
Naar a a n le id in g  van  een  b r ie f
O nze lezers zullen zich herinneren, d a t wij onder 

de regelmatige beschouwingen over de noodzake
lijkheid v an  een nieuw e arbeidersbew eging vgn de 
bedrijven u it en het d aaraan  noodzakelijk verbon
den -breken m et de vakbonds-begrippen, enige w e
ken geleden ook een artikel stfhreven onder de 
titel: „E en m islukking?' \

H et betrof toen voornam elijk de ontwikkeling in 
- h e t O .V .B . H et landelijk oprichtingscongres was 

in  voorbereiding en zoals wij h e t onze plicht had
den geacht, bij de breuk v an  belangrijke aantallen 
arbeiders met de E .V .C ., in het bijzonder te R ot
terdam , de perspectieven onder het oog te zien, 
zo  me«nden wij dat ook  té  m oeten doen bij de ver
dere ontwikkeling. . * _

T oen  dan ook het voorlopig landelijk comité v an  
het O .V .B . haar ontw erp  sta tu ten  en  reglementen 
in  h e t orgaaq. „N ieuw e S trijd” publiceerde, be
spraken  wij deze in het hierboven genoemde a r
tikel.

D aarover hebben wij v an  kmd. D e JoAge uit 
Enschede een schrijven ontvangen. Hij had  tegen 
d it artikel bezw aren. T en  eerste w as hij v an  mening, 
d a t het to t de goede gew oonte toehoorde, d a t elk 
aankw eken v an  w antrouw en ten  opzichte v an  be
doeling," inzicht en eerlijkheid Van anderen, ook 
v o o r de belangen v an  de arbeiders en het socialisme 
strijdenden, w ord t nagelaten. Hij m aakte bezw aar 
tegen onze formulering, d a t de Publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie in d ié stukken v a n  de landelijke 
leiding w ordt aanvaard , p lus ook  de Stichting van 
de A rbeid. V ervolgens stelde hij de redactie van  
„S partacus" de v raag , o f wij tegen deze organi
satie zijn, ook w anneer die in  andere vorm , dan 
h e t thans in behandeling-zijnde w etsontw erp  w ordt 
aangediend. E en bijzonder beginselprogram  achtte 
hij v erder niet nodig. Hij m aakte bezw aar tegen 
de afw achtende houding, die ten  opzichte v an  het 
O .V .B ., Sparticus-lezers innemen.

./f D a t w as zo ongeveer de inhoud v an  het schrij- 
• ve#. N aderhand hebben wij in ons nummer van  

9  O ctober ons standpunt ten aanzien  v an  het 
O .V .B . in een(.artikel „V akcen trale  o f  S trijdorga
n isa tie" nog eens verduidelijkt en wij w aren verder 
v an  mening, d a t de behandeling o p  h e t congres van 
h e t O .V .B . aan  D e JoAge wel duidelijk zou maken, 
hoezeer wij gelijk hadden. O ndertussen  erkennen 
wij gaarne, d a t wij nog w a t positiever op  de door 
D e Jonge gem aakte opm erkingen hadden kunnen 
ingaan en d a t wij, toen wij d a t meenden te kunnen 
nalaten , hem  daarv an  wel even  mededeling’ hadden 
kunnen  dóen. >

T fians brengt het o rgaan  v an  het O .V .B . een 
afschrift v a n  de brief v a n  D e Jonge met een na
schrift v a n  de redactie, w aarin  deze meedeelt, dat 
zij, hoew el geen breedvoerige discussies met poli
tieke groeperingen wensende, de b rief afdrukt, om 
d a t het „geen theoretische haarkloverij is. m aar 
een zeer juiste algemene raadgeving, die niet alleen 
v o o r „S partacus”, m aar voor alle w ijze stuurlieden 
a a n  de w al kan  gelden."

H e t geheel w ord t geplaatst onder d e ‘ titel „Een 
mislukking", zoals ook D e Jonge in zijn voor
w oordje fip  de brief ons artikel noemde.

-Zij vergeten n iet alleen he* vraagteken, m aar 
vergeten óok , d a t de v raag  in  h e t artikel w erd 
beantw oord  met: Neen.

W ij willen het de redactie v a n ' „Nfeuwe Strijd” 
v erder m aar niet kwalijk nemen, d a t zij D e Jonge s 
verw ijt, d a t Spartacus-lezers tegenover h e t O .V .B . 
een afw achtende houding aannem en, niet alleen 
n ie t afwijst, m aar het nog eens ex tra  versterk t, 
d oor te spreken v an  „S partacus” e n ! alle wijze 
stuurlieden aan  de w al. T o ch  m oet het die redactie

D e mijnwerkersstaking in Frankrijk.
Vervolg pan pag. 3 

V a n  deze om standigheid w o rd t door -d t F ranse 
heersende klasse gebruik gem aakt. Z ij gebfuikt het

..... . a ls een w apen  %m ieder solidariteits-streven tegen
te  gaan  onder de leus, d a t  d e  stakende nfljnwerkers 
zich laten gebruiken als „vijfde colonne" v an  Rus» 
land.

~  D e mijnwerkers zelf zullen deze wijze v an  b e
strijding door de bourgeoisie 'slechts kunnen door
breken, door hun strijd aan  de Stalinistische leiding 
te  onttrekken en geheel ln eigen hand te nemen.

bekend zijn, d a t verschillende Spartacus-leden een 
w erkzaam  aandeel hebben geUad bij het pogen het 
O .V .B . een goede kans tè geven en d a t zij zeker 
n a a r hun inzichten hebben gepoogd juiste vorm  en 
inhoud aan  sta tu ten  en reglementen v an  de  O .V .B . 
te  geven.

• D e Jonge schrijft boven  de gepubliceerde brief, 
d a t „S p artacus" geen blijk v an  o n tvangst o f an t
w oord gaf en dus aangenom en m ag w orden, dat 
bij h aa r  redactie  ook „het één-richting-verkeer geldt 
w a t betreft gedachten en voorlichting".

U it het voqrgaande zal de lezer begrijpen, dat 
d it verw ijt tenm inste overbodig scherp is. Echter, 
d it b lijkbaar m et volle instemming door de  redactie 
v an  „N ieuw e Strijd” overgenom en verw ijt v an  
„één-richting-verkeer” doet toch w el buitengew oon 
eigenaardig aan .

Z oals gezegd, wij hadden onze reden om  de in
gekomen brief niet in het bijzonder te behandelen. 
M a ar d a t de  landelijke leiding v an  h e t O .V .B ., 
a lthans de redactie v a n  „N ieuw e S trijd” ons dit 
verw ijt m ede durft maken, n ad a t o p  h a a r  voorstel 
op  het congres de behandeling v an  de zelfstandige 
voorstellen v an  de groep A m sterdam  v an  het 
O .V .B . o n d er tafel zijn gew erkt en alleen de voor
stellen v a n  de landelijke leiding a a n  de orde kw a
men, is toch  w el w a t erg kras.

W a a r  d e  landelijke leiding het rech t op  indie
ning v an  zelfstandige voorstellen had erkent, had 
zij tenm inste A m sterdam  ook  een behandeling daar^- 
v an  m oeten toestaan , temeer, w aar de voorzitte r 
zelf erkende, d a t A m sterdam  bij het afvoeren  van 
zijn. voorstel practisch geen gelegenheid meer kreeg 
h a a r mening op  enigerlei wijze a a n  d e  orde te 
stellen e n  zelfs het principe v an  deelneming aan  
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie to n d e r  dis- 
cussie-m ogelijkheid in het sta tu u t w erd  opgenom en. 
V an  één-rich ting-verkeer gesproken!

E n  n u  de feitelijke inhoud v an  d e  brief.
. D e Jonge m aakt dus bezw aar tegen „aankw e

ken v an  w an trouw en” . N atuurlijk  zijn w ij. v an  me
n in g  dpt o p  het doen en la ten  v an  de bestuurders, 
ook in h e t O .V .B ., nauw lettend m oet w orden toe
gezien. zoals overal. D a t is im  eenm aal een eis die 
a a n -h e t  zelfdoen v an  de arbeiders v o o raf moet 
gaan. M a a r  nergens hebben wij in  h e t bedoelde 
artikel gepoogd w antrouw en  aan  te  kw eken. T oen 
wij in het slo t v an  het gew raakte artikel, op  grond 
v an  de feitelijke inhoud der voorstellen  v an  de 
landelijke leiding m óesten vaststellen, d a t zij v a n  
de n ieuw e tijd  en  de n ieuw e eisen weinig begreep, 
toen hebben wij daarbij zelfs nadrukkelijk vastge
steld, d a t wij oog hadden voor de moeilijkheden 
w aarv o o r zij is geplaatst.

H et tw eede pun t betrof de kw estie v an  het deel
nem en aan  de pubUekrechteMjke bedrijfsorganisatie. 
W eln u , in  de nu  aan v aa rd e  sratuten kom t in a rt. 3 
onder de m iddelen die bét O .V .B . w énst te gebrui
ken, voor: V ertegenw oordiging in publiek- en 

‘ privaatrechtelijlje_ör{janen, w anneer d it  n a a r  het 
oordeel v an  de leden in h e t belang v a n  de w erkers 
is. In deze sta tu ten  is dus de m ogelijkheid aan 
v a a rd  v an  deelneming. D e voorstellen v a n  de groep 
in A m sterdam  verw ierpen  deze m ogelijkheid n a 
drukkelijk. M en zal moeilijk kunnen tegenspreken.

- d a t h ier sp rake is  v a n  een  to taa l an d e r uitgang«- 
p u n trtZ o n d er enige statutenw ijziging k an  nü w o r
den Besloten, de^J te nem en aan  de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie, ook  zoals die thans door 
de regering aanhangig ls gem aakt. D é toevoeging 
„privaatrech telijke bedrijfsorganisatie" m aakt het 
d aarn aas t zelfs mogelijk op  gelijke w ijze ook J n  de 
Stichting v an  de A rbeid  te  treden. D it is  een 
principieel punt.

W ij hebben d u s niets miszegd, to en  wij in ons

D aaru it v loeit v o o rt d a t arbeiders, die w eten d a t 
deze orde moet w orden bestreden, ook m oeten be
grijpen, d a t zij tegenover die kapitalistische- hun 
eigen-organisatie o p  de grondslag v an  d e  bedrijven 
m oeten vorm en: zelfstandige bedrijfsorganisaties.

De v raag  v an  D e Jonge, o f „S partacus" d an  
tegen een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is. 
die anders als de nu voorgestelde, als een bunde
ling v an  verschillende bedrijven to t leiding-gevend 
orgaan in ons econom isch leven is te zien, had  hii 
met dezelfde m otivering bevestigend b ean tw o o rd ^  
kunnen vinden in het artikel „E en mislukking?”

P i t  econom isch leven is niet v an  „ons” . H et is  
een kapitalistisch econom isch leven en de bezit
tende klasse en h aa r  S taa t zijn e r overa l o p  u it de 
arbeiders a a n  h aa r orde* te binden. In elke kap i
talistische o rde  is deze staatsrechtelijke bedrijfs
organisatie en  ook elke privaat-rechtelijke bedrijfs
organisatie bedoeld  en uitdrukkelijk genoem d a ls  e e n . 
organisatie te r bevordering  v an  de k lassenvrede. 
Langs deze w eg is natuurlijk nooit socialisme te  
verwezenlijken. D e w eg die  d aa r hepn leidt is  die 
v an  de onverzoenlijke klassenstrijd onder opbouw  
v an  d e  eigen u it  de bedrijven geboren bedrijfs
organisaties der arbeiders.

D aarom  is h e t ook zo mis, w anneer D e Jonge 
stelt, d a t het O .V .B . geen beginselverklaring nodig 
heeft. (Hij veran d ert trouw ens het w oord beginselr 
verklaring in beginselprogram ). E en  beginselver
klaring in die geest alleen, rech tvaard ig t h e t O .V .B . 
tegenover de oude vakcentrales.

Hierm ede zouden wij kunnen vo lstaan ... E ch te r  
is  nog één  opm erking o p  zijn p laats. Inderdaad  is 
S partacus een richting, één bepaalde richting, d ie  
niet w il zijn d e  arbeidersbew eging,.-maar een rich
ting, die m eent, d a t zij in de werkelijke bew eging 
van  de arbeiders iets «maardevols te ieggen  heeft 
en die door h a a r  k ran t vooral, d aarvoor aan d ach t 
wil vragen* D e arbeiders zelf hebben e r v o o r te. 
zorgen, d a t u it het verkeer der richtingen, door 
henzelf het besté  w ord t gekozen. E n  d a t moet ook  
in h e t O .V .B . gebeuren.

Jongeren in het Noorden
D e Landelijke W erkcom m issie V rije-Jeugd-C on- 

ferenties. V a n  H ogendorpstraat 163. A m sterdam - 
W est. verzoek t ons plaatsing v an  h e t volgende: 
w erk t mee « an  de eenheid v an  de  vrije jeugd- en 
jongerenbew eging. K om t allen  o p  6— 7 N ovem ber 
in  A ppelsga (Friesland) o p  de boerderij v an  W i t 
voet. Leden v an  de W erkcom m issie V rije-Jeugd- 

ities zullen ons doel en  streven nad er u it- 
Etten. E en  inleiding w ord t verzorgd door John 

v an  V een (secretaris v a n  de V lam groep  R o tte r
dam ). Kosten zijn 75 cents. V erd er houden w e een 
vrije collecte. A anm eldingen en inlichtingen bij 
Simon Redmeijer, B ovenburen 239, W inscho ten . 
Postzegel v o o r antw oord  insluiten s.v.p.

artikel verk laarden , d a t daarm ede het principe v an  
deelnem ing aan  deze o f soortgelijke o rgannen w erd  
aan v a a rd  en  wij m eenden hiertegen te moeten 
w aarschuw en.

W ij w eten , d a t iedere kapitalistische publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie arbeldersvijandig is. 
H et is  de bedoeling v an  de bezittende klasse door 
d it a lles de  klassenvrede te bevorderen  op  de 
grondslag v an  d e  huidige m aatschappelijke orde, die 
d e  u itbuiting v an  de arbeidersklasse m et zich brengt. 
W ie  d ie  orde erkent, k an  „volgens d ^ re g e ls  v an  
h e t spel”  een p laa ts  krijgen in d it ^ r t  organ i
satie.

Verslag herfstconferentié
O ver de zeer geslaagde herfstconferen- 

tie kunnen wij deze week nog geen ver
slag brengen.
'  W ij hopen dit in bet volgende nummer 
te kunnen doen. s

Bij Uitgeverij „De Vlam”
Postbus 7046, Amsterdam Z-II
zijn verkrijgbaar:
P. Aarts,
Idem,
Idem, deel I I .................................
‘V an Slavenmaatschappij to t

Arbeidersmacht ................. '  . . . „ 0,90
Inauguraal adres, een ópen brief aan 

alle hand- en hoofdarbeiders der •• J  
w e re ld ............... . . . ................ -  * 0.02

Spartacys en de verkiezingen.......... 0,05

13 NOVEMBER 1 9 4 8 PR IJS 12  C EN T 8« Jaargang No 45
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R* H U L S M A N 'pAoêetcuu&ü qHSjol SüJidvu v&i&ügt ÏLl Red. c a  A d a ts  ,
postbus 7046 te  Ai ter d—  7 s M  É. 
A b. p. kw . f  1.50 bq v o o n ü tb e t. IB tg. 
..D e V lam ” , postg iro  168797 t e  A d a -

Presidentsverkiezingen 
in de Verenigde Staten

D eze week is  de finale gespeeld in het 
lange kijjc- en hoorspel d a t in Amerika 
als „presidentsverkiezing” bekend staat. 
Millioenen en nog eens millioenen dollars 
zijn uitgegeven in* een maandenlange 
campagne, waarin de twee voornaamste 
rivalen geprobeerd hebben zich bij het 
Amerikaanse publiek zo populair mogelijk 
te maken. W e  beschikken niet over de 
nodige cijfers met betrekking tot het 
aantal speeches, diners, handdrukken of 
gekuste meisjes, maar zeker zal geen der 
candidaten zichzelf verwijt behoeven te 
maken in dit opzicht tekort te  zijn ge
schoten. Ook andere, betaalde en onbe
taalde propagandisten hebben zich dap
per gebeerd . O nder deze stonden de 
Amerikaanse pers en radio vooraan, die 
reeds lang de overwinning van  de repu
blikeinse candidaat Dewey hadden uit
gebazuind. H et feit, da t de favoriet van 
de I^earst-pera het nochtans heeft moe
ten afleggen, w ordt natuurlijk graag 
voorgesteld als een grote zege. van de 
democratie, als een bewijs van de '„onaf
hankelijke Meningsvorming” w aartoe het 
„Amerikaanse volk” in s taa t is.

D e kranten roepen over de overwin
ning vah Trum an. Feitelijk is er geen 
sprake van een dergelijke overwirinftig, 
maar slechts van een nederlaag van De- 
•wey en de Republikeinse Partij, w aar
door T rum an automatisch bovenaan 
kwam te staan. W a n t niet geestdrift voor 
het democratisch bewind heeft deze 
..overwinning” veroorzaakt, m aar slechts 
het besef dat het Republikeinse bewind 
in g e d f enkel opzicht aan  de verlangens 

’ van de massa zou kunnen voldoen.
D aar is allereerst de T aft-H artley-w et, 

de w et die het jjtakingsrecht en het orga- 
flisatierecht van de vakverenigingen b e 
perkt. Deze wet, die van Republikeins 
maaksel is, is destijds het veto van  T ru r 
®an opzij schuivende, door het C ongres 
•Aangenomen. D e beide grote industriële 
organisaties, de C .I.O . en de A.F* of L.
hebben dan ook de candltataur van

t"' ' > vv.'. %'vt)

Trum an ondersteund,-evenals de Demo
cratische canditaturen voor het Congres. 
Z elfs de door Lewis bestuurde mijnwer- 
kersorganisatie, die zó vaak in heftige 
botsing met het Trum an-bew ind is g e 
weest, deed hieraan mee. D it is stellig 
een factor van grote 'betekenis geweest 
in de overwinning, v a a 'd e  Democratische 
Partij. t*

Toch zou hê t fout zijn, de uitslag van 
de verkiezingen in de V .S. alleen als 
uitvloeisel van een dergelijke, vrij toe
vallige aangelegenheid te zien. W a n t de 
tegenstellingen tussen de twee grote 
Am erikaanse partijen gaan verder dan 

'h u n  geschil inzake de Taft-H arley-w et.
V an Europa uit beschouwd, schijnt het 

Amerikaanse twee-partijenstelsel ‘mono
toon en kleurloos. In Amerika zijn geen 
grote arbeiderspartijen, zoals Sociaal- 
dem ocratie 'o f  Communistische Partij. 
Evenm in vindt men er grote feligieuze 
partijen, zoals de Katholieke Partijen in 
de Europese landen. De reden daarvoor 

vis de gyote macht vaJj het Amerikaanse 
kapitalisme, da t zo algemeen erkend is. 
d a t er thans geen sptake is van enige 
socialistische beweging of van  een half- 
feodaal, aan grootgrondbezit en paus ge
bonden Katholicisme. - In Amerika geldt 

'  geen andere religie dan het geloof in de 
dollar en deze b e h e e r t  dan ook de ge
hele Amerikaanse politiek. D e vakver- 
énigingen erkennen Vhet kapitalistisch 
systeem als de grondslag van hun bestaan 
en verw erpen ieder socialistisch of 
communistisch streven. H ierop maakt de 
radicale U .M .W . (Lewis’ mijnwerkers- 
organisatie) geen uitzondering^’De-^strijd- 
punten van  ^ d e  A m erikaanse politiek 
blijven dan  ook geheel en al beperkt to t 
de vraag, hoe en in  welke mate het 
kapitalisme moet woeden gèorganiseerd. 
V an  Europa u it schijnt het daarom 
vaak of de verschilpunten tussen dé twee 
grote Amerikaanse pairtijen van- geringe 
éetekenis zijn. In 
dezelfde als tuss

kelijkheid zijn ze 
de verschillende

richtingen hier. Alleen worden ze niet 
zoals hier versierd met socialistische of 
religieuze frasen. *

In Amerika zijn de» Republikeinen de 
vertegenwoordigers van het kla |sieke 
vrije kapitalisme. Zij zijn voorstanders 
van de vrije onderneming, tegenstanders 
van # taats contröle en natuurlijk wiüea 
zij de macht van de door hen voor mo
nopolistisch -uitgekreten vakorganisaties 
zoveel mogelijk beperken. In tijden vaa  
hoogconjunctuur is hun regeringsopvat- 
ting, d ie -de  onbeperkte concurrentie ea 
winstmakerij voorstaat, hoogste wijsheid 
voor ,het Amerikaanse kapitaal. H et is 
echter ook gebleken, dat een dergelijk 
systeem leidt to t een formidabele ineen
storting, zodra de periode van hoogcon- 
junctuur plaats maakt voor een erfsis. 
D it iS gebleken in 1929 en toen bij de 
eerstvolgende presidentsverkiezing In 
J932 Roosevelt president werd. w erd een 
begin gemaakt met de opbouW van  een 
uitgebreid systeem van staatsbemoeiing. 
E t  kwam een contröle-op de banken, een 
regeling van ljet credietsysteem. toezicht 
ojJ de industrie, een begin van sociale 
wetgeving, en een opbouw van de vak- 
verenigingsmacht, die door Roosevelt. in 
zijn strijd om de contröle op het bedrijfs
leven kon worden gebruikt. Langzaam 
groeide dit systeem, later ook als gevolg 
van de oorlogseconomie, w aarin de Staat 
als belangrijkste  afnemer en opdracht
gever van  U e industrie optrad. V oor het 
Amerikaanse bedrijfsleven als geheel be
tekende hetf de overwinning vap de crièis. 
V oor dc afzonderlijke kapitalist had het 
echter de bittere bijsmaak van de contröle 
op dp  winsten. In de kapitalistische' 
wereld gold het dan ook als vanzelf
sprekend, da t na het w egvallen. van de 
9orlogs- en de crisiS-noodzaak al deze 
beperkingen zouden worden opgeheven.

Als gevolg hiervan kwam na het einde 
van d e  oorlog de Republikeinse verkie
zingsoverwinning van 4946. In  de vol
gende'tw ee jaren vond een systematische 
afbraak van de overheidsbemoeiingen 
plaäts. V an  de N ew  Deal bleef zo goed 
als niets over. .

Intussen is komen vast té  staan, dat het 
„lange en gelukkige leven”  dat de vri|- 
kapitalistèn na de oörlog In Amerika ver
wachtten. niet voor hen is weggelegd. 
W el worden enorme winsten gemaakt

,  • y  A , ,  j



De structuur van het huidige kapitalisme
'ontstane tekorten aan consumptie-goede-
&  v ;• >  'f  •> • . v 

ilfët geld, da t tijdens de oorlogsconjunc- 
tuur in de handen van particulieren is* 
opgehoopt, w ordt thans^ uitgegeven; een 
dergelijke hausse gaat ’ echter zijn on
vermijdelijke einde tegemoet als geen be
legging in nieuxye, winstgevende produc- 

’ti£ plaats vindt. Tegelijk voltrekt zich 
een voortdurende inflatie in lonen en 
prijzen,- waardoor het wegpompen van

In Spartacus 
was reeds een 
die als inleiding 
op de cöijferent 
handelen onderw  
we gedwongen z

# e  particuliere geldvoorraden zich steeds 
cnellër voltrekt." Spoedig moet . er een 
jeiiide.kamen aan  he t beschikbaar stellen 
•van kapitaal; een krach is dan’ onver
mijdelijk. (Ongetwijfeld draagt de wereld
situatie, die Amerika, niet in staat stelt 
op . winstgevende basis kapitaal te expor
teren, hie^ het zijne toe bij.

O nder deze omstandigheden is het te 
begrijpen, dat het grote ^merikaan&e 
publiek — de arbeiders en de midden
standers, die de slagen _yan de crisis het 
eerste en het meeste ondervinden —  niets 
gevoelt voor een herhaling van de ellen
de van de Hooverrperiode van  1929— 
1932, toen de arbeiders bij millioenen 
zonder enige ondersteuning of bescher- 
>ming op ^ tra a t  w erden gesmeten. H et 
bewustzijn, da t de .tegenwoordige hoog
conjunctuur waarschijnlijk van korte duur 
zal zijn e n 'd e  angst voor de crisis zijn

• ongetwijfeld belangrijke factoren geweest 
bij de nederlaag vap Dewey, die de over
winning van .Trum an tot onvermijdelijk 
gevolg had.

U it de Amerikaanse verkiezingen blijkt 
wel, dat ook in Amerika het liberale ka
pitalisme zijn tijd heeft gehad. W e l is er 
geen sprake van een bewust en stelsel
m atig doorgevoerde staatscontrole, maar 
bet dogmatisch lib e ra le ' standpunt dat 
door de Republikeinen w ordt vertegen
woordigd, is thans voorgoed verlaten. 
W ij zeggen: voorgoed, want de grote 
verwachtingen van 1946, toen men nog . 
in  een toekomst van economische opleving 
kon geloven, zullen niet meèr terugkeren.

-E r zijn nog enkele aspecten in de ver
kiezingsuitslag, die de moeite van  het 
beschouwen w aard zijn. H et geringe 
aantal stemmen d a t is uitgebracht op 
W a lre e , 'is  niet alleen een uitvloeisel van 
de communisten-haat (W allece wordt 
ilhmers ervan beschuldigd een huurling 
der communisten te zijn), maar ook van 
de grote onverschilligheid van  het Ame
rikaanse grote publiek voor wereldpro
blemen. M en is zo ovejUuigd van  de 
superioriteit van  Amerika, dat men een 
opyatting,. die rekening tracjit te houden 

'm ét de wereldsituatie en. die Amerika 
to .v . R usland to t een compromis wenst 
te brengen, eenvoudig geen aandacht 
wenst te  schenken. D e arbeiders maken 
hierop geen uitsondering en de beide 

t- vakverenigingen, -ja, zelfs Lewis’ 
.W , konden dan ook succes 
( kiezen tegen „de communist” W al- 

.. Deze moest zijn aanhang voorname- 
putten ui« kringen van .iötêllectuflen 

k  ' V*notp op P*b *

lan  9 en *16 O ctober 
iehouwing opgenomen, 
loest dienen vopr het
van de bijnd te  be-

p. H ier en  d aar zullen 
____ _ __ i daardoor in herhalin

gen te vervallen. T er verkrijging van een 
beeld van  het b^iandelde is da t onver
mijdelijk.

M achtsconcentratie.
H et onderwerp w erd verdeeld in een

viertal punteij, tejr; illustratie van de hui
dige structuur van het kapitalisme. 1.' D e . 
in de technische ■economische ontwikke
ling zelve gelegen steeds verder gaande 
maatschappelijke organisatie en in h?t 
kapitalisme onvermijdelijke machtconcen- 
tratie. In het bijlonder w erd daarbij de 
aandacht gevestigd op de rol van de 
grotè monopolies en de staat. W ö t het 
eerste betreft, in^ het bijzonder de bete
kenis van de i^onöpolies in Amerika. 
W a t de machtsconcentratie en organisa
tie in de staat aangaat, op het Duitsland 
Van vóór de oorlog, Rusland; de W est 
Europese politiek na* de Wereldoorlog, het 
M arshallplan eni? E r groeit een steeds 
sterker wordende' organisatie in de im
perialistische concurrentie. .D e oorlogs
spanningen zijn 'daardoor niet van de 
lucht. De twee grote concurrerende im
perialistische machten, w aarom heen zich 
alle ander staten gaan groeperen, ver
tegenwoordigen bovendien twee Syste
men. N aast het feit, dat zij eikaars con

currenten zijn op léven en dood staat, 
dat zij als systemen 'elkander uitsluit^n.

Beide machten pogen de arbeidersklas
se in te schakelen en w at haar gezind
heid betref* voor zich te  winnen, hetgeen 
gepaard gaat meb een uitbuiting die die 
uit het verleden overtreft. H et feit, da t de 
‘heersende klassen politiek, zowel aJs 
economisch, gedwongen worden een 
steeds belangrijker deel van de productie 
op de bewapening te richten maakt dat de 
arbeidersklasse niet is gebaat met eetj- 
verdere'ontw ikkeling van het'kapftèlismè 
en d u s ' ook niet met de z.g. wederop
bouw.

Dit stelsel stelt een belangrijk deel van 
Jiet voortjjebrfichte buiten de cirkelgang 
van prodtictie en reproductie, met andere 
woorden, een groot deel van het arbeids
proces richt zich, niet op de behoeften 
der mensheid, maar op vernietigingsma- 
terfaali' „• , - i  v «- *

W est-E uropa.
H et tweede punt betrof meer in het 

bijzonder de situatie in en van W est- 
Europa, Welke landen door allerlei om
standigheden in betekenis sterk zijn ge
daald.-, Hun vaak achterlijke, industrie en 
landbouw, de 'vernietiging door de oor
log, de liquidatie van de koloniale bezit
tingen. <4e omstandigheid dat zij van 
schuldeisers- (en ^cjus rentetrekkeride 
staten) to t schuldenaars- (renteplichtige) 
staten *zijn geworden, verporzaakten dat 
zij in hopeloze en van Amerika afhanke-

■
W ij hebben in vorige artikelen gesproken over 

de toepassing van del atoomenergie in de oorlog. 
Ieder weet, dat in een, Derde Wereldoorlog een zo 
groot mogelijk gebruik, van dit wapen zal worden 
gemaakt. Feitelijk is de atoomenergie een machtig 
wapen, reeds in zijn voorbereidende .-fase, in de 
z.g. „koude oorlog, of, zoals dit nog kort geleden 
officieel heette, in de «^diplomatie".

W e weten, dat Amerika een , grote voorsprong 
heeft op het gebied Van de toepassing der atoom
energie voor oorlogsdoeleinden. Hoever deze Voor
sprong precies reikt, Is niet bekend. Men kan er 
zeker van zijn, dat oojc in Rusland een grote ont* 
wikkeling op dit terrein heeft plaats gevonden en 
stellig heeft ook Rusland zijn uranium-zuilen en 
zijn productie van radio-actieve stoffen. W ant op 
dit gebied bestaan reeds sedert lang geen geheimen 
meer en iedere staat, die het nodige, kapitaal hier
voor ter beschikking wil stellen, kan deze productie 
ter hand nemen. Ook het z.g. monopolie van «fe 
atoombom, waarover Amerika heet te beschikken, 
kan niet lang meél- gehandhaafd blijven, wanneer 
dit tenminste niet reeds is doorbroken. Over defe 
kwestie zijn alle deskundigen het eens. , . .;n

Desondanks beschikt Amerika stellig nóg over 
een grote voorsprong in  deze ontwikkeling, maar 
deze voorsprong heeft dan betrekking óp nieuwe 
vindingen, zoals krachtiger bommen (nog onlangs 
doken weer berichten 9p over de Z;g. „heliumbom ’, 
die duizend maal sterker zou tijn dan de bom van 
Hlrosiyma) of J gecontroleerde verspreiding van 
radio-actieve stoffen. E r  is dan ook geen sprake 
van, daf een land rijn-voofsprongzou kunnen be
houden, wanneer de tpepassingen.van de atoom- 

.• energie op het tegenwoordige niveau zouden wor
den gestabiliseerd. Slechts door een voortdurend 
verder* ontwikkeling' naar een steeds .hoger 
niveau, kan een dergetyke voorsprong worden ge-

^i^ge*lchtspw ^É iit moet men ode je  <M- 
:«Wtt internationale to n tra p , Óp de 

beschouwen. Amerika heeft tóA r-

lijke posities zijn gëkomen. Hun pogin
gen, direct na de oorlog ondernomen, om 
zelfstandig in een min of meer bewuste 
staats-socialistische richting te gaan, moe
ten als mislukt w orden beschouwd. H et 
plan-M arshall, met zijn credietverlenin- 
gen én schenkingen', brengt mede d?t 
deze landen op eigen terrein vrij baan 
mopten verlenen aan het monopolistische 
Amerika. Zij kunnen de concurrentie op 
de wereldm arkt bovendien ’ niet aan. Z e  
zijn allen afhankelijk van  voortdurende 
financiële hulp v a n  Amerika, w ant alleen 
zo kan hün economische leven, dat zich 
in de vorm v a n h e t  deviezenverkeer 
poogt recht te houden, voortgang hebben. 
De nieuwe p lan n en . to t sterke hermili- 
tarisatie van  W est-E uropa tégenover 
Rusland zijn te zien als een bewust -plan 
der heersende machten in Amerika.* W a n t 
dj: productie gaat e r  zich steeds en 
Sterker óp richten, sp&riaal "de Europese 
economié met de bewapening te belasten. 
Aangezien die bewapening toch noocf* 
zakelijk is, worden zodoende de aan 
Europa fe verlenen credieten en sehen*- 
kingën voor Amerika tem eer aanvaard
baar. D at hiermede ech ter de Europese 
economie een voortdurende verliespost 
zal zijn, is duidelijk en tevens dat daarom 
steeds zal worden gepoogd het lot van 
d e , arbeidersklasse to t een erbarmelijk 
laag peil te drukkèn. De honger naar 
goederen voor de F ranse arbeiders, ge
paard  gaande met een voortdurende val 
van de Franse franc, houden ten  nauwste 
verband m et de gehele economische po
sitie van Europa. In w ezen.geldt dit.

het in andere Iandeq; dan Frankrijk ?in 
w at mindere mate, ; vodjr geheel Weist- 
Europa. H et is de vraag, of het totaal 
van  de Amerikaanse plannen ten aanzieh 
van W est-E uropa voldoende is, om ge
stabiliseerde verhoudingen te  scheppen, 
plannen die in ,elk géval ten koste van 
de arbeidersklasse gaan. Intussen weet 
de bezittende Jclasse . van  dit deel van 
Europa, , dat haar belangen direct met die 
van Amèrika zijn verbonden en dus in 
tegenstelling staan to t die van het staats- 
kapitalistische Rusland- •

O ost-Europa.

H et dertfe punt betjfof in het bijzonder 
de satelietstaten van Rusland in Europa. 
Daarbij w erd naar Voren gebracht hoe 
een deel van deze laäden de omschake
ling van hun economische leven >op Rus
land blijkbaar heeft kunnen voltrekken. 
Genoemd w erden Hoègarije en Bulgarije. 
M aèr de gebeurtenissen in Yoego-Slavië 
hebben wel _ duidelijk' gemaakt, da t dé 
economische opb ju w a van dit land en 
vooral zijn industrialisatie met die om
schakeling in conflict komen. Mogelijk 
zal ook voor Tsjecho^Slowakije de breuk 
met het W esten  op grote moeilijkheden 
stuiten. Beide laatstgenoem de landen heb
ben voorts tegenover1 elkaar, zeker ten 
aanzien van de Balkarf, zeer tegengestelde 
belangen. H et Ruslanjd-blok is dus lang 
niet zo gesloten als 'i e t  soms lij kt. Dit 
geeft, mogelijk. aan Amerika kansen om
—  en zij zal het zekejr pogen —  het zo
genaamde ijzeren ’ gordijn in dit opzicht 
te doorbreken.

ATOO ERG1E

tijd bij de UNO een plan ingediend, dat volledige 
contröle op het gebruik van de atoomenergie eist 
als voorwaarden voor de vernietiging der atoom
wapens, Dit plan is door Rusland niet aanvaard 
Hierdoor heeft het de schijn, alsof alleen Rusland 
deze contröle op de atoomenergie en de afschaf
fing van de . atoombom zou tegehouden. Dit 
iS echter niet het gevaL In werkelijkheid 
zou Amerika, nog veel minder dan Rus
land, in een dergelijke contröle, kunnen toestem
men'. Het door' Amerika opgestelde Baruch-plan 
is dan ook met opzet zo ingericht, dat het door 
Rtysland moet worden verworpen, want een aan
vaarding door Rusland zou Amerika in de onaan
gename positie hebben gebracht van zijn eigen voor- 

' stellen weer te moeten intrekken.
Een internationale contröle op de atoomenergie 

is voor beide staten .onaanvaardbaar. W e hebben 
reeds eerder uiteengezet, hoe het gebruik vm 
atoomenergie vóór z.g. vredesdoeleinden onmiddel
lijk met de oorlogjproductie samenhangt. In 
uranium-zuil,, die als grondslag dient voor de 
gie-winning in de atoomcentrales, vindt ̂  
tijd de productie plaats yan plutonium, 
stof van de atoombóm.

Het ptan-Baruch heeft'vóór deze mbeilijkheid e »  
technische oplossing. Men wü een onderscheid gaan 
maken tuisen „primaire” en ^secundaire" ins tal»- I 
tie». De uranium-zuil. zoals die oorspronkelijk 
Amerika ln bedrijf ia genomóx, is zulk e«n priar“ 
installatie. .Hier wordt gewerkt met natui 

‘ uranium,, een mengsel vaik het lichte uranium^ 
de kernsplijting ondergaat en de neutronen 
voor de voortgang van het proces, en het 
uranium, dat in plutonium w ordt omgezet, 
toni um Z09 dan door chemische jwocessen 
wordetl afgezonderd. Hét- plutonium zou d

den vermengd met ongevaarlijke stoffen, waarvan 
het moeilijk kan worden gescheiden. Dit „gedena
tureerde plutonium” zou dan in de internationale 
circulatie worden gebracht.'Het leent zich nog wel 
voor de energiewinning, maar kan door zijn te 
sterke verdunning niet meer in atoombommen wor
den gebruikt. Het gebruik van dit „gedenatureerde 
plutonium" in de secundaire installaties zou dan 
natuurlijk tevens onder internationale contröle 
moeten staan, zodat éen terugwinning Van het zui
vere plutonium niet kan plaats vinden.

Volgens dit plan moeten dus de „primaire in
stallaties", waarin de productie van plutonium, de 
grondstof der atoombommen, plaats vindt, blijven 
bestaan. Bovendien moet in deze installaties het 
geproduceerde plutonium van het uranium worden 
gescheiden. Dit is ook onvermijdelijk, want zolapg 
het plutonium met het uranium blijft vermengd. 
Vindt de vorming van nieuwe, plutonium uit het 
«ware uranium plaats en een dergelijk mengsel zou 

„secundaire installatie” een even gevaarlijk oor- 
ipen maken als de primaire. Er-is dus niet 

te ontkomen, dat het ongevaarlijk maken van 
secundaire installatie moet worden gekocht tegen 
prijs, dat ln de primaire installatie bet plutonium

*  alleen wordt gef 
afgezonder 

)f voor een aant
on-ilddellijke gereedheid, aanwezig is. Het 

vanzelf, dat hét land daf dergelijke primaire' 
»tie# Qp zijn grondgebied heeft, ze bij §et uit- 

van een oorlog onnttddellljk voor het pro- 
\a n  atoombommen zou taacbakelen. tHe» 

heus niét laten weerhouden door 
door de U.N.O. gecontroleerde politiemacht,' 

Maar ook de~, .secundalre toäSLtiea zijn niet
«nchtridfg Jtfs Zi) op het eerste gezicht uit- naïviteit.

zien. Indien het „gedenatureerde” plutonium 
nieuw wordt vermengd met natuurlijk urank 
kan hieruit nieuw plutonium wordeg gewonnen 1 
De bezitters van de secundaire instalaties zijn dus 
weliswaar, een stap verder-.van de atoombom ver
wijderd dan de beheersers ; van de primaire, maar 
ze zijn hier toch dicht geqpeg bij. om een omscha
keling in zeer korte tijd moge lijk te maken.

D e „contröle' op de atoomenergie" zou het ge- 
brüik van' de äfcoömböm dus niet uitsluiten. Het 
zou slechts het tijdstip waarop van deze bom ge
bruik kan worden gemaakt, iets verschuiven, van v 
enkele maanden na het uitbreken van de oorlog 
voor de bezitters  van de primaire installaties, tot 
misschien een Jaar voor de bezitters van de secun
daire. bovendien staan beide groepen radio-actieve 
gifstoffen reeds v u  de aanvang af ter beschikking. 
Een werkelijke afschaffing van de atoombom zou 
slechts mogelijk zijn, wanneer men afstand zou wil
len doen niet alleen van ieder gebruik van de 
atoomenergie voor z.g. vredesdoeleinden, maar 
zelfs van alle wetenschap daaromtrent. Hiervan 
kan natuurlijk geen sprake zijn. '

Dit alle* heeft echter nog maar alleen betrekking 
op het gebruik van de atoomenergie in de vormen * 
daarin S t o p  bet einde van dè Tweede Wereld
oorlog plaats vond. d .v «  op een stadium in de 
ontwikkeling, dat ueeds lang achterhaald ls, Thans * 
weten we. dat ln Amerika zeer belangrijke techni
sche vorderingen zijn gemaakt en vanzelfsprekend 
zouden dêzfe ook binnen biet bereik van de a»>  
tröie moeten worden getrokken. Ieder land zon 
dan ook zijn wetenschappelijk en technisch onder
zoek op liet terrein ..van f t  atoomenergie aan 
internationale COOtrÖle moet«
het zöd fe&r nieuw boHo^wapen orfnüddeDQk a u  
dè tegenstander fcoeten prijsgeven. W ïè denkt da t 
dit zal gebéuren, geelt tygfc van een grenae^te

D e p re s  r.'t. 

ïandcld Me*Als vierde punt w erd behandeld L.~ 
kans op eeni ernstige economische depres
sie in de gehele wereld, als gevolg vag 
de moderne massa-pfódudjie en d aar te 
genover dfe diepgaande verstoring van 
het financieel-economisch evenwicht. N och 
Amerika, noch de andere landen vinden 
afzetgebieden, dóórdat hét overgrote deel 
van de wereld schatplichtig en schul
denaar is geworden en dus niet over de
viezen beschikt. En in dit verband ver
ergert het gemis aan  concurrentiever
mogen van de achterlijke Europese nijver
heid de positie van  die landen. De voort
durende val van de franse franc, tce -v 
nem ende. werkloosheid in een aantal 
landen, bevestigen dit.

' W ordt pervofgd

Onze Herfstconferentie •
De op 30 October en '1 November id Den Haag 

gehouden bondsconferentie mogen wij in aQe op
zichten geslaagd noemen. De aanwezigheid , van 
kameraden uit verschillende delen Van. het land. 
de wijze waarop op de Zaterdagavond zittii^ dc 
organisatorische problemen werden doorgesproken, 
en voor zover de Zondag zittingen betreft, de ge
zamenlijke behandeling van het onderwerp: „De 
structuur van het huidige kapitalisme en de we
reldsituatie", de aanwezigheid van een aantal Bel
gische makkers en verschillende Spartacus-Vrien
den, dat alles maakte, daf aan bet einde vièt*d£ 
conferentie allen unaniem vah oordeel waren, dat 
van een goede samenkomst 
sproken. De uitmuntende verz
nisatie door onze w erkgroep___
bovendien deze bijeenkomst tot een 
gename gemaakt.

Over het behandelde op de Z 
schrijven wij in een afzonderlijke 
Zonder verder af te dalen in een gebeel vérslan 
over hetgeen in de huishoudelijke zitting werd be 

'ten.^brengen wij hieronder enkele 
kiaiés en besluiten. Beginnen wij c 

ons de grootste zorgen blijft baren: het eigenlijke 
bondswerk. Nog is de achteruitgang van het 
abonnementental op. ons orgaan „Spartacus" niet 
tot stilstand gekomen. Maatregelen werden be
sproken en vastgesteld, om te trachten daarin 
wijziging te bfreng-'u. Ten dele honden die be
sluiten verband met hetgeen hierna volg t Bij dit 
alles komt het echter aan op de activiteit van de 
bondsleden, alle bondsleden. E a daarnaast hebben 
we zeker ook de hulp nodig van aQe lezers en 
vrienden van Spartacus. De versterking van de 
positie van het weekblad ls voor een groot deel 
tevens -e^n kwestie van organisatorische activiteit 
en vooral versterking van de bood. En in; de 
komende tijd zullen we dus aan beide delen onze 
aandacht moeten besteden. Dus doen wij al dade
lijk een beroep op alle leden en vrienden van 
„Spartacus”. zich hij het verder lezen van dit 
verslag af te vragen in welke opzichten zij de 
SpartaciA-beweging kunnen versterken.

De positie van de krant ls dus nog altijd niet 
geconsolideerd, maar toch waren in dit opzicht 
wel een aantal goede factoren aan te wijzen. Onze 
oude sdiukl is belangrijk gedaald, hetgeen vooral 
te. d ank«  is aan het medeleven van vele kame
raden. leden en lezers, die ons in de période dat 
het fonds „Spartacus op de VésuVius" function
beert — nog geen anderhalf jaar —  een e 
steun van ongeveer vier en twintig ‘honderd 
den toevoerden. Wanneer ons blad die tijd 
der mankeren kon verschijnen en tevens de •  
den

worded ße- 
van de jorga- 
Haaa. hc>ft

vooral



DE BURGEROORLOG IN CHINA
Het is nog geen twee jaar geleden, dat na de 

val van Yenan. de „boofdstad” van het commu
nistische China, Tsjiang Kaj Tsjek de definitieve 
nederlaag van de communisten Binnen enkele 
maanden voorspelde. Deze voorspelling is niet 
meer waard gebleken dan de vele soortgelijke 
aankondigingen van Hitler en zijn generaals. W ant 
niet alleen is de strijd tegen de communisten nog 

" steeds niet geëindigd, hij hoeft 2elfs een verloop 
genomen, dat voer het nationalistische China wei
nig minder dan catastrophaal is. Met Moekden is 
het laatste bolwerk der nationalisten in Mand- 
sjoerije gevallen. In twee Noordelijke havens wer
den de nationalisten ingefloten en zij moesten van 
hieruit, met achterlating van vele kostbare voor
raden, hals over kop wegtrekken. Een belangrijk 

' deel van hun legermacht is verloren, of wordt met 
vernietiging bedreigd. Peiping en Tientsin, de 
beide grote steden van het Noorden, zijn practisch 
af gesneden en zullen slechts met moeite tegen de 
communisten kunnen worden verdedigd. Nanking 
zelf komt in de gevarenzóne te liggen. .

Deze gang van zaken is des te opmerkelijker, 
omdat het nationalistische China gedurende deze 
gehele periode gebruik heeft kunnen maken van 
de hulp van het machtige Amerika. W el zijn er 
geen omvangrijke Amerikaanse troepenafdelingen 
in  de strijd gebracht —  er waren slechts enkele 
afdelingen beveiligingstroepen en zelfs deze zijn 
voor het grootste deel teruggetrokken — maar 
Amerika heeft daarentegen rijkelijk gesteund door 
credieten, wapenen en munitie, scheeps- en vlieg-, 
tuigruimte en niet in de laatste plaats door o|H- 
ders- en manschapsopleiding. Natuurlijk is net 
mogelijk, dat ook Rusland van de andere kant de 
communisten steunt, al ontbreken de gegevens 
daarover bijna geheel. Het feit, dat nog geen of
ficiële beschuldigingen tegen Rusland zijn geuit, 
zou men zelfs bijna als een bewijs van het tegen
deel kunnen opvatten. In elk geval is het een feit, 
dat de weerstandskracht van het nationalistische 
China, zelfs met alle Amerikaanse hulp. slechts 
zeer gering blijkt te zijn.

In Amerika is men zich van deze toestand zeer 
goéd bewust en men geeft de schuld aan de om
vangrijke corruptie in het China van Tsjiang Kaj 
Tsjek. Van corruptie te spreken betekent echter

een totale miskenning van de situatie. „Corrup
tie" is de aanduiding van een misbruik maken 
van macht of positie voor eigen voordeel, het iS 
een uitwas van een regeer- of uitbuitingsstelsel 
waarin als regel een dergelijk optreden niet wordt 
toegelaten, ,en waar het door contróle-maatregelen 
kan worden tegengegaan. In China kan men het 
zich persoonlijk en onrechtmatig verrijken van 
ambtenaren geen „corruptie" noemen, want het is 
geen uitwas van het uitbuitingsstelsel. maar de 

‘kern ervan. In China., is reeds sinds onheugelijke 
t'jden het staatsapparaat de belangrijkste uitbuiter. 
De toeëigening van liet product van de boeren 
vindt plaats via een hiërarchie van ambtenaren, 
die ieder zo groot mogelijke hoeveelheden product 
van hun onmiddellijke ondergeschikten afpersen, 
om hiervan zo veel mogelijk in de ' eigen zak te 
doen verdwijnen en zo weinig mogelijk naar boven 
af te dragen. Wie aan het toeëigeningsrecht van 
de ambtenaren tornt, snijdt de toevoer voor het 
gehele staatsapparaat af en doet de centrale 
staatsmacht los in de lucht hangen. Zowel voor 
aijn voorziening als ook voor zijn daadwerkelijke 
ondersteuning is het staatsapparaat geheel af
hankelijk van deze klasse van ambtenaren, even
als van de particuliere uitbuiters, grondbezitters 
en kooplieden. In tijden, waarin het economische 
en politieke leven van het land is ontwricht, neemt 
dit alles nog veel grotere vorm aan. De controle 
van boven af op de ambtenaren neemt af, de on
zekerheid in de positie van iedere enkeling maakt, 
dat men het maximale profijt moet zoeken van 
elk mogelijk voordeel, zodat de afpersing van de 
boeren ongekende vormen aanneemt. Het centrale 
staatsapparaat, dat zijn inkomsten tiet op drogen 
en vanwege het onderhoud van het leger en om 
andere redenen zijn uitgaven ontzaglijk ziet stij
gen. neemt zijn toevlucht tot de bankbiljettenpers. 
Een ontzaglijke inflatie gaat over het land, ont
wricht het goederenverkeer, maakt de slechts wei
nig verhoogde salarissen der ambtenaren waarde
loos en dwingt deze meer dan ooit hun toevlucht 
te nemen tot afpersing en corruptie. Voeg hierbij 
de rivaliteit van de onderscheiden legerhoofden, 
die voortdurend klaar staan hun eigen macht ten 
koste van anderen over grote gebieden te vestigen, 
die legers verzamelen door aan van het land ge

vluchte en tot wanhoop gedreven boeren het recht 
tot plunderen te geven, die de toewijzingen voor 
het leger in eigen zak doen verdwijnen en zwart 
verhandelen, en die door de centrale regering 
voortdurend tegen elkaar worden uitgespeeld en 
in evenwicht gehouden, opdat niet één van hen 
de anderen zal onderwerpen en de macht He 
centrale regering zelf bedreigen. Tel dit alles te
zamen, en voeg hierbij de verwoesting van het 
land en men zal iets begrijpen van de ontevreden
heid onder de bevolking, niet alleen bij de zwaar 
uitgebuite boeren, maar ook bij de uitgemergelde 

'koelies en de verhongerde intellectuelen, voor zo
ver dezen niet direct in het staatsapparaat zijn 
opgenomen. Men kan dan ook begrijpen, hoe 
wankel de sociale grondslag van het regiem van 
Tsjiang Kai Tsjek is. Tijdens de oorlog tegen 
Japan werden de door Amerika verzonden wapens 
clandestien versjacherd aan de Japanners. Met 
Chinese leger moest het zonder enige moderne 
uitrusting stellen. Van de aan het eind van de 
oorlog verzonden UNRRA-voorraden belandde 
50 %  in de zwarte handel, de rest lag ln de pak
huizen te verrotten. Niets, of vrijwel niets kwam 
ln de distributie. In de steden wordt de levens
middelenvoorziening van de bevolking beheerst 
door inflatie en woeker. Daarom is Amerika opk 
niet in staat Tsjiang Kaj Tsjek effectief te steu
nen Alles wat wordt gezonden, verdwijnt in het 
moeras. En toch kon men aan deze „corruptie 
geen einde maken, want hierdoor zou de rugge- 
graat van het Chinese uitbuitings- en regeer-sy- 
Iteem worden gebroken. De communistische op
stand zou in geheel China een feit zijn.

In het communistische gebied is het oude uit
buitingsstelsel vernietigd. Er is dan ook een wijd
verbreide en diepe sympathie met dit communis
me, ook in het land rondom en bftcuiden de Yang 
Tse Kiang. Een sympathie, die dóórwerkt tot in 
de onderste lagen van de Kuo Min Tang zelf. 
Daarom kan Tsjiang Kaj Tsjek zich ook sltdjts 
met de grootste moeite handhaven, met behulp 
van zijn legermacht en met Amerikaanse steun. 
Meer dan zich te handhaven kan hij echter niet 
hopen, want hij vertegenwoordigt een verouderd 
en innerlijk vermolmd systeem en tegenover hem 
staat de sociale revolutie. Wanneer de buitenland
se hulp niet in steeds groter omvang wordt ver
leend, zal het regiem van Tsjiang Kaj Tsjek door 
de in- en uitwendige druk van deze revolutie wor- 
den om ver ge worpen.

nog eens nagaan, of hij of zij voor „Spartacus 
op de Vesuvius" nog wat kan doen. Gedachtig 
aan het fragment, dat wij uit Koestier s boek 
„Spartacus” eens onder de streep.afdrukten, zeg
gen wij tot al onze makkers: ook de moderne 
Spartacus wil de Vesuvius eens verlaten. Wij 
moeten, symbolisch gezien, een stad, een vaste 
plaats hebben, opdat onze ideeën de wereld kun
nen veroveren. Alle bewuste moderne slaven moe
ten ons daarbij helpen.

In de plannen die werden • vastgeflteld, komt 
voor een actie voor de versterking van de krant 

. door opvoering van het lezerstal.
Ingaande dezé week zenden wij aan een groot 

Pfintal adressen enige weken de krant toe. Daar
na willen wij een beroep op hen doen, om zich 
op de krant te abonneren. Ons eerste verzoek 
richt zich tot alle £partacus-vrienden:* Helpt ons 
aan meerdere adressen. Het tweede verzoek ls het 
volgende: Het kan, nadat wij een maand proef
nummers zonden, van groot belang zijn, dat een 
laatste duwtje wordt gegeven om de oogst binnen 
te V W  Willen degenen, die ons daarbij willen 
helpen, dit even mededelen aan de administratie 
van Spartacus? W ij verschaffen hun dan enige 
adressen in de plaats van hun inwoning, opdat 
dj deze proefabonnee^ eens opzoeken.

In dit plan past een ander. In enige plaatsen 
zijn plannen in voorbereiding om na een maand 
alle proefabonnees schriftelijk uit te wxflgen, om 
«en bijeenkomst bij te wonen. W ilkn ai onze 
vrienden zich eens afvragen, in alle plaatsen van 
bet land, in hoeverre zij ons daal*»« kunnen 
helpen? En wanneer zij menen, dat zij Iets kunnen 
doen. is een Wein berichtje aan de administratie 
voldoende, om het contact te leao«»-

Het kan geen kwaad, in dit verband dog eens 
op te merken, dat de Communistenbood ;,Sparta
cus” niet wil zijn een bijzondere polit^kp. partij.

die streeft naar de vorming van eigen macht. De 
Spartacisten willen slechts zijn een actieve, geor
ganiseerde, groep strijdbare arbeiders, die weten, 
dat hun inzichten voor de schepping van een nieu- ' 
we .arbeidersbeweging van waarde zijn en die dus 
pogen, door het uitdragen van hun inzichten en 
hun persoonlijke activiteit, (fie nieuwe arbeidersbe
weging' te bevorderen. '

Ook andere plannen werden op de conferentie 
besproken. Een daarvan is, dat wij in de naaste 
toekomst ons bezig zullen houden met het uit
geven van manifesten enz. . bij actuele gebeurte
nissen. Maatregelen zijn besproken, om dk zowel 
plaatselijk als georganiseerd-landelljk te verwer
kelijken. Het zal duidelijk zijn. dat het hierbij 

^vooral aankomt op Het initiatief van alle werk- 
groepen en kerrien.

Laten wij nu dit overzicht besluiten met het 
plan inzake de bevordering van* eigen politieke 
ontwikkeling. Plannen zijn besproken en in voor
bereiding om periodiek in verschillende plaatsen 
en streken scholingsbijeenkomsten te beleggen. Het 
ligt in de bedoeling in die bijeenkomsten een on
derwerp te behandelen, dat als een combinatie ^  
te zien van, de boekwerken „De Arbeidersraden 
en „De grondbeginselen van de Communistische 
productie en distributie". Dit zal gepaard gaan met 
het uitgeven van een syllabus. . •

Zodra mogelijk volgen daarover nadere mede
delingen. W ie voor dit werk belangstelling heeft, 
doet goed daarvan reeds nu kennis te geven aan 
het bekende adres.

Zie hier een kort verslag' van bet besprokene op 
organisatorisch gebied. Leden en vrienden van 
Spartacus, een nieuwe frisse fleert waak door ons 
werk. Helpt om  te bouwen aan de nieuwe ar
beidersbeweging, de beweging van de arbeiders 
■elf. .?:• ,

Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten 
Vervolg van pag. 2 le  kolom

die, door hun bekendheid met de wereld 
buiten Amerika, zich meer zorgen maken 
over de wereldsituatie. De beide grote 
partijen, de Republikeinen en Democra
ten zijn het op het gebied der buiten
landse politiek volkomen eens.

Een laatste opmerking geldt de situa
tie in het Zuiden, het land van de anti- 
neger-wetgeving. Trum an had in  zijn 
verkiezingsprogramma, vérmoedelijk met 
het oog op de concurrentie van W allace, 
een programma van burgerlijke vrijheden 
voor de negerbevolking der Zuidelijke 
staten opgesteld. De relbellie van de Zui
delijke Democraten tegen dit programma 
is thans een definitieve mislukking ge
worden. De toekomst zal leren, of dit 
„vrijheids-program ” van Trum an ineer 
w as dan een verkiezingsgebaar.

„Met taai geduld uit de schuld. 
Geeft U w  bijdragen voor, 

„Spartacus op de Vesuvius.” 
Adres: Jac. Rijpkeifia. den Haag. 
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Redacteur

R .  H U L S M A N

Strijd om de Centrale 
Wereldbeheersing

De tegenwoordige wereld staat geheel 
in het teken van de tegenstelling tussen 
Amerika en Rusland en de dreiging van 
de derde wereldoorlog. Terwijl belde 
machten er voortdurend f p  uit zijn de 
tegenstander als de uitsluitend schuldige 
voor deze situatie aan te wijzen en zich
zelf als de apostel van de eeuwige en 
rechtvaardige vrede voor te stellen, heb
ben  wij steeds het standpunt ingenomen, 
dat van eenzijdige, ja, zelfs van collec
tieve schuld niet kan worden gesproken, 
m aardat de gehele ontwikkeling een nood
zakelijk gevolg is van de bestaande kapi
talistische verhoudingen. Alleen het op
treden van een derde macht, die niet aan 
hét voortbestaan van deze kapitalistische 
verhoudingen is gebonden, kan daarom 
deze ontwikkeling dóorbreken en een 
Derde W ereldoorlog verhinderen. Z o  
verschijnt de strijd van de arbeidersklasse 
als de enige kracht die in staa t is een 
nieuwe oorlog te verhinderen. M aar daar
toe moet zij uitgroeien tot zulk 'èen om
vang en zulk een diepte, dat zij buiten het 
raam van de kapitalistische verhoudingen 
treedt.

Dergelijke algemene beschouwingen zijn 
echter niet voldoende om het gestelde 
vraagstuk tot een oplossing te  brengen. 
Ieder revolutionair leeft dagelijks met het 
besef, dat de revolutionaire bewegingen 
die na Me Eerste W ereldoorlog zijd uit- 
gebroken in hun eerste begin zijn blijven 
steken, terwijl na de Tw eede W ereld 
oorlog van dergelijke grote bewegingen 

'Zelfs geen sprake is. geweest. O ok thans 
zijn de bewegingen nog zeer beperkt en 
van enkele van de belangrijkste landen 
kan men zeggen, da t de arbeidersklasse 
daar schijnbaar nauwelijks dpor de druk 

j van deze wereldproblemen w ordt beroerd, 
t P aarte^enov€r *s mack t van  de grote 
[kapitaalsmachten, zowel die van Amerika 
jals die van Rusland, ontzaglijk versterkt 
|*n in hun overheersing over de arbeiders
klasse, zowel materieel a ls  geestelijk bijna

volkomen. O nder deze verhoudingen 
schijnt het denkbeeld van een algemene 
revolutionaire beweging, die de macht van 
het kapitalisme zou doorbreken en een 
D erde W ereldoorlog tegenhouden, bijna 
waanzinnig. H et schijnt als de strohalm 
voor de drenkeling, w aaraan hij zich vast
klampt, maar die hem toch voor verdrin
king niet kan behoeden^

H et is dan ook heel goed te begrijpen, 
dat vele revolutionairen de moed laten 
zakken en zich bij de reformistische vleu
gel van de arbeidersbeweging aan gaan 
sluiten of zich verliezen in abstracte be
spiegelingen „hoe het eigenlijk zou moe
ten”, daarbij de werkelijke strijd van de 
arbeiders de rug toekerend. M aar de ar
beidersklasse is nu eenmaal gedwongen 
zich te verweren en haar strijd, voort te 
zetten, ook als vroeger actieve revolu
tionairen zich ontmoedigd hiervan afwen
den. E r is dan ook geen verontschuldi
ging voor deze apathische houding, daar 
de arbeidersklasse als geheel de strijd — 
re n  directe levensnoodzaak — niet op kén 
geven. W el is men gerechtigd zich af te 
vragen, of de tegenwoordige strijd van 
de arbeiders nog de mogelijkheid in zich 
draagt uit te groeien tot een werkelijk 
revolutionaire beweging of dat zij — *zoo- 
als velen menen — slechts het nagloeien 
is van een vroegere periode, w aarin deze 
strijd nog van betekenis was, terwijl ze 
'nu op het punt staat in machteloosheid 
onder te gaan.

H et heeft geen zin, zich van . dit pro
bleem af te maken door tirades over het 
noodzakelijk „vertrouw en ih de arbeiders
klasse". over „revolutionair é lan” of over 
„geloof in het socialisme”. H et probleem 
is er en *de ontmoediging over het uit
blijven van grote bewegingen vreet door 
als een kanker in de rijen der revolutio
nairen. H et enig mogeujke antwoord op 
een dergelijke situatie een nieuwe ana
lyse van  de maatschappelijke verhoudin
gen en een nieuwe bezinning op de voo*-

w aarden en de problemen van de revolu
tionaire strijd.

En inderdaad is een dergelijke nieuwe 
analyse zeer dringend nodig. W a n t de 
Tw eede W ereldoorlog en ook de hierop 
volgende periode van  drie jaar. heeft ver
andering ep in de wereld teweeg gebracht, 
w aardoor men niet eenvoudig met de oude 
opvattingen kan blijven verder werken. 
De Tw eede W ereldoorlog heeft grenzen 
weggevaagd en andere torenhoog doen 
rijzen. HijHieqft gróte machten als Duits
land en Japan vernietigd, hééft het Britse 
W ereldrijk  doen uiteenvallen en heeft in 
het algemeen de wereld verdeeld tussen 
twee, elkaar vooral in de grensgebieden 
bestrijdende wereldmachten. Maat- dit 
alles zijn slechts de uiterlijke, de staatkun
dige veranderingen. -Tegelijkertijd vfnden 
echter in gróte gebieden- van de Wereld 
ingrijpende sociale veranderingen plaats. 

.In O ost-Europa w ordt de oude. half- 
feodale landadel vernietigd en w ordt het 
gehele agrarische leven omgewenteld. De 
veranderingen in de industrie zijn niet 
minder ingrijpend. China en geheel Oost- 
Azië ^zijn het toneel van enorme maat» 
schappelijke transformaties. O ok in W est- 
Europa vinden g ro te  veranderingen 
plaats. De beide landen. Amerika en Rus
land zelf, kunnen de terugslag van deze 
geoeurtenissen niet ontgaan.

O ver h^t algemeen gaan deze veran
deringen niet gepaard m et revolutionaire 
bewegingen van grote omvang en zeker 
kan men ze niet als een „groei naar het 
socialisme kenschètsen. zoals dat ivan 
reformistische —  of. w aar het Oost- 
Europa betreft —  van ’ stalinistische 
zijde zo graag w ordt gedaan. M aar 
toch blijft het een feit, dat, oude, sinds 
eeuwen bestaande verhoudingen worden 
ontwricht, w aardoor de gehele maatschap
pij in beweging geraakt. H ierdoor ont
staan geheel nieuwe perspectieven voor 
de arbeidersbeweging, die we slechts kun
nen begrijpen, wanneer we deze veran
deringen Xi hun werkelijke gedaante be
schouwen.

iDe drijvende kracht achter al deze ver
anderingen is, dat de maatschappelijke 
productie bezig is de wereld to t een zo
danige eenheid aaneen te smeden, dat voor 
de talloze verschillen in sociale structuur 
geen plaats meer overblijft. H et Russische 
staatskapitalism e neemt \ grote delen van


