbonden door hun lot. En 
diep in hen leeft het besef van deze ver
bondenheid, al komt ze nu nog slechts 
sporadisch voor de dag. Zo kwam ook in 
de Februari-dagen deze verbondenheid 
onder de druk en de nood, de verontwaar
diging over de terreur, deze verbonden
heid plotseling in d ie  felheid te voorschijn. 
En dergelyke gebeurtenissen vormen 
daarom een van de hoogtepunten in ons 
léven. En al moge er nu ook met nationale 
vlaggen gezwaaid worden, toch weten wij, 
dat daaronder toch ook dat andere leeft, 
het besef van de solidariteit met elkaar. 
We horen nog al eens het verwyt, dat* 
„Spartacus” geen4d\j perspectief van de 
toekomst geeft, dat „Spartacus” altijd som
ber is. Maar de toestand is nu eenmaal 
niet ander?. Als de arbeiders het kapita
lisme geen halt weet toe te roepen, be
dreigt het de bevolkingen met grotere 
verslaving dan ze ooit hébben gekend. Het 
kapitalisme is niet vreedzaam, doch maakt 
zich gereed tot nieuwe oorlog. En het 
kapitalisme zal zich by het doorzetten van 
haar machtspolitiek van dezelfde midde
len bedienen, als de Duitsers met de Joden 
hebben "gedaan. ~

Daarom is ,Spartacusw somber. 
daarom trachten we de geest van 
f,Spartacus” vaardLg te maken over 
de arbeidersklasse. Niet omdat Spar
tacus een aanvoerder was van de op
standige slaven,* in het oude Rome, tnam 
omdat hy hun leerde, zelf een einde aan 

—hun slavenbestaan W maken: DgardHï B 
Spartacus voor ons het eerste teken van 
opkomend revolutionair leven, het verove
ren van een stukje eigen macht. En in 
deze zin willen we de Februari-staking 
herdenken. Herdenken is hier geen sentiJ 
mentaliteit) maar opnieuw en verder dén* 
ken. Toen de arbeiders hun verzet begon
nen, konden ze zich niet bewegen in de 
oude vormen van de vroegere vakbewe
ging of van politieke party en, maa? ze 
waren op zichzelf aangewezen. Waar ze 
vroeger door de grote organisatie’s tot 
actie werden opgeroepen, daar moesten ze 
nu naar eigen inzicht en wil handklap, En 
dit is het grote,bly vende moment in deze 
bewegingr al kan het Weer tydelyk in 
diepte van onderbewustzijn verzinken. De 

. grote les hebben we echter gehad.
De maatregelen, die het kapitaal nu door- 
voert, de registratie van alle menseqThet 
vastleggen van het honger bes taan door de 
organisaties voor het k a p i t a a l ,  de nieuwe 
staats-economie, het leidt alles tot wat 
we als fascisme hebben leren k e n n ^  
In deze tyd met massamoord van 
wereldoorlog zullen we ons de les (her
inneren, zullen we de Februari ' ‘
herdenken, opnieuw en verder 
Het verder denken betekent hi< 
nu reeds de voorwaarden mOet 
pen tot krachtig klasseverzet, 
van de bedrijfspersonelen. De «y«» 
geest moet in de bedryven ea overal 
ten zy, die met deze geest bezield zyn, 
in de bedrijven hun kernen maken, die als 
gist werken. Nu reeds moeten de kernen 
van bedrijf tot bedrijf hun contact zoeken, 
omdat bet gaat om een kwestie van leven 
of dood. Wè moeten ons leren inschakelen 
in het grote verzet, dat reeds overal op 
de aarde aanwezig is, zy het b\j de stakers 
van Bombay of by de jongens op Celebes, 
óf de stakers van Amerika. Dat is voor 
ons de betekenis van het opnieuw en ver- 
der dénken van de Februari-staking.
De derde spreker, Tjeerd Woudstra, her
innerde er aan, dat we naast de Februari
stakingen ook de stakingen naar aanleiding 
van het oproepen der militairen voor 
krijgsgevangenschap en de spoorwegsta
king binnen de gezichtkring moeten 
nemen. Want het gaat er by él deze bewe
gingen om, dat altijd weer de arbeiders 
de spits moeten ~ 4“

RELLETJES
Brits-Indische troepen in Bombay zijn In op
stand gékomen, het personeel der marine-in- 
richtingen staakt, bombardementsvliegtuigen en 
troepen der Engelse „arbeiders”-regering zijn 
in actie, honde.den doden en gewonden, 300.000 
arbeiders zijn m staking gegaan.
Hoe de minfcter-socialisten in Engeland d e»  ge
beurtenissen betitelen weten we niet, maar het 
blad van onze aanstaande minister-eommunisten 
(tenminste in' hope), begint hei bericht over de 
actie der havenarbeiders en de 300.000 .ta k e n , 
met d e»  woorden: „In het havengebied vmn 
Bombay kwamen opnieuw relletjes voor.



van de strijd op zich nemen. In deze tyden 
hebben we gezien, dat we tot iets in staat 
zyn, dat we zelf een macht kunnen vor
men. Als we over het zelf doen der arbei
ders spreken, haalt de burgery minach
tend de schouders op. Maär nu weten we, 
dat Jie t kan. De practyk heeft het ge
toond. Het gaat er om, of de verzetsgeest 
voldoende vaardig oyer ons is, Het is ge-

1946 Voorbtf, voor altyd voorby dit fleurige, beter verstonden.

mm

bleken, dat ongeloof in eigen kracht onze 
grootste vyand is. ; — ~
De arbeiders byten de spits af. Hier gaat 
het om een solidaritiet van de uitgebui- 
tene.^
Toen de terreur op de Joden begon en de 
Joden zich heldhaftig verzetten, kwamen 
der verdrukten. En die solidariteit golfde 
klasse Asscher en Cohen de Joden oproe
pen het verzet te staken en de „wapens” 
in te leveren, terwyl de mannen en vrou
wen uit de Jordaan en van Kattenburg 
een levende, beschermende muur om de 
Joden vormden. Dat was de solidariteit 
der verdrukten. En die solidariteit golfde 
weldra in de staking in . Amsterdam, T)en 
Haag, Hilversum, de* Zaanstreek. En hoe
wel de staking aanvankelyk als 24-urige 
protest-beweging bedoeld was, werd ze tot 
2 maal 24 uur verlengd. Ep niet Rauter 
beëindigde de staking door zyn aangekon- 
digde terreur, maar de massa's zelf beëin
digden haar in gesloten formatie, omdat 
ze wist niet tegen de enorme macht van 
het militaire geweld opgewassen te zyn.
Ve?tolgens behandelde de spreker de hui
dige toestand, die voor de arbeidersklasse 
niet veel goeds belooft. Wantk de z.g. 
„democratische” bourgeoisie is geèn haar 
heter dan de Duitse. Want ‘wel spreekt 
de bourgeoisie nu schande over de con
centratiekampen van de Duitsers, ‘maar 
het is een feit, dat de kampen in Wester- 
bork en in de Wieringermeer reeds door 
de Nederlandse bourgeoisie waren £1 ge
bouwd en de Duitsers die alleen hadden 
over te nemen. En als de Nederlandse 
bourgeoisie schande spreekt over het bom
bardement van Rotterdam, dan denken we 
aan de „democratische” uitroeiing van 
BekassL En dan denken we ««n de belof
ten van onafhankeiykheid van Indonesië 
na de eerste wereldoorlog en pan wat 
daarvan is tereclït gekomen: de concen
tratiekampen van Digoel, waar de „oppo
sitie” door de malaria „democratisch” * 
werd uitgeroeid.
We weten, dat de overwinnaars nu onder
ling krakelen over het verdelen van 'de 
buit. En we weten ook, waar dit heen 
leidt. We weten ook, wie het gelag betaalt. 
Maat tegelyk weten we, dat dit spel van 
de machtigen niet ongestoord kan voort
gaan, dat het zelfvertrouwen van de arbei
dersmassa's weer terug moet keren, moge 
het korter of langer duren. Maar het ver
zet is tenslotte onvermydelyk. Dat is, dat 
dè geest van Spartacus weer vaardig 
wordt over de  ̂massa’s. Daaraan moeten 
we nu denken.'Nu en morgen en dag en 
nacht. En wy moeten die geest van Spar
tacus uitdragen over alle grenzen, on>dat 
de geest van Spartacus geen grenzen ken t 
Nieuwe stryd eist nieuwe vormen' van 
stryd en nieuwe vormen van organisatie, 
stryd en organisatie door alle grenzen

Omvergehaalde huizen, ruïnes. Eens heeft 
er ’n levendig, ny verig volk gewoond. Het 
Waterlooplein was het drukke centrum 
van Amsterdams kleinhandel. -De man en 
de vrouw met de smalle beurs kón er goed 
terecht ■CT“CT-:was-l0ttCT!yk”airës' te koop: 
Fruit en vis, manufacturen en allerhand 
huishoudelijk goed; tweedehands kleding 
en al wat er maar tweedehands in een 
grote stad wordt aangeboden. Hoeveel ar-

je  fragmenten uit: ..10 P.K. Het leven 
der Auto’s" door Ij ja Ehrenburg.
Uitgegeven door W . de Haan, Utrecht

Dit boek is geen roman in de ge
wone zin van het woord. Het leven der 
Citroën auto’s. Ein aan dat leveft, geketend 
door de lopende band, het leven der men
sen. Hun leven en hun dood. Geen wereld
schokkende gebeurtenissen, maar het 
„gewone” proces van de moderne indus
trie, vajf vele kanten belicht. De productie 
der auto’s, van de rubber, de benzine; het 
gevecht om de aandelen aan de beurs. De 
stryd van de eigenaars tegen dè arbeiders. 
De stryd om de winst.
„Lange ryen arbeiders. Dezen brengen de 
moer aan, genen schroeven haar vast, der
den klinken de spatborden, vierden mof-’ 
felen de velgen, vyfden smeden de assen. 
De mens heft zyn hand omhoog en laat 
haar weer zakken. Voor dit boutje is hem 
precies veertig seconden toegemeten. De 
machine snelt voort. Er valt met haar niet 
te spreken.
De arbeider weet niet, wat een auto is. 
Hy weet niet, wat eei* motor is. Hy neemt 
een bout en schroeft de moer vast. In de 
opgehevén hand van zijn buurman wacht 
reeds de klinkhamer. Verliest hy tien se
conden, dan gaat de machine verder. Hy 
blyft dan met een bout en zyn loonkorting 
zitten. Tien seconden — het is zeer veel 
en het is zeer weinig. In tien seconden 
kan men zich zijn heie leven herinneren en 
men kan geen tijd genoeg hebben om 
adem tè  scheppen. Hij moet de bout 
nemen *en de moer erop schroeven. Naar 
boven, naar rechte, een halve draai naar 
beneden. Hy doet dat honderden, duizèn- 
den malen. Hy dóet dat zyn hele leven. 
Hy doet niets anders dan d a t
. . . ,  De wielen Haasten zich naar de chas- 1U 
sis toe. De mens neemt een wiel en stélt 
het. Een wiel. De ander — eén ander. Zyn 
levensroeping is eenvoudig en plechtig: hy 
stelt het linker achterwiel, altyd het lin
ker, altyd het achterwiel. Hy is eraan ge
wend, het rechterbeetf te buigen. Het lin
kerbeen is onbewegelyk. Hy is gewend, 
het hoofd altyd naar rechts te draaien. 
Naar links kykt hy nooit. Hy is geen mens 
meer. Hy is slechts een wiel — het linker 
achterwiel. De band echter beweegt zich 
voort.
. . . .  De mens buigt zich even: een moer
schroef, een boutje. De band beweegt zich 
voort.
Hy is niet van ztfde, hy is van yzer. Het

beiders en arbeidersvrouwen hebben z*ch 
niet tegoed gedaan aan een beker „hete 
bonen”, aan ’n gekookt eitje en ’n ijswafel 
van ’n stuiver of ’n dub, ’n kop kokende 
chocolade met een tompoes^ Hoevelen 
luisterden niet met( ■  'n glimlach, 'n goed
moedige glimlach, naar de typische roep 
van den kleinen koopman, de olyke zwart
harige, die met een kemachtigè, vrolijke 
kwinkslag zyn waar wist te sleten.

jeweeglyke oude-stadsbeeïd, waarachter 
de zorgen van de bewoners, die van de 
ïand in de .tand leefden, schuil gingen.

n heeft de Joodsé vrouwen en mannen 
n kinderen eerst getergd met anti-semi- 

tische WA.-liedjes, leeghoofdig na-géaapt 
'M  fegt j ^ i - k rap.uul, Nederlanders heb- 

ze daarna gemolesteerd en na, met be- 
)loede koppen teruggeslagen te zyn (het- 
jeen niet bepaald Joodse „lafheid” demon
streerde) hulp gehaald by de Groene 
i dis ten, die het moordenaarshandwerk

Grepen uil de rei

De buurtbewoners zjjn gearresteerd, an
deren later „gehaald” en in beestenwagens 
weggevoerd. Eéns heeft het Amsterdamse 
proletariaat en ook dat van enkele andere 
plaatsen buiten de hoofdstad, zich ver
enigd in een machtig protest: op 25 Febru
ari--1041 lag het werk plat!

Onze Joodse bevolking is tóch verdwenen 
en mèt haar de byzondere sfeer van hét 
W aterlooplein”. Nederlandse politie-be- 
ambten, tramconducteurs, treinpersoneel!

ze hebben njeegeholpen met als enige 
„verantwoording”: angst voor eigen lo t I 
Angst voor de gevolgèn voor henzelven, 
van het niet opvolgen van de opdrachten 
der hogere ambtenaren, die „het zaakje” 
voor de Nazi’s organiseerden. Geen ver
bod van „onze” regering over de Lpnden- 
gĝ I$-4iQ om de Nazi's te helpen by hun 
acties tegen dé Joodse landgenoten. Geen

*

is niet eens een band. Het is een keten. 
Het is een wonder der techniek, het is . 
een overwinning van het verstand, het is 
de jjroei der dividenden en het is een ce± 
wone ijzeren keten, door haar zyn 25.000 
gevangenen aan elkaar geketend.
. . . .  Pierre Chardain werkt in de montage
afdeling. Hy bevestigt de achterste wagen
veren. In de hand heeft hy een yzeren 
las. De chassis bewegen *' zich voort. Pierre 
Chardain heeft over een minuut en twaalf 
seconden te beschikken. Hy haakt de las 
vast. Hy werkt goed: hy heeft immers drie 
kinderen. Hy rverdient 4 francs 75 centi
mes per uur. Hy wil meer verdienen. Hy 
wil een nieuw bed kopen. Hy droomt zelfs 
van eén lichte woning: zyn ramen komen 
op een donkere binnenplaats uit en zyri 
jongste dochtertje, dat al vier jaar oud is, 
kan nog niet lopen. Hy droomt van veel 
dingen. Hy doet moeite de lassen vlugger 
vast te haken, hy wil tien of twintig secon
den winnen.
Om een las vast te haken zyn vyf en vyf- 
tig seconden voldoende. Dat staat vast Nu 
trekken langs Pierre zeventig chassis per 
uur. Hy ontvangt nog steeds hetzelfde:
4 francs, 75 centimes. Hy heeft geen bed 
gekocht. Zyn dochtertje is nog steeds niet 
begonnen te lopen. . .  Hy zal vyf jaar te 
vroeg sterven. Daaróm kost nu echter 
iedere auto 6 centimes goedkoper.
Jean Lebaque werkt in Suresnes. Hy ver
vaardigt scharnieren. Hy heeft een oude * 
móeder en twee kinderen. Evenals Pierre 
droomt hy van vele dingen. Voor 100 
scharnieren betaalt men hem 4 francs. Hy 
vergeet het leven., Hy geraakt in razernij.
Hy is niet meer Jean Lebaque, die met 
dobbelstenen speelde en zyn kameraden 
uitlachte, neen, hy i$ een Amerikaanse 
machine. In plaats vän 120 scharnieren per 
uur, vervaardigt hy 220. Wat zal hy de 
zynen bly maken!
Doch neen — de auto moet goedkoper 
worden. Als Jean Lebeque de scharnieren 
vlugger vervaardigt, dan moet het vast
gestelde stukloon herzien worden. Inplaats 
van 4 francs phtvangt hy nu voor 100 
stuks 2 francs 80. Hy probeert nog vlug
ger te arbeiden. 230. Doch heen, hy is toch 
geen Amerikaanse machine. Hy valt tr  
by neer. De arts zegt, dat het griep is. Hy 
weet, dat het wanhoop is. H oehard  hy 
ook zwoegen zal, hy zal niet meer dan het < 
vastgestelde minimum verdienen. . . .

r

naire literatuur
Haast hebben de arbeiders. Haast hebben 
de ingenieur?. Haast ook de Citroen.
In het- ruime kantoor tikken de typistes. 
Lucie Neville. Nummer 318. Vlugger! Hét 
papier uileggen — 44 seconden. Een brief 
— 3 minuten, 19 seconden. Overlezen — 50 

nden. De doorslag in de la leggen — 
J4 seconden.
[De man met de chronometer snelt van de 
jene werkbank naar de andere! Hy heeft 
|een stopwatch en een tabel. Hy rekent 

;r seconde. Hy kykt naar de hand en 
Inaar de wyzer. Hy noteert ff et zijn geen 
doodvonnissen, het zyn slechts goedkopere 
auto’s.
De heer Citroën verbluft graag door 
cyfers. Cyfers zyn altyd geheimzinnig en 

[pathetisch. . .  Hy vertelt veel, heel veel, 
doch niet alles. In zyn prospecti zegt hy 
Ibyvoorbeeld niet, dat de zuivere winst 
dèr Citroënfabrieken voor de eerste 
zes maanden van 1928 het bedrag van 
106.000.000 francs belopt. De koper van 
een auto interesseert tiat n ie t. . .  Dat inte
resseert alleen de aandeelhouders. Daar
over schrijft men in de afdeling financiën 
van degeiyke kranten. Doch er zyn cyfers, 
die noch automobilisten, noch de beurs
mannen interesseren, ofschoon zy even 
geheimzinnig en pathetisch zyn . . .
In eén van de Citroënfabrieken, namelyk 
|'te Saint-Quen, Verden in de loop, van è  
maanden 1200 ongelukken aangegeven.
Te Saint-Quen bevinden zich de smede- 
ryen. Daar is de trots van den heer Citroën 

de reusachtige persen. Behalve persen 
zyn er ook — arbeiders en de seconden
wij zer. Hier is een verslag over een maand: 
Op 7 September werd een arbeider een 
vinger afgekneld. De tiende — een vrouw 
drie vingers; een andere, vier vingers; een 
een andere vrouw, drie vingers. De 11e — 
twee vingers onder de pers; een hand door 
de handwaag afgereten. De 26e, een vinger 
onder de pers. De 5e October, twéé vin
ders. De 6e is een grote dag: een, arbeider, 
drie vingers; een andere, viervingers; éen 
derde, een hand. Aan de cyfers van de 
prospecti kan men nog een nieuw toe
voegen: in één van 4® Citroënfabrieken 
binnen een maand -— 33 afgeknelde vin
gers. 12.006 auto’s. 18 millioen zuivere 
winst. 33 vingers.
£ . Toen viel als een bom het woord „sta
king” tegen de muur. De bóm ontplofte * 
échter n ie t Dat was het laatste, tamelijk

zwakke donderen van het na-oorlogse on
weer, een herinnering aan het jaar negen- 

Ijtien, toen de „Place de l’Opera” beefde en 
toen langs de dunne draden de schynbaar 
zó onbewegelyke kapitalen tiaar het bui
tenland vluchtten.
Sindsdien zyn zes jaren vöorbygegaan. . .  
Heden haastte zich tevergeefs de dage
raad, schreeifwde tevergeefs de sirenen, 
opende de poort tevergeefs haar muiL 
Heden is het niet Zondag en niet het einde 
van de wereld. De zwarte kalender krul- 
tekens eisen: vooruit! Dé machines zyn 
verontwaasdigd:
— Vandaag is het Mnnnring Jullie zyn 
g ek !...

I  — Ontslag geven! De aanstichters grypen! 
i — Hoort eens, jullie zyn geen kinderen. 

Jullie zyn verplicht te werken. Anders 
kunnen wy onze bestellingen niet uitvoe
ren. Tenslotte, jullie hebben gezinnen, 
jullie moeten e ten . . .
— Wat is dat? 5 Massahypnose? Luiheid?
Omkopery? : •

>#■ Verbryzelen! |  Smelten! Opnieuw gie
ten! Opdat er geen mensen zyn, doch 
tekens Zonder pau2e n . . .  800 Wentelingen 
per seconde!
Er zwegen de huizen. Er zwygt de hele 
straat der Republiek, zoals de ' Jean 
Jaürèsstraat of de Carnotstraat..
Zy trekken nu door de lange straten. Voor 
sommige poorten blyven ze stilstaan en 
maken law aai. . ,
Carnotstraat Beton. Grendels. Dat is de 
fabriek der „Maatschappy voor radiotech
niek”. De poort is gesloten. Door het hek 
heen ziet men de lege binnenplaats. In de* 
werkplaatsen arbeiden nog vrouwen, die 
te koppig zyn of te angstig. De menigte 
brult:
— Gooit het werk neer! Schaam Jullie!. . .  
Gelen!. . .
De* stemmen op straat worden steeds lui
der en harder: Lafaardsl, V erraders!. . .  
Lafosse (de ingenieur loopt dè binnen
plaats op en naar de brandkraan to e . . .  
Lafosse heeft zich misrekend: het water u 
heeft het vuur nog slechts meer aange- 
wakkerd. Nu is het den stakers ernst 
Schouders dringen tegen^het hek . . .  Dat 
is nog iets anders dan de yerzuimuren der ^ 
arbeidsters. Zy tellen velen! Zy hebben 
stenen!. . .  Lafosse heeft een revolver in ~ 
zyn z a k ... Dezen d a a r ... Lafosse mikt, 
dóch zyn hand beeft Gemist! Stenen vlie
gen door het raam. Hy sciliet weer. Dan 
weerklinkt, het brullen der menigte over
stemmende, een eenzame schreeuw. Er 
schreeuwt een vrouw. , *

roerende of niet-roerende zede van Hare 
M ajesteit. . .  Ja, toen het kwaad geschied 
was kwam er een algemeen verbod „den 

- vyand” hierby ter zyde te staan. En velen 
die zelfs persoonlyk zich bezoedeld hebben 
met het bloed van hun Joodse landgenoten 
bezetten nog steeds de hoogste en verant- 
woordelijke functies in ons staatsbestel 
We worden weer democratisch geregeerd!
Tussen de ruines van het Waterlooplein 
kómen de stakers van 1941 aangemar
cheerd, achter de vaandels van hun ver
enigingen, ach t»  de borden die hun be- 
drijf vermelden. Op *n enkele uitzondering 
na, ontbreken by de duizenden en duizen- 

ï' den demonstranten, de burgerlyke „cul- 
tuur”-verenigingen. De burgers demon
streren niet, maar ze zyn toch nieuwsgie
rig en het Waterlooplein is te klein om alle 
mensen, die ook ’s willen kyken, te be
vatten. •
De koningin komt en het Wilhelmus 
klinkt door de luidsprekers, ’n Agent te 
paard zit, als uit hout gesneden^z’n in lee^ j 
gestoken hand aan zfa politie-pet Er 
wordt „oranje-nationaal” verkocht, of 
eigenlyk alleen maar aangeboden, want 
bynaL niemand koopt zo’n strikje. Zoveel 
gevoel schynen de nieuwsgierigen tocht 
nog wel te bezitten dat ze er, uiterlykl 
althans geen feestdag van willen maken.
Er wordt gesproken door „autoriteiten”. 
Woorden achteraf, waar de daad ontbro
ken heeft
Na een half uur kunnen we die „nationale 
herdenking” niet meer aanzien. Ons hart 
is volgelopen by de gedachte aan het vre- 
selyke lot dat het Amsterdamse Joodse 
proletariaat heeft ondergaan. Géén uiter- 
lyk vertoon, geen rouwbeklag, geen 
„mooie redevoeringen” kunnen ons ook 
maar één van onze verloren klassegenoten 
« 1 vrienden teruggeven., | |  ̂
Wy zyn stil naar huis gegaan, wetend dat 
de burgery, die ook dit weer misbruikt, 
even erge, zo niet ergere misdaden tegen 
de mensheid voorbereidt, of ze dit wil of 
n iet De afslachting der Joden is niet 
alleen het werk van de Neurenbergse be
klaagden geweest: zy, de kapitalistische 
heersers over de gehele wereld hebben dit 
mee helpen voorbereiden door hun steun, 
hun verdragen met dè Nazi-regering, die 
toch niet anders was dan de vertegen
woordigster van hun Duitse klasse-ge- 
noten .

En zonder dat wy er ons dit keer tegen 
kunnen verzetten, worden w& overmees
terd door ons gevoel, een ogenblik pathe
tisch en denken: O, proletariaat, alleen op 
jou, alleen op jouw opstand 6  de hóóp ge
vestigd van alle geslagenen en onderdruk
ten. Van jou alleen hangt het af of de 
mensheid %én gronde zal gaan of leven!

I
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TWEE
„Verboden Nadruk” door Max 
Schuchart. uitgegeven door „De 
Boekerij”, Schiedam. 1945.

„Unser L’ed” (Ons lied), ver
zameld. gedrukt en geïllustreerd 
door een aantal Duitse krijgsge
vangenen in Engeland, 12 Dec. 
1945. .

• f ,7 • m> * I- V • rv »V » ' * . ' *v f>> . . »

Twee dichtbundels liggen voor ons. Be;de zyn 
verschenen in 1945. Het eerste: „VerÉoden na
druk”, werd ons door de uitgeefster ter recensie 
gezondén, het tweede: ,.Ons lied” werd ons toe- 
gezonden door een Duitseh kameraad, die h;er 
voor de oorlog als emigrant leefde, tijdens de 
bezetting door de Duitsé politie gearresteerd 
werd. naar een Duits concentratiekamp overge
bracht en van daaruit in het Duitse leger werd 
ingelijfd. Na veertien dagen wist hij over te 
lopen naar de Enge’sen. Waarna hfl a’s k rijsge
vangene naar Engeland werd overgebracht. Van* 
u  t het krijgsgevangenenkamp ontvingen wij ztfn 
eerste teken van leven. - •

Het is niet toevallig dat wjj de twee d'chtbundel- 
*jes tegelijk m ons blad bespreken. Het eerste is 
van een Hollandsen , dichter” ( in _ zjjn verzen 
iwemt hij zichzelf soms zo) en hét tweede is van 
Dirtse soldaten, moffen” genoemd door de ge
hele burgerlijke pers. Als het tweede bundeltje 
er niet geweest was, dan zouden we het eerste 
de moeite van het bespreken niet waard ge
vonden hebben. w, *
Het voorwoord van het eerste boekje bevat een 
soort verontschuMiging. De vérzen waren ge
blinde d. voor de „wereldschokkende gebeurte- 
ntosen plaats grepen. De „cynische” mentaliteit, 
die uit de verzen spreekt, is niet meer geheel 
van den dichter. Onder dit voo-behoud jaat hij
SSd lo^ 16 deren 09 de wdvsrülendé mens-
Er ;s inderdaad heel wat welwillendheid voor 
nodig, om deze versjes tot het laatste toe uit te 
lezen En ons schijnt dit niet alleen het eeva1 nu, 
n ^  ^°Ü °g’ ma?r  °°k voor de opriogi

? * er-0n? geslaagde rijmenvertelt, dat zgn verliefdheid vair Eet moment uit
gaat naar een barmeisje, een drcus-idem, of een 
gefantaseerde Spaanse schone; hoe en met w’e hit
? 1!inaj  u ga?.Tl?e 2011 doorbrengen, of hij zegt. na de dood heeriflk wann raar de hel te paan of dat
I ?  . ^  vermaken”, het een
en ander .is nief in staat onze interesse, en wil 
menen, wiens interesse dan ook. te wekken Ge
heel van de mhoud afgezien, hebben wit ook

M **** 660 ?Dran^ e  van werkelijke schoonheid kunren ontdekken. Niets dan een
^ . e,} ^ ? ,ng van kwasi sceptische opmerkingen, 
aansteheng en onecht. En ook al vindt htf zich-
ÏhirJT Z1iU emge e,rns,tige mening — het belangrijkste g anspunt in het hee’al, wij virden, dat

maar op moest houden met dichten. Want de 
uitgave is zonde van het geede papier.
Het voorwoord van het tweede bundeltje vertelt
SïfrHf°tr2 *üiii0ntstaan 111 d t’ zoels het genoemd wordt „vry wilUg-on vrij willige vryheid” van het
kamp, waarin de krijgsgevangenen, r a  12 jaar
zwegen in Hitler-Duitsland, regel voor regel,

X -----------  --------—  ’V  * — -
A D R E S V E B A J f D E B U r O
M et ingang van heden is de Uitgeverij 
»de Vlam" gevestigd Tronringhstr. 8 J 
Amsterdam (W est 2)
Alle correspondentie voor de admini- 
ftfratie van het Week' of maandblad 
«Spartacus" moeten naar b.n. adres 
worden gestaard.
H et Gironummer blijff onveranderd 
168797 ten name van „de Vlam” 
Trooringhstraat 8* Am sterdam (W est 2)

soms woord voor woon!, de oude strijdliederen 
weer Uit hun geheugen te voorschijn haalden en 
deze zingen konden. En!gen bundelden de verzen, 
het verzamelen was collectief werk. 140 exem-
£ ^ re,LWerden dQor één, van de krijgsgevangenen 
gedrukt, een  ander  maakte er-de houtsnedeirbijr, -----— ci wc iiuuusiieuen du,

1)01(1 de boekjes Vier kameraden 
zoch'en de liederen uit en ontwierpen de uitgave 
en de band. ^
”* • • -“ «ar hïcfrvan ztfn we zeker”, *egt het voor
woord „dat we op de weg naar een nieuwe 
wereld •=  onze wereld — naast de oude liederen 
ook nieuwe zullen vinden.”

Het bundeltje bevat een schat van Duitse revo- 
ll1f i5rf n» oorspronkelijke en vertaa de. 

Het eerstee lied is: ,.Het lied van korendragers”, 
ontspan m Egypte 1600 jaar voor het begin van
v ^ ü S ^  ^  VOlgt d® HoUandse (vrije)

Garven en blanke aren 
dragen- we dag na dag. ,
Alle schuren zjjn vol, 
alle schepen gevuld.
Reeds puLt graan over boord 
m aarnen drijft ons en drijft, 
xiong rend gaan we gebukt.
Onze ruggen van brons 
onze haften van brons 
dragen dag dag.

S ' ^ een .“ï4 de boerenoorlog, ,.dezeeerste poging tot een sociale revo’utie in Duits- 
Und omstreeks 1525” zoals het onderschrift lu id t

lef Ued' dat ^  en de ne- derlaag van de boeren tegen de landheren en de
regel- jP uple‘ eindigt met de

rode vasfe op het dak van den
M  in a S P£  ,,tif! ElJssisch-Poolse strijd- 

^ f80 Sedicht, dat vele revolutionaire ar- 
beide rs hier wel kennen en waarvan wij een deel 
van het laatste couplet hier laten vo ï^n :

„ellende en honger bi engen ors ten verderve
^ 6d»ne VUt nl r° ePu manend de n o o d .. . . , ’Z?. den- verheft je  broeders, genoten
ff-OPt de wapens en sluit je aaneen.

*  blowlige, he iige strijd,
bedwing je vqanden, arbeidersvolk.

J riCaden;Jop de barricaden!Bestorm de wereld, arbeidersvolk.”

^  door Hosa Luxemburg in het D u it»

Ä ä S  ISS"“ ” ““

&  is een ESigels arbeiderslied met het refrein:
„Voorwaarts is de grote leuze, 
vrijheid of de dood”

er z^n partyliederen en revolutie-liederen. Het is 
een blik in het verleden van de ̂ arbeidersbe
weging. Een herinnering en meer dan d a t  *
Wfl vmden h^t „Broeders, op naar de zon, naar 
de vryheid en  het Ued uit 1708: ttDe gedachten 
zjjn vry . En het ontroerend schone, revo utionaire 
”  gezongen werd bij het graf van de 

van,d e  Russ sche revolutie van 1905, 
offers *. Het lied, dat ons zo sterk 

bfl de vertoi ing van de film „Potem- 
Ion . Er zyn liederen uit de oude jeugdbeweging,
C” een , »lied van de arhe ders van Wenen”. Er 
zgn hederen, d e  we ons herinneren uit de tijd, 
dat EJ-nst Busch ze voor de V.AÜJV. zong: ,J ied  
van de mijnwerkers” en „Rode melodie", waar
onder de kameraden gedrukt hebben: „Gebrekkig
^ ™ TJ e? ngen ?V 06 eerste Mei 1945 iri Ex ge* 
lMid . Ifr. komen in voor: , Het soUdarite tsUed”, 

de zakkendragers” en , Het lied 
van de katbenp.ukkers’, de .internationale” en.
rS,u eeiü ^ ^ a • * 1?emaa^ t gezongen door Duitse arbeiders in het concentra tiekamp „Bur-
germoor in 3933 (waaraan zeker sommige sa-
fo fw fA ÏÏ Ï  herinnering zullen hebben).
S i  Periode nieuwe poësiè zal ontstaan.
Wö stellen tegenover elkaar, wat de burger
maatschappij met haar vermeende ,4dealen” ons

te  bieden heelt (het eerste bundeltje) ea wat 
gevangen Duitse soldaten, door de gehele bur
gerlijke wereld van links naar rechs aangewezen 
als de ..schuldigen” aan fascisme en oor’og. als 
diegenen d,ie-„betalen” moeten, onder gedichten 
verstaan. .
Veel van wat het boekje bevat, is voor de strijd 
onbru kbaar geworden. Gtóchreven en gezongen 
y . een t^jd, dat de strqd tegen de kapita'isten een 
andere was dan die van dit ogenblik- tegen hét 
rereldkap'taal. Vele gedichten getuigen van il- 

lus;es, waarvan twee wereldoorlogen én de In 
schakeling hierin van de grote partyen, de revo
lutionaire arbeiders van nu genezen hebben. 
Maar veel waardevols ook, dat blijft.
Er zullen rieuwe liederen, gemaakt worden, als 
de stfgd opnieuw losb'andt. Er zul'en nieuwe 
woorden en nieuwe melodiën gevonden worden, 
die de strjjd van de arbeiderspartij verleggen 
naar de stryd en de macht van onze klasse zelf. 
Als bet gevecht zo groot, zo massaal en hiet 
zelfbewustzijn van eigen kracht gevoerd word

V .S .V .-V e rga d e r in ge n
Hilversum.
SpariBcus-lezers, iedere Vrijdagavond wordea be
langrijke onderwerpen behandeld in „Óns Gebouw’ 
Havenstraat, aanvang 8 uur. Discussie vri).
Leeuwarden.

.  ^
Spartacus-le: e s, houdt de avond van 9 Maart vri| 
voor een zéér beiangiijk onderw ei p.
Amsterdam-Oost, roept haar leden en lezers op 
voor een bespreking, om te komen tot een werkers* 
groep, op Maandag 4 Maart, in geb9uw „De Tun
nel”, Eoineostraat 4. Aanvang 8 uur.
Ondeiwerp: Hoe ontwikkelen wij de grootst moge
lijke activiteit?

f y i a b t a c u t i C e y e M
van gehee l Am sterdam

O p  Zondag 17 Maart organiseert! de 
V .S .V -A m ste rdam  een Jilmochtend 
met medewerking van een mandoline 
orkest. Vertoond zal worden de film

4 0 0  m i£ £ io e i i
Besteld nu reeds Uw kaarten bij de bezorgers 
of bij ons, telefoon 40860

Prijs 0.80, alles Inb. Bijzonderheden volgen

V reedzam e  O ntw ikke ling
In zijn dagorder aan het Ro& Leger, zegt Sta
lin, dat de Sovjet-Unie thans een periode van 
vreedzame ontwikkeUr.g tegemoet treedt. Iets 
derge.yks zeggen de politieke maarschalken in 
alle landen tegen „ h ü n ” v  volk. Ze maken daar- 
mee elkander niets wijs, De strijd om de p ek-, 
ken in de zon, de versterking van de aanval- en 
de verdedig ngsbases, de vernieuwing van het 
wapentuig, de bouw en de perfectionr. ering van 
atoomwapens die een land in 24 uur totaal ver
nietigen, gaat snel.er en ujitgebrelder voort dan 
alles wat de Tweede Wereldoorlog aan voorbe
reiding te zien gaf;
Wie wat wijs gemaakt wordt, dat zijn de mil
lioenen die de e. lende van da. oorlog hebben 
overleefd, d e beloofd is dat zij na de oor.otf 
werkelijk zouden kunnen leven en die r.u ge
drild worden a's s aven te werken en als vecht- 
s aven straks voor hun meesters te verrekken. 
Dagorders over vreedzame ontwikkel Jig, frasen 
over herstel en opbouw. frasen over vrede en 
welvaart, het zijn de blinddoeken die men de 
werkende mensheid voorbindt, die als arme 
beesten leven en a’s arme'beesten moeten' ster
ven in de derde wereldoorlog.

’■ -  R e d a c te u r :

T J E E R D  W O U D S T R A
Voorl. adtvs: Beumtmat • 17; A’Jam - C.
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