Geen Spartacus Zomerkamp, maar . . . . .
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In dit nummer vinden onze lezers de eerste mede
delingen over het dit jaar te houden Socialistisch
Zomerkamp. Op deze plaats moeten wij van de
zijde van Spartacus nog een voorafgaand woord
plaatsen. Dat voorafgaande woord is tevens een
afscheid. Drie jaren is door onze bond zelfstandig
ren Spartacus-Zomerkamp georganiseerd. Deze
kampen slaagden allen uitstekend, niet het minste
het kamp van het vorige jaar. Deze jaarlijks ge
houden vacantie-weken hebben de deelnemers zeker
in het algemeen, zowel wat betreft ontspanning,
vacantiegenoegens, als socialistische scholing zeer
veel geboden. W at dit laatste betreft droegen zij
er toe bij, om onder de Spartacus-leden en vrienden
eehheid van opvattingen te brengen, hetgeen zo
zeer nodig was om in de dagelijkse politieke arbeid
stevig toegerust te staan. En in het bijzonder werd
daarnaast in het kamp van 1948 gestreefd, naar
het practisch en in vreugde beleven het zelf-doen en
het collectief verantwoordelijkheidsgevoel.
W ij hebben dan ook niet zónder enig dieper door
denken besloten afstand te doen van ons zelfstandig
georganiseerde Spartacus-Zomerkamp. U weet allen
hoe in de linkerhoek van de arbeidersbeweging in
allerlei stromingen de laatste tijd de vraag aan de
orde is gekomen hoe een nieuwe werkelijke
arbeidersbeweging zal ontstaan. „Opnieuw begin
nen” is min of meer een leeg gezegde. De politieke
" stromingen immers zijn geen van allen een werke
lijke beweging van de arbeiders en zelfs hun
samensmelting, stel dat dit zonder meer mogelijk
zou zijn, doet nog niet de arbeidersbeweging ont
staan. Bovendien, al die stromingen hebben hun
eigen verleden. Zij kunnen dat, noch voor zichzelf,
noch voor anderen negeren. Ook hebben zij allen,
ook in de laatste jaren, politieke standpunten ver
dedigd en ingenomen, vaak tegenover elkaar. Zo
kwam in het middelpunt van de belangstelling bij
oni allen te staan, de vraag: „wat is eigenlijk een
nieuw begin? W at is een nieuwe arbeidersbewe
ging? En, hoe kunnen wij daartoe komen?"
Bij het toch zo sterk aanwezige verlangen naar
de eenheid der arbeiders in een nieuwe beweging,
moet worden begrepen, dat het streven om dit te
bevorderen nodig maakt, dat allen zich over de ge
stelde vragen beraden, ook door onderlinge uit
wisseling van gedachten.
Toen van de zijde van „De Vlam” een poging
werd gedaan, om de diverse stromingen in de linker
hoek van de arbeidersbeweging, tot samenwerking te
brengen op het punt van zomerkampen, ragen wij
daarin een mogelijkheid om het algemene verlangen
naar eenheid en naar een nieuwe arbeidersbewe
ging, te dienen, niet in het minst door de inleidingen
op een zódanig gemeenschappelijk kamp voor een
belangrijk deel te . plaatsen in het teken van het
„wat? en hoe?” van een nieuw beginnen.
De hierboven uiteengezette voordelen van een
eigen Spartacus-Zomerkamp, meenden wij, moesten
dan wijken voor dit andere en belangrijke. Doch
onzerzijds werd daarbij als voorwaarde gesteld, dat
dit gemeenschappelijke nieuwe kampwerk moest be
ginnen onder een geheel eigen naam, opdat verwar
ring, niet in het minst ten-aanzien van elks politieke
verantwoordelijkheid, zou worden vermeden. .W aar
de Vlam echter bezwaren had, om voor haar deel
afstand te doen van de naam „Vlamkampen”
sprongen de plannen af. Zowel Spartacus als enige
andere organisaties moesten opnieuw, zoals ook
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H et terrein is erg nat en scheidsrechter
v. d. S taat aarzelt lang, voordat hij de wedstrijd door laat gaan.
De aanval w ordt geopend m et een scherpe
pass v an de m id-half van C.P.N.
Ju llie back heeft m et de collecte-bus vai
W.H. gelopen, toen wij de arbeiders ir.
F ebruari in staking brachten. De pass was
iets te ver zodat de linksbuiten van C.P.N.
e r niet op kon lopen en de bal belandt bij
de m id-half van P.V.A. die zich snel terug
getrokken had. Hij ■w eet echter h et leder
m aar half te verw erken.
Ik heb in h et bestuur van de Unie be
zw aar gem aakt tegen W.H.,
en speelt terug op de rechts-back, die
z’n voorhoede aan het w erk zet, w aarop de
C.P.N.-veste gevaarlijk bedreigd wordt,
toen jullie nog ijverig h et vriendschaps-

beweging. Vooral ook de inleidingen en de te
bij andere gelegenheden, vaststellen, dat „De Vlam"
zich het recht aanmatigde om verzamelcentrum te voeren discussies zullen daarvan getuigen.
De deelnemersprijs moest worden gesteld op
zijn, waarop anderen zich hadden te richten.
ƒ 22.—. Kinderen tot tien jaar half geld. Zal deze
Kon dus het plan niet doorgaan en stond het vast
dat de Vlam haar zomerkampen zou houden, zo prijs voor velen nog al machtig lijken, laten zij
stonden degenen, die zich niet aan de gestelde overwegen, dat daarvoor dan ook een echte
eisen konden onderwerpen, voor de vraag: wat nu? vacantieweek wordt gegarandeerd. Immers in deze
prijs is alles begrepen. Ontbijt, middageten en
Direct gevolgd nader overleg tussen de Neder
avondeten erj op zijn tijd, s middags en s avonds
landse Bond van Vrije Socialisten en de Comniuthee of koffie. Alle zorgen voor eigen voorzienmq
nisfenbond Spartacus, heeft cr toe geleid, dat zij
Zijn daarmee dus aan de kant. Ook voor de vrou
een nieuw initiatief pemen tot het houden van een
wen betekent dit: volledig vacantie.
Algemeen Socialistisch Zomerkamp. Daarbij staat
Niemand behoeft zich te laten afschrikken door
in iecjer_geval vast, dat beide organisaties een
het woord kamp. Het terrein bevat een aantal
kampweek organiseren, die in omvang veel groter
bungalows, die naar omstandigheden zullen worden
zal zijn, dan de vroegere Spartacus-kampen. Alleen
toegewezen aan enkele grote gezinnen en diegenen,
van beide organisaties wordt gerekend op 200 è
die
om gezondheidsredenen liever niet verblijven in
250 deelnemers. De initiatiefnemers hebben zich
de tenten. E r is bovendien een kamphuis, dat naarst
nog tot andere organisaties gewend met het vereen grote zaal, die bij slecht weer als conversatiezoelc, om zich bij de organisatie van de kampweek
gelegenheid zal worden gebruikt, een groot aantal
aan te sluiten. Uit de aard van de zaak zullen -zij,
slaapgelegenheden heeft- Én wie echt wil kamperen
zodra daarop toestemmend wordt geantwoord, ten
krijgt daartoe de gelegenheid in de beschikbare ten
volle deelgenoot zijn in de gehele voorbereiding.
ten. Bovendien, degenen die zelf een tent bezitten,
Het Spartacus-kamp Verdwijnt. Iets beters en
kunnen dier ook medebrengen. Een deel van de
van grotere omvang komt daarvoor in d e . plaats.
bedden is voorzien van spiralen. Dat is voor
Aan het week-programma zal nu meer zorg, geld
degenen, die stijve botten hebben. Maar voor allen
en medewerking kunnen worden besteed. Het wordt
zijn in ieder geval stromatrassen beschikbaar.
een vacantieweek met veel' ontspanning in de
Iri het gehele programma zal spel en dans voor
natuur, terwijl ook het, culturele deel tot zijn recht
de jongeren niet worden vergeten. Trouwens wij
zal komen. Een wèek van kameraadschap, ge
weten immers bij ervaring, dat ook de ouderen
tuigende van de wil naar eenheid en vernieuwing
in de arbeidersbeweging. Een week van ontwikke daaraan soms gaarne deelnemen. Welnu, ook die
krijgen de kans daartoe.
ling, van discussie, van naar elkaar groeien van
Overigens zullen nadere mededelingen over het
velen, die actief in de socialistische beweging werk
programma volgen zodra de uit.alle deelnemende
zaam zijn. En zo rekenen wij er op, dat ook van
de zijde van de Spartacusvrieriden nog meer deel organisaties samen te stellen kampraad zijn eerste
nemers dan voorheen zich voor ons zomerkamp ‘ besprekingen zal hebben gehouden. Het ligt daarbij
in het voornemen om alle deelnemers vooraf een
zullen opgeven.
kampkrant toe te zenden, waarin zij al hetgeen zij
Het Socialistische Zomerkamp vraagt Uw aan
moeten weten, zullen lezen en waarin ook het pro
dacht.
gramma zal zijn opgenomen. Reeds nu staat het
vrijwel vast, dat tot het programma, naast een
Het Socialistisch Zomerkamp
aantal inleidingen, ook zal behoren een officiële
opening van het kamp op Zondagmorgen op het
„De Vrije Gemeenschap”
Gemeenschapsplein, een kameraadschapsavond ron<
Op initiatief van de Nederlandse Bond van Vrije
het kampvuur, een bonte avond enz. Zang, muziek,
Socialisten en de Communistenbond „Spartacus",
toneel, declamatie enz. zullen elkander afwisselen.
waarbij wordt gehoopt, dat zich nog andere organi
Bij dit alles wordt ook gerekend op de deelnemen
saties en groepen zullen aansluiten, wordt in de
zelf.
eerste week van Augustus (nauwkeuriger van 30
Het spreekt vanzelf, dat voor de organisatie vai
Juli tot 6 Augustus) een algemeen socialistisch een dusdanig kamp veel werk moet worden verzet
zomerkamp georganiseerd.
Bovendien moet het aantal deelnemers zo hoq
Het socialistisch zomerkamp „De Vrije. Gemeen
mogelijk worden opgevoerd. Het ligt daarom in d
schap" wordt gehouden in de prachtige omgeving
bedoeling, dat in de steden waaruit een groot aanta
van Hulshorst op de Veluwe, op het terrein van
deelnemers kan komen, kampcommissies worde«
het kampeercentrum „De W oudstee”.
aangewezen, die het plaatselijke werk helpen voor
De bedoeling is de deelnemers ten volle te doen
bereiden. Deelnemend^-vrienden, steekt dus dt
genieten van hun vacantie te midden van bos,
koppen bijeen. Laat ons weten wie het plaatselijke
heide en zandverstuivingen. Eensdeels zal 'het
secrer aatswerk van de commissie op zich neemt
komende genot bestaan in tochten door de vrije
W ij morgen dan voor verdere berienten, omtren
natuur, waarbij er voor zal worden gewaakt, dat
hetgeen moet gebeuren.
de wandelingen niet in grote langgerekte ploegen
Het is gewenst, dat de kampraad zo snel m of
plaats vinden, die door herhaaldelijk wachten de
lijk beschikt over namen en adressen van hen di«
vreugde bederven. Ook zullen de tochten niet te
aan het kamp wensen deel te nemen. Bovendie«
uitgebreid worden vastgesteld, waardoor vermoeid moeten de deelnemers maandelijks, en voor het eeri
heid het genot van de deelnemers gaat vergallen.
in Maart ƒ 3.— storten. Dat is trouwéus ook voo
Maar anderzijds zullen allen op bepaalde plaatsen
hen zelf gewenst, omdat de kosten op die wijze g*
en uren tezamen komen, om de volle genoegens van
leidelijk worden voldaan en dus de volle last nie
het samenzijn van kameraden te beleven. Aan kunst 'ineens op hen komt te rusten. In de volgende krao
en cultuur, eowel als aan loutere vreugde zal aan zullen wij het adres daarvoor bekend maken.
dacht wordèn besteed. En daarnaast staat deze
Maar..... geeft U in elk geval nu reeds op aai
vacantieweek in hat teken van de wil om mede te
L. v. d. Jagt, van Beuningenstraat 90 I, Amsterdamwerken aan het scheppen van een nieuwe arbeiders W e st

ig v
en h et N ederlandse vólk, aanraadden vriend
schap m et h et Duitse té sluiten.
De C.P.N.-achterhoede die enigszins in
verw arring w as geraakt w erk t onzuiver
weg, doordat de spil de Haal liet lopen.
De - Sovjet-U nie zijn bij zyn opm ars in
D uitsland docum enten in handen gevallen,
aruit bleek, dat de vrienden van SuurEngeland en Amerika,
ue honger van H itler w ilden stillen met
h et socialistisch werelddeel.
P.V.A. geeft zich nu gevaarlijk bloot,
w aardoor een gaping in de verdediging
ontstaat, die direct door C.P.N. benut wordt,
Ik (Suurhof, baek) heb my m et een leu
gentje om bestw il u it h et gijzelaarskam p
van de D uitsers w eten te bevrijden
*.,w aar bij de linksbinnen van C.P.N. de
P.V.A.-keeper het veld in trach t te lokken.
H et is nou echt jam m er, d at de heer
Suurhof n et niet vertelt, w aaruit dat leu
gentje bestaat.

P.V.A. m aakt free-kick.
V andaar d it antw oord aan de viespeuken
De scheidsrechter flu it en neem t meteef
de gelegenheid te baat om de wedstrijd a
te breken. H et terrein is herschapen in ee
modderpoel. Ook de spelers zitten onder d
modder, zodat de tenues onherkenbaar zijn
H et publiek joelt en is het niet eens ro<
de beslissing van de scheidsrechter. Me
vindt dat P.V .A .' bevoorrecht wordt. Oo
wij vinden de beslissing van scheidsrecht*
v. d. S taat enigszins vreem d en dit schijn
m eer met deze m an voor te komen.
De stand was 0—0.
H et lust ons niet om voor de zoveel»
m aal de betekenis van h et niet-aanvaU
verdrag uiteen te zetten.
Hij w eet zich echter te herstellen
krijgt het leer nog ju ist te pakken
De Sovjet-Unie dwong Nazi-Duitsland <*
p ac t a f voor de gehele mensheid
- . . . . eri v ''et het_spel op de andere h'
over te brengen.
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Meten met twee maten?
S edert wij de laatste keer over Indone
sië schreven, is e r w eer veel gebeurd. De
resolutie die in de V eiligheidsraad op 28
Januari w erd aangenom en en die aan N e
derland een aantal eisen stelde, w aarvan
de voornaam sten neerkw am en op onyoorw aardelijke vrijlating van de Republikein
se regeringspersonen en herstel v an deze
regering in de stad Djokja, bracht de N e
derlandse regering kennelijk in buitenge
woon -grote moeilijkheden. In feite im
mers hield deze resolutie een ontkenning
in van het door N ederland steeds op de
voorgrond gestelde N ederlandse opperge
zag. D e V eiligheidsraad gaf, zij het dan
in diplom atieke bew oordingen, N ederland
opdrachten. De kennelijk grote sym pathie
die in Indonesië voor de Republikeinse
leiders bestaat, moest uit de a a rd van de
zaak door dit besluit, zowel als door de
steun, die de conferentie van de O osterse
staten in Delhi aan de onafhankelijkheids-,
beweging verleende, wel toenemen. De
militaire actie heeft aldus de moeilijkheden
voor de N ederlandse regering eer doen
toenemen dan afnemen. Deze actie heeft
bovendien niet geleid tot een situatie,
w aarin het N ederlandse bestuursapparaat
in Indonesië het gehele gebied beheerst.
O ndanks alle verzekeringen, d at het ver
zet v an de republikeinen afnam en nage
noeg had opgehouden te bestaan, blijkt het
tegendeel het -geval te zijn. D e militaire
overrompeling leek totaal; m aar geleide
lijk aan, groeit het verzet, zodat thans
door grote delen van Indonesië de guerilla
strijd w ordt gevoerd en zelfs in de directe
omgeving van Soerabaja de N ederlandse
militaire m acht bedrijven na enkele dagen
van tevergeefsè verdediging moest prijs
geven. Ja, d at tot in de stad D jokja ge
vechten met duizenden Indonesische vrij
willigers van de T.R .I. moesten Worden
gevoerd. D e vernieling van wegen, spoor
lijnen, bruggen, enz., m aken een regelma
tig onderhouden van de transportverbindingen onmogelijk.
i .
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O nder al deze om standigheden geraak
te de N ederlandse regering kennelijk in
verwarring. V erklaringen en beslissingen
bleven uit en dit bracht uit de aa rd der

„V oorts heeft m inister v an M aarseveen,
die voorlopig is belast met het D eparte
ment v an O verzeese Gebiedsdelen, ver
klaard, d at het statuut van de N ederlandszaak ook in de N ederlands-Indonesische Indonesische U nie en de afzonderlijke v er
kringen en in die v a n .d e kringen van dp dragen, die gesloten m oeten w orden, tot
federale staten van Indonesië, die to t dan
stand m oeten komen v ó ó rd at de over
toe min of m eer w erdén aangezien als N e
dracht v an de souvereiniteit zal kunnen
geschieden.
derland getrouw , twijfel en moeilijkheden
bij het bepalen van eigen verdere gedrags
E n w anneer m en d an tenslotte nog in
lijn. Een ijltocht v an de H oge vertegen aanm erking neemt, d at N ederland zich
w oordiger van de Kroon. D r. Beel, van
juist in dit statu u t en deze afzonderlijke
Batavia n a ar D en H aag, w as nodig om
verdragen allerlei rechten inzake au to ri
voortgang in de kw estie te krijgen en h et taire m acht in Indonesië w il verzekeren,
hele geval kostte zelfs minister Sassen zijn
dan w ordt het wel duidelijk, dat het ge
portefeuille. H et N ederlandse bew ind
opperde plan inzake de ro n d e ta fe lco n fe 
heeft d a arn a gepoogd de moeilijkheden
rentie slechts beoogt, de N ederlandse re
voor hem verbonden aan de resolutie van
gering te bevrijden v an de opdrachten in
de V eiligheidsraad, te omzeilen. E r v er de resolutie van de V eiligheidsraad en van
scheen einde F ebruari een regeririgccomde verregaande m acht die daarbij aan de
muniqué w aarin de bijeenroeping v a n een
vroegere Commissie v a n G oede Diensten,
rond etafelco n feren tie op 12 M aart, te die thans de naam d raag t v an U .N .C .I.
houden in D en H aag, w erd aangekondigd.
(Com m issie van de V erenigde N aties
Dit ging gepaard met de mededeling, dat
voor Indonesië) w erd verleend. In de be
doelde conferentie is dus in geen geval
de beperking van de bewegingsvrijheid
van de leiders van de republiek zou w o r - 1 een politiek streven te zien v a n prijs geving
den opgeheven. D aarna w erd echter wel
van eigen macht.
dra verklaard, d at bezw aren bestonden te
gen hun terugkeer naar D jokja. O ok de
republikeinen zouden to t deze conferentie
Intussen is in Indonesië een druk over
w orden uitgenodigd. De T ed erlan d se re leg gaande tussen het N ederlandse gezag,
gering wilde voor deze deelneming geen het B .F.O . (het bijzonder federaal overleg
enkele v o orw aarde stellen, doch w ilde dan
van de d eelstaten )) en de oude republi
ook geen enkele voorw aarde accepteren.
keinse regeringspersonen, als Sukarno,
D at klinkt voor de oppervlakkige lezer H atta, Rum, enz. Bij dit overleg is de
wel heel aardig. En nog mooier w o rd t het,
U .N .C .I. uiterm ate geïnteresseerd, w ant
w anneer men leest, d a t de plannen v erder
ook zij heeft v a n de N ederlandse rege
gaan, dan door de V eiligheidsraad w er ring een uitnodiging gekregen om bij de
den geopperd. Immer« de o v erdrach t van
conferentie „aanw ezig” te zijn. W a a r het
de souvereiniteit over Indonesië zou vol plan echter de resolutie v an de Veilig
gens de V eiligheidsraad dienen plaats te heidsraad doorkruist, kan zij daartoe zon
vinden uiterlijk 1 Juli 1950 en volgens de
d er m eer niet besluiten en heeft zij deze
plannen van de N ederlandse regering zou
kwestie opnieuw aan de V eiligheidsraad
de z.g. interim -periode vervallen en zou voorgelegd, w aarbij zij vaststelde, dat. de
de overdracht op een aanm erkelijk vroe N ederlandse regering geen uitvoering aan
gere datum plaats hebben. G aan wij nu
de resolutie heeft gegeven. Deze week
echter d e verschillende nadere v erk larin  komt aldus de kw estie wederom, in de
gen van N ederlandse autoriteiten na, dan
V eiligheidsraad a a n de orde.
blijkt die onvoorw aardelijkheid nogal be
denkelijk. V olgens M r. v an Kleffens, de
N ederlandse gezant in Amerika, vorm t de
H oe s ta a t nu de zaak in Indonesië er
N ederlandse grondw et de enige beper voor? O ndanks de om standigheid, dat de
king. O p zichzelf is d at al een zeer eigen oude republikeinse regering ieder officieel
aardige souvereiniteit voor Indonesië.
gezag heeft verloren, is h a a r aanzien on
V oor de ov erg an g stijd zegt hij, moe» N e- der de Indonesiërs klaarblijkelijk gestegen.
lerland over uitgebreide bevoegdheden
E r moge w a t verw arring bestaan omtrent
■blijven beschikken. D at is punt twee.
de bevoegdheid v an h a a r personen in ver-
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b an d met de op Sum atra optredende,
plaatsvervangende, republikeinse regering
zelfs de deelstaten, gecreëerd door a e N e
derlandse m achthebbers, herinneren her
haaldelijk aan hun eis om de republiek als
de toonaangevende nationalistische bew e
ging te erkennen. D e prem ier v a n O ostIndonesië, A n a k A gung. spreekt d it open
lijk uit en zijn verklaringen benaderen
steeds m eer het standpunt v a n de repu
bliek. H e t parlem ent v a n P asu n d an stelt
zich achter de resolutie v an de V eilig
heidsraad. T h a n s hebben de republikeinse
leiders bij de besprekingen met het B .F.Q.
als voorw aarde g esteld voor h e t in over
w eging nem en van de v ra a g of zij aan de
H aagse conferentie zullen deelnemen', de
eis, d at zij kunnen terugkeren n a a r Djokja
en d at het republikeins gezag d a a r w ordt
erkend. W a a r h et niet te verw achten is,
d a t de V eiligheidsraad aan de LfcN.C.I.
de o pdracht zal geven een H aag se confe
rentie bij te wonen, indien de republikei
nen d a a r niet aanw ezig zijn en zelfs het
verschijnen v a n de federalen onder zulke
om standigheden niet waarschijnlijk is,
kom t er, voorlopig althans, v a n 'h e t N e
derlandse plan niets terecht. Z a l de R aad,
'o f zal A m erika, of A ustralië d ru k op de
republikeinse leiders uitoefenen? Hoewel
niet onmogelijk, is ook dit n ie t voor de
hand liggend. T em eer niet, w a a r de Delhi
staten mogelijk w eer spoedig bijeen zullen
komen, om te beraadslagen, hoe uitvoe- ring k an w orden gegeven aan hun o p de
eerste bijeenkom st genom en besluiten.
A ldus w o rd t d u i d e l i j k , hoe h et N ed erland
se gezag ook de arbeidersklasse v a n N e 
d erland in een onafzienbaar , im perialis
tisch avontuur stortte, d a t w ekelijks offers
a a n m ensenlevens eist e n w aarv an h et
einde nog n iet is te zien.
W ij aOjen kennén nog de explicaties te
gen h et D uitse imperialisme v an de kant
v a n de N ederlandse bourgeoisie. H eette
h et ondergronds verzet tegen-de bezetter
hier heldhaftig, vaderlandslievend, h et In
donesisch republikeins v erzet w o rd t aan. geduid m et terrorism e, bandietenbende,
enz. W a s P utten een bewijs v a n teutoons
barbarism e, h et platbranden v an d essa's
h eet thans nóodzakelijke vergelding. W e r 
den D uitse uitvoerders v a n w rede op
d rach ten als oorlogsm isdadigers aange
m erkt, in Indonesië gelden allerlei w ettige
m otieven, o f kunnen degenen die v eran t
w oordelijk zijn, n iet w orden gevonden en
is e r sprak e v an noodlottige verw arring
en onduidelijkheid in d e voorschriften.
W ie v o o r die voorschriften aansprakelijk
is (uiteindelijk toch de N ederlandse rege
rin g ), is dan blijkbaar v an geen betekenis
m eer. D e v ra a g rijst, o f d ie progressieve
of hum anitaire groepen, die in- deze geval
len spreken van „meten met tw ee m aten”
gelijk hebben. Z o zonder meer is d a t zeker
t h e t geval; M a a r toch ctt er meer aan deze

kwestie v a s t
E r is niet zozeer spréke van meten met
twee maten, dan wel dat elke macht (elke
klasse ook) met eigen maat meet. Er
zijn dus veel maatstaven en elk daarvan
wordt gehanteerd door hen die een bez

paald doel, een bepaald belang voorstaan.
Z oals het D uitse imperialisme vocht voor
eigen bestaan.'en- ï u s voor eiaen m acht, zo
doet d a t A m erika en A ustralië en elk an 
der land in de V eiligheidsraad, zo doet
d a t N ederland in zijn Indonesische poli
tiek, zo doen d at ook de nationalisten van
de republiek. In het kapitalism e geldt, d at
elk die een zelfde im perialistische politiek
ondersteunt een -vriend en eerlijk mens is.
m aar d at ieder die deze politiek w ederstreeft, vijand, m isdadig'en slecht is.

O ok dè arbeidersklasse, geheel d e m as
sa der uitgebuiten, heeft haar belangen.
H a a r belang én h a a r taak is het scheppen
van een w ereldorde w aarin aan alle uit
buiting een einde w ordt gem aakt, w aarin
dus het belang v an d e grote m assa ligt. Zij
legt d aardoor ook andere m aatstaven aan
om trent goed en kw aad, hum aniteit en
bandietendom . Z ij kan als nieuw e kom en
de m acht, m acht van de m assa, andere en
betere m aatstavep aanleggen. E n m et aan 
vaarding v an de gedachte, d a t allen meten
met verschillende maten, al n a a r gelang
de mensen n a a r hun belangen ziin gericht,
kan zij h a a r eigen m aatstaven leren ken
nen, als die van veel hogere orde. W a n t
h a a r m aatstaven kunnen alleen w orden
bepaald door h et belang van allen, h et b elang v an d e mensheid.

OVER DE BIJZ* ERE GEVALLEN
m
Alle verraad aan proletariaat en socialisme wordt
bedreven in naam van het „bijzondere g evaf. Tel
kenmale dat wij het lied van „het bijzondere geval"
horen aanheffen, kunnen wij er zeker Van zijn, dat
men bezig is zichzelf te misleiden en het proletariaat
op een gevaarlijke dwaalweg te brengen.
W ij hadden duizendmaal gelijk, toen wij, na de
' val van Mussolini .de kameraden van de Linkse
Italiaanse fractie (blijkbaar Uit de Franse Bordigistische groep - Red. Spart.) bestreden, die be
weerden. dat het maquis in Italië niet dezelfde zaak
was als het maquis in Frankrijk, of ook dat het
Italiaanse proletariaat verschilde van dat van an
dere landen. Hier ging het ook om een „bijzonder
geval”. W ij weten, waar dit die kameraden toe ge
bracht heeft, n.l. tot politieke samenwerking met
alle burgerlijke organisaties in een „Comité d*Al
liance d’anti-fasciste de Bruxelles” in 1944-1945.
W ij menen niet dat er geen enkele, bijzonderheid
zou bestaan eigen aan situaties of verschillende
landen. Maar in tegenstelling tot de-groepen die in
de bijzonderheid een zaak op zichzelf zien, van wel
ke men moet uitgaan om zijn politiek en activiteit
vast te stellen, moet men uitgaan van de algemene
wereldsituatie om zijn politiek en Massificatie
vast te stellen, die wordt toegepast op en aan
gepast aan de toevalligheden en landen, ondanks
de bijzonderheden, die zij kunnen opleveren.
De totale som van de historische evolutie is niet
de som van de bijzonderheden van elk land, maar
integendeel zijn de bijzonderheden van elk land
slechts delers van het geheel van de algemene his
torische evolutie.
Slechts uitgaande van dit geheel kan men de bij
zondere situatifes begrijpen en de revolutionnaire
politiek van het proletariaat ontwikkelen. Elke ün-

nair internationalism e en klassenstrijd en —
wij kunnen h et niet eens zijn met de
hun inzicht d at de strijd tussen. <Je v er schijnbaar uitsluitend negatieve houding
schillende grootm achten d er w ereld (de van d e F ran se kam eraden t.o.v. deze prodere methode voert slechts tot een impasse, omdat
T w eede W ereldoorlog en de in voorbe . blemen. W a n t ook al ziet men in, d a t in
zij het historisch geheel breekt en in een stofwolk
reiding zifnde D erde niet uitgezonderd), al deze conflicten de verschillende impe
van bijzondere gevallen, elk apart dienend tot het
een kapitalistische en een im perialistische rialistische m achten elkaar bestrijden en
vaststellen van een politiek van ontkenning van
het socialisme en samenwerking met het kapita
is, toch in concrete gevallen zich telkens ook al w eigert men samenwerking, met de
lisme.
w eer bij een der fronten laten inschakelen.
bourgeoisie, d a n nog kan men h et element
' Toen Karl Liebknecht zijn kreet tegen de oorlog
Als voorbeelden w orden aangehaald: het v an revolutionaire klassenstrijd, d at in al
uitriep: „de vijand .staat in eigen l^nd” bedoelde
ondersteunen van de nationale bourgeoi
hij bovenal de deur te sluiten voor alle gemakkelijke
deze gevallen to t uiting komt. niet w eg
pogingen, om bijzonderheden uit te buiten, die zich
sie. in de T w eed e W ereldoorlog in de redeneren en kan men — indien men re
in de verschillende landen voordeden. Het kapita
„strijd tegen het fascisme" en „tegen de volutionair wil blijven — niet vermijden
lisme, ziedaar de vijand.
vreem de bezetting”, de sym pathie voor de hier in positieve zin stelling te nemen.
Zijn bestaan is Het algemene feit en hij is het
alleen (en niet de bijzonderheden) die de histori G riekse partisanen, voor de „strijd van
O m dit elem ent v an klassenstrijd to e te
sche plicht en het constante gedrag van het prole
het Joodse V o lk '' in Palestina! de compro- lichten, behoeven wij slechts te herinneren
tariaat voorschrijft
mis-politiek, die in en n a d e Spaanse bur
aan acties zoals d e Februari-staking van
geroorlog w erd gevoerd door de P O U M .1941 te'A m sterdam tijdens de D uitse be
ON S COM M ENTAAR.
v
en tenslotte de nouding van de Linkszetting. aan de poging to t het organiseren
Italiaanse Fractie der Franse Bordigisten
W ij hebben in de beide vorige num
van communistische gem eenschappen in
ten opzichte van de Italiaanse maquis. In Palestina, om van d e revolutionaire uitin
mers v a n „S partacus" een artikel afge
al deze gevallen w ordt een beroep' ge
d ru k t (w aarv an het laatste deel hierbo
gen van de arbeiders in de Spaanse bur
daan op z.g. „bijzondere om standigheden",
v e n ), d a t w as verschenen in h et F ran
geroorlog m aar te zwijgen.
die sam enw erking met dé bourgeoisie zou
se (niet Belgische, zoals ten onrechte
H e t is nu eenm aal zo. dat in de tegen
d o o r ons w erd gezegd) blad „L 'Interna- den rechtvaardigen, een standpunt, d at w oordige w ereld elke klassenstrijd die
tionalism e” en d a t een probleem behandelt door de F ranse kam eraden van „L 'Inter- w o rd t gestreden, onmiddellijk door de
dat o.i. een nadere bespreking verdient. nationalism e" onder alle omstandigheden
grote kapitalistisch m achten w o rd t mis
W ij willen hier, alvorens de opmerkingen w ordt afgewezen.
bruikt. D a t g e ld t zow el voor de strijd der
T o t zover de w eergave v an h et stan d  W est-E u ro p ese arbeiders tegen de uitbui
van onze Franse kam eraden v an commen
ta a r te voorzien, in enkele w oorden de punt onzer Franse vrienden.
ting die het Russische regiem in de leaart
kern van hun opvattingen w eergeven.
W ij willen hierbij opm erken, d at wij de speelt en hierdoor d an k b aar w o rd t uitge
D e kritiek van deze F ranse kam eraden
kritiek door „L ’Internationalism e” geoe buit als voor het verzet v an de O ost-E uroricht zich tegen die revolutionairen, die fend, in grote lijnen kunnen onderschrij
pese arbeiders ,en boeren tegen uitbuiting
ondanks mooie theorieën over revolutio ven. M a a r .— en dit ..m aar" is belangrijk • door bourgeoisie, k erk en grootgrondbezit,
voor de strijd d e r C hinese m assa’s, voor
die d e r Joodse ontrechten, ó f voor de in
bew eging gekomen onderw orpenen van
Indonesië en Indo-C hina. In nog veel
eigenw aarde. Z o is er over h et algemeen sterker mate zou dit gelden w an n eer be
bij de negers geen m inderw aardigheids wegingen van grote om vang zich zouden
gevoel tegenover de blanken., wel d e be
ontwikkelen in A m erika o f in Rusland.
geerte om m aatschappelijk hun gelijken te W a a r te r w ereld ook en w at ook zijn in
zijn, erkend te w orden als gelij k w aar di g en. houd en doel, o v eral staan de kapitalisti
om, indien ze bij sollicitatie discriminatie
D e neger—dichter Langston H ughes sche m achten k la a r de revolutionaire be
opmerken, zich bij een officiële instantie te drukt dit zeer typerend u it in zijn ge'dicht, w egingen der uitgebuiten aan de doelein
■gaan beklagen. T e veel vernederingen en
„O ok ik ben Amerika"» d a t w e hieronder den d er im perialistische w ereldpolitiek te
teleurstellingen zijn reeds ‘h un deel ge laten volgen.
onderw erpen. E n ze zullen hiermee voort
weest.
gaan, zolang deze revolutionaire bewegin
T och hebben ontegenzeggelijk de ne- O ok ik zing Amerika.
gen nog niet zijn uitgegroeid tot een zo
9ers in het N oorden een vrijer leven, dan
Ik ben de donkere broeder.
danige - om vang, d a t de imperialistische
die in het Z uiden. N iet alleen, om dat al
m achten zelf hierdoor w orden wegge
M en stu u rt mij naar d e keuken
thans in "liet o p e n b a a rjje en segregatie is,
vaagd. Z ich om deze reden van dié re
m aar zé kunnen v rijera d e m h alen . Z e zijn Als een gast verschijnt.
volutionaire bew egingen te willen af
M
aar
ik
lach.
niet vogelvrij, in die .mate, d a t Iedereen,
w enden, zou zijn de klassenstrijd en daar
Ik eet.
die d a a r zin in heeft, ze een aframmeling
mede de strijd voor een communistische
kan geven, of neerschieten. O o k hebben
Ik w ord zeer sterk. />
sam enleving prijs te geven.
ze meer kansen om een v ak te leren,
W ij w eten niet, of onze F ranse kame
M orgen
1
vooruit te komen, zoals men d a t noemt.
raden een dergelijke steriele houding tot
M aar, de scheidingslijn blijft. N ie t alleen Z a l ik U w disgenoot blijven
de hunne zouden willen maken. M aar wel
f nancieel, om dat ze in vele beroepen N iem and zal w agen mij te; verdrijven;
sta a t voor ons vast, d a t hun gehele betoog
slechter betaald V o rd e n dan hun blanke
G a heen.
deze strekking heeft en het is daarom no
collega, of m ede-arbeider. O ok moreel.
dig, hier tegenover uitdrukkelijk de „an
D
èn
y
’’
'
V o o r d e oorlog w aren de negers zelfs
dere k a n t" v a n h e t geval te laten zien.
in afzonderlijke vakverenigingen georga Z u lt ge zien. hoe glanzend schoon ik ben.
M o et men dan. w anneer men deze be
niseerd en konden ze alleen ongeschoold
Beschroomd, beschaamd.
wegingen niet in de steek wil laten, zich
of half-geschoold w erk krijgen. D e tweede
tóch m aar door één der beide strijdende
O ok ik b>en A m erika. *
wereldoorlog braoht d aarin veranderinc
grootm achten laten gebruiken? Z ek er niet!
Het gebrek aan a rb e id sk ra c h ten ^ n o o d Jan Eekhout. uit de D e eerste ta a k v an de revolutionairen is
zaakte de ondernem ers ook negers te
bundel: De neger
er zingt,\ii
zingt, uitgave juist als deelgenoten ia de bew eging zich
plaatsen iü baantjes, die een speciale scho
voortdurend tew eer te stellen tegen deze Ui
tg.
Mij.
Holland.)
ling vereisten en beter b etaald w erden.
imperialistische inm enging. M en moet de
Dit, en het feit, d at de C.I.O. ook negers ** T ypisch is ook. dat n a de oorlog ver- ze pogingen d e r im perialistische machten
toeliet, ja zelfs speciale propaganda-cam - scheiden boeken over negers door negers
aan a e k aak stéllen e n bestrijden. Men
pagne voor ’t lidm aatschap v a n de C.I.O. zelf geschreven, verschenen. In een volkan d it slechts doen door het propageren
onder de negers organiseerde, versterkte gend artikel zullen we« daar nader op in
van het handhaven van de eigen, zelfstan
natuurlijk bij de negers h et gevoel, van gaan. en er enkele bespreken.
dige leiding der beweging. (Z * v trd e tb lz. 4)

HET NEG rAAGSTUK

Iiv „T he W e ste rn Socialist” s ta a t onder
de titel „ H e t lan d v a n de V rijen” een ge
wol
schiedenis verm eldt, d ie zich onlangs in
de s ta a t M issouri in het Z uiden der V e r
enigde Staten hdeft afgespeeld. D aar ge
beurde h et n J ., d a t een 25-jarige m an, ' deze m an vrijgesproken! D e verontw aar
diging van het m erendeel der Amerikanen
aamd D avis Knight. trouw de met Junie
Spradley. K ort d aarn a w erd hij ge over dergelijke dingen g aa t meestal niet
arresteerd. om dat h et bleek, d a t de overdiep.
Z o is ook de actie tegen de rassendis
grootvader van D avid kinderen h^d van
een negerslavin, die dus de overgrootm oe crim inatie een w assen neus. E r bestaat in
der v an D avid w as. H oew el de opeenvol Amerika n.l. ook nog een segregatie, dat
betekent afscheiding. E n d a a r komt nie
gende generaties w eer blankgehuw d w a
m and aan. D eze segregatie houdt in, dat
ren. h ad dus toch D av id „negerbloed” in
zijn aderen en w as dientengevolge onw et in h et Z uiden der V.S. negers niet met
blanken in eenzelfde voertuig mogen zit
tig getrouw d m et de blanke Junie. V oor
deze m isdaad w e rd D avid nu gestraft met ten, niet van dezelfde openbare gelegen
heden gebruik mogen maken, enz. D e voor
vijf ja ar gevangenisstraf.
- H e t gebeurt niet vaak, d a t een blanke negers gereserveerde gedeelten zijn vuil
de kans krijgt, eens te leren voelen en en verw aarloosd. O n danks de w et tegen
de discriminatie, blijft d e segregatie.
begrijpen, w a t h et betekent neger te zijn
M aar ook in het N oorden, w aar de se
' in h et lan d v an d e vrijen. W a n t D avid
heeft zich natuurlijk altijd blanke •gevoeld, gregatie openlijk niet bestaat, bestaat ze
en w aarschijnlijk niet eens gew eten, d at in het verborgen w el. In fijne restaurants
ziin overgrootm oeder een negerin w as. w orden negers eenvoudig niet geholpenT h e W e ste rn Socialist veronderstelt, d at D e goede plaats in de schouw burg is toe
er in de bu u rt w aar D avid w oont, wel vallig net uitverkocht. Particuliere zieken
m eer loten v a n deze stam zullen w onen. _ huizen hebben hun eetgelegenheden voor
gekleurd en blank .personeel. V oor ruw
N u heeft deze geschiedenis nogal op
w erk is uitsluitend gekleurd personeel
zien g ew ek t in d e V erenigde Staten en
een grote perscam pagne ontketend. T e op aangesteld. H et lukt natuurlek wel eens
timistisch behoeven w e daarom trent niet een bijzonder begaafde neger, of een die
zo gelukkig is een vooruitstrevende, krui
te zijn. O n geveer anderhalf ja ar geleden
- heeft d e com m andant v an een gevange w agen te nebben, op een hogere post te
nenkam p een a a n ta l negers die to t dw ang komen, m aar d at is niet de regel. Iedereen
kan begrijpen, d at de discrim inatie zeer
arbeid veroordeeld w aren , w egens onge
hoorzaam heid op staande voet doodge— moeilijk te controleren valt. E n m aar wei
schoten. O n danks berichten in d e pers is nig negers zullen het in hun hoofd haleo*

Het laatste
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VAN NEDERLAAG TOT
OVERWINNING
W a a r onderdrukking cn uitbuiting is.
d a a r w ordt verzet geboren. W a a r men
zich bew apent cn verrijkt ten koste van
een grote schare van w erkers, d aar groeit
de geest van verzet. W a a r arm oe geleden
w o rd t als gevolg van uitbuiting, daar
groeit ook de wil tot strijd. B a a r groeit
dc wil om door middel v an strijd verbete
ring te brengen in eigen lot. W o rd t de
arm oe ondragelijk, w ordt de verbittering
o v er aang ed aan onrecht te groot, dan
kom t de strijd. D an komt men to t daden.
E en van de w apenen w aar de arbeiders
klasse voornamelijk h et eerst n aar grijpt is
de staking; de w eigering om te w erken
voor een loon d at v erre van toereikend is
om te voorzien in h et onderhoud v a n het
gezin.
D a t e r arm oe geleden w ordt, zal geen
enkele arbeider ontkennen. D a t hieruit
stakingen geboren w orden, is begrijpelijk.
W ij w eten, dat de stakingen van de ha
venarbeiders, v an de schoonm aaksters,
v a n de bouw vakarbeiders en de anderen,
een gevolg zijn van de slechte levensom
standigheden, hoezeer de burgerpers en de
p ers \mn de U niebonden ons ook wil laten
geloven, d a t ze veroorzaakt zijn d oor op
hitsing van de zijde v an E .V .C . en CJP.N.
W e willen helemaal niet ontkennen, dat
de C .P .N ., met de E .V .C . als bijwagen, de
arm oe van de arbeiders trach t te misbrui
ken voor politieke doeleinden. W e willen
niet ontkennen, d a t ze. in o pdracht van de

S takingen der F ran se arbeiders? Goed!
strü d tegen de pogingen d er C .P .F . deze
stakingen onder h a a r leiding en opper
toezicht te doen plaats vinden. Revolutio
n aire strijd in China? Ja! M a a r handha
ving v an het principe der revolutionaire
dem ocratie, geen aanvaard in g v an eventu
ele dictatoriale leiding door de Communis
tische Partij. D it zelfde standpunt moeten
revolutionairen ten aanzien van al derge
lijke bew egingen innemen. H e t is geen ne
gatief afwijzen, geen steriele afzijdigheid,
m aar positief ondersteunen, echter alleen
als eigen, zelfstandige strijd. H ier is het,
w aar de P .O .U .M . en zovele andere orga
nisaties te kort zijn geschoten. Zij hadden
geen vertrouw en in de eigen, revolutio
n aire k rach t van het proletariaat en zoch
ten n a a r bondgenoten buiten de klasse,
vonden daardoor slechts de dodelijke,
„vriendschap’’ van een imperialisme, dat
toevallig belang had bij e e n tijdelijk en bep erkst steunen v an de actie, mits deze aan
de eigen leiding w erd onttrokken en aan
die v an de imperialistische „bondgenoot”
onderw orpen.'
. W e willen onze beschouwing' hier af
breken, w ant een verdere toelichting is
n a a r w e menen overbodig. W e willen de
kern van ons betoog , niet doen verdrin
ken in een stroom van w oorden of van
uitvoerige .itoelichting” door voorbeelden.
W a n t w ie dit alles nu nog niet duidelijk
genoeg is, die zal ons stan d p u n t leren berijpen u it onze activiteit van elke dag, die
uidelijk la a t zien hoe w e de hier w eer
gegeven „theorie” in de practijk opvatten.
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herberg, aanvang 8 uur. Onderwerp: BeUamy-

Cominform. de arbeidersstrijd dienstbaar
w erk.
tracht te m aken aan haar politiek streven.
Werkgroep Vrije Jeugd en Jongeren. AmbonEn helaas v a lt piet te ontkennen, d at zij stra a t 18 I, Amsterdam.
(veelal nog) belangrijk invloed heeft op
de in verzet kom ende arbeiders. D a t het
verzet; d at zich m anifesteert in bovenge
noemde stakingefc, alleen het w erk zou H o lla n d se R a d in g
Ons wordt plaatsing verzocht van het navol
ziin van Stalinistische ophitserij, ontken gende
bericht:
nen w e ten stelligste. D aar, w aar bij dc
„Door diverse organisaties is samenwerking bereikt omtrent het beleggen van een Pinksterkamp
arbeiders de w il-tot strijd en de geest van
verzet niet aanWezig is, daar kan het S ta v o o r h et W e s te n van het land. Een comité is
gevormd, dat hieronder de plannen, die intussen
linisme w einig invloed doen gelden. De 'in
verre staat van voorbereiding zijn- gekomen, be
stakingen w aren^absoluut een gevolg van
kend m aakt. De beschikking is verkregen over het
de slechte levensom standigheden.
kamphuis „De Rading ' te Hollandse Rading, met
Intussen behoren verschillende .stakin het daarbij behorende dennenbos, waar gekam
kan worden. In het kamphuis hebben we de
gen alw eer to t het verleden, helaas zonder peerd
beschikkig over 100 bedden, terwijl het kampeer
werkelijke resuit&ten te hebben opgele terrein ruimte biedt voor meer dan 100 tenten,
verd. D at de U niebonden, met het N .V .V . dus een ideale gelegenheid voor een Pinkster mo
bilisatie en tevens een van de mooiste plekjes van
aan het hoofd, het einde der stakingen
Bovendien gemakkelijk te bereiken per
toejuichen, bew ijst w eer eens te meer, hoe Nederland.
spoor, bus, fiets of lopend, al naar verkiezing.
zeer ze zich diehstbaar hebben gem aakt
Het is de bedoeling een drietal lezingen te hou
aan de belangen v an de heersende klasse.
den over de volgende onderwerpen:
1. Organisatie van de arbeiders in deze tijd.
H oezeer elk klasgegevoel en klassenstrijd
2. Dienstweigering en verantwoordelijke pro
vreem d is aan deze „arbeidersorganisa
ductie.
. 1 , 1.
ties”.
3. Maatschappelijke problemen, psychologisch
Evenm in zien w e in, w aarom men een
belicht.
T er afwisseling wordt een kunstavond georgani
nederlaag m oet verdoezelen, zoals de S ta 
linisten doen, die hardnekkig elke verlo seerd, waarvoor prima krachten worden uitgeno
j ,
ren strijd e e n overw inning (zo niet geheel, digd.
Voor het houden van de lezingen en de kunst
dan toch gedeeltelijk) blijven noemen. H et avond wordt een grote tent gehuurd, terwijl wij
moet duidelijk zijn, dat ook daarm ede de „ bovendien de beschikking hebben over een zaai
strijd van de arbeidersklasse niet is ge voor pl.m. 140 personen. W arm e maaltijden zui
len tegen redelijke prijs verkrijgbaar zijn, evenals
diend. Slechts een volmondig erkennen,
koffie, thee, enz.
dat men een nederlaag heeft geleden en
Dit alles kan allemaal goed georganiseerd wor
een zoeken n a a r de oorzaken, kan ons den. mits wij op Uw aller medewerking mogen
rekenen. En om te beginnen bestaat deze hierin,
verder brengen. *■
door U nu reeds op te geven voor de PM ., zo mo-Indien men tot het inzicht komt, dat gelijk met gelijke voldoening der deelnemerskosten,
elke staking gevrijw aard dient te blijven
welke voor het gehele kamp bedragen voor de
gene welke in het kamphuis slapen, per persoon
van elk partij-politiek streven, d a t elke
ƒ 3.50 en die met eigen tent komen ƒ 2.75 per
aanval zo groot m ogelijk‘dient te w orden
persoon.
opgezet, d a t elke staking in handen van
Aangezien het voor niemand een bezwaar mag
de arbeiders z elf;moet blijven, en door de zijn de P.M. te bezoeken, vertrouwen wij er op,
dat die kameraden, welke over een ruimere beurs
arbeiders zelf nnjet w orden gevoerd, dan
p a s is het mogelijk, dat deze nederlagen in beschikken iets meer zullen betalen, opdat wij een
fonds kunnen vormen, waardoor het mogelijk ts
de toekom st tooh nog kunnen w orden om om
iedereen de gelegenheid te geven de P M ..te
gezet in overw inningen/ W ij nemen ons
bezoeken. Verder doen wij een beroep op allen
die daartoe in. staat zijn. een bijdrage te storten
voor daarop in een volgend artikel terug
in het garantiefonds.
te komen.
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Vrije Jeugd en Jongeren
Maand'Programma van de W erkgroep Vrije
Jeugd en Jongeren.
Men verzoekt ons plaatsing van het volgende:
12—13 M aan. Streek-weekend in de jeugdher
berg Oosterland te Den Oever (W ieringen). Spre
kers: Cor v. d. Steen, Simon Redmeijer (over
Multatuli) en Herman den Hartog (over het doel
van ons werk).
26—27 Maart: SpeÖale Jongerenconferentie over
Kerk, Partij en Staat in de jeugdherberg Rhijnauwen te Bunnik (Utrecht-Zeist). Inleiding en vrije
uitspraak van alle aanwezigen. Verder muziek,
declamatie, zang en dans.
9—10 April: Streek-weekend in de jeugdherberg
Assumburg te Heemskerk met een vrij onderwerp.
Muziek, zang en dans en een duinwandeling. Z a
terdagavond lezing met lichtbeelden over het leven
der bijen.
De weekends vangen Zaterdagsavonds om 6 uur
aan. Brood zelf verzorgen. Dekens meebrengen.
Toegang op onze NJHC geleiderskaarten. Aanmel
dingen zo spoedig taogelijk inzenden aan Chris
Cornelissen, Ambon«raat 18 I. Amsterdam. Bij
inlichtingen: porto InÜuiten s.v.p. voor toezending
bericht en nadere gegevens van weekends en
werkzaamheden.
.
.Amsterdams zang-lèkenspelgroep: elke Dinsdag
avond in de J.H.; muziekgroep: elke W oensdag
avond bij Rie Hooijberg, Lumeijstraat 27 III.
Dinsdag 22 Maait: contactavond in de jeugd

Correspondentie, opgaven en geldzendingen aan
J. Hoogeveen, Middenweg 117, Haarlem. Postre
kening 228268.
Het Comité.
Onze Bond heeft besloten haar medewerking
aan dit kamp te verlenen en wekt alle lezers op
daaraan deel te nemen. W ij zijn van mening, dat
in de linkerhoek van de arbeidersbeweging aan
zulke bijeenkomsten, gepaard gaande aan uitwisseling van gedachten, grote behoefte bestaat. Laat
ieder de mogelijkheid van deelneming overwegen.
Met wat wikken en wegen en zoveel mogelijk voor
eigen levensbenodigdheden te zorgen, zijn de kos
ten vrij laag te houden.
Redactie Spartacus.

Voorj aars-Conferentie Spartacus
De voorjaarsconferentie w ordt ditmaal
te Am sterdam gehouden en wel op Z ater
dag en Z ondag 9 en 10 A pril a.s. D e zaal
w aar de bijeenkom sten zullen plaats vin
den, w ordt nog n a d e r bekend gemaakt
De w erkgroepen en kernen zullen binnen
kort nadere voorlichting ontvangen. Ook
deze keer zullen de bijeenkomsten voor zo*
ver de zaal daarto e gelegenheid biedt, op
de Z o ndag toegankelijk zijn voor genodigden. Z ij die d aarvóór in aanm erking wil'
len komen, kunnen dit m ededelen aan d<
w erkgroep C ontact per adres Postbus 7046
A m sterdam ^Zuid 2.

WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACl^
Redacteur

R.
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voor komende strijd
G een directe resultaten. hervat, dan moet men toch het tekort aan
memorie van zijn lezers wel bijzonder
De stakingen van de laatste m aanden
te A m sterdam zijn in het algemeen ten groot aanslaan, wil men dan nog hoog van
einde, ook al duurt de actie van de a r de toren blazen.
De A m sterdam se stakingen zijn onge
beiders in de sig aretten in d u strie nog
voort. De losse havenarbeiders zijn 23 twijfeld, w at de directe uitkomsten betreft,
Februari w eer aan het w erk gegaan, n a als verloren te beschouwen. M aar het ver
dat zij zich e r van tevoren Van hadden
leden heeft meermalen bewezen, d a t de
m achtsontplooiing van de arbeidersklasse
overtuigd, d a t e r althans geen rancune
zou plaats hebben. D e lassers van de plaats heeft dw ars door verloren stakin
Nederl. D ok-, Scheepsbouw -M aatschap- gen heen. D e in deze stakingen opgedane
pij (N .D .S .M .) besloten W o en sd ag 9 Fe ervaringen kunnen w orden benut voor
verdere strijd en dan zou er minder zijn
bruari nog met 91 tegen 65 stemmen. ,de
verloren dan gewonnen. W a n t, wij k u n 
staking voort te zetten, doch de E .V .C .leiding liet de volgende m orgen de arbei nen het toch wel hierover eens zijn. dat
zelfs in het geval er van enkele succfcssen
ders per m anifest w eten, d at de staking
was opgeheven. D it fnuikte de nog aan  sprake zou zijn geweest, daarm ede aan
wezige verzetsw il. N a ruim zeven weken
het algem ene levensniveau van de N ed er
strijd, m eldden de stakers zich w eer bij de landse arbeidersklasse weinig zou zijn
directie, w a a r zij de boodschap in ont veranderd. Bovendien, ook in deze v ervangst moesten nemen, d at zij hun plaat zetsuitingen ligt ongetwijfeld voor de heer
sen niet direct konden innemen, en nader sende klasse de w aarschuw ing, d a t onze
bericht van de directie zouden ontvangen. klasse niet bereid is zonder strijd alles te
Erkend moet w orden, d at dit wel een bui nemen, w a t men haar wil opdringeiT.
tengewoon slecht resultaat van hun actieErbarm elijk propagandistisch peil.
is. T enslotte hebben ook de stakende
i
^
schoonmaaksters de strijd moeten opge
H et kan niet anders, of de arbeiders die
ven. Zij, die in dienst w aren bij de ge kennis nemen van de „voorlichting” die
meente Amsterdam, moeten als gevolg van
N .V .V . en andere U niebonden en d a a r
net ontslag, d at de gemeente aên de sta«« tegenover de E .V .C . nu o v er het verloop
kenden gaf, voor een dee! het feit van een
van deze acties geven, m oeten wel van
directe loonsverlaging aanvaarden, omdat walging w orden vervuld. Terw ijl het le
zij nu als nieuw e arbeidskrachten w orden
venspeil v an de arbeidersklasse erbarm e
aangenomen tegen lagere lonen dan voor lijk is en als gevolg van stijgende kosten
heen voor hen golden.
van het levensonderhoud en van door
Toch, menen wij, mag men m aar niet loonstop bevroren inkomsten van de a r
jonder meer over verlies spreken. N iet beiders steeds onhoudbaarder w ordt, w e
dat wij er iets voor gevoelen nederlagen
ten de heren arbeidersleiders niet b e te r te
in overw inningen om te toveren. D e me
doen, dan de arbeiders op de m eest de
thodes van „D e W a a rh e id ” zijn zeker dè magogische wijze de misdadigheid en ge
°nze niet. Bovendien, de arbeiders, ook
w etenloosheid van de leiders van de con
Jj die bij de staking betrokken w aren,
currerende vakbond te bewijzen. D e slot
doorzien zulke m anieren best. E n w anneer
tirade is dan steeds: w ordt lid v a n het
„De W a a rh e id ” twee dagen n ad at nog
N .V .V ., of in het tegenovergestelde ge
*en aa n tal voorw aarden van d e E .V .C .- val, van de E .V .C .
transport w erden gepubliceerd, genood
De w eerzin die dit alles wekken moet
zaakt w ordt mede te delen, d a t de arbei en de conclusie, d at aan beide zijden wel
ders de arbeid onvoörw aardelijk hebben
een buitengew oon grote vuile w as voor

Red. en Adm.:
postbus 7046 te Amsterdam- Zuid U.
Ab. p. kw. f 1.50 bi) vooruitbet Uitg.
.De Vlam", postgiro 168797 te A’dam

handen moet zijn, is w ellicht één v an de
belangrijkste w instpunten, die uit deze ge
beurtenissen v erk reg en w ordt.
W ij willen d a n ook niet zeggen, d at in
de w ederzijds gem aakte beschuldigingen
geen gronden van w aarheid schuilen.
M aar de beschuldigingen w orden allen op
een zo m iserabele wijze voorgedragen, dat
zij slechts w rok en h aat, doch allerminst
beter inzicht ten gevolge kunnen hebben.
H et beste zal ind erd aad zijn, d a t de N e
derlandse arbeiders, aannem ende d a t deze
to ta le v o ile w a s aan beide zijden aanwezig
is. H et is juist, d at de U niebonden geen
strijdorganisaties van de arbeidersklasse
meer zijn. H et is juist d a t hun bureaux en
hun leiders een onderdeel uitm aken van
het georganiseerd optredende kapitalisme,
dat zich hier verbonden w eet met het
A m erikaanse imperialisme. M aar evenzeer
is juist, d a t de E .V .C . een m antel-organisatie is van de C .P .N . en d at die C .P.N .
verbonden is met die andere w ereldm acht.
Rusland. H et is duidelijk, d a t Rusland, dat
in een econom ische en dus ook politieke
strijdpositie s ta a t tegenover het Ameri
kaanse blok. econom ische verzwakking
van dit laatste als w inst moet zien. V erzet
van de arbeiders in al de landen, die tot
de A m erikaanse invloedssfeer behoren,
verzet tegen hun uitbuiting en dienstbaarmaking aan de W esterse krachtsont
plooiing, v e rste rk t indirect de positie van
Rusland. Beoordeelt men van die gezichts
hoek uit de positie v an de arbeiders in
W est-E u ro p a, d a n kan dit, indien het op
oppervlakkige wijze plaats vindt, makke
lijk leiden tot de conclusie, d at Rusland en
•de W esterse arbeidersklasse dus eigenlijk
bondgenoten zijn, d at Rusland de W e s
terse arbeidersklasse, en de W esterse a r
beidersklasse R usland moet steunen. En,
om bij de stakingen te blijven, dat de ac
ties d er arbeiders Rusland ondersteunen
in zijn strijd tegen A m erika en dat de Rus
sische politiek en die d er Stalinistische
partijen in het overige deel van de wereld
overeenstem t m et het arbeidersbelang. De
v raag is echter, of deze oppervlakkige re
denering juist is. W ij zeggen, dat dit met
het geval is.'
M aar zeker is, d a t w anneer men alle
arbeidersacties in E uropa vanuit deze
kwesties gaat beoordelen, men veel gro
tere m aatstaven moet aanleggeii, aan de
daden van bonden en leiders dan: onbe-

