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Achter dc vaak imposante gevels van de uit het 
reformistisch« Wdvak daterende WQB&gf*, <H«»t 
thaos me«r en ’ meer een scherpe jvomngrpisère 
schuil Daarbij wachten tienduizenden Jonge mens«n. 
jaar- te» Jaar uit, tevergeefs OP de mogelijkheid een 
gezin te vestigen. ’

De arbeidersklasse wordt ook in dU Qjwicbt ge
dwongen zieh be*i0 U h©«d*n met dj» vraag. hoe 
M  door eigen activiteit , invloed kap witMteMP «p 
de.woningproductie, Da* dit voor de bouwarbeider* 
in het bijzonder vap betekenis I«, UpMt veor Mfr 
allen va»t. V w  beo «*et de vraag rijzen: wat 
«Hen W ij b*»uw«n: b a n k g e b o u w e n  ep k a z e r n e »  Of 
woningen tor voorziening in de n«»4 v »  
ei«m klam ? ‘ • • ;  1 »• '

UIT ENGELAND
Het volgende bericht is ons toegestuurd uit En

geland. waar het in een grote oplaag ta fabrieken 
en werkplaatsen verspreid is. Het Industvlal Liaison 
Committee bwtoat mt arbeider^vertegenwwrdigers
van v cm M ltod t bedrijven. Het * •< *  « g a f  op U\ 
conflicten en v e w rg t 49 voprJicbUng, 
staking van d# Lendenw havenarbeider», die 15 ft 
\7  duizend arbejderf omvatte, Is ipm.ddels opge
heven. door een eteusyle in de arbeidsovereenkomst, 
atóeelotea door d t  vakorganisatie, die luidt, dat 
directe actie verbóden is en dat een termijn van 
drie weken in acht genomen moet worden, ingaande 
dc dag waarop de grieven bekwd f  w a a k t 5tf|n. 
Het manifest spreekt overigen? vgor z«di ze».

\Q April 1919,
Indu?trial I4ai»gn Co^mWee.
Beste kameraden.
Als Jullie deze brief ontvangen, zijn de Londense 

havenarbeiders in staking. Deae staking wordt ge- 
voerd ter verdediging van 47 arbeiders, mannen 
van verschillende taftfld, die overtollig verklaard 
«Ja door de National Dgek IjifcojK Board. Deie 
4 7 'arbeiders zijn d t eerste van 700, die op de 
nominatie staan v p ^  entslag. P e  National Steve* 
dores (wd Dickere UpiPP -the Blue* heeft officieel 
opgeroepen tot deze ft^fcing. ter verdediging van 
hun ledep, inclusief de eerste »47 .

The Transport General Workers Union „W hi- 
tes” wil tegen de staking opponeren, wat trouwens 
te verwachten was, maar het i« niet waarschijnlijk, 
dat de eenheid der arbeiders gebroken zal worden 
door deze iytrige. De leden van-^W hites" weten, 
dat het merendeel der ontslageMrlfciders leden van 
hun organisatie zijn. De Londense havenarbeiders 

• stgken tegen de onmenselijke methoden, die toege- 
past worden met het ontslaan van arbeiders die, of 
te oud zijn of door ziekte of uitputting niet meer 
voor. bet zware werk geschikt zijn.

De opdernemer?practiik,die mannen met jaren vap 
dienst zonder pensioen op straat gooit, Va» vo°r 
de oorlog algemeen eq wordt nu onder auspiciën 
van de Labourre^ering weer voortgezet.

In h?t z.g.n. belang van de wederopbouw, beeft 
de Labourregering, in samenwerking met deonder- 
ncmers, het aantal baven^fbeiders van 38.00Q van 
voor de oorlog, tot 27.0QQ teruggebrapht. Nu wordt 
openlijk verklaard, dat dit aantal «net nog 7000 ver
minderd wordt. Duidelijk gezegd: 7000 arbddera 
z0h voor ontslag voorgedrag«»,

Deie maatregelen worden dqgrgevoerd. ondanks 
feit dat de werkzaamheden iP de haven, vet

gedrukt in volumen, sijp tpeqenomen.
De havenarbeiders zijn niet de enige groep, die 

door dergelijke maatregelen bedreigd wordt, Ook de 
spoorwegarbeiders, machinebouwers ep arbeiders 
uit de filmindustrie staan deze maatregelen te wach
ten. Het is het belang van de ondernemers, een 
reserve te hebben van werklozen, die ingezet kun
nen worden bi) komende loonconflicten. \

De havenarbeid«« strijden vandaag voor alle

f  " v i w d e  havenarbeiders die, door ziekte, ouder
dom «f anderszins niet meer oesflblkt Rijn vopr bet 
zware werk, is door de „Industrial LiaiSOP Com- 

’ een pensioen vun £ ?•— p v  weekgevraagd. 
irregering en de werkgevers, „The Natio

nal Dock Labour Board", vergaarden, dat dit on- 
mogebjk was. •

Maar bestudering van de winsten toont aan, dat 
bet zeer goed mogelijk is. Een heffing van W eant
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SPARTACUS O P D E VESUVIUS
VernntwQordinq over de maand Februari 194§. 
Werkgroep Amsterdam:  ̂ >

a. Jjossë bijdragen: ' w ___ ri « c...
Lezers Staatsliedenbuurt ƒ1.20, Lezers Zaandam 
/  7.17, Lezers'Barentszbuurt ƒ 4.24, C. V. W . 
te A. ƒ 1 , - .  Totaal ƒ 13.61.

b.’ Vaste bijdragen: 1 „ .
J. de G. ƒ 1 .- ;  W . v.1 ’d. W . ƒ 1 , - .  Ti; B- 
} ƒ i . _ .  w .  t i c ?
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Totaa}
Gedurende dat tijdvak werd over Ja  U m e

E
;r ton, Import en esport, zpu voldoepde zijn om 
'e kosten te dekken;
P e  „Economist ” v*n 26 Februari 49 brengt een 

analyse van de inkomflen en winsten, gemaakt door 
de grote bedrijven. Zij bevat als voorbeeld de to
tale inkomsten van 3 l |  maatschappijen. De scheep- 
vaartgroep steeg vah £ 2.042.0Q0 in 1947 tot 
£ 3.424.000 in 1948. Bn dat is Pog maar een voor
beeld van enige der maatschappijen.

Onze bavenarbeide<fvertegenwbordigers van het 
bovengenoemd comité verzoeken aan alle militante 
groepen de feiten van deze staking bekend te maken 
en de leugenachtige propaganda van de Lpbour- 
regering, werkgevers f a  kapitalistische pers te be
lichten. •

Maar dat is niet gfpoeg. W ij vragen Jpllie ook, 
vanuit de bljeepkpmstfn die Jullie beleggen, solida
riteitsbetuigingen te #uren, die op opze massa
bijeenkomsten kunnen worden voorgelezen.

INDUSTRIAL WAISON COMMITTEE.

p r ij s v e r l a g in g  "
priji v^n gns, aegehfift; ,,D« Slavcn- 

m iw tschappij t o f  A rb ^ id c ram w b t * ia 
van heden af slfcht« (franco pa t pp?») 
30 cen t. Qestelléè pnder bijvoeging van
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„De Vlam" ontvangen; E r G* v -
G. V. M . te V r -T i ;—f ^  i® R.
te w .  1 1 .- .  A, v. d; W. te B. ƒ 2 . - ,  J. L. te W ,
f 1 05. P. C. t. V. te A. ƒ 1.—, v. d. T . te R.

U  T . te S. ƒ 1>—. E. 1L B. te R  #250.
J. v. D. te H. 14.— . T . v. d. H. te A. ƒ350, K. 
te B. ƒ 11.—. Weine bijdragen tezamen ƒ 1.55. T o
taal ƒ39.60. Totaal Amsterdam ƒ85.21.

De Werkgroep Den Haag zond ons de verant
woording over het 1ste kwartaal (Jan.—Februari—
Maart) 1949.

De nummers 33 ƒ 2 .-p  360 ƒ 5r—. 392 ƒ 3 ^ 4  
737 ƒ 2 .^ ,  754 ƒ5.—. 757 ƒ 10,—, 761 ƒ4.—, 823 
ƒ 5.—, 824 ƒ 3,—, Totaal ƒ 39.—,

Agent Den Haag: Jan. ƒ 8,98, Febr. ƒ 2.24, Maart 
ƒ2.12. Totaal ƒ13.34.

Agent Scheveningen: Jan. ƒ 2.92, Febr. ƒ1.98, 
Maart ƒ 1.85. Totaal ƒ6.75.

Nagekomen Den Haag ƒ 4.67.
Totaal Den Haag ƒ 63.76.
Totaal geaeraal ƒ 148.97.

Pinkster-Mobilisatie 
Hollandse Rading

"D oor de N .B.V.S., W erkgroep  voor 
R adicaal Pacifisme, Spartacus et» de Vrije 
Jeugdgroepen is een commissie benoemd 
to t voorbereiding van de P.M . Deze zal 
w orden gehouden in h e f  Kamphuis „De 
R ading” . Bovengepoemdc groepen heb
ben de beschikking gekregen over het 
kamphuis, met de daarbij gelegen dennen
bossen. V an  drie sprekers kregen we 
Teeds toezegging dat ze een Inleiding wil
len houden, terwijl een bekende kunste
nares in principe toezegging heeft gedaan 
voor ons op te treden op de te  organiseren 
kunstavond. V an  medewerking zijn we 
dus reeds verzekerd. W ij verw achten nu 
da t ieder, die van  plan fs aai* de P*M, 
deel te  nemen, eich ten spoedigste ta l  op* 
geven, zo mogelijk met gelijke toezending 
der deelnemerskosten, welke voor degene 
die in het kamphuis slaapt ƒ 3.50 en voof 
hen, die met eigen ten t komen, ƒ 3.75 be* 
dragen. M ogen wij er °P  rekenen da t zij, 
die iets meer kunnen missen, d it niet zul
len nalaten, opdat het financieel voor 
ieder mogelijk wil *ij» de P,M. te  bezoe
ken! H et volledige program m a zal bin- 
nenkort bekend w orden gemaakt. W erkt 
mee aap  het slagen van  de P.M .. door u 
direct op te  geven voor deelname aan I« 

; Hopgeveen. M iddenweg 117. Postreke?
ning 22M6S, j

D e Commissi*
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postbus 7046 te Alnatefdaa^Zakl 0.
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U tie  UMjni d t  p a t ?
In het programma voor de viering van 

het Koninginnefeest te Amsterdam is een 
belangrijke plaats ingeruimd aan de orga
nisatie van een groot ganzenbordspel voor 
kinderen in het Stadion. Een grote gans 
was al dagen lang het symbool, dat op de 
Dam de verkoop van loten moest stimu
leren. O p  het speelveld van het Stadion, 
dat als een ganzenbord was ingericht, w a
ren groepen van proletariërs-kindertjes 
de ganzen. O p de ere-tribune rolden de 
dobbelstenen, geworpen door hen die op 
zulk een ereplaats aanspraak konden ma
ken. de gansjes kwamen krachtens hun 
lot, terecht in herberg, put en gevange- 

|nis, of vonden de dood.
Niemand van ons zal zich interesseren 

Ivoor de afloop van het spel. W a t we er 
Ivan wisten,-hebben we uit de pers van de 
llaatste degen geput. M aar terwijl wij van 
|één en ander kennis namen, konden wa 
niet nalaten dit „veel vergrote oud-Hol- 
landse ganzenbordspel’' te vergelijken met 

Ihet sp a , dat op nog veel groter schaal 
Jwordt gespeeld in het werkelijke leven. 

)k d a a j ganzen die worden gebruikt. 
>k daar mensen, die op de ere-trfbtmes^ 

zitten, en het lot verdobbelen van hen die 
le pat, da  straf, het wachten, de gevange
ns-en de dood w acht. En ook d a a r .......
we w int 4e pot? M aar de winst is fn geen 
jeval voor de vooruit of achteruit gescho
ren ganzen, de rtbesdera, 

j  —ö —
Wie wint de pet? Het «pad ven de 24e 

Idoerlog is voortrff. De dood is het lot 
fltfftioenen geweest. Gevangenis en 

Qcentratfek&mpen trof tienduizenden 
leren. Grote landen *Jpft •cooom.acii to- 

*  de pot «efMkt. Slacht} tnfcele gro- 
impefiaHstfecfce nradken wonnen- é t

En opnieuw wordt es gedeeld op het 
‘ raaitfónale §*raenba*d. W eer bepaalt 

lo f welke gwzwt vooruit of achteruit 
ten worden geschoven. En weer heb-

H o . lang

Het fcegiwrtnaiche Nedeftond ia be
trit de strijd geftoman. Zoals fn vcef 

aere t . % .  Ovetwfanende landen, waa h a t  

leven vnlakfaa oaiw ldh l

V age oorlogsbeloften aan de arbeiders 
waren snel vergeten. M achines en fabrie
ken w erden vernield. Handelsconnecties 
waren verloren geraakt; de koopvaardij
vloot afgetakeld, Beleggingen in het bui
tenland w arén opgesoupeerd in de oor
logsvoering, en de koloniale winstbronen 
voor de N ederlandse bezittende klasse 
verkeren in gevaar en zijn opgedroogd. 
Kort samengevat: de pot is leeg; de pot 
die de Nederlandse bezittende klasse zich 
in enige eeuwen van  uitbuiting van eigen 
en koloniale m assa’s had gevormd.

W ie  w int de pot? D at heeft alleen zin 
w anneer er een pot is, die de moeite vén 
het winnen w aard  is.

In dit teken is het „oud-Hollandse gan
zenbordspel na de oorlog opnieuw begon
nen. O ok in N ederland worden de arbei
ders w eer en sterker dan ooit tevoren ge
bruikt voor een sp d , w aarin en w aarover 
zij ze!f niets, m aar dan  ook niets, hebben 
te verteilen.

H et nationaal vermogen moet worden 
hersteld. Eèn nieuwe grondslag moet wor
den gevonden om de winstmachine op 
gang te  brengen. Evenals in andere Euro
pese landen w ordt daarbij dankbaar ge- 
bmik gemaakt van het nu ongeveer een 
jaar gefeden in 'werking getreden Mar
shallplan. Amerikaanse credieten moeten 
het economisch leven hesstellea en . op 
gang brengen. Samenwerking tussen ka
pitaal en arbeid? meer produceren én t o  

weinig mogelijk verbruiken; dus minder 
importeren cn veel meer exporteren; dat 
hebben we o p  vetorlef wifeee als de na- 
tuurlijfwte raak van de wereld horen ver
kondigen.

Ondertussen gcoeidin *~1tt~atinnnil 
opnieuw de imperialUftisdie tegenstéüin- 
g»n. Her woord „oorlog” krijgt opnieuw 
en steeds meer de klank van iets dat ln 
het naaslc verschiet ligt, Hat Atlantisch 
pact werd gealoten. Nederland werd daar
in opgenomen. Naast de nieuwe ver
schik kin gen die het aandtenL betekent 
hef voor direct nieuwe reutaantUa Éhian- 
citie lasten. W aar kaast *,de pot ika eaaa 
gedadMe* als eea niet te eeqaettfl Uesüs- 
sénd le it Ntenwe lasten, dat ftetefcenf 
voor i t t  Nederfandse kaaiÉafisme maai- 
10kar vedMndingan am U t  >,aatiatiaai 
vermogen^ te herstellen. De opbssllftf Hfll

voor de hand: hafdèr werken, arbeiders; 
minder gebruiken, arbeiders; de buikriem 
aansnoeren.

—o —

D e léiders van hét N ederlandse econo
mische leven 2ijn niet gehéél en al onte
vreden over de vorderingen die in de af
gelopen jaren zijn gemaakt. Natuurlijk,,er 
zijn nog allerlei dreigingen. D aar is *in de 
eerstfc plaats die van het opdringende en 
stokende staatskapitalistische Rusland, 
ten onrechte communisme genoemd. M aar 
het reeds genoemde, Atlantische, pact. is 
althans een waarborg, d a t W estE uropa 
bij de verdediging niet aan zijn lo t zal 
worden overgelaten. Alweer, de pot is in 
3*dina.

O ok dc mogelijkheid van een nieuwe 
économische crisis geeft de heren onge
twijfeld Zorgen. M aar alles bijeen is dit 
juist aanleiding om met te  groter kracht 
de „economische vooruitgang" na te stre
ven. D at betekent, da t met behulp van z.g. 
arbeidersvértegenwoordigers in het poli
tieke en economische levén, d e  uitbuiting 
van de arbeidersklasse w ordt vergroot

D e industriële productie is (1938 stel- 
leadeiop 100) als volgt gestegen: 1946 74; 
1947 94; 1918 114 en 1 Jan. 1949 115.

D é agrarische productie geeft (1935/ 
36 stellende op 100) de navolgende cij
fers, te rien:
1945/46 65; 1946/47 93; I947/4Ä  106; 
cn geraamd wordt voor 1944/49  114.

U ziet: belangrijke voortrttgane.
Het tekort* op de betalingsbalans van 

Nederland tegenóver het buitenland ''be
droeg in 1947 1516 millioen. In 1946 was 
dat tekort teruggebracht tot 9f1 millioen.

Dus ook hier veAeterintf. Maar tóch 
voor het Nederlandse kapitalisme nog eén 
zeer bedenkelijke toestand.

Zulke jaarlijkse tekorten tÊfa voor de 
beamende klasse op de dtffrr natunrtijk 
onhoudbaar. Daardoor nemen iaimers de 
schulden aan de buitenlandse Imperialisten 
toe. Door verfM tinf vun 4a aekuldes 
neemt ook de i*êütt¥tfpfctlitlB £ tóe, f*d*t 
op «He manier in da vorm van resten het 
buitenland gaat streken met cfa sMerwaef- 
de die de Nederlandse irheidriihlawc 
voorthsenet N ét joagatd w ta h y  vM  de 
NeéeHmwse Batdt vesttat op $ü dete  ditf- 
gen dé a a n d k ^ t  p u m  w ó rlr 4a* Bal

A \



Een ernstig woord!
N aar aanleiding van de circulaire, die 

door het fonds „Spartacus op de V esu- 
vius" dezer dagen aan  de lezers van  ons 
weekblad w erd toegezonden, menen wij 
goed te doen, ook in ons blad zelf aan
dacht te vragen voor de moeilijke positie, 
w aarin het nog steeds verkeert.

Deze moeilijkheden zijn ten nauwste 
verbonden met de positie van de arbeiders 
klasse.

H et gebrek aan inzicht in de klasse is 
e r oorzaak van  dat strijd, en organisatie 
van  de strijd, zich zo zwak betonen. Deze 
druk ligt op alle strijd willende elementen. 
Alle in W t W esten  zich tegen het kapi
talisme kerende stromingen kunnen zich 
daaraan niet on ttrekken/Z ij vechten allen 
tegen de stroom. D at geldt zelfs het S ta 
linisme, d a t zeker ook in W est-E uropa 
niet groeit. M aér een organisatie als Spar
tacus ondervindt de dubbele druk. Z w ak
te doet de arbeiders uitzien naar hulp. 
Ook die arbeiders, die nog altijd strijdwil

vesuvius
in zich hebben» [zoeken n aar hulp. H et 
begrip, da t zij zicjb alleen zelf en zelfstan
dig kunnen helpen, bezitten zij voor een 
groot deel niet, om dat ze geen inzicht 
hebben om trent 4 e  wereldverhoudingen, 
om trent werkelijk communisme en om trent 
de grondbeginselen van het komende 
nieuwe verzet. D aardoor en 'd o o rd a t een 
deel van de nog strijdbaren hun hoop stelt 
op Staatskapitalistisch Rusland, lijkt het 
soms, dat het Stalinisme zuigkracht uit
oefent op de massa, terwijl een ander 
deel van de ma$sa zich laa t inschakelen 
in het W e s te rse ,front. In feite is het niet 
kennen van de nieuwe verhoudingen er 
oorzaak van  d a t er nog geen sprake is

Vervolg van pag. 1 
komen we er niet, indien deze verm eerde
ring verdwijnt in verbruiksstij ging. Slechts 
dat deel d er productieverm eerdering, dat 
dienstbaar w ord t gem aakt aan  de dekking 
van het budgettekort en aan  de financie
ring van  investeringen, kan werkelijk be
dragen to t vermindering van  het beta
lingsbalanstekort. Z onder evenwichtige 
financiën geen monetair evenwicht, zon
der monetair evenwicht geen betalingsba- 
lansevenwicht, zonder betalingsbalans
even wicht geen levensvatbaarheid."

U  ziet welk een evenwichtSacrobaat dr. 
Holtrop, de president van  de Nederlandse 
Bank, is. Deze zelfde evenwichtstheorieën 
doen natuurlijk opgeld in alle andere lan
den, met gevolg, da t zij allen willen uit

voeren en zo min mogelijk invoeren. U  
weet, het gaat om de pot van  mijnheer. 
Jammer dat men om te exporteren ook 
landen nodig he^ft, die importeren.

—o —
Aldus kunnen wij slechts to t de conclu

sie komen, d a t internationaal op het wel
vaartspeil van cje arbeidersklasse w ordt 
aangevallen en dat noemt men dan „sa
menwerking tussen arbeid en kapitaal”.

Dit aan  de arbeidersklasse duidelijk te 
maken en daarm ede de voorw aarden te 
scheppen voor een nieuw internationaal 
klasse-optreden van  de arbeiders is w aar
lijk w erk van betekenis. W erk  dat, indien 
het gevolgen heeft, ook het beste middel 
is, in de strijd tegen de dreigende imperia
listische oorlog.

van  een werkelijk nieuwe arbeidersbewe
ging en van nieuwe arbeidersorganisatie 
op de grondslag van de bedrijven.

D it is de toestand. Én onder deze om
standigheden leeft ook Spartacus op de 
Vesuvius. Benauwend zijn vaak  de om
standigheden w aaronder wij moeten w er
ken. D at geldt zowel de krant, als de ac
tiviteit van  dé kameraden, die mondeling 
hun propaganda willen doeii.

M ogen wij de strijd opgeven? Neen! 
N atuurlijk nie't. M aar dringt het wel 
steeds tot allen door, w at het zou beteke- 
ken, w anneer ons blad zou moeten worden 
opgeheven? Laat het ons eerlijk zeggen, 
week in week uit vechten wij voor het 
uitkomen van onze krant.

Geen organisatie, die zo duidelijk poogt 
de arbeiders de nieuwe posities te  verklaren.

H et einde van onze k ran t zou voor allen 
die, om dat het hun overtuiging is, na tuur
lijk door willen gaan eigen k lasje voor te 
lichten, een zware slag zijn. W anneer wij 
in de loop van de vijf na-oorlogse jaren 
hebben gec6nstateerd.dat hier en daar on* 
ze beschouwingen meer en meer worden 
gebruikt bij het aanduiden van  de maat
schappelijke verhoudingen, dan pas besef» 
fen wij, hoe nodig het is, dat wij ons werk 
met het weekblad Spartacus kunnen voort
zetten.

Daarom  doen wij ook van  deze plaats 
een zeer dringend beroep op allen voor 
wie Spartacus een wekelijkse vriend en 
voorlichter is. Z o rg t met ons, da t zijn stem 
zal blijven klinken. Voorkom t, dat een of 
andere week het blad niet zal kunnen ve* 
schijnen. Steunt naar Uw beste kunnen 
„Spartacus op de V esuvius” .

D oet w at ge kunt! D oet he t direct!

Vlvtft nieuwe aAanne’&
wuvt „SpwUacut”

HET VREDESCONGRES TE PARIJS
W e  hadden in de afgelopen week een 

ernstig dispuut met een kam eraad naar 
aanleiding van het V redescongres te  P a
rijs, dat inmiddels achter de rug is. W ij 
brachten naar voren dat we zeer sceptisch 
stonden tegenover de‘~'gedachte om dit 
congres als een manifestatie voor de vrede 
te zien.

D it ontlokte aan onze kam eraad de re
pliek: Natuurlijk, dat had ik wel kunnen 
denken. W anneer het niet van Spartacus 

'"is, is het in jouw ogen niet goed.Nou, mij 
kan het niet verdommen; ik ben voor de 
vrede en of het nou van de katholieken, 
of van Stalin komt, als het voor de vrede 
is, dan ben ik er voor.”

H et lijkt ons goed deze discussie voor 
het aanvangen van een artikel te benut
ten. Vermoedelijk zullen er ook anderen 
zijn, die toch met meerdere of mindere 
sympathie tegenover "zulke congressen 
staan en die ons beschouwen als on
vruchtbare criticasters, uitsluitend omdat 
het initiatief niet door ons is genomen.

Laten we beginnen met een w aarheid 
als een koe te constateren. De gehele a r 
beidersbeweging verkeert in een impasse. 
Natuurlijk zijn er wel hier en daar 
en telkens w eer verheugende sympto
men, da t de arbeiders n ie t van  plan 
zijn alle onrecht en7' alle aanslagen 
op hun levenspeil zo m aar zonder 
meer te slikken, m aar ontkend kan  niet 
worden, da t er van een werkelijke bew e
ging van de arbeiders geen sprake is. Een 
deel heeft het vertrouw en in eigen kracht 
en kunnen verloren. V ele, toch goede en 
oprechte socialisten, voorheen actievestrij- 
ders, staan nu werkeloos aan de kant. Zij 
zijn terneergeslagen, leven niet, m aar la
ten zich leven. In het k ad e r van dit a r 
tikel is h e t niet mogelijkf alle oorzaken

daarvan na te  gaan. V ast staat echter 
wel, dat als een van de oorzaken kan wor
den genoemd: partij-politiek.

V oor verschillende Idealen, onder ver
schillende leuzen, hebben deze arbeiders 
zich in het verleden ingezet. Steeds weer 
hebben zij echter moeten ervaren, da t de 
partij niet de verwerkelijking van de idea
len nastreefde, m aar de idealen onderge
schikt werden gemaakt aan vulgaire par
tijpolitiek. Elke partij was er tenslotte tel
kens weer op uit om door middel van 
pakkende leuzen en parolen eigen partij
politieke invloed te  vergroten en te  ver
stevigen.

Strijd om loonsverhoging, strijd voor 
verbetering van  sociale positie kwam 
daardoor in het vaarw ater van  de partij
politiek terecht. Stakingen werden daar
door beïnvloed en daaraan ondergeschikt 
gemaakt. Z o  w as er eigenlijk nog slechts 
één ideaal, dat nog niet op grove wijze 
ondergeschikt w as gemaakt aan deze p ar
tijpolitiek. D at was de strijd om de vrede. 
In bijna ieder mens leeft, zij het misschien 
min of meer onbestemd, het verlangen naar 
vrede. V ooral na hetgeen de meesten in 
de afgelopen jaren hebben medegemaakt. 
V ooral ook na kennisneming van hetgeen 
dagelijks in de wereldpers omtrent telkens 
weer nieuwe mensenslachting w ordt ge
publiceerd, groeit d it verlangen n aar vre
de. Gebruik makend van dit groeiend vre- 
desverlangen w erden alle partijen w are 
vredesapostelen. H et tijdperk vtm de z.g. 
koude oorlog met zijn talrijke diplomatie
ke vredesm anifestaties deed zijn intrede. 
De zaak van  de vrede w erd een agitatie- 
middel tot inschakeling in een der zich in
middels gevormd hebbende fronten:' het 
imperialistische M arshall-front en het 
eveneens imperialistische front bestaande
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Toneelgroep „D e Rode Amateur” 
met „B E G R A A F D E D O D E N ”

TOEGANG GRATIS

uit Rusland en de z.g. volksdemocratieën.
Daarom en daarom alleen keren wij ons 

tegen het z.g. Parijse Vredescongres. Dit 
congres is de zoveelste poging om de ar
beidersklasse in te schakelen in de koude 
oorlog. Dit plan, de deelnemers zich te 
doen uitspreken tegen de Amerikaanse 
oorlogspolitiek, tfo rd t dan ook prompt 
door de tegenpartij beantw oord door een 
ander vredescongres.

W ij staan als klassebewuste arbeiders 
tegenover dit imperialistisch gedoe.. W ij 
laten ons ook ^ jet verblinden, door welke 
illustere hamen ook. H et zegt ons niets, 
al betuigen hele reeksen van  intellectuelen 
en „vooraanstaande personen” , w.o. zelfs 
de Koningin-moeder van  België en een 
nazaat van Bernadotte hun adhaesie met 
dit congres. W e  bekijken heel nuchter wie

De wijze, waarop de mensen in de burgerlijke 
maatschappij hun sexuele behoeften bevredigen is 
het huwelijk, de prostitutie en de onanie. De laatste 
twee rijn echter door de moraal veroordeeld, zodat 
er slechts één geoorloofde methode, althans in het 
grootste gedeelte van de wereld, overblijft en dat 
1* het huwelijk, een overeenkomst, waarbij de par
tijen op zich nemen, nooit geslachtelijke omgang 
met* anderen te hebbent alle andere omgang is 
meestal geoorloofd.

Wij weten, dat dit niet altijd zo geweest is en 
dat er vele plaatsen op de wereld zijn, waar nog 
geoorloofde veelwijverij) veelmannerij of promis
cuïteit voorkomen, die binnen het maatschappelijk 
verband de officieel erkende vormen zijn. Gaan wij 
na, -wat onofficieel, met betrekking tot de geslach
telijke omgang, de overheersende vorm is, dan is 
dat voor Europa en Amerika de promiscuïteit.
' De dwang die de wet, de moraal en de gewoonte 

op de mens uitoefenen om, wanneer ze eenmaal 
geslachtelijk verenigd zijn geweest of het plan daar
toe te kennen hebben gegeven, nu voortaan ge
slachtelijke omgang met anderen te voorkomen, r be
wijst ten eerste, dat er éen drang'naar vereniging 
met velen bestaat, die Wel zo sterk is, dat de 
strepgste wetten' altijd te kort schoten, en ten twee
de, da( er een noodzaak, bestoqd, die de promis
cuïteit, de geslachtelijke omgang met velen, niet toe 
kon ’ staan. Deze noodzaak was ttó Instandhouding 
van het gezin, als basis voor • de"|tföduclle, d.i. als 

Voor;het bestaan. W aar dexpvoductle Voor 
biet levensonderhoud niet, of niet mee;:, door het
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gezin als eenheid bedreven wordt, zien wij, zi) bet 
niet altijd officieel, dat een lossere vorm van de 
huwelijksband ingang vindt. Nu is de productie 
door en voor het gezin lange tijd de overheersende 
vorm geweest, en zien wij niet alleen naar Europa 
en Amerika, dan is zij dit nog. Het landbouwbedrijf, 
dat wij hier vooral op het oog hebben als klein
bedrijf, wordt door man, vrouw en kinderen uit
geoefend. Het toestaan van geslachtelijke omgang, 
anders dan tussen man en vrouw van één gezin, 
die tevens de leiders van het bedrijf waren, zou 
onmogelijk zijn geweest, het zou het gezin ver- ' 
broken hebben en het bedrijf onmogelijk hebben ge
maakt. Ditzelfde geldt ook voor het handwerk, als 
zelfstandig kleinbedrijf uitgeoefend.

Het is dan ook. niet te verwonderen, d a t wan
neer een klasse van zelfstandige handwerkers en 
boeren hier in WeSt-Europa begint te ontstaan, dit - 
gepaard gaat met een versterking van de huwelijks- ‘ 
moraal. De huwelijkstrouw werd door de jagende, 
vechtende en dolende adel niet serieus genomen. 
Daarom kwam deze laatste aan de hervormings* 
gezinde kleine burger onzedelijk voor. Het gezin 
werd door het zelfstandig handwerk opnieuw be
vestigd. Toen de kleine burgerij tot macht was ge
komen en een eigen literatuur en schilderkunst had 
ontwikkeld, speelde daarin het gezin en alles wat 
er mee samenban^t een voorname rol. Tevens 
kweekte de burgerlijke opvatting der liefde^ in de 
kunst een romantiek, VeeTmystieker en diepzinniger 
dan die van de édel en daaiVan duidelijk te ohder- 
scheiden. > * .

E SEXUALITEIT

De maatschappelijke noodzakelijkheid van bet 
burgerlijk huweUjk, heeft lange tijd een eerlijke. 
d.w.z. wetenschapelijpke, behandeling van dé aexa- 
allteit onmogelijk gemaakt. Sedert echter gezin co 
arbeidsmillleu in de industriëel ontwikkelde lande* 
volkomen gescheiden zijn, de verkeersmiddelen 
iemand direct uit het gezicht brengen en vooral dc 
laatste twee oorlogen millioeneq mannen en vrouwen 
voor lange tijd gescheiden heeft, de jeugd en ook 
ouderen van belde seien elkaar geregeld in de b* 
drijven ontmoeten, waar zij hetzelfde werk verrieb' 
ten en in eikaars gesprekken opgaan, is er een 
losheid ln de huwelijksmoraal ontstaan, die de be- 
houdzuchtigen alarm doet slaan en Waardoor bet 
vraagstuk onder de neus van de geleerden is V  
bracht. W ie in vroeger Jaren naar een dokter flio( 
en_ „bekende”, dat hij buit?pechtelijk verkeer bad 
of onaneerde, kreeg een Vermaning en de raad, bd 
nu voortaan achterwéQe te laten. Tegen woord# 
wordt daar veelal anders over gedacht.

De moraal kan niet meer tegen -de feiten opj* 
begint zich er bij neer te leggen. De rijpere JeujF 
heeft zich het buitca-e£htelijk geslachtsverkeer vér' 
overdT Mi bet gok, tfft koste yan v^el narigheid 
Onanie en oók de hómosexualiteit kómen er .0* 
officieel beter af dan Vroeger. W at'échter niet ef 
kend wordt,-zelfs door de séCtiefe Ifctvohtiers. *

AATSCHAPPIJ i
dat de beoordeling van de sexuele vraagstukken 
steeds gebrekkig blijft, zolang men de maatschappe
lijke oorzaken die zijn vormen bepalen, er niet ln 
betrekt. De wetenschap, boe vooruitbepalend op 
andere gebieden, hinkt hier achteraan. W at heeft 
zij tot nog toe gedaan om de Jonge mensen te hel
pen ln hun sexuele nood? Als deze zichzelf niet 
hadden geholpen, moest iedere jonge man of jong 
meisje zich nog steeds allerlei surrogaten^van de 
li«fde getroosten of in sexuele ellende verkeren, 
vóór het officiële huwelijk. Voor zover rij zich ln 
dit opzicht bevrijdden, ls het hun eigen werk, voor 
zover dit nu gebeurt is het het werk van de ge
wijzigde verhoudingen. De strijd is echter nog in 
volle gang. Tussen, ouders en kinderen, tussen kerk 
en leden en in het 'algemeen tussen de staat en zijn 
onderdanen. Veel leed zal nog geleden moeten 
worden, voordat de mens in dat opzicht volgens 
zijn natuurlijke aandrift kan leven, of, zoals de 
gelovigen het zeggen: zoals God hem geschapen 
heeft alhoewel hiermee niet gezegd is, dat de mens 
zich te dien opzichte geen enkele beperking op zal 
móeten leggen. Doch deze beperkingen vallen onder 
de algemene regelen, die de mens behoeft, om een 
samenleving „überhaupt" mogelijk te maken.

De pogingen, die doo» goedwillenden ln de rich
ting van iexuele hervorming ondernomen worden,

Wijven alle even onbevredigend als de toestand ook 
is. Dit komt vooral tot uitdrukking in de houding 
die zij aannemen o.a. ten opzichte van de onanie. 
Dit surrogaat wordt als onschuldig voorgesteld, h e t,  
blijft echter een surrogaat en is niet zo onschuldig 
als men wel denkt NaKmrlijk blijft het ju ist dat 
verzet hiertegen van de jónge man , of het Jonge 
meisje uit zedelijkheidsoverwegingen en met een ge
voel van schuldbesef funester is dan een bewust 
regelen. Hier gaat het echter als met de alcohol en 
misschien erger. Men kan geen alcohol drinken, 
wanneer men wil, ten minste de grote massa niet 
Alcohol kost geld. Jonge lieden kunnen zich echter 
onbeperkt eefi surrogaat van sexueel genot ver
schaffen. Ik meen, dat in bet bode van Honan 
vragen voorkomen van Jonge lieden die dit tot acht 
keer op een dag deden, wat niet te verwonderen is 
en heus niet tot de uitzonderingen behoort Dit 
komt omdat het surrogaat geen volledige bevredi
ging schenkt'het is een loutere lichamelijke be
vrediging, geen geestelijke. Het verlangen naar de 
bekoorlijkheden, de stem en de gedragingen der 
begeerde partij, blijft ook na de lichamelijke prik
kel, zodat de onanie zelfs bij afwezigheid van 
schuldbesef een mln of meer'hevige neerslachtig
heid achterlaat de geest blijft onbevredigd. De ge- 
woonte wordt door zeer velen ook in het huwelijk 
voortgezet Het zou Interessant,zijn te vernemen 
door een. enquête hoevelen de onanie in het huwe
lijk niet afleggen. Daarbij komt dat de gewoonte, 
zich datgene ia de fantasie te verschaffen, wat ln 
de werkelijkheid niet te verwezenlijken is of schijnt

ook op andere gebieden dan het sexuele wordt toe
gepast en de moeizame Inspanning, die nodig is 
om werkelijk Iets te bereiken, ontweken wordt 
Men droomt zichzelf een groot voetballer, acteur 
of geleerde enz., de gemakkelijkste weg.

Maar wat dan? Juist dat is h e t W at dan? Hier» 
voor zijn nodig sexuele voorlichting vóór de ge
slachtsrijpheid. Geslachtelijk verkeer zodra het no
dig blijkt voorlichting ln het gebruik van voorbe
hoedmiddelen. toestaan van operatief ingrijpen1} 
en de erkenning, dat de mens een polygaam wezen 
is. D it ls echter niet fes verwachten, zolang een 
maatsthappijvonn. uit vrees voor zijn verval en 
ondergang, oude vormen in stand moet houden. Zo
dat ook hier geldt: de werkelijke harmonie en ge
zondheid op sexueel gebied moeten door een alge
hele omwenteling tot stand komen. Hiervoor schrik
ken de hervormers terug, of voelen er niet voor en 
daarom trachten zij in de .maatschappij, zoals die 
na is, toch iets te bereiken, waardoor zi) de con
sequenties van een werkelijke wetenschappelijke 
zienswijze, als zijnde onmogelijk, niet aandurven. 
Deze zijn, *dat de mens van nature polygaam Is 
en dat onanie een armzalig en schadelijk surrogaat 
is voor de natuurlijke bevrediging der sexuele be* 
hoeften.

*) Naar de mening Van de redactie Zal in een

wettebjke regeling van de abortus niet bestaan, om
dat de economische . verhoudingen da mensen, niet 
meer tot een dergelijke daad zullen drijven.
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Pinkster-Mobilisatie 
Hollandse Rading

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

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

De Commissie.

Meivergadering 
Amsterdam

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

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

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

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

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

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

Bij Uitgeverij „De Vlam”
P o ^ tb a t  7046 , A m s te rd a m  Z -H

zijp  verkrijgbaar:

P . Aarts. De A rbeidsraden. Q p b ./i9 0  
Idem, Gebrocheerd, deel ï .  . . . . -  1.25
Idem  K .......... ................... •

Voorts tegen verfaagde prifs?

,,Vw, SUyffii»aatarh«pp4 tot
AffeefcfetMoaeht^...........................
(fkmme» pm  post} ....... .*3 *
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E é n
v o o r

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U it de aard  der zaak hebben wij er 
geen bezw aar tegen, w anneer andere 
vrienden de klok verder vooruit willen 
zetten.

W erkgroep  
„U IT G E V E R IJ D E  VLAM*'.

H iermede verklaar ik mij bereid voor een kwartaal een extra-abonnement 
voet m t e  n en ea  voor <de hieronder vermeide peoetabonné.

*1 d»rn . . . __________ ____ - _____ _____ ____ - ............ ...................................
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W J^ z ig in g , in  d e  J a

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

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

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

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

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

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

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

M aar zal, men vragen, w at is er dan 
eigenlijk veranderd in de internationale 
politiek? ïn  het Segin van ons artikel ga
ven wij dit reeds, in enkele woorden weer. 
T er voorkoming van een al te brede op-
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