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. .
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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 toegezonden 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 rijsg e 
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
D irtse 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,
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Het voorwoord van het eerste boekje bevat een
soort verontschuMiging. De vérzen waren ge
blinde d. voor de „wereldschokkende gebeurtentosen plaats grepen. De „cynische” mentaliteit,
die uit de verzen spreekt, is niet meer geheel
van den dichter. Onder dit voo-behoud jaa t hij
SSd lo^ 16
deren 09 de wdvsrülendé mensEr ;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 rijmen
vertelt, 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

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,L Werden dQor één, van de krijgsgevangenen
gedrukt,, een
ander maakte cier-de
houtsnedeirbijr
-----—
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 revoll1f i5 rf 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 aarn en drijft ons en drijft,
xiong rend gaan we gebukt.
Onze ruggen van brons
onze haften van brons
dragen dag
dag.
S ' ^ een
.“ï 4 de
boerenoorlog, ,.deze
eerste poging tot een sociale revo’utie in DuitsUnd omstreeks 1525” zoals het onderschrift lu id t
lef Ued' dat
^
en de nederlaag van de boeren tegen de landheren en de
regelj P uple‘ eindigt met de
rode vasfe op het dak van den
M in
a S P£ ,,tif! ElJssisch-Poolse strijd^ f 80 Sedicht, dat vele revolutionaire a rbeide rs hier wel kennen en waarvan wij een deel
van het laatste couplet hier laten v o 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.”

I?
.
^ vermaken”, het een
door Hosa Luxemburg in het D u it»
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, & is een ESigels arbeiderslied m et het refrein:
aansteheng en onecht. En ook al vindt htf zich„Voorwaarts is de grote leuze,
ÏhirJT Z1iU emge e,rns,tige mening — het belang
vrijheid of de dood”
rijkste g anspunt in het hee’al, wij virden, dat
maar op moest houden met dichten. Want de e r z^n partyliederen en revolutie-liederen. H et is
uitgave is zonde van het geede papier.
een blik in h et verleden van de ^arbeidersbe
Het voorwoord van het tweede bundeltje vertelt weging. Een herinnering en meer dan d a t *
Wfl vmden h^t „Broeders, op naar de zon, naar
SïfrHf°tr
2
*üiii0ntstaan
111
d
t’
zoels
het
genoemd
de
vryheid en het Ued uit 1708: ttDe gedachten
wordt „vry wilUg-onvrij willige vryheid” van het
zjjn
vry . En het ontroerend schone, revo utionaire
kamp, waarin de krijgsgevangenen, r a 12 jaar
”
gezongen werd bij het graf van de
zwegen in Hitler-Duitsland, regel voor regel,
van,d e Russ sche revolutie van 1905,
offers *. Het lied, dat ons zo sterk
*
— X ----------- --------— ’V
bfl de vertoi ing van de film „PotemA D R E S V E B A J f D E B U r O Ion . Er zyn liederen uit de oude jeugdbeweging,
C” een ,»lied van de arhe ders van Wenen”. Er
M et ingang van heden is de Uitgeverij zgn hederen, d e we ons herinneren uit de tijd,
dat EJ-nst Busch ze voor de V.AÜJV. zong: ,J ie d
»de V lam " gevestigd Tronringhstr. 8 J van
de mijnwerkers” en „Rode melodie", waar
Amsterdam (W est 2)
onder de kameraden gedrukt hebben: „Gebrekkig
^ ™ TJ e? ngen ?V 06 eerste Mei 1945 iri Ex ge*
Alle correspondentie voor de admini- lMid
. Ifr. komen in voor: , Het soUdarite tsUed”,
ftfratie van het W eek' of m aandblad
de zakkendragers” en , Het lied
van
de
katbenp.ukkers’,
de .internationale” en.
«Spartacus" moeten naar b.n. adres
rS,u eeiü ^ ^ a • * 1?emaa^ t
gezongen door
w orden gestaard.
Duitse arbeiders in het concentra tiekamp „BurH et Gironummer blijff onveranderd germoor in 3933 (waaraan zeker sommige safo fw fA Ï Ï Ï
herinnering zullen hebben).
168797 ten name van „de Vlam ” S i
Periode nieuwe poësiè zal ontstaan.
Wö stellen tegenover elkaar, wat de burger
T rooringhstraat 8* A m sterdam (W est 2) maatschappij
met haar vermeende ,4dealen” ons
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te bieden heelt (h et 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 illus;es, waarvan twee wereldoorlogen én de I n 
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 r g a d e r in g e 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?
.

fy ia b ta c u tiC e y e M
v a n g e h e e l A m s te r d a m
O p Zondag 17 Maart organiseert! de
V .S .V -A m s t e r d a m een Jilmochtend
met medewerking van een mandoline
orkest. Vertoond zal worden de film

4 0 0 m i£ £ io e ii
Besteld nu reeds Uw kaarten bij de bezorgers
of bij ons, telefoon 4 0 8 6 0
Prijs 0.80, alles Inb.

Bijzonderheden volgen

V r e e d z a m e O n tw ik k e lin g
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 daarmee 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 vechts aven straks voor hun meesters te verrekken.
Dagorders over vreedzame ontwikkel Jig, frasen
ov er 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 arm e'beesten moeten' ster
ven in de derde wereldoorlog.
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eerste Nederlandse schip dezer dagen het
verkeer tussen Franco-Spanje en Neder
land hersteld heeft en daar zeker met dezelfde plechtigheid begroet is, waarhiee de
Spaanse consul in Amsterdam, Sinterklaas
als afgezant van zyn hoge baas, aan de
Amsterdamse bevolking heeft voorgesteld.
Engeland Hy heet Doja Juan, noemt zich
troon-opvolger van Spanje en wordt door
enige boosaardige journalisten usurpator
genoemd. In Spanje heet zo’n waardig
heidsbekleder: Infant, wat eigenlijk wil
zeggen: „kind, dat nog niet spreken kan”.
Ook wy kennen dit woord, maar in min
der vleiende zin. Onder ,',infantiel” ver
staan wy, dat een mens kinds is. Of deze
infant” infantiel is, weten we niet. Of hy
-Zyn groten naamgenoot, die een koning
was in het ryk van Amor, concurrentie
aandoet, weten we ook niet. Maar de rol,
die 1$ speelt, is zeker geen infantiele. Hy
is lang genoeg in Engeland geweest om te
weten, dat ook een Labour-regering de
koninklyke rust (wy noemen dat; kerkhof-rust) van de bestaande orde, verkiest
boven de onrust van een revolutie. Hy
, weet, en het voorbeeld van Griekenland
én Yoego-SJavië hebben het hem opnieuw
bevestigd, dat aan de Thames de sympa
thieën voor de Monarchistische symbolen
van de uitbuiting niet het voorrecht der
conservatieven zyn, maar ook door de
„arbeiderspartijen” y verig worden gekoesterd. Zo zit hy in Lissabon en staat
audiënties toe aan Franco’s broer. Men

kan er Franco niet van verdenken, dat hy
een goed pension in, of als het moet, bui
ten Spanje, betaald uit een koninklyke
Spaanse staatskas en voor rekening van
het Spaanse volk, niet verkiezen zal boven
een veroordeling door een Spaanse revo
lutionaire rechtbank. En ook hy slaapt
tamelyte goed, zolang Londenen Washing
ton de beloften, die ze hem voor zyn goed
gedrag gedurende de oorlog, gedaan heb
ben, nakomen. Hy vertrouwt daarby min
der op hun beloften dan op de zakelykheid
van diegenen,. die kostbare dollars en
ponden belegd hebben in Spaanse waarde4papieren, en die er ook onder A ttlee en
Truman voor zorgen, dat „orde en rust”,
dat betekent hun renten verzekerd wor
den, Hóe weinig nerveus Franco is, toont
het ongestoord functioneren van zyn
krygsraden, Zeker is hy niet byzonder in
telligent, m aar demonstraties tegen Span
je,, die zich beroepen op het program der
U.N.O., maken hem — en terecht
ijiet
nerveus.

ontdekken veelbelovende leidersfiguren dat Voor
de arbeiders als nummer één op de agenda be
hoort ie staan: Werken voor de productie! Geen
„onverantwoordelijke” stakingen meer!
Z|j zyn de apostelen van het, met radicale f r i 
sen uitgedoste en vermomde „overleg’'. Overlég
omtrent Wat? Overleg omtrent de beste manier
waarop dg arbeiders geplukt, geslacht en gebral
d en jran n en worden! Want er . is een beste en
een minder beste matüéfi wie beweert dat het
toch allebei op plukken, slachten en braden en
niet op opbouw van de werkers zelf neerkomt,
is een extremist en arbeiders die met staken de
opbouw in gevaar brengen, zyn buiten de orde.
We hebben spoedig weer verkiezingen. De grote
boer gelast (artikel xzo en zoveel) om te ver-*
schynen en de vertegenwoordigers te kiezen,
waarmee hjj kan xberaadslagen over de beste
manier om ons te plukken, te slachten en te bra
den. Het zeggen, door een enkele haan, door de
weinige revolutionaire arbeiders, wat dit agen
dapunt van het kapitaal beduidt, is van beteke
nis, zoals het ook van betekenis is, dat wy wei- —
geren voor de pluk-, slacht- en braad-orde te
kiezen. Ma$r werkelijke betekenis heeft déze
weigering eerst, -als het „Wy Willen Niet!” yan
woord tot daad kan worden.
Buiten de orde! Dbor eigen beweging der arbei
ders in de bedryven. Door tegen de kapitaals
orde van het plukken, slachten en braden, de
arbeiders-orde tè organiseren van het steunen
van e-kaar, het werken vóór e& aar, het leven
als vrye werkers mèt elkaar.
'
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Slechts als de Spaanse „griep” van 1946
heel andere symptomen dan die van een
U.N.O.-influenza vertoont, kan het gevaarlyk worden. Niet alléén gevaarlyk
vöor Franco, niet slechts voor Don Jüan,
maar voor alle Franco’s en hun chefs, die DE SCHOOL
•
merkwaardigerwyze in alle landen der
aarde sprekenden beloven in dezelfde taal:
■ als Ronsel-Bureau
die der uitbuiting. Die allen hetzelfde be
We ontvingen van een lezer het volgende bericht:
doelen, als ze van „rust en ofde” spreken: By
de Groninger graanhandelaren is een staking
uitgebroken. Arbeiders die uit Den Haag gehaald
Hun rust en hun orde.
waren om de stakers te vervangen, weigerden te
onderkruipen,, toen zy hoorden, waar het om
ging. De graanhandelaren wendden zich tot dén
dfrecteur van de Middelbare Landbouw School;
deze zwichtte voor de leuze: „de voedselvoor
ziening redden” én ging met een der handelaren
de schoollokalen door om de leerlingen (ongev.
18 jaar) te ronselen als staking-brekers. Hierby
werd speciaal de nadruk gelegd op het geldver
wil tot verzet, dan wordt het anders. Wy her dienen door de jongens. Er bleek nog iets anders
inneren. ons nog heel goed, hoe in de . eerste achter te zitten, nJ. de jongens krijgen de helft
dagen na 9 Mei 1940, niet alleen de vooraan
van het verdiende geld in handen, dé andere
staande N.S.B.ers werden, gearresteerd, maar dat helft wordt gestort in een boekenfonds.
de oveiyalwagens de adressen van bekende revo Het resultaat was, dat de hele school, op 6 conlutionairen afreden, om dézen onschadelijk te sequente weigeraars na, de volgende dag. onder
maken. En de beruchte „geheime” circulaire van politietoezicht werkte, van elk contact met de
de onhandige kolonel Nierstrasz, heeft nu enige buitenwereld afgesloten, d.w.z. van elk contact
weken geleden een tipje opgelicht van de sluier, met de stakers en hun argumenten.
waarachter de Nederlandse bourgeoisie een eigen Eén der .weigeraars heeft naar het wapen van de
Nederlands Gestapo’tje laat functioneren;
pen gegrepen. Drie kranten namen er notitie van,
nJ. de Groninger edities van „Het Parool”, „De
Maar vooral de 2 of 2% millioen werkers die Waarheid” en „H et Vrye Volk”. De eerste twee
Nederland (d.w.z. haar bourgeoisie) bezit, moeten namen het loyaal op, het laatstgenoemde blad
binnen de orde gehouden worden. De aganda daarentegen vond het wel goéd dat de staking
vermeld van het eerste tot het laatste punt werd gebroken, maar minder goed dat daarvoor
wat hen betreft: Werken, weinig verteren, bty de leerlingen van de MX.S. worden gebruikt.
moedig gebrek lyden en al$ er Wat misloopt, Doordat de afspraak met de graanhandelaren
dapper sneuvelen. Als deY agenda wordt afge- was, dat er ’s morgens gewerkt zou worden en
We , ’ “ “ S* de.grote orde-liefhebbers hun ouöe ’s middags gestudeerd, waren de docenten ’s mid
dags klaar om les te geven, m aar de graanhande
laren hadden de jongens zo bewerkt, dat er
Ondanks de roerend eensgezinde propaganda van slechts enkele leerlingen aanwezig waren.
’’5°i ’ geJe en zwarte zijde, voor productie, her-, Daar de stakers niet in contact konden komen
stel en opbouw, dringt het af en toe tot het besef, met de leerlingen, heeft de E.V.C. verlof ge
van de merkers door, dat deze agenda-punten vraagd en gekregen, «de leerlingen het stakers™°r hen
■ ' 7' betekenen:
-------- — — —— - plukken, slachten
w a t y xen
c l “ brastandpuht uiteen te zetten. Op Zaterdag 2 Maart
T
'g aan bm ten de ordö! Zy verzetten zou een E.V.C.-er nu de lokalen der M.L.S.
zich. Inplaats van zich ertoe te bebalen, de voor- doorwandelen (met of zonder, dir.) om de leer
geschreyen hiërarchische weg te volgen en Ku- lingen op de hoogte te brengen met hét stakerspers, Blokz^l, Paul de Groot of Vorrink met hun standpunt. Tot zover ging ons bericht. Wfl wach
broodheren of gezagsheren te laten bedisselen, ten met belangstelling af, hoe dit verder zal ver
hoe zy op een andere en betere manier geplukt lopen.
' X - ■• •
—Hi11611 ,worden> zeggen zij met de daad*
”WÖ gillen niet”! Zij z8n buiten de orde. In de
Rotterdamse haven rollen de wageHs met B.S.troepen over de kaden, de loudspaeker-wagens
yjdwi door de arbeidersbuurten, de hetze tegen
de stakers krtfgt een ereplaats in de „arbeiders”bladen, op dé congressen van E.V.C. én C.P.N

Orde

Toen een honderdvyftig jaar geleden, de konlnkiyke macht in F ra n k ^ k s;j ^
rand van het
- bankroet stond en de notabelen van het rijk wer, ?n. t^eengeroepen om vaiï*hen de sommen los
te krygen, die het heersende regiem weer op
ae been moesten brengen (tegenwoordig-zouden
we zeggen: voor herstel en opbouw van het
‘ vaaerlana), verscheen er een spotprent: Een boer
verzamelde iiet pluimvee van zyn boerderij om
zich heen en sprak het aldus toe: ,Jk heb u
byeengeroepen om u te raadplegen, hoe ik u het
w ! ? K ^ pl^
n^ a^ en en braden”. Een
haan barstte los: „Wtf wülen niet geplukt, ge
slacht en gebraden worden!”, waarop de boer
gestreng zei: „pat punt staat niet op de agenda,
ge zyt buiten de oiSe!”
’
vdei örude
in
dagen een
ernstige zaak. de heerser by Gods Genade werkte
galgenJ^an 20 ellén hoog en levenslange
opsluiting. Ii^dezê” t
f
f
c
L
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t a g van de productiekrachten, ontwikkeling der
d«ftnocratie of hoe men het verder wil noemen

Ë T S r r ” ÖSP

»V“ ? ? de orde te gaan, die de heersers
van nu hebben vastgesteld.
d»?>oc,r®ten “ “ den dat graag wilten
Men kan immers zeggen wat men
ff
i Ui
u,’ te “ ««en dat ge niet
gt
jeslacht en gebraden wilt worden!
inderdaad, ïolang dé stem die dit zegt, nog
klein; van geluid is, is er van<’
■
enige ruimte om deze dir
Maar als het spant, als die
Ie vergiftigende proook in de massa's
massa’s leeft
1<
eigén levenssbelangen en

Zendt ons adressen voor
gratis Proefnummers l
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IIIIIIIII0Hl doen ze dat 7
Het was onvermijdelijk. De herdenking
van de. Februaristaking 1941 is voor dé
vaderlandse organisaties en grote mannen
^lie daarfey optraden, een welkom e _
legenheid geweest, om, al pratende o v q t
nationale eenheid, aan die staking het
eigen party- Qf groeps-etiketje te hangen
en als uitvinder, voorbereider of leider
ran ai
van
die arbeidersstryd voor het publiek te
>rönk
pronKen.
De bourgeoisie heeft m et een zuurzoet ge
zicht „meegewerkt”. Ze kon die herden
king niet aan de arbeidersbevolking over
laten. Weliswaar was de Februaristaking
in 1941 gericht tegen de vijand van die
bourgeoisie, maar men begrijpt heel goed,
dat als de arbeidèrs in 1941 zp’n eenheid
van optreden vtegen het Nazi-kapitaal
konden bereiken, de volgende stap wel
eens kon zyn, dat zij h e i in de toekomst
/ ook tegen het nationale kapitaal zo zouden
doen. Dus was het niet alleen nodig dat
zijzelf meedeed, dat de koningin zich liet
' zien en hoge autoriteiten aan die staking
achteraf hun zegen gaven, maar er moest
het arbeiderspubliek vooral by gebracht
worden, dat het in ’41 uit nationale ge
voelens gestaakt had. In die toon hebben
I d a n ook alle sprekers op het Waterloóplein gedongen en zich verdienstelijk ge
maakt.
Wy geloven niet, dat deze opzet geheel
gelukt is. Al heeft mén by de herdenking
ook nog zo luid het Wilhelmus geblazen,
en de nationale verf* gestreken op de Februari-staking: Het was een staking! En
duidelyk of onduidelijk, in de arbeiders
massa’s, die demonstreerden, leefde en
bltjft leven het besef: „Wy, arbeiders,
staakten. Het was onze staking, voor de
Vertrapte Joden, tegen de onderdrukkers,
L^>vdie ook ons vertrapten!”
\
Nationale eenheid, goed en wel, maar de
verkiezingen nadérer en de party, die de
Februari-staking op x^aar naam zou weten
te krygen, heeft kans arbeidersstemmen
, te winnen. De C.P.N. organiseerde daar
voor een meeting in de Markthallen,
noemt zich „De Party van de Februari
staking” en vervolgt dat met verkiezingsreclame-artikelen in „De Waarheid”. In
het nummer van 26 Februari verscheen
een artikel „Spontaneïteit” waarin de aan
spraken van de concurrerende partyen al
vast worden afgewezen en die van de
eigen party naar voren gehaald. Het ge
hannes van allerlei officiële ,|leiders” mefc
het woord „spontaan” .wordt aan de,kaak
gestera, die héren hebben van enige „lei—(dat is immers hun vak) in die
Februari-dagen niets laten blyken e r als
zy dus van een spoptane beweging
spreken, geven zy zichzelf daardoor een
heel slecht getuigschrift.
^Want*’, schryft „De Waarheid”, „sponta
neïteit betékent actie zonder leiding”.
rfDe Waarheid”, in haar haast om haar
j-concurrenten voor te zyn, deelt hier
meteen een trap toe aan een

i

tegenstander, die zy nooit openlijk durft
aanvallen. Namelijk aan de arbeiders, die
spontaan in actie durven komen. Een actie
kan-; spont aan - ~ontstaan,
cLw.z. zonder dat van een van tevoren be
staand plan sprake is. Een enkele aanlei
ding, een ontslag, een boete, èen maatregel
van een directie, kan de druppel zyn, die
de emmer doet overlopen en het verzet
dóet loskomen. Maar dan is het eerste wat
die arbeiders doén: Bén eigen leiding aan-,
wyzen, regel brengen in het nog ongeor
dende optreden. Onder spontane bewegin
gen verstaan de arbeiders die er aan deel
nemen niet „afwezigheid van leiding”,
m aar „afwezigheid van officiële leiding”.
„De Waarheid” kan er het woordenboek
op naslaan dat zegt: Spontaan is „uit eigen
beweging” en het nog heel w at belangryker boek van de stry dervaringen der
arbeiders, dat zegt: Eigen beweging, onder
eigen leiding.
Die spontane bewegingen zyn een gruwel
in de ogen van de bourgeóisie, van de
officiële leidingen en van party en als de
-C.P.N. En ze verkopen er allerlei onzin
over, zelfs als ze het tegen elkaar hebben.
Maar om weer terug te komen op de verkiezingsreclame. „De Waarheid” kon op
hafu* vingers narekenen, dat de concurren
te« haar aanmatiging niet op zich zoudèn
laten zitten. En in „Het Vrye Volk” van
28 Februari verscheen dan ook een
artikel, „Spontaan”, dat begint met: „Aan
de smakeloze verkiezingspropaganda,
waartoe de communisten de Februari-herdenking hebben m isbruikt. . waarna in
een „in de eerste plaats” en een „in de
tweede plaats” van de C.P.N;-aanspraken
zoveel wordt afgetrokken, datrer voor haar
niet meer ovérblyft dan w at de anderen
ook beweren te hébben: ze hebben óók
meegedaan.
'
r
Maar dan komt een „in de derde plaats”
als een steen door de ruiten van het nationaal-communistische geveltje, een hérinnering aan wat de C.P.N. tydens de be
zetting schreef, toen het vredes- en
vriendschapsverdrag tussen Stalin en
H itler nog van kraoht was. H et is uit het
laatste nummer van „Politiek en C ultuur”:
„Dé2e Nederlandse regering was niet neu
traal en kon niei neutraal zyn. W aarlik
neutraal in deze oorlog kan slechts een land
4%zyrt als de Sovjet-.Unie.
Het niet-aanvals en -vriendschapverdrag
tussen Duitsland en de Sovjet-Unie berust
t
op zulk een werkelyke neutraliteit De
Sovjet-Unie zag terecht in het Brits-Franse
imperialisme den mächtigsten v y ard van het
mensdom. Daarom sloot zy dit verdrag met
Duitsland,l> gegrondvest
op vriendschappelijke
gegronde
ren tu ssen b et Duitse
en vreedzame
en het Sovjet-v.

D at Nederland door Duitsland werd over
vallen, was slèchts jtiogeiyk, volgens de
G.P.N.-schry ver: ^
„doordat de doorslaggevende klieken der
oiie-kapitalisten, der rubber-aandeelhouders,
de grote koloniale en wereld-financiers van
Nederland, aoor hun winstbelang met GrootBrittannië verbonden waren. Dit was mogelijk, doordat de thans gevluchte regeztog

De Geer—Albarda in dienst van deze
kapitalisten en $an hun Engelse chefs

En dan komt in dat „Politiek en C ultuur’
w at „H.V.V.” het mooiste vindt:
De voortvluchtige regering heeft achter de
rug van het volk ons land aan de zyde der
Geallieerden in oorlog gebracht. Het belang
. der olie - kapitalisten schreef dit voor. Het ber
^^vrlan^y.tnih, 1
echter dringend voor,
schap mét de Geallieerden niet t e __
en mede te werken aan een zo spoedig
lyk herstal van de vrede in het i "
van dë Vrede tusseb het Duitse
derlandse volk in het bys
belang van de Nederlandse bevolking vor
dert, dat zy 5 och direct, noch indirect, steun
verleent aan de oorlogvoering der Geaüieerden, doch d at zy tegenover Duitsland een
waarlyke neutraliteit in acht neem t Herstel
van de vréde en de vriendschap met ’t Duitse
volk is de eerste stap, die het Nederlandse
volk kan en moet dooi, In het * *
herstel van de algemene vrede.
ook dat het Nederlandse we______
tegenover de Duitse bezetting van ons land
een correcte houding moet i

„Een correcte houding*, dat
politiek van het beruchte driemanschtfgHii
is geen sieraad voor een party, die
party \van het Verzet” genoemd
worden.
Maar ook „Het Vrye Tolk” heeft enige
kwetsbare nationale ruiten
kwam er van dé kant van „De Wi
een steen terug. „Het Vrye Volk”
zich de voortzetting
22 Ju li 1940 en dus is het ook
naam van wat vóór die
„Volk” geschreven werd.
stond daarin té lezen het
installatie van
zaal van het Binnen]

3-W
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„Het waren indrukwekkende
waarbij de Nederlandse
vaststellen, dat dé tact die het Duitse
den hier te lande van meet af aan heeft ge
kenmerkt, ook van dit
Neerlands historie zo nauw verkhocht bouw
werk zyn uitdrukking vond.**
*

„De Waarheid” drukt bovenstaand citaat
af en vervolgt:
„Het Volk” pleit in het artikel voor „loyale
samenwerking” met mynheer f
en het ging zelfs zo ver, de
van het „groter Europa” te slikken, toen het
schreef:>'
J V•
„Inderdaad Is het duidelyk, dat Nederland
is opgenomen in het levensgebied van
Duitse Volk en dat het thans Wel en
met onze Oost-Buren heeft te delen:” *
En als commentaar op een redevoering van
den misdadiger Seyss-Inquart in
zaal, w aafinhy zeide, dat Duitsers en Ntderlanders elkaar met achting zullen bejegenen*
schrééf „Het Volk” op 23 Juni 1M0:
„Een uitspraak, die w# gaarne tot de onze
maken.
* ..
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Maar waarom zou het geen
dat deze dingen nóg tèns onder
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reed*, »olidariteitsstakingen uit. En toen
E 'V F 1 1^ 1 W berichtkwam, dat de regering andtftf
delen vap d© vloot met volle kracht naar
Bombay liet opstomen, om de *’stakende
Pjipelieden gehoorzaamheid te leren, kwam
p p il~•$ '
hele stad in beweging. ‘Weldra staakten
In de laatste week van Februari ontstond dag 21 Februari de cantine’s leeg te halerf""'*0 Bombay 300.000 man. Daarbij werden
in Engels-Indië een vry omvangrijke en ze trachtten de barricades te doorbre- zowel Engelse als Amerikaanse gebouwen
«*« "de H ollandss' k ra ro n F iia a ^ b T ^
itrb ra n d -g e s to k ^
ê ffre g *
stak!agsbew5^ng;”wa5rvän
ringsgebouwen
móesten
het
ontgelden,
Waden niet veel meer dan het begin en geVeer 50 man lukte dit en de bewakingshet* einde gemeld hebben. Uit Franse en troepen
toen direct^het vuur op terwijl de bewakingstroepen de eerste dag
---- ^ r— openden
____________
Engelse kranten bereikten ons echter al- hen. Voor de achtergeblevenen was deze 60 dode en 600 gewonde demonstranten als
le?lei bijzonderheden, die ook voor onze schietpartij echter aanleiding, hun mak* eerste , oogst binnénhaalden. Het was de
lezers het vermelden waard zijn. Het is kers te hulp te komen. Ze gooiden de tol, die de massa’s betaalden, om de sche
daarbij echter in het oog te houden, dat troepen met stenen, forceerden de wapen pelingen tegen de naderende vloot te be
we ^ daarmee zeker NIET DE HELE kamers, voorzagen zich van revolvers en schermen, waarby de luchtvloot de hele
WAARHEID over deze beweging aan de geweren en begonnen op de bewakings- da? boven de stad ronkte.
weet komen, omdat de Engelse regering troepen te schieten.
het in de hand heeft, wat wel en wat niet Het bericht van de vechtpartij verspreidde Dan komt reeds de volgende dag de vloot
gepubliceerd zal wordert
zich als een lopend vuur door Bombay en aan en ze stelt de onmiddellijke overgave
bereikte ook w eldra de vloot, die in de van de bezette schepen als eis. H et Franse
Eerst enige algemene opmerkingen: De haven voor anker lag. Door signalen stel blad „Figaro” merkt daarbij op, dat „de
beweging had met de strijd voor nationale den de schepelingen1 zich met elkaar in Britse autoriteiten besloten hadden,, de
onafhankelijkheid weinig ■' uitstaande. verbinding en al heel gauw deden de schepen te vernietigen, indien ebt nódig
schepelingen
van
de--vloot
mee.
Ze mocht blijken”. Het was echter niet nodig.
Trouwens, de Indische partijen, die vooral 12.000
----- - —
----o-----*
-------------——
de • dragers van de strijd voor nationale • bezetten de 24 schepen en hielden enige Want «toen aan het ultimatum geen gevolg,
onafhankelijkheid zyn, hebben zich heftig oseieren als gijzelaars vast. Een deel van gegeven werd, nam de vloot meteen de
tegen de beweging gekeerd, behalve de
bemanningen wilde zich naar de wal „Hindoestan” onder vuur, die daarop met
begeven, doch dec bewakingstroepen een een vurig antwoord gaf. Na een kwar
van de stad tier waren de batterijen van de „Hindoe
^
echter niet. stan” -éfchtériSèds j,tot zwijgen gebracht”
Want hier en daar braken ook in de stad en werd d er^iy » vlag van:de overgave
doch deden hui} üitersfë
Blijk te li
zo spoedig mogelyk
liqfi|3eii?n. Hcv
\\
dan ook een stuk practische tlassêst-.*.,
van de 'gewone arbeidersbevolking, die in Tweede fragment uit: 10 P.K. Het leven der
economische eisen van de Indische schepe auto’s, door Ilja Ehrenburg, Uitgeverij W. dé
lingen der Engelse marine zyn uitgangs Haan, U trecht
punt vond. De schepelingen wären tot het
bezetten der oorlogsschepen overgegaan In de voorstad Suresnes is een staking uitgebro
en de regering dreigde daarop met wapen ken. De arbeiders staao voor de fabriefcspoort
geweld in te grijpen. Uit solidariteit bra- der „Maatschappij voor Radiotechnik”, waar de
ken
toen in verschillende plaatsen,
vooral____ ..rige ingenieur, loopt n a a rd enog
®?n hf* we>Hi>Ylang
*- weg, hij staat voor de poort en scheldt op
in RnmKüv m-Atn
„1 /
brandkraan'en spliitde , gelen”. —? Lafaards!. . .
m Bombay, grote stakingen uit,als protest een waterstraal op de samengedrongen menigte, Lafosse. Een waterstraal. G eedrm p. André loopt
tegen de gewelddreiging.
geholpen door den dronken portier. Maar Lafosse haastig n a ar het hek? — V erraders!. . . .
ijf; “
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is bang. Als ze de poort open weten te krijgen..
Hij schiet een van de arbeiders n e e r..., en wordt
vrijgesproken. H et boek'toont ons, hoe de mo
derne industrie in al^zijn geledingen offers eist
Hoe dóden va'len, verm
weggedragen worden. En hoe de jury ep advocaten eén staking
^ v^ nhl^ k^ eoorIo^ verklaring.
hen-

Zoals gezegd, had de beweging aan
vankelijk geen politiek, doch alleen een
economisch karakter. Het ging om heel
±cmB waren
w tu c u verv e ronschuldige dingen. Reeds lang
schillende klachten door de scheppingen
geuit, doch de heren van de regering
hadden geèn haast. Daarop gingen dan „De vader van André
tier was metaalbewerten slotte de Inlandse schepelingen der ker. Zijn moeder werk_ in éeh fabriek. Toen
j
oud werd, ging hij ook naar dè
marine, die aan de wal in kazeme’s waren André 14 jaar
fabriek. In het gezin S a t t l e r was dat zo gebrui
ondergebracht, in hongerstaking, om wat lijk: de mannen werk
in het arsenaal, de
haast achter de zaak te krijgen. H un eisen vrouwen in de fabriek r „Maatschappij voor
waren:
radiotechniek’*.
r l2.. wSnellere
—• Betere
—
v voeding. w
u t u c i u udemobilic x iiv u iu *Toen
vvM André 20 jaar werd,
" « - t u , uontmoette
u u u u c H c ihij
i y uJeanne.
ea iu ie .
satie. 3. Verhoging van de soldij en betere 031 wa3 eenvoudig en voorgoed als de straten
van Suresnes,
Suresnes. A
André*
ndré-m
oest in
in dienst,
d ie n s t,______
fcw
nrtW n Later kwamen daar ___
•moest
Jeanne
kwartieren.
nog va£
ging naar de fabriek. Zijh was de vrouw van een
andere eisen bij, toen de beweging al een Sabotier, dus ging zij naai* de fabriek der ^Maat
grotere omvang had aangenomen. Dat was schappij voor radiotechniek”. Toen werd een
dan: 5. terugtrekken van de Indische troe kind geboren. André was in de kazerne. Toen
keerde André terug, aaide het kind en ging naar
pen uit Indonesië. 6. Gelijkheid in be de
fabriek.
.. - -my j " . %
taling van Engelse en Indonesische sche Zo leefde André Sabatier tot zijn vier en twin
pelingen.
tigste jaar. Slechts de buren en de kameraden
Het blijkt echter, dat de
autori
teiten: zich heel goed bewust waren, dat
hun „eigen” leger niet te vertrouwen was.
Tenminste, er waren binnende^kazeme’s
barricaden aangebracht, vlak b\j de uit/gangen» dfcdat niemand de gebouwen verlato j kon. Volgens de Engelse regering
begonnen de hongerstakers nu op Donder-

van de werkplaats kenden hem: hij was stil en
schuchter. Toen kwam de 12e October. In het
leven v6n Suresnes trad een kleine storing in.
Dè zuster van Agdré «fcrkt in de fabriek der

Vandaag
staakt ze. Tezamen meWde anderen schreeuwt
» voor de poort: — Kom er uit!*., <
.
*ntS Ä w S S ;
10,1
ktften. of .r «oms wat w o r g e n ' fcHtf

André duwt tegen het hek, het wijkt n;e t Ren
schot. Achter schreewt men: „Ze hebben zich
verschanst! Die schoften! Moordenaars”! Nog een
schot. Ditmaal heeft Lafosse r ie t gem ist André
valt ruggelings neer. Hjj valt zwijgend.
Doch hier weet niemand meer van ophouden.
Lafosse schiet opnieuw. Opnieuw vliegen stenen.
De dronken portier besproeit intussen nóg SjUgKSjs
het lichaam van André met water.
Achter de ramen fladderen opgewonden scha
duwen heen en weer.
.
,
— Politie! Soldaten!
— '
■
...
*’
' *'l i, ;
.,X
De brigadier ondervraagt den heer Demelot (den
directeur Red. Sp ). Deze antwoordt: — Ik heb
niets gezien. Ik was in die tijd weg om politie
te hal^n. De zaak is overigens dudalijk: de sta
kers nebben geschoten en uit vergissing een
van de hunnen gedood.
Lafosse heeft ook niets gezien. Hy deed alleen
ziin best, de menigte te kalm eren. . .
™ d ré Sabatier ligt hu óp bed. Kameraden ko
men, verfrommelen du ster h u n mutsen in de
handen. Bij de buurvrouw huÜt de drie-jarige
jongen. Hy heet ook André en hy"zal waarschijn
lijk ook arbeider worden.
De directeur en n a hem de bedienden verklaar
den: Sabatier werd door de stakers gedood. Het
zelfde meldden de kranten.
De „Maatschappij voor radiotechniek” is een
Frans filiaal van een machtige tr u s t De beiirs
wéét heel goed, wat de , groep Marconi” is. Dat
weet niet alleen de beurs.
De brigadier Ballerat echter is een gewone brigadier. Hem is opgedragen het onderzoek te lei
den. Zonder veel moeite stelde hij v a st dat er
geschoten werd uit het portiershuisje, dat Sabatier *
voor het hek gestaan heeft, met het gezicht naar

PARTIJEN EN
in Indonesië

Kortgeleden - r aldus Indonesia — werd
een conferentie gehouden, waór ongeveer
300 vertegenwoordigers van v e rse ile n d e
partijen en organisaties een minimum-program hebben ópgesteld. De conferentie
nam een resolutie aan van de vólgende
'„Overwegende,

1. dat liet Nederlandse en Japanse imperia
lisme ons een sociaal-economische struc
tuur heeft nagelaten, met een industrie
cultures en een zeer sterk en moderr
geldverkeer; .
- 2. .dat onze nationale middenstand in de eco3 , nomische sfeer zeer zwak is en wij niel
de beschikking hebben over een eigei|
industrie;
3. dat een status, feelke niet de 100% vry:
heid inhoudt, óns; niet de mogelijkheid
geeft ónze lichte en zware indifetrie ten
behoeve van de opbouw en.de verdediging
van de Indonesische Republiek te organi]
•v seren en in feite de terugkeer beteken
van het internationale kapitaal, daj; oi
directe en indirecte wyze onze economid
en onze cultuur beheersen zal;’
besluit:
dat iedere status, welke niet de 100% vrijJ
heid in houdt, in de vorm van een dominion]
Status, gemenebest, autonomie, commenJ
wcalth of trusteeship, ' zal worden afgej
wezert.” (Merdeka, 10 Jan. ’46).

Op 15 Januari vond de definitieve oprichJ
ting van het Volksfront plaats.
\
I
„De motie, die het congres in Solo aannam!
v hield o.a. in dat eventuele onderhandelingeJ
vari de regering met het buitenland alleen
plaats kunnen vinden op de basis van d |
erkenning van de'onverkorte (100%) vrgl
heid. dat de ontwapening van de Japans!
troepen en de verzorging van de geïnterf
neerden moeten worden behartigd, en dal
de vreemde (vyandelyke) cultures, fabriel
ken, bedryven en mynen onteigend moetea
worden. De laatste eis heeft vanzelfsprekend
een grote sociale betekenis en het is stellij!
niet zonder opzet, dat deze wens in de modi
is opgenómen.
Het is nog te vroeg om preeies te kunnen
beoordelen, w at de draagwijdte is van dil
nieuw opgerichte Volksfront. Het moet verj
meld worden, dat vertegenwoordigers van
het officiële republikeinse leger benevèni
een vertegenwoordiger van* de Socialistisch*
Party (de party van Sjarifoeddin en Sjafcf
rir) in het Volksfront zitting hebben. Hm
is haast niet aan te nemen, dat zjj dit gedaan!
hebben zonder voorkennis van Sjahrir zelfj
Veeleer mag men veronderstellen, dat het!
Volksfront bedoeld is als steun aan de r e j
gering en niet als oppositif, ook al is een zo!
belangrijke leider als Tan Malak a het nie®
geheel eens met de „diplomatie’' van del
regering-Sjahrir. Zeker mag men de b é j
teken ïs en de kracht van dit Volksfront niet!
onderschatten.' De laatste berichten wijzen!
uit, dat Sjahrir terdege rekening houdt (en|
zal bltfven houden) met de overal geuitil
wens om geen essentiële concessies te doen.1«
(Indonsesia Nr. 34)1

OP VRIJE VOETEN

WEERBARE DEMOCRATIE

SPARTACUS
R edictem :

TJEERD W OUDS-TRA
V ooïL ’adr«« : B#urs*traat 17. A'cJain - C.

P role ta rië rs a ller lan den , v e re n ig t U I

V.S.V -A M S T E R D A M

CULTURELE OCHTEND
voor lezers van „Spartacus''
Zondag, 1 7 Maart, 's morgens 1 0 u.
draait in Theater Kriterion, Roetersstraat, de film over de Chinese
bevrijdingsstrijd:

4 0 0 M IL L IO E N J
M e t m e d e w e r k i n g van het"
/

M andoline-orkest „Am ikeco”
Kaarten a (0 .8 0 verkrijgbaar bij
de bezorgers en Beursstraat 17,
Telefoon 4 0 8 6 0

DE LEZERS Z E G G E N :
„Spartacus'! moet meer in de bedrijven komen.
Del is Juist,
De Lezers zeg g o n t
Wat in de bedrijven leeft moet m o r in »Sp**
tacus" komen,-Det is ook Juist
M eer i Zeggen is goed, meer DOEN is betffi
WIJ verwechten berichten: der lezers ove' ba*
drijfsacties. W|J verwachten Kuip der
voor
verspreiding van ,.Spartacus" ki hun bedrijf. v
l e z e r s

„Voortzetting van de intieme betrek
kingen tussen de m ilitaire raadgevers,
die moet leiden tot gemeenschappe
lijke studie van potentielé punten van
gevaar, gelijksoortigheid van wapens
en wijze van instructie, en onderlinge Het diplomatieke offensief begonnen.
uitwisseling van officieren en cadet
Men behoeft het weer verschijnen van
ten.”
Churchill in de wereldpolitiek niet te
Hy waarschuwde zijn gehoor: „weest op
uw hoede, ik zeg u, dat de tQd zeer kort
zal zyn”.
In zyn rede vraagt hy het geméenschappeiyk gebruik van alle vloot- en lucht
bases van het Britse Rijk en dé Verenigde
In Italië is het
Staten over de gehele Gereld en stelt zelfs
In de steden B
een gemeenschappelijk staatsburgerschap
een opstandige beweging uit van
voor, het vormen en vestigen van h^t
20.000 personen. Zfl ifemonstieergrote machtscentrum dus, dat hy alleen ia
den tegen rijke lam M genain en
staat acht, *bm opgewassen te zijn tegen
werkgevers. Barricaden frerdea
het grote gevaar, waartegen hy de wereld
opgeworpen — de noodtoestand
in het gew t^r roept Churchill laat op
is atgekondigd. De gevechten, die
nieuw de strijdkreet horen, nu nog als
ontstaan # > , naar aanleicfing van
particulier, waarvoor zowel de Engelse als
een demonstratie voor een pditle,de Amerikaanse regering geen verantwoor
bureau, hadden tengevolge, dat
ding hoeft te dragen, m aar hy was de er
zowel onder de „opstandelingen”
kende leider in oorlogstyd. H et feit, dat
als de soldaten en politie, ver
hy nu reeds zyn post bezet (zy het dan
schillende
doden vielen.
inofficieel, maar mét de goedkeuring van
de eigen regering) wijst er op, dat men

