
Over de bijzondere gevallen
H ieronder b rengen  ,w y h e t eerste deel van 

een artike l, d a t verschenen is in  h e t B el
gische b lad  „L’In ternationalism e” van  Ju n i 
1948. We b rengen  dit- artike l, n ie t om dat 
We h e t e r  geheel m ee eens zouden zijn, 
m aar om dat h e t een zeer belangrijk  p ro
bleem  behandelt en  he t standpunt, d a t in 
een bepaald  deel van  de revo lu tionaire  a r 
beidersbew eging w ord t ingenom en, zeer dui- 
delyk w eergeeft. We zullen la ter, w anneer 
d it a rtik e l in  zyn  geheel is verschenen, ons 
eigen stan d p u n t ten  opzichte v an  d it p ro 
bleem  uiteenzetten .

„De geestelijke verw arring  w aarin  h e t p ro
le ta riaa t zich bevindt, kom t s te rk  to t u it
drukking , in  Wat m en zou k unnen  noem en 
„de byzondere gevallen”. S trijders, d ie  in  de 
regel ve rk la ren  v ijanden te  zyn van  k las
sensam enw erking, die in  h e t algem een de 
politiek v an  ondersteuning  van  h e t ene blok 
tegen h e t andere  op h e t w ereldschaakbord 
veroordelen  en  zich geen illusies m aken 
over d e ' im perialistische aa rd  v an  de  la a t
ste oorlog, evenals van de oorlog d ie  zal 
volgen, d ie  zich in ternationalisten  noemen 
en  evengoed A m erika als R usland  in  hun  
im perialistische bedoelingen van  w ereld ; 
overheersing signaleren, vergeten  h u n  m ooie 
redenering  zodra zy gedw ongen zijn  die 
politiek  toe te  passen op concrete toestan- • 
den. .

Z olang e r sp rake  is van algem eenheden, 
nog enigszins verw ijderd , en  bovenal w an 
n eer h e t g aa t om  een stellingnem en, dat 
n ie t rech ts treeks hu n  onm iddellijke prac- 
tische ac tiv ite it raakt, k u nnen  deze s tr ij
ders ert g roepen anderen  doen geloven en 
zichzelf de  illusie geven, d a t zij een  klasse- 
positie van  h e t p ro le ta riaa t to t u itd ru k 
k ing  brengen . Doch zodra een concrete toe
stan d  on tstaat, w aarin  m en  zyn  algem ene 
opvattingen  in  p rac tijk  m oet b rengen , v e r
an d ert alles en  verschijnen deze groepen 
en strijders in  een  nieuw  licht, geheel v e r
schillend van  w at zij verkondigden en 
m eenden  te  zijn. P e r  slot zijn  zij revolu- 
tionnairen  en  in ternationalisten  w anneer 
h ü n  w are  ac tiv ite it e r  n ie t m ede gemoeid 
is, en  zodra h e t gaat om reë le  ac tiv ite it 
houden zij op revo lu tionnairen  en  in te rn a 
tionalisten  te  zijn. /

M aar h e t  zou te  eenvoudig en  bijgevolg 
m isleidend zijn  deze scheiding tussen  hun  
w oorden en daden te  w illen  v e rk la ren  u it 
gebrek aan  ernst, door bew ust bedrog. In  
w aarheid  is h u n  e rn s t n ie t in  h e t geding,

• evenm in als h e t  feit, d a t zij de dupe van 
zichzelf zijn. De overgang tussen  w a t zij 
m enen te  zijn en  w at zij in  w ezen zijn, 
tussen  h u n  m ondelinge in ternationalistische 

, v erk laringen  en h u if  w erkelijk  nationalis
tische p rac tijk  w ord t to t stand  .gebrach t on
d e r begunstiging van  de theo rie  v an  „het 
bijzondere g ë v a r’.

A ls in ternationalist is m en  stellig  tegen  
de  im perialistische oorlog in  h e t algem een, 
m aar he t b estaan  van he t fascism e in  D uits- 

. land  w erd  een „bijzonder geval”, d a t m aak te  
d a t m en  deel nam  aan  de ooiüog tegen  
D uitsland.

M erf is tegen  h e t idee „N atie” en  tegen 
zijn  eigen bourgeoisie, m aar de vreem de

ben de toestand , van  verw arring  onder de 
strijdende arbeiders u itstekend  w eten  u it 
te  buiten.

De politiek vai} h e t k leinste kw aad, w aar
onder ook d a t v^n  h e t bijzondere geval be
hoort, w ord t gevorm d door begrippen w ier 
w aarden  slechts gangbaar zijn, op een k a 
pitalistisch  p lan  , en  die in  zich besloten 
houden de ontkenning  van de k lassenstrijd ; 
de ontkenning v in  de historische tegenste l
ling tussen de klassen. Men kan geen klas- 
se-oriëntering  betrach ten , noch handhaven, 
op een p lan  d a j ju is t h e t uitw issen van 
klassegrens en  k lassenstrijd  najaagt. Indien  
het p ro le ta riaa t en een groot deel van  zijn 
strijdende leden zich op sleeptouw  hebben 
la ten  nem en doot h e t kapitalism e, kom t d a t 
n ie t doordat zij en  bloc hun  socialistisch 
geloof hebben afgezw oren, m aar om dat zij 
m om enteel gem eend hebben, d a t toevallige 
oplossingen toe laa tbaar w aren in  een  tijd 
perk  d a t h istorische oplossingen eist.

E en berg  doet ons n ie t vallen. M en s tru i
k e lt slechts over. kleine stenen. H et k ap i
talism e span t zich in, om in  groeiend a a n 7 
ta l deze k leine stenen  te  zaaien onder de 
voeten  van  he t p ro le tariaa t. De w eg van 
h e t k lassebew ustïijn  van h e t p ro le ta riaa t is 
ru im  voorzien van die hindernissen, die 
„bijzonder geval” heten.

In  G rieken land  w oedt de moord. Sedert 
de „bevrijd ing” w ord t de im perialistische 
oorlog voortgezet onder andere  vorm en en 
andere nam eh. De officiële regering  van 
A thene .reactionnair-fascistisch” aan  de ene 
zijde, de d issidepte regering van M arkos 
„republikein* en irolks” aan  de andere  zijde, 
voeren een  oorlóg voor rekening van de 
Engels-A m erikaaijse en de Russische im pe- 
realism en, w aarin  dagelijks honderden 
G riekse p ro le ta rië rs  zich la ten  verm oorden. 
Zeer on langs hee ft de officiële regering  
(d it a rtik e l w erd  gepubliceerd in Ju n i 1948

Red.) zich de w eelde veroorloofd van mas- 
sa-terech tste llingen  van  politieke gijzelaars. 
B lijkbaar om te  bew ijzen, d a t bloedig« 
bacchanaliën n ie t h e t u itslu itend  voorrecht 
zijn, van  H itler-regiem s, en d a t de demo 
cra tieën  h e t evengoed k u n n en  (w el te  ver
staan , m et liu n  m iddelen).

Op he t beschaam de zw ijgen van  de En
gelse en A m erikaanse regeringen  en  hun 
socialistische handlangers, antw oord t het 
spek takel van  het Russische blok en  de 
sta lin isten . D at alles is zeer natuurlijk. 
M aar de v erw arde  groepen van  R.D.R., de 
T rotzkisten  e.a. nem en deèl aan  deze cam
pagne. N iet in  s taa t te  begrijpen , d a t wij 
in  deze verach telijke m oordpartij een 
épisode van  de oorlog beleven, die aan 

•w eerskan ten  in  bloed u itd ru k k in g  geeft aan 
de leefw ijze van  h e t decadente  kapitalisme, 
roepen  zij de arbeiders op om de officiële 
regering  te  bestrijden , door de partisanen 
m ach t te  steunen  en  zich ach te r deze te 
p laatsen.

V oor deze groepen e is t datgene w a t zich 
in  G rieken land  afspeelt, h e t koste w a t het 
w il, een  onm iddellijke practische oplossing 
Zij hebben  slechts verach ting  voor d ie „ka 
m ergeleerden” en „zuivere” revolutionnai 
ren , d ie  n ie t geloven aan  m ogelijke oplos 
singen voor de  G riekse arbeiders b u ite o  het 
h istorische p lan  van de  s trijd  voor d e  so
cialistische revo lu tie  op w ereldschaal. Vool 
deze groepen, die zich rea listen  noemen, i 
een  dergelijke stellingnam e misschien een 
ju iste  algem ene verk laring , m aar deze kan 
ze n ie t bevredigen. H un  behoefte aan  ogen 
blikkelijke geneesm iddelen, is een gevolg 
van hu n  w aardering  d e r G riekse situatie  als 
„bijzonder geval”, d a t een  practisch  gedrag 
eist overeenkom end m e t de  bijzonderheid 
D us voor G riekenland: verbond  van  h e t pro
le ta ria a t m e t h e t Russische imperialistische 
blok en tegen  h e t A m erikaanse biok.

(W ordt vervolgd).

bezettig  is een bijzonder geval, d a t de ge- 
ïschapp

voor de „N ationale bevrijding” rech tvaard ig t
m eenschappelijke s trijd  m e t zijn  bourgeoisie

en  eist. Zo alleen  k an  m en  begrijpen, d a t 
een g roo t aan ta l overigens oprechte s tr ij
ders zich hebben  la ten  m eeslepen to t deel- 
ngy i n g  a a n  de oorlog, o n d e r ' de ruw ste  
V orm en v a n  de  v e rh ü l le n d e  organisaties 
en  w erkzaam heden  v an  h e t  verzat.

De politieke zaakw aarnem ers van h e t ka- 
. p italism e, zich sto tend aan  onoplosbare p ro 

blem en, om dat zij h e t bestaan  van  a lte rn a 
tieven  (gedw ongen keiis u it tw ee dingen) 
aannam en, zich gew onnen gevend aan  de  
alternatieven , w aaru it een w aarlijk  revo
lu tio n n a ire  klasse-oplossing n ie t te  voor- 

- schijn  kon tred en  (d a t w il -zeggen -door een 
n ieuw e historische koers in  te  slaan) heb-

Een nieuwe aanval
In  w elke om standigheden de N ederlandse 

arbeidersklasse • verkeert, is algem een be
kend. D at de arm oe hoogtij v ie rt w eten  w e 
allem aal. M oest voorheen de  m an ih  hoofd
zaak voorzien in  h e t levensonderhoud van 
z’n  gezin, vandaag zijn h e t veela l m an  en 
vrouw , die allebei m oeten w erken  om h e t 
hoofd boven w at^r te  kunnen  houden, om 
h e t hoogstnodige yoor zich en h e t gezin te  
kunnen  kopen. H<jt zijn heus n ie t zo w einig 
v rouw en  die, gedwongen door de behoef
tige om standigheden w aarin  ze verkeren , 
zich -genoodzaakt zien aan  h e t p rA luctie- 
proces deel te  nem en. D at d it door onder
nem ers- en  overheid  w ord t aangem oedigd, 
behoeft geen  betoog. Öp deze wijze v e rd u b 
belen  ze h u n  uitbuttingsm ogelijkheden. O ver 
de  heiligheid van  h e t gezin w ordt dan  n ie t 
m eer gepraat.

N atuurlijk  w il m en w el aan sommige 
m oeilijkheden v an  de w erkende vrouw  tege
m oet kom en, voora l als m en door zo’n  tege
moetkom ing, de  u jtbu iting  voor een  bepaal
de  groep werken» w eer verg ro ten  kan . En 
d a t m iddel bij u itoem endheid is de  nieuw e 
w inkelsluitingsw et, die in  voorbereiding is. 
E en  w et, d ie de  w erkende vrouw  in  de  ge
legenheid m oet s ta le n  om  na  de beëindiging 
van  h aar dagtaak; h aa r zuur verd iend  loon
tje  om te  zetten  in  levensbehoeften. Zo zie 
je  m aar, hoe goed ze h e t m enen m et die 
w erkende vrouw en. D aarbij sn ijd t h e t m es 
v an  tw ee kanten . Enerzijds vergroo t m en de 
m ogélijkheid om te  w erken  voor de vrouw en, 
anderzijds w ord t de  w erkw eek  van  h e t w in 
kelpersoneel van  50 op 57 u u r  gebracht. O ver

een herziening van  h u n  arbeidsloon word 
n ie t gepraat. De rijksbem iddelaars hebben 
he t te  d ruk  m e t onrustige  en  stakende wer
kers en  w erksters. D ie m oeten ook steedi 
m et een k lu itje  in  ’t  r ie t gestuu rd  worden 
De vakbonden  helpen de overheid  om  -so
ciale on rust de  kop in  te  d rukken . De ar 
beiders hebben  dus de  ondernem ers, vak 
bohden en overheid  tegenover zich. On» 
k rach t daartegen  is de  arbeiderssolidariteit 
L a ten  w e hopen  d a t d e  arbeidersklasse 
gebru ik  van  w eet te  m aken  om z’jn rechter 
te  verdedigen. Om aanvallen , die morgei 
een andere  w erkersg roep  k a n  treffen , he 
hoofd te  k u n n en  bieden.

Spartacus op de Vesuvius’
H eeft u  al w at bijgedragen?
Onze m aandelijkse verantwqordingei 

geven duidelijk  te  kennen, hoèv 
tróuw e vrienden  ons b lad  heeft.

M aar, lezer, heeft u  ook al eens w 
bijgedragen? U w ilt  to d )  n ie t bij < 
Spartacus-v riendenkring  ontbreken?

E lke gift, hoe k le in  — of groot — 
is w elkom ; als extraatje  op uw  abonne 
m entsgeld op de postrekening  van  Uit 
geverij „De V lam ”, num m er 168797, 
sterdam  Z uid  2;

‘ O f p er postw issel a an  Jac. Rijpkem' 
S to rten b ek erstraa t 7, D en Haag.
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postbus 7046 te Amsterdam-Zuid D. 
Ab. p. kw. f 1.50 bij vooruitbet. Uitg. 
„De Vlam”, postgiro 168797 te A ’dam

„M aar de techniek staat niet stil. 
Zij is in langzame of snelle ontwik
keling en beweging; de productie
krachten worden groter, de pro
ductiewijze anders. En als de pro
ductiewijze anders wordt, moeten 
noodzakelijk ook de verhoudingen, 
waarin de mensen in het arbeids
proces tot elkaar staan, verande
ren.”

(Herm an G orter, in: Het 
Historisch materialisme.)

De hierboven afgedrukte gedachte werd 
en w ordt in de socialistische arbeidersbe- 
weaing vooral gebruikt ter verklaring van 
de klassenstrijd en de verscherping van de 
klassentegenstellingen. In dit verband is 
rij nog steeds de enig bruikbare methode. 
Zij is echter evenzeer van toepassing bij 
het verklaren van de verhoudingen van dc 
staten en machten tot elkaar. W ie  de oor
logen en imperialistische tegenstellingen 
van heden wil verklaren, moet met de aan
geduide ontwikkeling buitengewoon reke
ning houden. De ontwikkeling van de 
techniek is eens oorzaak geweest van het 
ontstaan van de kapitalistische staten en 
van het groeièn van kapitalistische staten 
uit feodale. De toenmalige hoogte der 
technische ontwikkeling was er oorzaak 
van, dat deze staten van een betrekkelijk 
beperkte, vaak op nationaliteiten geba
seerde, 051 vang waren. En al woedde in 
elke staat de strijd der klassen, toch was 
de staat naar buiten een eenheid. De uit
spraak van Troelstra, zelfs nog bij het uit

eenweken van de eerste wereldoorlog gedaan, 
..de nationale eenheid overheerst de na
tionale , geschillen", is dan ook typisch 
burgerlijk. De heersende denkbeelden van 
de heersende burgerlijke klasse in de na
tionale staat konden moeilijk anders zijn, 
Jan zo.

N iet alleen dë denkbeelden sloten dus 
aan op de maatschappelijke vef houdingen, 
ook de gehele staatsorganisatie^was daar
op gebaseerd. H et buitenland/hoezeer men 
er ook verdragen en allianties mede aan
ging, was feitelijk voortdurend vijand 
(concurrent). D aar, w aar de bourgeoisie 
Merkelijk tot heersende klasse was gewor-

Am

den, had zij dan ook de beslissing over 
vragen van verdragen en oorlogen aan 
zich getrokken. D at wil zeggen, da t over 
zulke aangelegenheden het parlement te 
beslissen h^d. M en zag daarin een eis van 
democratie. In feite was die ideologische 
motivering uitvloeisel van de reeds aan 
gegeven maatschappelijke verhoudingen.

Reeds de eerste en tweede wereldoorlog 
brachten duidelijk aan het licht, dat de 
autonome (zichzelf besturende) staten 
feitelijk niet meer beantwoorden aan de 
technische ontwikkeling. V ooral de laat
ste vijftien jaren van oorlog en „vrede" 
worstelden de nationale heersende klassen 
voortdurend met de tegenstelling tussen 
de economische en politieke noodzaak van 
grote machtsgebieden en de vooral in 
Europa historisch gegroeide nationale sta
ten. Dit historisch gewordene moge dan m 
dit tijdvak, vergeleken bij de technische 
ontwikkeling en de enkele bestaande eco
nomische machten (de U.S.A. en de U.S. 
S.R.) hopeloos ten achteren blijven en te
kort schieten, het is voor de heersende 
klassen in die „kleine" staten niet zo een
voudig dat te beëindigen. Eigen nationale 
belangen zijn zozeer ingesteld in sociaal 
en economisch opzicht op eigen staatkun
dige organisatie, dat overgang tot blok
vorming op velerlei moeilijkheden stuit.

Ook deze worsteling tussen oude en 
nieuwe maatschappelijke verhoudingen, 
hier dus in het bijzonder staatkundige ver
houdingen, mogen wij zonder ze van alle 
zijden te hebben bekeken, daarom wel 
aanduiden als van revolutionerende aard. 
Ook in dit opzicht leven wij in een revolu-
tionnair tijdvak. E n .......  revolutionnaire
tijdperken geven naast geweldige inner
lijke beroeringen en spanningen tussen 
staten onderling, en klassen onderling 
(spanningen die voor de arbeidersklasse 
hoogtepunten van klasseactiyiteit met zich 
brengen) vèel gevaren, ellende en leed. 
H et is niet mogelijk zich daaraan te ont
trekken. Bezien wtj dit van het standpunt 
der uitgebuite klassen, w aaronder wij zo
wel de eigenlijke proletarische klasse, als 
de in verzet komende uitgebuite gekleurde 
volken verstaan, dan is het hun zaak in 
die worsteling om nieuwe maatschappe

lijke verhoudingen, eigen, juiste plaats te 
vinden, ook en vooral omdat zij alleen der- 
óplossing kunnen brengen, door machts- 
verovering en de opbouw van het socia
lisme.

O ndet tussen gaat de strijd der kapitaals
machten voort en de kleine staten hebben 
Jjcen andere mogelijkheid, dan te pogen 
toch tot de aangeduide blokvorming te 
komen. Hun zwakte, de moeilijkheden dit 
doel te bereiken, de dreigingen tussen de 
beide grote wereldmachten, die elk stre
ven naar de uitsluitende wereldheerschap
pij, maken het echter onvermijdelijk, dat zij 
zich individueel of „en bloc*' voegen aan 
ae kant van één van de beide groten. Het 
is duidelijk, dat er voor de oude heersende 
klassen van die ,,kleine" landen niets aan
lokkelijks kan steken in een aansluiting bij 
Rusland. Z ijn  staatskapitalistisch systeem 
moge voor de arbeidersklasse geen min
dere slavernij brengen, voor de bourgeoi
sie is het duidelijk, dat het voor haar 
slechts betekent, dat haar productiemidde
len door de almachtige staat worden ont
eigend. Zij oriënteert zich dus uit de aard 
van de zaak min of meer op Amerika. Zij 
doet dit zelfs in landen, die onder de on- 
miadellijke bedreiging van Rusland staan. 
Er is immers geen andere keus dan onder-, 
werping aan het Amerikaanse kapitaal 
met behoud van een deel van eigen klasse- 
positie, of de totale onteigening door Rus
land. In wezen *s iedere blokvorming nu. 
anti-russisch en dus min of meer pro- 
amerikaans.

In snel tempo worden de krachten ge
mobiliseerd aan beide fronten. Strategi
sche overwegingen worden daarbij echter 
zeer ernstig in overweging genomen. 
G aan wij ditmaal het streven naar econo
mische Unies voorbij, ter beperking van 
deze beschouwing. Spreken we dus niet 
over de Benelux, de W est-Europese Eco
nomische Unie, enz. De laatste maanden 
maakten wij kennis mét de eerste pogin
gen tot blokvorming, van de landen in het 
V erre en Nabije O bsteh. ’Zij hielden ver
band met de ' gebeurtenissen ïn  Indonesië. 
Ook daarover, hoé'belangrijk óverigens, 
en hoezeer daarin ook de hand van Ame
rika valt te  onderkennen, .zullen wij het 
ditmaal niet hebben. W e  willen ons uit
sluitend bepalen tot de militaire zijde van 
de W est-Europese U nie, het mislukte 
Scandinavische M ilitair Verbond, dp ge-



ruchten over de voorbereiding van een 
M iddellandse Zee-pact, «n tenslotte het 
ook Amerika omvattende plan voor een 
Noord-Atlantisch pact. •

H et zal duidelijk zijn, dat de Noorse 
landen, noch landen als Griekenland- en 
Turkije, ja zelfs niet de W est-Europese 
staten, bij machte zijn in de militaire be
hoeften voor een verdediging tegen of een 
aanval op Rusland te  voorzien. Al deze 
pacten zouden dus moeten steunen op 
Amerikaanse voorziening en moeten dus 
op Amerika' zijn 'georiënteerd. V andaar 
dat het zo juist gebruikte woord „aanval" 
niet zo vreemd is, als het de oppervlakkige 
lezer lijkt. ...

En ongetwijfeld zal Amerika bereid zijn, 
al die hulp te verschaffen, die op den duur 
nuttig kan zijn in de komende strijd tegen 
de grote rivaal. M aar zoals gezegd, nu 
gaan ook strategische rédenen wegen.

Af gezien van de vraag, of de Ameri
kaanse oorlogsindustrie in staat is al de 
landen, die bij deze verschillende pacten 
betrokken w aren of zijn, in snel tempo en 
in goed onderling verband te bewapenen, 
weegt, bij een komende oorlog, de kwestie., 
welke gebieden met succes kunnen w or
den verdedigd. Bekijkt men» de aardbol 
zodanig, dat de Noordpool het middelpunt 
is, dan komt men tot de ontdekking, dat 

~ d e  strijd tussen Amerika en Rusland langs 
de kortste trajecten over de poolgebieden 
zal lopen. De Scandinavische landen zul
len daarbij dus zeer gemakkelijk worden 
betrokken. Opneming van die landen in 
eigen militaire organisatie zou dus voor 
Amerika van buitengewoon groot belang 
zijn. M aar de vraag rijst of de bewape
ning zulke vormen kan aannemen, dat 
reeds hier Rusland kan worden weerstaan. 
Blijkbaar werden in totaal daarvoor thans 
geen mogelijkheden gezien en de .Noorse 
minister Lange heeft dan ook bij zijn be
zoek aan Amerika weinig positieve ga
ranties kunnen krijgen. D at nu deson
danks Noorwegen toch besloten heeft tot 
het Noord-Atlantisch pact toe te treden, 
wijst op het inzicht bij <le N oorse politici, 
dat het in de komende ja ren  gaat, om het 
„zijn of niet zijn” . En dit „zijn’’ is met 
Amerika verbonden.

O ok ten aanzien van  de W esterse-U nie 
komen voor ' Amerika strategische over
wegingen aan de orde. W erp t men een 
blik op de reusachtige afmetingen van het 
door Rusland beheerste gebied van  Oost 
to t W est, van W ladiw ostok to t Leipzig, 
dan w ordt het duidelijk, hoe een betrekke
lijk kleine afstand de Russische millioenen- 
legers in Duitsland, scheidt van Noordzee 
en Atlantische Oceaan. \

Zullen de legers van  de W est-Europese 
staten (stel dat zij vóór het uitbreken van 
het conflict gecoördmeerd gereed kunnen 
komen) in Slaat z ijn sfch  te  handhaven? 
Z a l ni6t, gelét op de snelle DuiSfc door
braak in M ei 1940, de Russische leger
macht binnen betrekkelijk korte tijd alles 
onder de voet hebben gelopen en de ge
hele econom ischtsön militaire installatie 
met inbegrip van de staatsmachinerie in 
handen van de vijand vallen? D at zijn 

0 overwegingen, die ongetwijfeld w oelen 
gemaakt en die reeds naar voren traden

bij de vragen w aór de verdedigingslinie 
zal liggen; aan de Rijn, dieper in Duits
land of pas aan de Pyreneën.

O m trent deze punten heeft Amerika 
zich nog geenszins gebonden. M aar na
tuurlijk dringen de heersende klassen van 
de W est-E uropese landen aan op een 
verdediging van de door hen economisch 
en politiek nu beheerste gebieden. M aar 
ook zij hebben weinig keus. H un belang 
is geheel verbonden aan dat van Amerika 
en dus zijn zij bereid in ieder geval het 
mogelijkè te doen: In Fontainebleau is de 
zetel gevestigd geworden van hun „hoofd- 
kw artier”. V oor de verdediging van hun 
gebieden hebben zij dus een eigen staf. Zij 
zullen trachten zoveel mogelijk materiaal 
uit Amerika te krijgen, maar Amerika zelf 
houdt, ook bij de afsluiting van het Atlan
tische pact, een slag om de arm. En het is 
zeker niet alleen om redenen van formele 
aard, dat zij vasthoudt aan de Ameri
kaanse grondwettelijke bepaling, dat al
leen het Congres beslissen kan over oor
log of vrede.

Ook voor de landen van W est-E uropa 
gelden in het algemeen soortgelijke grond
wettelijke bepalingen, maar de positie van 
de heersende klassen hier ligt anders. Zij 
trekken zich van die grondwetten, te deze 
opzichte, dan ook weinig aan, omdat zij 
weten dat er, zo al geen heilig, dan toch 
een moeten is, gezien de vraag: alles of 
niets.

Z o  dan staat de wereld in beroering. 
Zorgen stapelen zich voor allen op, niet in 
het minst voor de uitgebuiten, die straks 
opnieuw het kind van de rekening zullen 
worden. W a t doet onze klasse in deze tijd, 
dat alles omgewenteld wordt? T rekken wij 
onze lessen uit de revolutionnaire situatie?

Over de 
bijzondere gevallen

n.
Uit l’Internationalisme van Juni 1948.

De jongste gebeurtenissen hebben ons verrijkt 
met een nieuwe staat: de staat Israël. In het raam 
-van dit artikel hebben wij niet de bedoeling uit te 
weiden over het Joodse probleem. Op historisch 
terrein hebben wij hier een der overblijfselen van 
het verleden der menselijke geschiedenis, dat zijn 
oplossing zal vinden in het afzweren door de mens
heid van haar politieke verdeling in rassen tn  
volkeren.

De wording van het Joodse „volk bestaat niet 
in het herstellen van zijn autonomie en zijn natio
naal recht, maar in het verdwijnen van elke grens 
en elke gedachte van autonomie en nationaal be
staan. De bloedige vervolgingen der laatste jaren 
en van de laatste oorlog tegen de joden, hoe tragies 
ze ook waren, betekenen evenwel minder een bij
zonder feit, dan de barbaarsheid van de decadente 
maatschappij, worstelende in de stuiptrekkingen 
van haar doodsstrijd en van een mensheid die de 
weg van haar heil, het socialisme, niet vindt.

Dat de Joodse en arabische bevolkingen vpn Pa
lestina dienen als pionnen voor de internationale 
imperialistische intriges, wordt door niemand in 
twijfel getrokken. Dat daartoe de spelleiders de na

W eten  wij, dat slechts één oplossing voor 
ons allen aanwezig is? Beseffen wij ten 
volle, dat de technische ontwikkeling be 
tekent kapitalistische barbarij of sodalis 
me? De w aarde van ons eigen leven be 
rust alleen daarop, dat wij ons moeten in 
zetten/tegen iedere imperialistische oorlog 
en vóór een maatschappij van vrije en ge
lijke producenten. D aar ligt onze waarde 
daar onze mogelijkheid to t een menselijkei 
samenleving; daar mpet onze toekomsf 
liggen.

Een spreker op een vergadering, er is 
eigenlijk niets op tegen om zijn naam te 
noemen, het w as prof. Schermerhorn, zei: 
H et socialisme komt voort uit zedelijke 
verontwaardiging. W anneer wij dit een 
metaphysische (bovennatuurlijke) fraze 
noemen zou deze-man-van-de-P.v.d.A . da t 
niet onderschrijven en misschien denken, 
dat ons doel w as een philosofische pole
miek op touw te  zetten. Z eer zeker kun
nen dergelijke uitlatingen als philosofische 
dooddoeners gebruikt worden en er kan 
veel of weinig achter steken. Daarom heb
ben ze zonder verdere uitleg alleen w aar
de voor degenen, die eikaars gedachten en 
opvattingen volledig kennen. Spartacus is 
de verbreider van een bepaald denk
systeem, het marxistische en zij, die vol
doende in deze denkwijze thuis zijn, zullen 
direct begrijpen w at wij met onze kiftte  
tegenwerping bedoelen. V op* velen 'van  
onze lezers eist zij echter verdere omschrij- 
vin en ook voor prof. Schermerhorn, al zal 
hij deze waarschijnlijk niet onder de ogen 
krijgen.

W ij .weten, w at moet worden verstaan 
onder zedelijke verontwaardiging, zodat 
dit geen verdere uitleg behoeft. Dat, w an
neer er strijd was voor h»et socialisme, 
zedelijke verontw aardiging een rol speel
de, is natuurlijk juist, maar wie niet meer

t

tionale en achterlijke en anachronistische gevoelens 
(versterkt in de massa's door de vervolgingen waar

van zij het voorwerp waren) opwekken en uitbui
ten, is evenmin een feit om zich over te verbazen. 
Op dit terrein is zo juist weer een van die locale 
branden aangewakkerd: de oorlog in Palestina.r

(Men houde wel in het oog dat het artikel da
teert van Juni 1948 - Red. Spart.).* De Joodse en 
Arabische bevolkingen vermoorden elkaar met da
gelijks groter en bloediger waanzin. E r zijn revo- 
lutinnaire strijders van goede huize, die zelfs hun 
hoofd koel hielden in de tweede wereldoorlog en 
nu een Palestijnse tragedie ontdekken en hun sym
pathie betuigen met de heldhaftige strijd van het 
Joodse volk. „Wij" zeggen die strijders, „zijn tegen 
de oorlog, wij weten ook dat de laatste oplossing 
ligt in het socialisme, maar in Palestina zijn de 
dobbelstenen geworpen en de arme joden moeten 
zich laten doden of zich verdedigen. Voor het 
Joodse volk en voor Palestina is dit een bijzonder 
geval’’.

In naam van dit „bijzonder geval" en in afwach
ting van het ver verwijderde socialisme neemt men 
dan ook stelling voor het ogenblik en wenst zich 
geluk met de overwinningen behaald door het Jood
se leger. Zeker, men is internationalist, maar ook 
realist en laat de prooi niet los voor de schaduw, 
zelfs als de prooi bestaat in het steunen'van de 
stichting van een nieuwe staat, die als echte staat 
in onze dägen slechts kan leven in en door de 
oorlog.

De P.O.U.M.. Spaanse maximalistische partij, 
heeft in de afgelopen maand haar congres gehou
den. Het is ^en partij die aanspraak maakt op het 
•ïarxisme en de proletarische revolutie.

Haar weinig schitterende politiek ten tijde van 
de Spaanse gebeurtenissen 1936—1938, een poli
tiek welke er haar toe geleid heeft uit alle macht 
deze oorlog aan de republikeinse zijde te steunen, 
tot aan het deelnemen in de regering van Catalonië 
toe, is genoeg bekend, Sedert scheen de P.O.U.M. 
zich nieuw te oriënteren door haar rechterfractie te 
elimineren en haar lot in handen te leggen van een 
uit de meest links gerichte elementen samengestelde, 
leiding.

Dit congres „naar links" heeft .dus.een zeker be
lang. Het veroorlooft ons te zien hoe de vage en 
algemene revolutionnaire verklaringen omgevormd 
zijn in hun tegendeel: het juiste en concrete. Dit

congres verklaart zich tegen de oorlog, die voor
bereid w ordt Het signaleert de Amerikaanse en 
Russische bloks en beschouwt ze gelijkelijk als de 
aanstokers van de volgende imperialistische oorlog: 
roept de arbeiders op, zowel het ene als het andere 
blok te besrtijden en zich te mobiliseren voor een 
onafhankelijke klasseactie. Maar laat ons zien. boe 
deze radicale politiek omgezet wordt op het veld 
der practische activiteit van de P.O.U.M., dat wil 
zeggen, in Spanje. Voor Spanje acht het congres 
het regime van Franco vijand nummer 1. Om de 
strijd »ervoeren acht het tongres de versnippering 
van de strijd van republikeinse zijde betreurens
waardig en nadelig en daarin ziet de P.O.U.M. het 
geheim van het geslaagd verzet van  Franco tot op 
deze dag. Het congres prijst dan ook de coördinatie 
van de strijd aan door een samengaan van alle 
anti-Franco-krachten, van de anarchisten en de 
P.O.U.M. tot aan en inbegrepen, de monarchisten: 
gaande langs de Spaanse schimmenregering in ver
banning en de ergste reactionnairen van het soort 
van Gil Robles. De overwinning op Franco eist, 
zegt het congres, de coördinatie en gecombineerde 
actie van alle strijdvormen: Stakingen, maquis (On
dergrondse verzetsbeweging) en guerilla en de tus
senkomst van diplomatiek druk bij buitenlandse 
regeringen. Ziedaar het programma van werkelijke 
actie dat de P.O.U.M. voor Spanje gerechtvaardigd 
acht, er van uitgaande dat Spanje een „bijzonder 
geval” is. v.

De grappigste noot is, dat de P.O.U.M. haar al
truïsme voor de bevrijding der arbeiders van het 
régime Franco, zover drijft dat zij zich wil ver
binden met de monarchisten, maar de mogelijkheid 
van gemeenschappelijke actie met de stalinisten af
wijst, die toch zeker om hun eigen politieke rede
nen de meest verbitterde tegenstanders van Franco 
zijn. \

De P.O.U.M. verklaart dit stellingnemen uit haar 
tegenzin in het totalitarisme en omdat een dergelijk 
verbond de noodzakelijke en onontbeerlijke (!) sym
pathie van....... Amerika zou doen verliezen..,

Men kan de vraag terzijde .laten, wat voor de 
P.O.U.M. het belangrijkste is: steun aan de natio
nale burgerlijke regering om internationale politieke 
redenen (democratie tegen fascisme of totalitarisme) 
of steun van het internationale kapitalisme om re
denen van nationale politiek. In beide gevallen 
blijft het gekluisterd-zijn van het proletariaat en zijn 
slachting op het altaar van het kapitalisme.

Wordt vervolgd.

VERON1 RDIGJNG u
zegt dan dat, heeft feitelijk niets gezegd neer wij dus antwoord geven op de vraag: 
Niets, dat ons van nut kan zijn, al zoudei „W at is socialisme", laten wij in  gedach- 
wij ons ook nog zo verontw aardigd voelen ten alles w at zich als socialisme aandient 

De enige dienst, die deze frase verricht de revue passeren en vinden als het ge- 
is de gebruiker de overtuiging schenken meenschappelijke een maatschappijvorm, 
dat hij een zedelijk mens is.lvmdat hij eer die allen zonder dnderscheid kan bevredi- 
zich verontw aardigd mens gevoelt, eei gen, dJS^s, w aa r de tegenstelling arm en 
geruststelling dus voor mogelijke gewe rijk is opgeheven. W ie  arm én rijk wil 
tenswroeging. *at,en voortbestaan, kan geen socialist

Gewapend met z’n zedelijke veront worden genoemd. Ziezo, nu kunnen we 
waardiging -gaat hij nu op stap en word aan het werk gaan en onze zedelijke ver-
........socialist, zouden wij moeten zeggen ontwaardiging laten voor w at ze is, want
maar dat zou niet juist zijn. E r is en wf om. ons doel te bereiken, staan wij tegen-i n a a i  u a i  —-  — - » - --------------- » ---------------  ** 0 w .
altijd heel w at zedelijke verontw aardigd' over objectiviteiten, die ons handelen zul- 
zonder dat deze uitliep op een strevei len bepalen, en om het handelen gaat het 
naar sociaJisme, zodat hieruit meteei nu,. Toen Jezus zei: Als ge twee rokken 
blijkt, dat het gezegde ook nog onjuist is hebt, moet ge er een weggeven, w as hij 
Slechts een gedeelte van alle zedelijke ver socialist, al halen wij nu voor dit socialis- 
ontwaardiging vindt uitdrukking in ee me onze schouders op. Als de latere socia- 
strevennaar socialisme. W a t is socialisme listen zich een heilstaat denken, een hemel 
1 Als Josef Dietzgen zich de vraag voor op aarde, die door een s taa t van wijze lie- 
legt: W a t is philosofie? gaat hij niet in zij oen, de productie en distributie voor aller 
brein» naar een definitie zoeken, die h& Welzijn zullen regelen, w aren zij socialis- 
bevredigt, maar hij gaat uit van alles WWen. H et verschil met hun voorganger Je- 
zich als zodanig aandient en neemt er h y ug, was, dat zij ook de productie in het 
gemeenschappelijke uit. Zodoende koDweval betrokken, iéts wat Jezus aan G od'
................... .......1J---------overliét. Als de marxistische socialis-

cr op wijzen, dat het socialisme slechts
hij niet to t een 'gewilde mening, maar 1 
een wetenschappelijke uitspraak. Wa

, uit de strijd der klassen kan ontstaan, en 
niet door goedwillende wijze lieden, die 
voor ons de staat inrichten, tot stand zal 
komen, zijn ook zij socialisten. De ver
schillende wijzen om tot het socialisme te 
geraken, komen op uit de maatschappe
lijke structuur en zijn economische en klas- 
severhoudingen. W ie  dus ernstig naar de 
opheffing der tegenstellingen wil streven, 
is gedwongen, deze verhoudingen als uit
gangspunt voo^ zijn denken en handelen 
te nemen. Verontw aardiging? Natuurlijk. 
Iedere socialist is verontw aardigd al leidt 
iedere zedelijke verontwaardiging nog niet 
tot socialisme, zoals onze professor ver
keerdelijk zei. W a t heeft het echteï voor 
zin, dit te constateren. Kan ons dit ver
kondigen van vanzelfsprekende w aarhe
den de weg wijzen? Dé frase, die van de 
w crke’ijkheid verwijderd blijft en die wij 
daarom meta-physisch noemden, behoort

• tot het a rcenaal van de voor-marxistische 
socialisten. H et socialisme komt bij hen 
niet door de klassenstrijd, 'm aar door de 
zedelijk verontw aardigde socialisten. 
Daarom hebben zij aan deze frase genoeg. 
W ij, die de klassenstrijd als de verwekker 
en verwezenlijker van het socialisme zien, 
bestuderen ijverig de verhoudingen om te 
weten, bij welke krachten, die in het stel
sel woelen, wij ops moeten aansluiten.

f  '

Vertoon van nationale 
eenheid

Rondom de herdenking der Februari
staking 1941 is in de kringen der burger- 
rjke en Stalinistische partijen reeds het 
eer» en ander te doen geweest, alvorens 
de „Eenheidsmeeting op het W aterloo- 
plein” doorging. H et is immers bekend, 
dat het oorspronkelijke comité deze bij
eenkomst op het W aterlooplein had be
legd. U it dit comité echter rezen bezwa
ren tegen deelname van Stalinistische 
zijde (zij zeggen communistische). Deze 
bezwarén bleken zo onoverkomelijk, dat 
de C.P. besloot n aar de N oorderm arkt te 
trekken. Dus twee massameetings!

In de diverse partijbladen viel men el
kaar heftig aan. De eenheid van het ver
zet en de saamhorigheid der Februari
stakers, die toch in deze dem onstratie zou 
worden herdacht, w as verbroken. Groot 
was echter onze verbazing, toen plotse
ling werd aangekondigd, da t men tot een 
vergelijk was gekomen en  da t dus toch 
het W aterlooplein de gemeenschappelijke 
plaats van bijeenkomst zou zijn.

W aarom  verbazing, zal de lezer zich
afvragen? W el dan ........ hier gaat het
fluitje van de politieke vogelaar. Gedu
rende de laatste weken van  een andere 
Februari-staking, n.l. die van  1949. waar 
havenarbeiders, schoonmaaksters, tabak
bewerkers, lassers en  bouwvakarbeiders 
ook in strijd voor hun  rechten warén ge
wikkeld tegen bun uitbuiters, heeft de 
Amsterdamse Politie (die nu koraalmu- 
ziek ten gehore b rach t) zich niet al te 
zachtzinnig betoond. Getuige het aantal 
slachtoffers, die verbonden, in ziekenhui
zen opgenomen of gearresteerd en zo 
spoedig mogelijk veroordeeld werden.

In het dagblad „D e W aarh e id ” ver
schenen artikelen w aarin o.a. werd ge
zegd: De reactionaire burgemeester de 
Ailly stuurt soms agenten met knuppels, 
politiehonden en motoren met zijspan op 
de stakers in, en „Bruut optreden van de 
Ailly’s politie” . H un goed recht om dat 
te signaleren, ons goed recht om hun (de 
stalinisten) ook als reactionnair te beti
telen. Immers, ~3e hoofdredacteur van „De 
W aarheid  stond nu hand in hand met 
diezelfde burgemeester de herdenkidg van 
de Februari-staking to t een aanfluiting te 
maken.

H et hele onw aarachtige gedoe bij deze 
herdenking, het gekibbel, da t e r aan  voor
afging. bewijst, dat de zo hooggeprezen 
nationale eenheid een schijneenheid was 
en is. De strijd van  de arbeiders voor hufi 
vrijheid is nu eenmaal een andere dan die 
van de bourgeoisie. De bourgeoisie strijdt 
voor kapitaalsmacht. de arbeiders moeten 
strijden voor d e  arbetóersm acht als enige 
waarborg voor een klasseloze maatschap
pij. In deze strijd is geen compromis mo
gelijk.,. :

Wenfl nieuwe a&onne’s 
«0«« „Spaxtacui”
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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.

Wij 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. .Waar 
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

Geen Spartacus Zomerkamp, maar . . . . .
bij andere gelegenheden, vaststellen, dat „De Vlam" 
zich het recht aanmatigde om verzamelcentrum te 
zijn, waarop anderen zich hadden te richten. 
Kon dus het plan niet doorgaan en stond het vast 
dat de Vlam haar zomerkampen zou houden, zo 
stonden degenen, die zich niet aan de gestelde 
eisen konden onderwerpen, voor de vraag: wat nu?

Direct gevolgd nader overleg tussen de Neder
landse Bond van Vrije Socialisten en de Comniu- 
nisfenbond Spartacus, heeft cr toe geleid, dat zij 
een nieuw initiatief pemen tot het houden van een 
Algemeen Socialistisch Zomerkamp. Daarbij staat 
in iecjer_geval vast, dat beide organisaties een 
kampweek organiseren, die in omvang veel groter 
zal zijn, dan de vroegere Spartacus-kampen. Alleen 
van beide organisaties wordt gerekend op 200 è 
250 deelnemers. De initiatiefnemers hebben zich 
nog tot andere organisaties gewend met het ver- 
zoelc, om zich bij de organisatie van de kampweek 
aan te sluiten. Uit de aard van de zaak zullen -zij, 
zodra daarop toestemmend wordt geantwoord, ten 
volle deelgenoot zijn in de gehele voorbereiding.

Het Spartacus-kamp Verdwijnt. Iets beters en 
van grotere omvang komt daarvoor in d e . plaats. 
Aan het week-programma zal nu meer zorg, geld 
en medewerking kunnen worden besteed. Het wordt 
een vacantieweek met veel' ontspanning in de 
natuur, terwijl ook het, culturele deel tot zijn recht 
zal komen. Een wèek van kameraadschap, ge
tuigende van de wil naar eenheid en vernieuwing 
in de arbeidersbeweging. Een week van ontwikke
ling, van discussie, van naar elkaar groeien van 
velen, die actief in de socialistische beweging werk
zaam zijn. En zo rekenen wij er op, dat ook van 
de zijde van de Spartacusvrieriden nog meer deel
nemers dan voorheen zich voor ons zomerkamp ‘ 
zullen opgeven.

Het Socialistische Zomerkamp vraagt Uw aan
dacht.

Het Socialistisch Zomerkamp 
„De Vrije Gemeenschap”

Op initiatief van de Nederlandse Bond van Vrije 
Socialisten en de Communistenbond „Spartacus", 
waarbij wordt gehoopt, dat zich nog andere organi
saties en groepen zullen aansluiten, wordt in de 
eerste week van Augustus (nauwkeuriger van 30 
Juli tot 6 Augustus) een algemeen socialistisch 
zomerkamp georganiseerd.

Het socialistisch zomerkamp „De Vrije. Gemeen
schap" wordt gehouden in de prachtige omgeving 
van Hulshorst op de Veluwe, op het terrein van 
het kampeercentrum „De Woudstee”.

De bedoeling is de deelnemers ten volle te doen 
genieten van hun vacantie te midden van bos, 
heide en zandverstuivingen. Eensdeels zal 'het 
komende genot bestaan in tochten door de vrije 
natuur, waarbij er voor zal worden gewaakt, dat 
de wandelingen niet in grote langgerekte ploegen 
plaats vinden, die door herhaaldelijk wachten de 
vreugde bederven. Ook zullen de tochten niet te 
uitgebreid worden vastgesteld, waardoor vermoeid
heid het genot van de deelnemers gaat vergallen.

Maar anderzijds zullen allen op bepaalde plaatsen 
en uren tezamen komen, om de volle genoegens van 
het samenzijn van kameraden te beleven. Aan kunst 
en cultuur, eowel als aan loutere vreugde zal aan
dacht wordèn besteed. En daarnaast staat deze 
vacantieweek in hat teken van de wil om mede te 
werken aan het scheppen van een nieuwe arbeiders

beweging. Vooral ook de inleidingen en de te 
voeren discussies zullen daarvan getuigen.

De deelnemersprijs moest worden gesteld op 
ƒ 22.—. Kinderen tot tien jaar half geld. Zal deze 
prijs voor velen nog al machtig lijken, laten zij 
overwegen, dat daarvoor dan ook een echte 
vacantieweek wordt gegarandeerd. Immers in deze 
prijs is alles begrepen. Ontbijt, middageten en 
avondeten erj op zijn tijd, s middags en s avonds 
thee of koffie. Alle zorgen voor eigen voorzienmq 
Zijn daarmee dus aan de kant. Ook voor de vrou
wen betekent dit: volledig vacantie.

Niemand behoeft zich te laten afschrikken door 
het woord kamp. Het terrein bevat een aantal 
bungalows, die naar omstandigheden zullen worden 
toegewezen aan enkele grote gezinnen en diegenen, 
die om gezondheidsredenen liever niet verblijven in 
de tenten. E r is bovendien een kamphuis, dat naarst 
een grote zaal, die bij slecht weer als conversatie- 
gelegenheid zal worden gebruikt, een groot aantal 
slaapgelegenheden heeft- Én wie echt wil kamperen 
krijgt daartoe de gelegenheid in de beschikbare ten
ten. Bovendien, degenen die zelf een tent bezitten, 
kunnen dier ook medebrengen. Een deel van de 
bedden is voorzien van spiralen. Dat is voor 
degenen, die stijve botten hebben. Maar voor allen 
zijn in ieder geval stromatrassen beschikbaar.

Iri het gehele programma zal spel en dans voor 
de jongeren niet worden vergeten. Trouwens wij 
weten immers bij ervaring, dat ook de ouderen 
daaraan soms gaarne deelnemen. Welnu, ook die 
krijgen de kans daartoe.

Overigens zullen nadere mededelingen over het 
programma volgen zodra de uit.alle deelnemende 
organisaties samen te stellen kampraad zijn eerste 
besprekingen zal hebben gehouden. Het ligt daarbij 
in het voornemen om alle deelnemers vooraf een 
kampkrant toe te zenden, waarin zij al hetgeen zij 
moeten weten, zullen lezen en waarin ook het pro
gramma zal zijn opgenomen. Reeds nu staat het 
vrijwel vast, dat tot het programma, naast een 
aantal inleidingen, ook zal behoren een officiële 
opening van het kamp op Zondagmorgen op het 
Gemeenschapsplein, een kameraadschapsavond ron< 
het kampvuur, een bonte avond enz. Zang, muziek, 
toneel, declamatie enz. zullen elkander afwisselen. 
Bij dit alles wordt ook gerekend op de deelnemen 
zelf.

Het spreekt vanzelf, dat voor de organisatie vai 
een dusdanig kamp veel werk moet worden verzet 
Bovendien moet het aantal deelnemers zo hoq 
mogelijk worden opgevoerd. Het ligt daarom in d 
bedoeling, dat in de steden waaruit een groot aanta 
deelnemers kan komen, kampcommissies worde« 
aangewezen, die het plaatselijke werk helpen voor
bereiden. Deelnemend^-vrienden, steekt dus dt 
koppen bijeen. Laat ons weten wie het plaatselijke 
secrer aatswerk van de commissie op zich neemt 
Wij morgen dan voor verdere berienten, omtren 
hetgeen moet gebeuren.

Het is gewenst, dat de kampraad zo snel m of 
lijk beschikt over namen en adressen van hen di« 
aan het kamp wensen deel te nemen. Bovendie« 
moeten de deelnemers maandelijks, en voor het eeri 
in Maart ƒ 3.— storten. Dat is trouwéus ook voo 
hen zelf gewenst, omdat de kosten op die wijze g* 
leidelijk worden voldaan en dus de volle last nie 
'ineens op hen komt te rusten. In de volgende krao 
zullen wij het adres daarvoor bekend maken.
Maar.....  geeft U in elk geval nu reeds op aai
L. v. d. Jagt, van Beuningenstraat 90 I, Amsterdam- 
W est

SPORTVERSLAG
C.P.N.—P.V.A. 0—0 (afgebroken).

Het terrein is erg nat en scheidsrechter 
v. d. S taat aarzelt lang, voordat hij de wed- 
strijd door laat gaan.

De aanval wordt geopend met een scherpe 
pass van de mid-half van C.P.N.

Jullie back heeft met de collecte-bus vai 
W.H. gelopen, toen wij de arbeiders ir. 
Februari in  staking brachten. De pass was 
iets te ver zodat de linksbuiten van C.P.N. 
er niet op kon lopen en de bal belandt bij 
de mid-half van P.V.A. die zich snel terug 
getrokken had. Hij ■ weet echter het leder r m aar half te verwerken.

Ik heb in  het bestuur van de Unie be
zwaar gemaakt tegen W.H., 

en speelt terug op de rechts-back, die 
z’n  voorhoede aan het w erk zet, waarop de 
C.P.N.-veste gevaarlijk bedreigd wordt, 

toen jullie nog ijverig het vriendschaps-

ig v
en het Nederlandse vólk, aanraadden vriend
schap met het Duitse té  sluiten.

De C.P.N.-achterhoede die enigszins in 
verw arring was geraakt w erkt onzuiver 
weg, doordat de spil de Haal liet lopen.

De - Sovjet-Unie zijn bij zyn opmars in 
Duitsland documenten in handen gevallen, 

aruit bleek, dat de vrienden van Suur- 
Engeland en Amerika, 

ue honger van Hitler wilden stillen met 
het socialistisch werelddeel.

P.V.A. geeft zich nu gevaarlijk bloot, 
waardoor een gaping in de verdediging 
ontstaat, die direct door C.P.N. benut wordt, 

Ik (Suurhof, baek) heb my met een leu
gentje om bestwil uit het gijzelaarskamp 
van de Duitsers weten te bevrijden 
*., w aar bij de linksbinnen van C.P.N. de 
P.V.A.-keeper het veld in  tracht te  lokken.

Het is nou echt jammer, dat de heer 
Suurhof net niet vertelt, w aaruit dat leu
gentje bestaat.

P.V.A. m aakt free-kick.
Vandaar dit antwoord aan de viespeuken 
De scheidsrechter fluit en neemt meteef 

de gelegenheid te baat om de wedstrijd a 
te  breken. Het terrein is herschapen in ee 
modderpoel. Ook de spelers zitten onder d 
modder, zodat de tenues onherkenbaar zijn 
Het 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 vreemd en dit schijn 
meer met deze m an voor te  komen.

De stand was 0—0.
H et lust ons niet om voor de zoveel» 

maal de betekenis van het niet-aanvaU 
verdrag uiteen te  zetten.

Hij weet zich echter te herstellen 
krijgt het leer nog juist te  pakken 

De Sovjet-Unie dwong Nazi-Duitsland <* 
pact a f  voor de gehele mensheid 
-  . . . .  eri v ''e t het_spel op de andere h' 
over te brengen.
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Meten met twee maten?
Sedert wij de laatste keer over Indone

sië schreven, is e r weer veel gebeurd. De 
resolutie die in de Veiligheidsraad op 28 
Januari werd aangenomen en die aan N e
derland een aantal eisen stelde, w aarvan 
de voornaam sten neerkwamen op onyoor- 
waardelijke vrijlating van de Republikein
se regeringspersonen en herstel van deze 
regering in de stad Djokja, bracht de Ne
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 Nederlandse opperge
zag. De Veiligheidsraad gaf, zij het dan 
in diplomatieke bewoordingen, N ederland 
opdrachten. De kennelijk grote sympathie 
die in Indonesië voor de Republikeinse 
leiders bestaat, moest uit de aard  van de 
zaak door dit besluit, zowel als door de 
steun, die de conferentie van de Oosterse 
staten in Delhi aan de onafhankelijkheids-, 
beweging verleende, wel toenemen. De 
militaire actie heeft aldus de moeilijkheden 
voor de Nederlandse regering eer doen 
toenemen dan afnemen. Deze actie heeft 
bovendien niet geleid tot een situatie, 
waarin het N ederlandse bestuursapparaat 
in Indonesië het gehele gebied beheerst. 
O ndanks alle verzekeringen, dat het ver
zet van  de republikeinen afnam en nage
noeg had opgehouden te bestaan, blijkt het 
tegendeel het -geval te zijn. De militaire 
overrompeling leek totaal; maar 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 macht bedrijven na enkele dagen 
van tevergeefsè verdediging moest prijs
geven. Ja, dat tot in de stad Djokja ge
vechten met duizenden Indonesische vrij
willigers van de T.R.I. moesten Worden 
gevoerd. De vernieling van wegen, spoor
lijnen, bruggen, enz., maken een regelma
tig onderhouden van de transportverbin- 
dingen onmogelijk. 

i .  ^

O nder al deze omstandigheden geraak
te de Nederlandse regering kennelijk in 
verwarring. Verklaringen en beslissingen 
bleven uit en dit bracht uit de aard  der

zaak ook in de Nederlands-Indonesische 
kringen en in die van .de kringen van dp 
federale staten van Indonesië, die to t dan 
toe min of meer w erdén aangezien als N e
derland getrouw, twijfel en moeilijkheden 
bij het bepalen van eigen verdere gedrags
lijn. Een ijltocht van de Hoge vertegen
woordiger van de Kroon. Dr. Beel, van 
Batavia naar Den Haag, w as nodig om 
voortgang in de kwestie te krijgen en het 
hele geval kostte zelfs minister Sassen zijn 
portefeuille. H et N ederlandse bewind 
heeft daarna gepoogd de moeilijkheden 
voor hem verbonden aan de resolutie van 
de V eiligheidsraad, te omzeilen. E r ver
scheen einde Februari een regeririgccom- 
muniqué waarin de bijeenroeping van  een 
rondetafelconferentie  op 12 M aart, te 
houden in Den H aag, werd aangekondigd. 
Dit ging gepaard met de mededeling, dat 
de beperking van de bewegingsvrijheid 
van de leiders van de republiek zou w o r-1 
den opgeheven. D aarna w erd echter wel
dra verklaard, dat bezwaren bestonden te
gen hun terugkeer naar Djokja. O ok de 
republikeinen zouden to t deze conferentie 
worden uitgenodigd. De Tederlandse re
gering wilde voor deze deelneming geen 
enkele voorw aarde stellen, doch wilde dan 
ook geen enkele voorw aarde accepteren. 
D at klinkt voor de oppervlakkige lezer 
wel heel aardig. En nog mooier w ord t het, 
w anneer men leest, da t de plannen verder 
gaan, dan door de V eiligheidsraad w er
den geopperd. Immer« de overdracht van 
de souvereiniteit over Indonesië zou vol
gens de V eiligheidsraad dienen plaats te 
vinden uiterlijk 1 Juli 1950 en volgens de 
plannen van de N ederlandse regering zou 
de z.g. interim-periode vervallen en zou 
de overdracht op een aanmerkelijk vroe
gere datum plaats hebben. G aan wij nu 
echter de verschillende nadere verklarin
gen van N ederlandse autoriteiten na, dan 
blijkt die onvoorwaardelijkheid nogal be
denkelijk. V olgens M r. van Kleffens, de 
N ederlandse gezant in Amerika, vormt de 
Nederlandse grondw et de enige beper
king. O p  zichzelf is dat a l een zeer eigen
aardige souvereiniteit voor Indonesië. 
V oor de overgangstijd  zegt hij, moe» Ne- 
lerland over uitgebreide bevoegdheden 
■blijven beschikken. D at is punt twee.

i

„Voorts heeft minister van M aarseveen, 
die voorlopig is belast met het D eparte
ment van Overzeese Gebiedsdelen, ver
klaard, dat het statuut van de N ederlands- 
Indonesische Unie en de afzonderlijke ver
dragen, die gesloten moeten worden, tot 
stand moeten komen vóórdat de over
dracht van de souvereiniteit zal kunnen 
geschieden.

En w anneer men dan tenslotte nog in 
aanmerking neemt, dat N ederland zich 
juist in dit statuut en deze afzonderlijke 
verdragen allerlei rechten inzake autori
taire macht in Indonesië wil verzekeren, 
dan w ordt het wel duidelijk, dat het ge
opperde plan inzake de rondetafelconfe
rentie slechts beoogt, de N ederlandse re
gering te  bevrijden van de opdrachten in 
de resolutie van de Veiligheidsraad en van 
de verregaande macht die daarbij aan  de 
vroegere Commissie van  Goede Diensten, 
die thans de naam draagt van U .N .C.I. 
(Commissie van de V erenigde Naties 
voor Indonesië) w erd verleend. In de be
doelde conferentie is dus in geen geval 
een politiek streven te zien van  prijs geving 
van eigen macht.

Intussen is in Indonesië een druk over
leg gaande tussen het N ederlandse gezag, 
het B.F.O. (het bijzonder federaal overleg 
van de deelstaten)) en de oude republi
keinse regeringspersonen, als Sukarno, 
H atta, Rum, enz. Bij dit overleg is de 
U .N .C.I. uitermate geïnteresseerd, want 
ook zij heeft van  de Nederlandse rege
ring een uitnodiging gekregen om bij de 
conferentie „aanw ezig” te zijn. W aar het 
plan echter de resolutie van de Veilig
heidsraad doorkruist, kan zij daartoe zon
der meer niet besluiten en heeft zij deze 
kwestie opnieuw aan de Veiligheidsraad 
voorgelegd, waarbij zij vaststelde, dat. de 
Nederlandse regering geen uitvoering aan 
de resolutie heeft gegeven. Deze week 
komt aldus de kwestie wederom, in de 
Veiligheidsraad aan  de orde.

Hoe s taa t nu de zaak in Indonesië er 
voor? O ndanks de omstandigheid, dat de 
oude republikeinse regering ieder officieel 
gezag heeft verloren, is haar aanzien on
der de Indonesiërs klaarblijkelijk gestegen. 
E r moge w at verw arring bestaan omtrent 
de bevoegdheid van h aar personen in ver-
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