
■ A T O O ME N E R G I E
De enige wijze w aarop de wereld tot 

nu toe heeft kunnen kennis maken met 
de atoomenergie, is door middel van de 
bommen van  Hirosjima, N agasaki en 
Bikini. En de discussies over het toekom
stige gebruik van deze energie in oorlog 
o f in vrede, draaien allemaal om zijn ger 
bruik in de atoombom-. Toch moest het 
duidelijk zijn, dat deze eerste toepassingen 
slechts een zeer onvoldoende indruk kun
nen geven van  de mogelijkheden, die in de 
toekomst kunnen worden verwezenlijkt.

De gedachte aan de mogelijkheid van 
een atoombom is eerst in de jaren 1938— 
1939 naar voren gekomen. O ok in de 'we
reld  der natuurkundigen w as vóór die tijd 
deze mogelijkheid noa niet bekend. W el 
w ist men, hoe de electrisch ongeladen 
neutronen, zonder hindernissen in atoom
kernen konden doordringen en hierin ra 
dicale omzettingen teweeg konden bren
gen. O ok w ist men, dat in deze processen 
n a a r  verhouding zeer grote hoeveelheden 
energien konden worden vrijgemaakt. 
M aar hun toepassing op grote schaal 
stuitte af op de onmogelijkheid over grote% 
hoeveelheden neutronen te  beschikken. - 
D eze moeilijkheid w erd eerst overwonnen, 
toen men in de splijting van uranium een 
proces ontdekte, waarbij meer neutronen 
w erden vrijgem aakt dan verbruikt. Het 
g aa t hier als met een verbrandingsproces, 
w aarbij eerst een zekere beginw^rmte 
aanwezig moet zijn om het te ontsteken. 
Is dit begin er eenmaal, dan kan verder 
de w arm te die bij de verbranding Vrijkomt, 
deze aan de gangi houden.

T oen  eenmaal de principiële mogelijk
heid van de atoombom w as begrepen, was 
zijn verdere ontwikkeling een kwestie van 
slechts korte tijd. Natuurlijk w as zijn con
structie niet mogelijk geweest zonder ge
weldige industriële inspanning die de

V erenigde Staten daaraan, ten koste van 
mjlliarden dollars hebben gewijd. H et i.g . 
Amerikaanse monopolie van de atoombom 
is dan ook geen monopolie van kennis of 
wetenschap, w ant de voorbereiding van 
deze uitvinding heeft bijna geheel op 
Europese bodem plaats gevonden. H et 
monopolie van de atoombom kan slechts 
bestaan als iqonopolie van productiever
mogen, w ant -andere geheimen, dato, enige 
bijzondere technisch grepen bestaan niet. 
Ieder land, dat to t een soortgelijke indu
striële inspanning als de V erenigde S ta 
ten in s taa t is, kan in even korte tijd de 
atoombom ook produceren.

Deze toestand w ordt misschien niet 
dooir het grote Amerikaanse publiek, maar 
stellig door de deskundigen begrepen en 
er is van  deze zijde herhaaldelijk gewe
zen op de betrekkelijkheid Van het Ame
rikaanse „monopolie” . In deze kringen 
spreekt men dan ook uitsluitend over een 
„voorsprong*' van Amerika en voortdu
rend ham ert men erop, da t deze voor
sprong slechts kan worden behouden, 
w anneer Amerika zijn onderzoekingen en 
productie met maximale krachtsinspanning 
voortzet. Z oals vanzelf spreekt, maakt 
deze omstandigheid het gebruik van de 
atoomenergie voor vredesdoeleinden vol
komen onmogelijk, tenzij als bijproduct 
van de oorlogsproductie. In het program 
ma van de Atomic Energy Commission 
komen deze toepassingen voor de vréde 
in de allerlaatste plaats.

H oe het precies staat met de verdere 
ontwikkeling van de atoomenergie voor 
oorlogsdoeleinden is natuurlijk niet be
kend. Tegenover de Russische bewering, 
dé t dit land de atoombom reeds bezit, 
staat de Amerikaanse bewering, dat het^ 
monopolie nog niét is doorbroken. V oor 
het grote publiek is er geen mogelijkheid

te weten te komen, wie hierin gelijk jieeft, 
voordat de bommen van de nieuwe we
reldoorlog boven onze hoofden losbarsten. 
H et onderscheid tussen beide beweringen 
is echtep slechts een verschil in tempo.

Officiële Amerikaanse verklaringen 
over de verdere ontwikkeling van de 
atoomenergie zijn, zoals vanzei/ spreekt, 
van een uiterste vaagheid. En zelfs van 
deze vage beweringen weet, men niet, in 
hoeverre zij aan de werkelijkheid beant
woorden, of- propagandistische groot
spraak zijn. Toch is het goed, deze bewe
ringen even de revue1 te laten passeren 
aan de hand van  hetgeen over de physi
sche grondslagen van  de atoomenérgie in 
het algemeen bekend is. ‘

In de laatste jaren zijn. drie soorten ver
klaringen afgelegd: •
1. E r zou een nieuw soort atoombom zijn 

ontwikkeld, tien to t duizendmaal ster
ker dan de bestaande.

2. Een geheel nieuw atobmwapen, dat 
met de atoombom zeif niets uitstaande 
heeft, zou zijn ontwikkeld.

3. De productie van atoombommen zou 
thans „in serie” p laats vinden.

W a t  de laatste bewering betreft, w er
den door de A m erikaanse pers schattin
gen gemaakt, dat de productie thans on-

geveer twee atoombommen per week zou 
edragen. M en kan gemakkelijk' nagaan, 
da t dit aantal aan  de voorzichtige kant 

moet zijn geschat. Bij de productie van 
plutonium, dat thans ongetwijfeld als de 
grondstof van de atoombom is aangeno
men, komt een grote hoeveelheid energie 
vrij, die als m aatstaf voor de Snelheid van 
productie kan worden gebruikt. Hoewel 
geen nauwkeurige cijfers zijn gepubliceerd, 
kan men nagaan, d a t een productie van 
twee bommen per w eek overeenkomt met 
een arbeidsprestatie van ongeveer een 
half millioen Kilo W a tt. Stellig is men 
hier nog lang niet aan het eind v.an de 
mogelijkheden.
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len w ordt er veelaL door bepaald. M aar 
het is duidelijk da t een dergelijké politiek 
zich niet onderscheidt van die van de 
reeds bestaande organisaties en onder die 
om standigheden is het een illusie te  ver
w acht, da t de kleine O .V.B. tegenover 
haar concurrenten zich zal kunnen ontwik
kelen. En, zoals gezégd, w anneer zij dit 
laatste wel zou kunnen, dan kan er toch 
geen organisatie uit groeien, die-zich w e
zenlijk- onderscheidt van die nu reeds ge
vestigde vakcentrales.
: O ndertussen is die gespletenheid in de 
arbeidersm assa aanwezig. N aast de grote 
massa, die nog met oude begrippen rond
loopt, ontstaan echter kleinere of grotere 
groepen *vnn arbeiders, die het noodzake
lijke niéuwe gaan begrijpen. Deze ge
spletenheid zal ook op het congres van de
O .V .B . ongetwijfeld op de ene of andere 
w ijle  to t uiting komen. De voorstellen-van 
de leiding te Rotterdam getuigen op dui
delijke wijze van de illusie, om tegelijker
tijd vakbeweging en strijdorganisme te 
willen zijn.

W ij beseffen ten volle, dat de O .V.B.- 
arbeiders in de bestaande toestand w aarin 
vooral geestelijk de massa zich nu bevindt, 
niet in staat zullen zijn een machtige strijd
organisatie te vormen. W ij mogen slechts 
hopen, dat zij dit ook zelf. zullen inzien. 
Immers ̂ wanneer zij d it beseffen, dan zul
len zij trachten hun niéuwe organisatie 
zodanig te  bouwen, dat ze een voorbeeld 
voor de massa der arbeiders is van zelf
organisatie op de grAidslag der bedrijven.

• D an zullen zij d it nieuwe verbond naast 
strijdorganisatie ook willen doen zijn pro- 
paganda-organism e-voor de nieuwe vor
men van strijd, die de klasse behoeft. En 
dan kan de nieuwe organisatie e e n . be
langrijke taak önde? de Nederlandse a r
beiders vervullen.

Nogmaals, dat de Amsterdamse mak
kers dit inzagen, stemt tot grote voldoe
ning. Laten wij hopen, da t zij vanuit het 
gehele land daarbij stevige steun zullen 
ondervinden, opdat de O.V.B. die weg zal 
gaan.

V ergaderingen
Z aterdag  23 O ctober in Z u tphen , aan

vang *half acht.
Z ondag 24 O ctober in Enschedé voor 

de Twentsche vrienden, aan vang ’s-mor- 
gens 10 uur.

W ij nodigen alle Spartacus-vrienden en 
belangstellenden uit deze bijeenkomsten 
te  bezoeken, '

Bij wonen Herfstconferentie
U  vindt in dit nummer de eerste be

schouwing over het op de conferentie te 
den Haag te  behandelen onderwerp. Vrien
den van Spartacus die deze bijeenkomst 
willen medemaiken, kunnen zich daarvoor 
opgeven. Hagenaars bij Jac. Rijpkema, 
Stortenbekerstraat 7, a ld aa r; anderen aan 
het adres Spartacus,. Postbus 7046, Am 
sterdam ^ u id  2.
• O ok van bondsleden en kernen wordt 

bericht ingewacht aan het laatste ad
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OORLOG OF VREDE?
&e&£i&óièn

Toen de tweede wereldoorlog nog in 
volle gang was, beloofden Éoosevelt en. 
Churchill de mensheid, da t na deze oorlog 
de duurzame vrede een feit zou worden. 
Deze belofte werd vastgelegd in het 
Atlantisch Handvest, en de Verenigde 
Maties moesten zorgdragen, d a t de arti
kelen vervat in dit H andvest nageleefd 
zouden worden.

De Tw eede W ereldoorlog behoort tot
het verleden, m aar.......  de dèrde staat
voor de deur. O ndanks het Atlantisch 
Handvest, ondanks V erenigde N aties-en 
Veiligheidsraad. In diplomatenkring 
wordt het onverbloemd gezegd, de kran
ten schrijver er over. Een artikeltje in Het 
3arool van 8 O ctober over de Berlijnse 
:westie eindigt met de woorden: „M aar 

Amerika is nog niet klaar; V andaar, dat 
de koude oorlog nog wel even (vet van 
ßpartacus) zal.worden voortgezet,”

Hoe denken de ’ arbeiders daarover? 
Hoe denken de „gewone mensen” daar
over? Kortom hoe denken zij. daarover, 
die in feite de oorlog voeren moeten, w ier 
huizen en levens straks weggebombar
deerd zullen worden, die de wapens moe
ten hanteren en de „heldendood” mogen 
sterven? Zij lezen de kranten, zien de 
ournaals in de bioscopen, horen de radio- „• 
»«richten en laten zich reeds inschakelën 
n een der beide fronten. O, als je  ze hoort 
’̂ aten, willen ze geen oorlog, werkelijk 
“*t. „W e hebben genoeg gehad in de . 
'0rjge oorlog, we zitten nog met de brok- 

en „daar breng ik mijn kinderen niet 
>r groot” horen we zeggen. M aar zo’n 
iprek eindigt meestal met de woorden, 
ten we hopen, da t hij niet komt” . In 

fe ..laten we hopen” ^it al de berusting,
» hij komt. Z e  hopen maar, meer kun- 
ln ze ̂ ïiet doen.
Er is een verlammend gevoel van on- 
^ht over de mensen. Als een loodzware 
iging^ hangt de komende oorlog in de

lucht. H et drukt op de mensen, ze hopen, 
dat het niet tot een* uitbarsting zal komen, 
maar zé kunnen die hoopf nergens mee 
voeden. De komende oorlog w ordt gezien 
als een naderend onheil, dreigend en on
afwendbaar.- 

Is deze oorlog werkelijk onafwendbaar? 
Zijn wij mensen werkelijk zo onmachtig? 
Kunnen we niets' anders doen, dan maar 
afwachten, w at de Groten over ons be
schikken?. Hebben werkelijk enkele mach
tigen het levenslot van millioenen mensen 
in handen? Millioenen, die niets liever w il
len dan in werkelijke vrede leven en w er
ken. Deze millioenen hébben geen machts- 
begeren, hebben géén gelang fcij oliege-N  
bieden, koffie-, rubber- of suikeraandelen. 
Hun lot zit vastgeknepen tussen de kapi- 
taalsmachten, voor hen geen levens
vreugde, geen zorgeloosheid, maar ang
sten voor de toekomst.

Zoals het er nu voor staat in de wereld, 
beschikken de mensen njet over hun dgen  
leven, en over da t van hun kinderen. Zelfs 
in het dagelijks leven moeten we ervaren, 
dat. we zelf niets te  zeggeq hebben. Onze 

-woongelegenheid, onze kleding, ons v er
bruik w ordt door de overheidsorganen 
vastgelegd. Om te verhuizen moet je v er
gunning hebben, om je erg^ps te vestigen 
dito, zonder toestemming v4n het arbeids
bureau kan geen arbeider Van werkgever 
veranderen, zonder toestemming van de 
minister mogen de lonen jniet verhoogd 
worden, prijzen worden dóór de regering 
vastgesteld, het. verbruik van de arbeiders 
w ordt door een geraffineerd prijs- en dis
tributiestelsel nauwkeurig ^geregeld, hij 
kan niet meer v e rb ru ik en ,dan hem van 
bovenaf w ordt toegemeten 

D e arbeiders van hoofd 
ten een steeds zorgelijker 
hun belangen piotten steedfc opnieuw wij
ken voor die van de imperialistische mach
ten. W e  nebben al vaker in deze kofom-

hand moe- 
voeren.

men uiteengezet, dat de wereld verdeeld 
is tussen twee kapitaalsmachten, die om 
de wereldheerschappij vechten'. H et is 
deze belangenstrijd die het gehele maat
schappelijke leven beheerst. En de arbei
ders die de ruggegraat vormen van het 
gehele economische leven, zijn mede-inge- 
schakeld, o f ze willen of qiet. H ier aan 
het. W estelijk front, ginds aan het Ooste-
lijk. * v

,De mensen voelen wel de dreiging van 
de naderende oorlog, maar over het alge
meen begrijpen ze niet, dat ze nu materieel, 
door gedwongen verbruiksbeperking, en 
ideologisch door de voorlichting van pers 
en, radio, reeds ingeschakeld zijn in eèn 
der beide fronten. Z e  begrijpen niet, qat. 
w aar de kapitaalsmachten aich kftorts- 
achtig voorbereiden op de derde wereld
oorlog, de gehele maatschappelijke pro
ductie daarop ingesteld moet zijn. D at dus 
de verbruiksbeperking een noodzakelijk 
gevolg is van de öOtlogseconoxnie. w ant 
w aar de productie v o o r de^hewaperiiöfc 
zo groot mogelijk moet zijn, daar moet " 
vanzelf de productie voor de consumptie 
zo laag mogelijk gehouden worden.

Zolang-de arbeiders dit niet inzien, zijn 
zij omnachfcig een oorlog te verhinderen. 
Gaan lij eebter begrijpen, da t de oorlog 
een devolg is van  de tegenstelling, voo rt
komend uit de kapitalistische productie
wijze zelve, dan zullen zij to t het inzicht 
komen, dat ze niet hoeven te berusten, 
dan zullen ze zien wie de werkelijke mach
tigen zijn. W a n t dan weten ze, dat dit 
hele stelsel van winstmaken en uitbuiten 
slechts kan rbestaan door hun arbeids
k rach t En dan begrijpen ze, dat waar ze 
hun arbeidskracht weigeren te  geven, dat 
déér het verzet tegen de oorlog geboren * ' 
wordt, dat daar de kracht gaat groeien, 
die een oorlog verhinderen kan.

Dé regeringen van alle landen voeren 
de politiek, die hun wovdt voorgeschre— 
ven door de grote rivalen. In da door 
Rusland beheefste gebieden voeren ze de 
Rassische politiek, in de landen die door 
middel van h e t. Marshall-plan aan de 
Dollar gebonden zijn, de Amerikaanse 
politiek. Deze poUtiek i* er op geHcht, zo
veel mogelijk winst te maken, opdat h e t 
kapitaal 'zifch kan uitbreidèn an sterk ma-
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ken voor dc komende strijd met de wape
nen. D e loon- en prijspolitiek van  de 
regeringen, waarbij de vakbonden ook in
geschakeld zijn, heeft dit doel.

In  Frankrijk is een vertwijfelde a rb e i
dersklasse reeds in, verzet gekomen. Zij is 
de strijd begonnen tegen de loon- en prijs
politiek van de Franse regering, die hun 
levenspeil zodanig omlaagschroefde, dat 
het ondraaglijk werd. Ook in de andere 
landen komt het to t een snelle daling van 
de levensstandaard van de w erkende be
volking. Daarom zullen de afbeiders in 
W est- zowel als in O ost-Europa het 
voorbeeld der Fransen moeten volgen. 
H et groeiend verzet der w erkers is de 

■ enige macht, die de oorlog kan tegenhou
den.

W e  moeten en^ mogen dit niet onder- 
' schatten. W e  moeten begrijpen, dat we 
niet behoeven te  berusten.' E n  dit is het 
werk, dat nu reeds de revolutionnaire a r
beiders overal kunnen aanpakken. De 
mensen aan het verstand brengen, dat 
juist deze geest van berusting, dit schik
ken dn het „onvermijdelijke'’, de oorlog 

' onafw endbaar maakt. E r moet een v er
andering komen^in het denken. O veral, in 
de bedrijven, op de^ straat en in de w in
kels, overal w aar we de mensen met be
rusting horen praten over de komende 
oorlog, moeten we hen aan het verstand 

.b ren g en , dat ze niet hoeven te  berusten.
Ieder stukje strijd, hoe gering het ook 

mag lijken, «is een aanval op dfe kracht 
van het kapitalisme en daarmee op de> 
oorlog.

Door*de strijd groeit het vertrouw en in 
V eigen kunnen en in eigën machtsont

plooiing en het is dit vertrouwen, dat to t 
F de overtuiging leiden moet, dat we een 

oorlog nlaar niet over ons heen hoeve.i 
te laten komen, maar dat we onze pigen 
klassekracht er tegenover kunnen stellen. 
te_________ __________  •

Stellingen over de staking 
.als ^
strijdvorm in ons Tijdperk

V an een kameraad uit midden-Europa 
ontvingen wij onderstaand stukje, dat w j  

• gaarne afdrukken ten bewijze hoe ook bij 
deze vrienden, de nieuwe gedachten rifpen.

1. De eerste uiting varf Ket vage ont
waken van  het proletarische zelfbewust
zijn w as-de stormloop tegen de machine*. 
H et instrument van de uitbuiting moest 
worden vernield, daar mén "dat voor de 
oorzaak van  de uitbuiting hield. Deze 
eerste opstand droeg nog geheel het ka
rak ter van de slavenopstanden, w aarbij de 
gereedschappen vernield én de werkdieren 
mishandel« werden. H et zelfbewustzijn 
van de slaven kon slechts daarin to t uit
drukking komen, omdat er nog jiets onder 
hen stond, w at ze onderdrukken of ver
nietigen konden, en om dat men op d eze . 
manier zich tegelijkertijd op zijn heer kon 
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WORSTELING. DER WERKERS
Met koortsachtige haast organiseren de wereld

machten hun potentieel voor de komende nieuwe 
imperialistische botsing. Nog gaat de gehele wereld 
en in het bijzonder Europa, gebukt onder de ge
volgen van de tweede wereldoorlog. Nog leven mil
lioenen in de puiqhppen. Nog is de nood bi) de 
arbeiders in de zogenaamde overwinnende'West-
Ëuropeese landen z£ groot? dat het eigenlijk een 
dwaasheid is te spreken over een „levensstan
daard”. Maar de oorlogsvoorbereidingen gaan hun 
gang. De West.-Europeese Unie maakt zijn grootste 
vorderingen op het terrein van de militaire voor
bereidingen en Amerika is daarbH de stuwende 
factor. De militaire uitrusting zal aóor dit laatste, 
land worden .verzorgd. Hierdoor wil het de weer- 
baarmaking van West-Europa in verband met het 
komende conflict bevorderen.

Tevens ziet het Amerikaanse economische leven 
zijn belangen goed gediend door de leveranties.
, Een gemeenschappelijke oorlogsstaf in het W es

ten is reeds gevormd- Nadrukkelijker worden de
aankondigingen^i/ao^en herleving van de Leen
en Pachtwet.- De diplomatie iß druk in de weer 
om een modus te yJnden, waarop ook Franco- 
Spanje in de Westerse Unie kan worden ingescha
keld i^eeds werd uitgesproken, dat 4? Pyreneën 
zo een uitstekende en natuurlijke verdedigingslinie 
zijn, om te waarborgen dat, wanneer de lage lan
den en Frankrijk opnieuw, en ditmaal door Rus
sische troepen, zouden worden bezet, een basis in 
Europa voor de W esterse* machteb behouden zou 
blijven, van waaruit de oorlog‘zou kunnen worden 
voortgezet. De economie van West-Europa is on
der deze omstandigheden ten volle oorlogs
economie en de lasten voor de grote massa zullen 
als gevolg daarvan in de naaste toekomst nog toe
flemen. • -

Amerika eist daarbij van West-Europa een eco
nomische politiek, dié in zoverre herinnert aan het 
liberale tijdvak, dat er vrij baan moet zijn voor de 
internationale handel waarbij het Amerikaanse 
monopoliekapitalisme door zijn veel hoger ontwik- 
keld productie-apparaat, steeds de sterkste zal zijn.

Wijzen wij, alvorens we iets dieper willen in
gaan op de Franse 'situatie, op enkele punten, die 
ons een beeld kunnen geven van de gevolgen van 
het Amerikaanse streven. Onder de druk van Ame
rika is de politiek van de Nederlandse regering 
belangrijk gewijzigd. -Meer vrijheid voor het par

ticulier Initiatief, minder, overheidsbemoeiing, da^ 
betekent, dat de regeringssubsidies op verschillende 
agrarische producten, moeten worden afgeschaft 
dat de huren moeten worden verhoogd, enz. De 
kosten van het levensonderhoud zullen stijgen. Ook 

^de „levensstandaard'.' van . de Nederlandse arbei
dersklasse komt daarbij in hét geding. Dat de er- 

* kende vakcentrales nier hun waarschuwende stem
men laten horen, is voof deze., organen, die de 
sociale vrede willen bevordere», alleen daaruit te 
verklaren, dat zij beroering onder de bedrijfsarbei
ders kost wat kost willen voorkomen.
Maar ook‘de Amerikaanse regeerders weten, waar 
Abram de mosterd haalt. In volle koelbloedigheid 
aanvaarden zij het lage en lager wordende levens
peil van de West-Europeese- arbeiders. Zij verlan
gen,, dat de vakbewegingen in de MarshalManden 
zich ten volle zullen inzetten voor de doorvoering 
van hun economische politiek. Met andere woor
den,, dat deze zich zullen lenen voor hét murw 
makan van . de arbeiders dezer landen. Daarom 
heeft Marshall deze vakbondsleiders de vorige 
week bij zich patbode* fie t^ is heus niet teveel 
gezegd, wanneer wij verklaren, dat zij onder ver
wijzing naar de oorlogsdreiging hun instructies 
van hem hebben in ontvangst genomen.

Voor de Franse arbeiders zijn de toestanden vol
kome» onhoudbaar geworden. Zelfs volkomen .bur
gerlijk denkende mensen wordt het duidelijk, dat 
onder verhoudingen als daar. met een dagelijks 
stijgend prijspeil, de niets op de arbeiderstafel bren
gende theorieën als „door loonsverhoging stijgt 
automatisch de prijs", geen enkele reële betekenis 
meer hebben. De Franse arbeiders moeten voor het 
directe bestaan van hun gezinnen de strijd in, en 
zij gaan daartoe dan oqk steeds weer over.

Misschien zou een krachtig doorgevoerde kapi
talistische planpolitiek onder staatsleiding enkele 
van de moeilijkheden in het Franseueconomische en 
sociale leven hebben kunnen verkleinen en onge
twijfeld hebben de socialisten dit direct na de be
vrijding, met (iet plan Monnet, gepoogd. Maar zij 
zijn reeds in de eerste aanloop gestrand op de 
onmogelijkheid om zo een staats-socialistische. 
laten we gerust zeggen, „staats-kapitalistische .. 
politiek krachtig door te voeren. De economische 
verhoudingen lieten dit in Frankrijk niet toe. Daar
na is bovendien de Amerikaanse druk op West- 
Europa gekomen, die een beëindiging eiste van een

Algemene crisis met een depressieperiode.

Het is bekend, dat het kapitalisme van oudsher 
periodieke crisissen kende. In het verleden kwam 
het stelsel een'crisis weer te boven door geleide
lijke liquidatie van de opgehoopte voorraden, de 
niet renderende kapitalen en de verovering van 
nieuwe markten. Eea nieuwe kringloop' van pro
ductie en réproductie kon dan aanvangen. Dit tijd* 
vak is lang voorbij. Thans leven wij onder de al
gemene crisis van het kapitalisme. Kenmerk daar- 
•van is. dat depressies slechts zouden kunnen wor
den overwonnen door algehele uitschakeling van 
grote productiegebieden der aarde. • - '

Daarom is het staatskapitalistische Rusland, zo
als trouwens alle staatskapitalistische systemên, 

i  zouden zijn, dè onverzoenlijke .vijand van monopo
listisch Amerika, omdat het een mogelijke markt
en uitbuitingsgebied voor dit monopolistne gesloten 
houdt. Dit verscherpt de algemene crisis van Ame
rika én zijn satelietsta&n en is een van de remmen, 
voor een nieuwe confrmctuur. Het Amerikaanse be
lang eist, dat het Riulandblok wordt afgebrokkeld, 
ja veitaietigd.

Maar ook Rusland en alle andere staten, die min 
of meer staats-kapitalistisch zijn, zijn zelf onder
worpen aan de bewfeglngswetten van het kapita-. 
lisme. Ook zij produceren om de winst eii vooral 
de kleine Oost-Europese staten moeten pogen hun 
industrialÄatie door te voeren, ^oor meer uit te 
voeren dan ia te voeren, teneinde met de aldus ge
wonnen deviezen de industrialisatie te kundkn ver-

De hui 
van het kapitalis
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werkelijken. Rusland wil wekvan deze landen af
nemen, maar het doet geen industriële leveranties 
en levert ook geen internationaal gangbare devie
zen, waarmede elders — vooral in Amerika — 
deze installaties zouden kunnen worden aange-

*^n^het Westen bestaan andere maar soortgelijke 
moeilijkheden. Amerika is in staat te leveren aan 
West-Europa,./maar dit is niet in staat tot beta
ling. tenzij het zijnerzijds door leveranties deviezen 
krijgt. W aar Amerika niets noemenswaard at- 
neemt, maar grote leveringen doet, stapelen zich 
de crediet-moeilijkheden van dag tot dag op. Lte 
leveranties van de West-Europese staten onder el
kaar, lossen die moeilijkheden niet op. Door hun 
aller deviezen-gebrek en hun, door een achterlijk 
en geschonden productie-apparaat, beperkte voort
brenging, bepaalt zich de wederzijdse buitenlandse 
handel in het algemeen tot een bilateraal barter- 
verkeer (directe goedererfrull bij handelsverdrag 
tussen twee staten). Onder die omstandigheden | 
wordt het kapitalisme nog met een e r n s t i g e  depres
sie bedreigd. Deze w<?rdt slechts gedeeltelijk voor
komen, met credietleveranties door Amerika en een 
opnieuw richten van de productie op de bewape-

zodanige politiek::Beidé factoren zijn er.mede OOr-t;>•. 
zaak van, dat de Franse arbeiders voortdurend 
opnieuw in verzet komen. ' > ’

Spreken wij eerst nader over dé binnenlandse . 
ecopomisc! e verhoudingen. Het Franse economi
sche leven is nog aeér achterlijk. Ongeveer 35 % 
van de bevolking werkt, in de landbouw. In Neder
land is dat te naaste bij 20 % . Toch kan Frankrijk, 
dat ten dele een rijke bodem hoeft, niet in eigen 
agrarische behoeften voorzien, Dat is grotendeels 
gevolg van de achterlijke productiewijze in de land
bouw. Dit brengt ook mede, dat het individualisme 
J>ij de Franse boer buitengewoon groot is. Er is 
daar geen snrake van een sterk economisch'orga- 
nisatieleven, zoals dat de boeren ̂ in Nederland 
kennen in de vorm van boerenleenbanken, coöpe
ratieve veilingen, zuivelfabïlekén enz. 'De Franse 
boer werkt dan ook niet voor de wereldmarkt. Zijn 
afzetgebied van zelf vervaardigde boter, kaas enz. 
is de naaste omgeving. Maar juist daardoor is de 
Staat ook veel minder goed georiënteerd omtrent 
de productie en heeft zij bij leiding in het econo
mische plattelandsleven niet de mogelijkheid zulke 
organisaties te .benutten. Overal stuitten de maat
regelen op de honderdduizenden individuele boeren. 
Het welvaartspeil van de boeren is, zoals overal, 
ook in Frankrijk in de oorlogsjaren stevig toege
nomen. Daarbij komt de zuinigheid en de spaar
zucht die de boerenstand overal kenmerkt. Zomin 
als in dfe oorlogsjaren heeft de Franse boer na de 
„bevrijding" zich onderworpen aab maximum-prij- 
zen. teeltplicht enz. En al stelde de regering dus 
maximumprijzen vast voor graan en brood, daar
van trok en trekt de boer zich weinig aan. De 
zwarte handel is in Frankrijk practisch de normale 
markt. Zelfs brachten'de begrensde graanprijzen de 
boer er toe om het land voor een groot deel om te 
ploegen tot weidegrond en er vee op te drijven, 
omdat de vleesprijzen veel grotere winsten moge
lijk maakten. Vlees is voor de arbeidersklasse prac
tisch niet te betalen. Alleen deze oorzaken bren
gen reeds mede, dat in Frankrijk de prijzen voort
durend omhoog gaan. Het tekort aan voedings
middelen, ook-dip graan, brengt mede, dat voort
durend uit het buitenland moet worden geïmpor
teerd, maar de steeds verder gaande waardedaling 
van de Franse franc maken die aankopen steeds

Amerika weer zeer ongui£tif*taa4.'De gemiddelde 
levensduur »an de Franse «dbnomische uitrusting 
is 25 jaar, van Engeland 9  > a r  en~ van AmeVika 
7 jaar; Dat betekent dus, dat Amerika ongeveer 
viermaal zijn uitrusting vernieuwd en,.....  moder
niseert, tegen Frankrijk éénmaal. Nog sterker spre
ken de cijfers met betrekking tot het aantal p.k. 
(paardekrachten) in de industrie

Ned. /

duurder en dus de binnenlandse prijzen van die ge
ïmporteerde levensbenodigdheden steeds hoger. Dit 
dwingt, zoals gezegd, de arbeiders steeds weer de 
strijd aan te binden.

Ook de Franse industrie — uitzonderingen daar
gelaten ■*— is zeer achterlijk, erger nog dan in de 
andere landen van West-Europa, die tegenover

- per arbeider. Be
dragen deze in Frankrijk 7 ^ ’. in Engeland zijn zij 
20 en in Amerika iW i-  Het èal duidelijk.zijn, dat 
onder 'die omstandigheden het Franse kapitalisme 
op de wereldmarkt niet kan meèkomen, en datdaar- 
om de arbeidersklasse op een Verschrikkelijke wijze 
wordt uitgebuit Dat deze zwakke positie van 
Frankrijk op de wereldmarkt weer tot uitdrukking 
komt Jn de voortdurende val van de franc zal even
eens duidelijk zijn. J

Het Franse voorbeeld toont ten duidelijkste, hoe 
in het algemeen de positie vah West-Europa is. In 
dit deel van de wereld moet Be arbeidersklasse in 
de naaste toekomst leren strijden of ondergaan. 
Strijden, dat wilweggen zelf strijden, omdat de oude 
organisaties zich hebben ingeschakeld in het vijan
dige front, he^ front van één Van beide imperialis
tische machten. Wij zijn zeker van de komst van 
grote worstelingen der werkende m*«««, Van be
lang daarbij is echter, of deze massa leert, dat het 
in wezen daarbij gaat tegen het kapitalisme zelf «n 
voor een' nieuwe orde, waarin de uit de strijd ge
boren organen gebruikt moeten worden als midde
len"om de productie zelf te beheersen.

Op nieuw gaan de stakingsgolven over Frank
rijk. De mijnwerkers staken bij honderdduizenden. 
De metaalnijverheid en het transport worden in de 
acties betrokken. De katholieke en sociaal-demo- 
cratische bonden pogen deze' van onderen opko
mende^ drang te remmen en te keren. De regering 
stuurt gewapende troepen. De toestand verscherpt 
zi£h. De Stalinisten pogen ongetwijfeld de actie der 
arbeiders voo* hun politieke doeleinden te benut
ten. De Gaulle wacht op de achtergrond.

Maar wij moeten in de Franse stakingen toch ook 
nieuwe verschijnselen zien van de onvermijdelijk 
komende eigen strijd van de klasse. W ij leven in 
moeilijke, maar steeds meer revolutionnair wor
dende tijden. In de sombere schaduw van de latent
heid v a t  de Nederlandse arbeidersklasse en ook en 
vooral van de dreiging en de reactie die over de 
wereld gaat. moet dit ons kracht g£ven. De worste
ling der werkers is komende/ En onze klasse, zal 
leren, zich niet steeds te laten gebruiken voor -an
derer twisten", maar eens, én. steeds bewuster, de 
strijd voor eigen lot en voor eigen doel te voeren.

•uctuur
de wereldsituatie

ningsindustrie, zowel in Europa als Amerika. Dit 
past bovendien in de Amerikaanse plannen van een 
militaire West-Europese Unie, gericht tegen Rus
land. Slechts op. deze en soortgelijke wijzen wordt 
voorkomen, dat zich de crisis door massawerkloos
heid openbaart. Toch valt ln België, dat zich door 
allerlei oorzaken het snelste van de oorlogsgevol- 
Qen wist te herstellen en dat. van de Europese lan
den er bet beste voor stond, reeds een sterke stij-- 
ging der werklorerf-djfers te constateren.

Onder deze omstandigheden zullen wij ons ook 
bezig moeten houden met de vraag, waartoe een 

i eventuele depressieperiode voor de arbeidersklasse 
, zal leiden.

Het feit, dat dergelijke mogelijkheden of waar
schijnlijkheden ook een Vol kunnen spelen i t 'd e  
directe internationale poliUeke verhoudingen tussen 

, het Amerikaanse en het Russische blok, — denk 
I ®*n de mogelijk daardoor in vertthillende landen 
I te voorschijn tredende massa-bewegingen — maken 
Iten onderzoek voor ons des te noodzakelijker. ■
f ' -o -

Georganiseerde machtsconcentratie« -
Bij dit alles voegt zich, dat de Inzichten van de

inzake de. vorming van een nieuwe 
georganiseerde arbeidersbeweging tot nu toe niet 
snel groeien. Theorieën, aansluitend aan die van 
James Burnham en anderen, d a t de maatschappij 

Sprich niet in een revolutionnaire ontwikkeling he
rw e e g t naar hét communisme, siaar naar een nieuwe 

klassenmaatschappij der bewindvoerders en intellec
tuelen, vinden mede daardoor in allerlei geledingen 
belangstelling. <

W ij denken ei\ niet aan deze over te nemen, 
maar zij maken het ons wel duidelijker dan ooit; 
dat thans de kapitalistische ontwikkeling sterk in 
de richting van georganiseerde machtsconcentratie 
gaat. W aar de maatschappelijke orde gebaseerd 
blijft op de scheiding van de producenten — de 
arbeiders —• van de  productiemiddelen en* dus op 
het uitbultingsprincipe, kunnen wij ondanks de wij
zigingen ln de structuur vaa het stelsel, daarin 
toch niet anders dan kapitalisme zien. De klassen
maatschappij blijft, evenals de-klassenstrijd.

De taak van de arbeidersklasse blijft onveran
derd het scheppen van een bede. -waarin zijzelf de 
productiemiddelen beheersen.» Een gemeenschap 
van vrije en gelljkfe producenten. Maar ernstige 
studie zullen wij moeten maken van de nieuwe po- 

! sities waaronder de arbeiders die strijd zelf verder 
zullen moeten voeren. Dat U zeker één van de 
belangrijkste punten in de kaaiende discussie.

Wij hopen nog vóór de conferentie plaats vindt 
enkele punten nader te kunnen bespreken. Thans 

•  weten onze lezers ongeveer, wat wij met. elkander 
willen bespreken. - r . ■

voor
Sexuele Hervonning

Zondag drie O ctober jJ . hield de Ned. 
Vereniging voor Sexuele Hervorming 
haar eerste filmochtend ip Kriterion. In
leiding en film hadden tot onderwerp het 
probleem van de ongehuwde moeder. N iet 
zozee^ haar direct« materiële nood w erd 
in het middelpunt gesteld, dan wel de 
vraag of de ongehuwde vrouw, die ger 
slachtelijke omgang heeft, recht op -Moe
derschap heeft

Zoals te verwachten was, steldé de film 
dte de titel droeg „D e gezusters Kleh” , 
wel het probleem, zij het op een naar de
vorm onwaarschijnlijke wijpe__de fcande-
ling speelde zich natuurlijk weer af in
droompaleizen van schatrijke mensen __
maar een oplossing ‘van  het probleem 
stelde ze niet. W elke  film geeft ook «nw»r 
enigszins de weg aan naar de oplossing 
van de brandende problemen van onze 
tijd? 4 i

De inleider toonde ons aan de hand van 
statistische gegevens, da t over de gehele 
wereld een ernstig mannentekort aanw e

z i g  is, w at nog zal toenemen, doof het 
groter aantal meisjes- dan jon„ 
ten. H et probleem der ongehuwde, huw
bare vrouw  w ordt een dwingende 
tie; die ingrijpend zal werken op hef ge
hele maatschappelijke leven. Immers; het 
aantal vrouwen, da t in het bedrijfsleven 
werkzaam is, zal toenemen, de polygamie 
en het aantal ongehuwde moeders zal 
eveneens toenemen. N a  een beeld gege

t e n  te hebben van  de materiële en meest
al ook morele moeilijkheden, w aarin moe
der en kind komen te verkeren, kwam de 
inleider to t de conclusie, d a t deze m a a t' 
schappij geen oplossing in deze moeilijk
heden kon brengen, immer» de gerezen 
moeilijkheden komen grotendeels uit de 
maatschappelijke structuur zelve voort. De 

•gehele samenleving zal van  structuur moe
ten veranderen, de mentaliteit en de ge
dachten der mensen zal zich moeten om
vormen, , wil m en, to t een oplossing der 
moeilijkheden geraken. A l gaf dus de in
leider evenmin concrete aanwijzingen 
voor een uitweg uit deze tragiek van onze 
samenleving, hij wees tenminste die uifweg . 
aan! M eer kon kij in d it verband, in het 
kader Yan deze fdmochtend. óok niet doen.

H et zou goed zijn als wij, Spartacisten, 
die een eensgezmde politieke opvatting 
hebben over de maa 
haar voortkomende 
vraagstuk onder ogen 
juist omdat -wij 
daarover te

tl
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A T O O M E N E R G I E
-  X.

Ovei; de productie van „grote bommen 
is bekend, dat in de oorspronkelijke vorm 

.v a n  de atoombom slechts een zeer klein 
/deel van de energie die in het uranium of 
plutonium w as opgehoopt, werkelijk w erd 
„benut” . .Dit komt. doordat zodra de be
ginnende explosie de stukken van de bom 
uit elkaar drijft, de sub-atomaire kern- 
processen ophouden.,D aardoor resulteert 
ieder mechanisme, dat het stukbreken van 
de bom vertraagt. in een explosie van 
grotere kracht. Bovendien is het denk
baar, da t gebruik wordt gemaakt van an
dere atoom-reacties, die door de grote 
hitte in het centrum van de atoombom, 
mogelijk worden gemaakt. In dit verband 
kan men b.v. denken aan de vorming van 
helium uit lithium. Al dergelijke ontwik
kelingen zijn theoretisch denkbaar. Toch 
moet men deze berichten met de grootste 
feserve beschouwen,' om dat proefnemin
gen op dit gebied stellig niet onopgemerkt 
zouden kunnen plaats vinden. Ook het 
mechanisme van de oude atoombom heeft 
men slechts kunnen beproeven door een 
bom te  laten ontploffen in de woestijn 
van N ieuw  Mexico en hetzelfde zou voor 
dè nieuwe bom moeten gelden. Zolang 
niets over dergelijke proeven bekend is ge
w orden, is er reden om aan het bestaan 

.v an  de „grote bom" te twijfelen.

„Nieuwe atoomwapens” kan men zich 
gemakkelijk denken in de vorm van be
smetting met radio-actieve stoffen. In de 
uranium-zuil worden grote hoeveelheden 
radio-actieve stof voortgebracht als bij
producten van de vorming van plutonium 
(feitelijk als re /u ltaat van de splitsing van 
uranium-kernen) en men kan hieraan an
dere naar willekeur toevoegen, doo r ver
schillende stoffen aan de straling van de 
zuil bloot te stellen. Sommige van déze 
stpffen verliezen hun radio-actieve eigen
schappen snel, andere behouden ze gedu
rende geruime tijd.. Indien, d§ze stoffen 
zich bevinden in de dampkring of in het 
water, leiden 'zij onvermijdelijk to t de 

, dood van alle levende organismen in het 
besmette gebied. H et is gemakkelijk ge
noeg dergelijke stoffen te  verspreiden. De 
moeilijkheid van het gebruik van  dit 
„nieuwe w apen” (w a a ro p ‘reeds in het 
onmiddellijk na de oorlog verschenen 
Smyth-Rapport w erd gezinspeeld) li§t 
vermoedelijk meer in de contróle van de 
uitbreiding dan in de verspreiding zelf. 
H et is b.v. bekend, hoe na de tweede bom 
op Bikini de radio-activiteit over grote a f 
standen w erd verspreid door in het w ater 
levende algen. O p grote afsfand van de 
plaats w aar de bom w as ontploft stierven 
de vissen door het eten van deze besmette 

, algen. Soortgelijke problemen kunnen zich 
voordoen, w anneer w ater in een besmette

streek verdam pt en de hieruit gevormde 
regen elders neerslaat. O p  deze wijze zou 
de radio-actieve besmetting zich op vol
komen oncontroleerbare wijze kunnen uit
breiden. M en kan dan o o k  vermoeden, da t , 
een belangrijk deel van 'het Amerikaanse 
oijderzoek is gericht op de gecontroleerde 
verspreiding van radio-actieve besmet- 
ting.

Alles tezamen geeft de verdere ontwik
keling van de atoomenergie een beeld te 
zien van 'mogelijkheden van onbeperkte 
vernietiging. Stellig is ook het Ameri
kaanse monopolie op vele van deze pun
ten doorbroken. De mogelijkheden tot ver
nietiging houden thans niet meer stil bij 
enkele steden, maar zij omvatten gehele 
landen, ja, werelddelen. H et schijnt echter, 
alsof de middelen om deze vernietiging 
op een bepaald doel te richten, nog niet 
bestaan. H et bestuurbare lange-afstand 

/raket-w apen , nodig om de atoombommen 
af te leveren, bestaat nog niet. O ncontro
leerbare uitbreiding van radio-actieve be
smetting door regen, wind, algen, insecten 
of andere oorzaken schijnt nog niet te 
kunnen worden verhinderd. De atoom 
energie is dan ook nog niet ontwikkeld 
tot een wapen, dat met volle kans op 
succes kan worden gebruikt en het heeft 
nog steeds in zeer sterke mate het gevaar 

„van de terugkerende boemerang in zich. 
Men' behoeft zich echter' geen illusies te 
maken over i ie t  feit, da t men gereed is 
deze energie in een toekomstige oorlog te 
gebruiken en over de graad van vernieti- 

' ging die hieruit zal voortvloeien.

Stellingen over de staking als strijdvorm 
in ons Tijdperk. — Vervolg van pag. 2

wreken. De jonge, door het nieuwe lawaai 
van de moderne machines nog verdoofde 
arbeidersklasse, die de tussenvorm: horige 
boer— industriële horige arbeider, nog 
niet van zich afgestroopt had, zag in de 
machine de vijand en wilde deze daarom 
vernietigen.

2. De machine verhoogde echter de 
p roductiv ite it van de menselijke arbeid tot 
in hè t oneindige. De vodrmalige hand
w erker en boèr, wiens bestaan door <Je 
concurrentie van de machine vaak op 
wrede en pijnlijke wijze te  niet gedaan 
werd, w erd langzamerhand meester over 
de machine. 'Hij leerde hem verzorgen, be
heersen, zijn raderw erk op gang hóuden. 
Hij zag de oneindige rijkdom aan waren 
uit de  machine vloeien, en zelf bleef 4iij 
arm aan goederen. H et product van  de 
arbeiders eigenden anderen zich toe en de 
arbeider begon zijn strijd om zijn aandeel 
:n dit product. De vorm  van deze strijd 
w as de staking. „Deze njachine loopt 
Slechts, om dat ik het wil, en ik kan haar 
loop 'stuiten, sprak de arbeider. Heel het 
raderw erk staat stil, als onze machtige 
arm het wil.” Het proletariaat h‘ad  een 
nieuwe, trap  *van het bewusts/ju bereikt: 
de machine w as niet meer een vijandig 
element dat vernield moest worden, zijn pro
ducten moesten slechts aan hem toebehoren.

3. De derde fase in de ontwikkeling

van het proletarische bewustzijn kwam tot 
uiting in de Italiaanse stakingen met be
drijfsbezetting.

Hi^- ging het n ie t meer om het stop
zetten van de m achine,—ten einde een 
groter aandeel in het product te verove
ren, maar om het bezit van het'bedrijf. De 
bedrijfsbezetting w as een demonstratieve 
inbezitname van h e t proletariaat, da t door 
deze daad openlijk verklaarde, dat hij 
meester was op het gebied, w aar hij zijn 
arbeid verrichtte. Deze verklaring had 
echter voorlopig slechts een formeel ka- i 
rakter, w ant zij ging gepaard met het 
stilleggen van de productie.

4. Pas rriet de „Japanse” stakings- 
tactiek is de bezitname van het bedrijf tot 
een volledige, reële uitdrukking gekomen. 
De bedrijvenw erden daar niet alleen door 
de arbeiders *bezet, maar de arbeiders zet
ten de productie voort onder eigen zelf
standige leiding met uitsluiting van de 
hoge directeuren en andere huurlingèn.'of 
leden van de heersende klassen.
- Deze in feite overname van de fabriek 

door de arbeiders, dèïnonstreert duidelijk

„Met taai geduld uit de schuld.” 
Geeft Uw  bijdragen voor , 

„Spartacus op de Vesuvius.” 
Adres: Jac._ Rijpkema, den Haag, 

Stortenbeke;rStraat 7.

het parasitaire karakter van de gehele 
uitbuitersklasse, die in het geheel geen 
taak meer in de productie fcelf vervult. 
Aan de andere kant tis ze bijzonder gé- 
schikt om in de na-oorlogse periode van 
gebrek aan goederen, w aarvoor men 
steeds weer de arbeidersklasse veran t
woordelijk stelt, om de arbeiders voorna
melijk in de ogen van  de kleinbourgeoisie 
te discrediteren, in de practijk te demon
streren, wiie de eigenlijke „producent is. 
De z.g. „productie-com ité's” zijn slechts 
de zweep, waarm ee de arbeiders aange
dreven worden, om voor hun oude mees
ters meer winsten te produceren.

Enkel eri alléén de “door het proletariaat 
zelf aangetoonde weg om de bedrijven te 
beheren onder de ze lfs tan d ig  "leiding der 
arbeiders, met uitsluiting van al diegenen, 
die geen directe taak  in de productie, of 
distributie der w aren hebben, Jcan liet zelf
bewustzijn van het proletariaat to t een 
hoogte ontwikkelen, w aarvan de directe 
consequentie van beheer over de produc
tie, de politieke machtsovername is. ,

D e '.taak  van het proletariaat is niet 
meer de prpductie te saboteren door het 
terugtrekken van zijn arbeidskracht uit 
het bedrijf der kapitalisten, maar de zelf
standige leiding over de producti^  door 
de uitschakeling van de kapitalistische 
parasieten en hun huurlingen uit de be
drijven.

\
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OPNIEUW BEGINNEN
H et Weekblad „De V lam ” van 9 O cto

ber bevat een redactioneel artikel en 
daarnaast een aantal richtlijnen die hun 
eindvorm hebben gekregen op een lezers- 
conferentie, over de noodzakelijkheid van 
een nieuwe arbeidersbeweging. U it de 
aard  van de zaak heeft dit onze bijzon
dere belangstelling. Spartacus is geen 
politieke partij, die naar eigen macht 
streeft. Zij. is bereid elke beweging te on
dersteunen, die gericht is op het zelfstan
dig worden en handelen van de klasse en 
die de mogelijkheden in zich draagt, dat 
die klasse strijden gaat voor een socialis
tische orde, een orde van vrije en gelijke 
producenten. Elk nieuw beginnen van de 
klasse w ordt daaropi d ° ° r  ons van harte 
toegejuicht en w aar mogelijk ondersteund!" 
Daarom willen wij ook gaarne het onze 
zeggen om trent het geschrévene in en de 
plannen van „De VJam”. Die opmerkin
gen houden critiek en raad  in. H et boven
staande moge dienen‘ óm aan te  geven, 
dat het geen critiek om de critiek zal zijn 
en dat wij, daarm ede zeker niet voor de 
dag komen omdat dit initiatief, gepubli
ceerd onder de titel „N ieuw  Begin”, van 
„De V lam ” is uitgegaan. H et spijt ons 
voorts* dat de  zeer beperkte ruimte van 
ons weekblad' ons de gelegenheid ontzegt, 
op ruime wijze het standpunt van de re
dactie en de lezersconferentie van „De 
Vlam” w eer te geven.

Laten wij direct met ons hoofdbezwaar 
voor de dag komen. W anneer er w erke
lijk een nieuwe arbeidersbeweging groeien 
moet, strijders van verschillende groepe
ringen nader tot elkaar moeten komen, 
dan zal het duidelijk zijn, da t daarbij „De 
Vlam” niet maar zonder meer kan worden 
aangemerkt als het verzamelpunt w aar
omheen dit dient te geschieden. De redac? 
tie van „De V lam ”, d it stellende, maakt 
liet probleem to t een propaganda-m iddel 
Voor haar orgaan. W ij laten daar of dat 
bewust gebeurt, in feite kan het geen an
dere betekenis hebben.

Een nieuwe arbeidersbeweging kan bo
endien niet m aar ontstaan door eenzijdig 
astgestelde richtlijnen. H et probleem van 

verscheurdheid van  de arbeidersklasse ' 
udt meer in dan het feit, da t ze ver- 
heurd is. In de loop van de tijd zijn er in

de oude beweging dermbte grote verschil
len ̂ ontstaan in inzicht Omtrent strijd van 
de klasse, ja zelfs over w at socialisme is, 
dat- reeds daarom een nieuw beginnen op 
geheel andere wijze zou moeten worden 
aangevat.

Daarbij komt, dat zomin als enige an- 
.dere organisatie „De V lam ” zich een 
kleedje van „Nieuw Begin” , bij wijze van 
New Look, kan aanmeten. O ok D e Vlam 
heeft een politiek verleden.

DaSrom mist zij h e t recht, van  anderen 
te verlangen, dat de nieuwe arbeidersbe
weging zich rond h aar zal vormen. Zij 
mist althans dat recht in zekere zin. Even
als Spartacus kan natuurlijk „De V lam ” 
propaganda maken vooc har denkbeelden, . 
kan zij pogen geestverwanten te vormen 
en naar zich toe te trekken. M aar w anneer 
het, zoals geformuleerd- werd, in de be
doeling ligt, dat de arbeidersklasse haar 
eenheid vindt, dan komen näa^t andere 4 
problemen, dan die van het bijeenbrengen, 
ook andere eisen van organisatorische 
aard, dan  die van de oprichting v^a  
Vlamgroepen.

De gespletenheid van de arbeiders
klasse is veel meer dan een gescheiden op
m archeren. W il men sociaal-democratie 
en Stalinisme nog als arbeidersbeweging 
beoordelen, dan moet men niet alleen het 
feit stellens dat er nog grote m assa's ar* 
beiders in zijn ópgenolnen. Men kom t.dan 
zelfs veel meer voor de vraag  te staan, 

'o f deze organisaties nog door ideologie en> 
organisatie bruikbaar kunnen zijn voor de 
werkelijk revolutionnaire m assa-actie en 
dus voor de strijd om een werkelijk socia
listische orde. V oor !,De V lam ” zal het 
ook wel een illusde zijn, da t een nieuwe 
arheidersbewegingr' kan o n ts ta a n , door 
samensmelting van  deze partijen. Zij 
schrijft bovendien nadrukkelijk, da t het 
oprichten van een nieuw e partij „inoppor
tuun (nu ongeschikt) is en onmogelijk”. 
D aarna klinkt het: „W ty stellen ons d aar
om tot taak  een .socialistische „bew eging”
te wekken, d ie ........” enz.
_  O ok in dit verband mtnenj wij, da t „De 
V lam ” veel te ver sthiiet. Noch zij, noch 
enige andere organisatie* zal in staat zijn, 
bewegingen te wekken. D a t kan slechts 
de klasse zelf; althans indien het een be

weging zal zijn van  arbeiders, die bezield 
zijn van de wil een gemeenschap van vrije 
en gelijke producenten te scheppen. Een 
dergeRjke beweging kan slechts yntstaan 
uit het verzet van de massa tegen de be- 
staande orde en zal in de bedrijven haar 
begin en blijvende kracht vinden. H et gaat 
er daarom niet alleen om, zoals „D e 
V lam ” doet, naast de vakbewegdng deze 
„bedrijfsorganisatie” te  idealiseren en in 
de vakbeweging te propageren, hfet gaat 
e r om, duidelijk te zien, da t die nieuwe 
strijdorganisaties, door de arbeiders zelf 
gevormd, in botsing zullen komen, m et ge
heel de bestaande orde, met inbegrip van  
alle parlementair-poiitieke partijen en de 
vakbeweging, die de bestaande orde hel
pen beschermen en dienen.

Daarom kan het ook niet voldoende 
zijn, om ter bereiking van een nieuwe a r
beidersbeweging. terug te grijpen óp de 
zekere w aardevolle fundamentele grond
slagen der arbeidersbeweging uit het ver
leden. D at ziet ook „De V lam ” in. M aar 
zij dient te begrijpen, da t wanneer zij 
spreekt over het aangeven van construc
tieve oplossingen voor deze tijd, ook zij 
reeds een^óiitiejk verleden heeft, da t on
der m eerde  V erenigde Socialistische S ta
ten van E uropa als ideaal aanvaardde. 
T hans verw eïpt zij in de richtlijnen de 
Staat, d aar hij een dwanginstituut is. 
M fer datzelfde zal dus gelden voor de 
V erenigde Staten van  Europa. „De Vlam ” 
heeft echter in het verleden zelfs de be
reidheid uitgesproken , mede te  werken in 
d a t propaganda-instituut, da t onder lei
ding v^n Churchill agiteert voor de V er
enigde Staten van Europa. En al is zij 
in de nu ontworpen richtlijnen w at voor
zichtiger, nog spreekt zij van een Euro- 
peese federatie, zonder haar oude stand
punt te herroepen. Zij Houdt zich in de 
neveleij.

U iY net doorgaande möge vooral, blij
ken, dat er met betrekking tot de wording 
van en dè propaganda voor een nieuwe 
arbeidersbeweging nog heel w at meer no
dig is, dan de vorming van Vlamgroepen.

Ons heeft dit Vlam-initiatief teleurge
steld. W ij hadden op beter gehoopt. W an 
neer De Vlam  voor dit betere het initia
tief had genomen, dan hadden wij daar
aan gaarne onze medewerking verleend. 
Inderdaad zwerven allerlei kameraden, die 
m het yerleden, zij het onder andere ver
houdingen, met elkaar samen werkten, in


