verschillende w erkgroepen en de kernen.
De positie van de k ran t w erd besproken,
waarbij kwam vast te staan d at er grote
H et is niet mogelijk reeds voor dit num- aandacht zal moeten w orden besteed aan
mer beschouwingen te geven over de op
de vergroting van het lezersaantal. C)ok
Z aterd ag en Z o ndag "5 en 6 Juni te^Rothet w erk v an de w erkgroep den H aag
t e r d a m
g e h o u d e n conferentie van de Com„Spartacus op de V esuvius” dient overal
m unistenbond „S partacus” . In de kom en in het land energiek te w orden onder
de nummers zal er öaar w orden gestreefd
steund. W ij rekenen er nu op, d at alle
geleidelijk aan de discussiepunten onder
agenten aan de verzoeken van de w erk
de loupe te nemen, n a a r aanleiding van
groep den H aag direct uitvoering zullen
hét behandelde onderw erp: De werkwijze "“geven. A llereerst, voor zover d a t nog niet
van de voorhoede in de ogenblikkelijke
gebeurder adressen o p -geven. V erd er alle
situatie, in het bijzonder ten aanzien van
krachten inzettpn d a t de enveloppen van
de revolutionnaire strijdorganisaties van
de weeklezers w orden opgehaald.
de klasse en d e moeilijkheden d aaraa n
Jammer w as, d at de deelnam e geringer
verbonden.
w as dan de vorige keer, blijkbaar in v er
Aan de discussie werd, n aa st de afge
vaardigden, ook intensief deel genomen band met de grotere reiskosten voor v e
door de gasten. D it bracht met zich mede, len. T och hebben wij de overtuiging, d at
dat vrij veel opvattingen naar voren w er er bij sommigen wel w at aan activiteit ont
den gebracht, vooral over de kw estie hoe broken heeft. A nders w aren toch onge
door revolutionnaire arbeiders nu dient twijfeld m eerderen aanw ezig geweest.
te w orden opgetreden, met betrekking tot
Intussen, deze conferentie mag als ge
de O.V .B, Z oals gezegd, hopen wij in- heel gezien, als geslaagd w orden be
volgende artikelen daarop nog terug te schouwd. N u w ordt, w at b etre ft de alge
komen.
mene samenkomsten, de aandacht ge
De besloten Z aterdagavondzitting w as
vraag d voor h e t Zom erkam p en de ver
gewijd aan de inw endige organisatie van
. . . .
schillende plaatselijke-^én streekvergadeSpartacus. in het bijzonder aan de v er
Palestina is thans het land d at in het betering van de sam enwerking v a n de ringen, die in voorbereiding zijn.
midden d er belangstelling staat. Geen
dag- of w eekblad of het brengt artikelen,
D aar geloven de dem ocraten echter
fotographiën, inlichtingen, overzichten en
meningen. W aaro v er men echter niets niet aan. V olgens hen heeft de (dom m e)
Reeds is het midden Juni. N og slechts
. hoort, behalve een schimpscheut nu en massa, leiders nodig, leiders d an in de
acht weken scheiden ons van onze vacend an , d a t is over de kibboetsim, de com betekenis, die zij eraan geven. W a t goed
munistische nederzettingen, die in de loop voor hen is d aaro v er kan d e m assa zelf tieweek in P utten. Immers, zij w ordt ge
houden v an 7 to t 14 Augustus. O p het
niet oordelen. Z o zullen zij (de leiders)
v a n de laatste tijd d a a r zijn ontstaan.
H e t is voorzeker een grote verdienste bepalen, w at goed en noodzakelijk voor ogenblik w ordt door de w erkgroep V a v an d e schrijver A rth u r Koestier dat hij de geleiden is. iDat het dan gedaan is met cantiew erk aan het program m a gearbeid.
in zijd boek „Dieven in de N acht" een alle dem ocratie hebben zij .waarschijnlijk D aarv o o r bestaan goede plannen. N atuur
in hun eigenw aan niet eens door. M aar
lijk w ordt aandacht besteed aan het ont
volledige beschrijving heeft gegeven van
w ikkelingsw erk en zullen er ook discussies
> h et ontstaan, de organisatie en de onder zie, d a ar on tstaat iets, w a t de redenering
linge verhouding van de leden d e r com van de onm ondigheid der m assa w eer w orden gehouden. M a a r daarn aast zal
alle aandacht w orden besteed aan w an
munes. Hij geeft ons een aanschouwelijk legt, de communes in Palestina. St.......
delingen in de prachtige omgeving. Dan
beeld van het leven der bew oners en de niet over spreken!
hebben w e de avonden. E r w ordt op ge
verhoudingen, w aarin ze tot elk aar staan*
rekend, d a t de kam eraden uit het land
M et grote nauwgezetheid, slaat hij de re Spartacusvrienden naar Overveen
daarbij op allerlei terrein hun medewer
geling d e r productie en distributie gade
Een aantal Spartacus-vrienden hebben het plan
en la a t ons zien hoe de tijdsduur d e r a r naar voren gebracht om Zondag 20 Juni een zomer- king verlenen om goede program m a s te
beid de grondslag d er boekhouding vormt. dag)e naar Overveen te organiseren. W ij hebben verkrijgen. O ok de w erkgroep houdt zich
E r is geen staat of iets, w at daarm ee ge dit initiatief gaarne aanvaard en nodigen bij deze daarm ede bezig en heeft aardige plannen.
onze vrienden uit daaraan deel te nemen. Vrou ' W il alles echter goed slagen, dan is het
lijk gesteld kan worden, er zijn slechts al
wen, mannen en kinderen, allen zijn welkom. De
regelende functies en iedere functionaris deelnemers zelf zorften voor brood. Onzerzijds nodig d at de verschillende deelnem ers en
kan elk ogenblik van zijn post ontheven trachten wij te regelte, dat er voor koffie en thee m edewerkers a a n d e w erkgroep meede
w prden ,en vervangen. Z o lezen wij, dat wordt gezorgd: dit mede om de kosten voor de len, w at zij willen doen. V oor de deelne
•’één der loden de ene dag schoenlapper is deelnemers zo laag mbgelijk te houden. W el is het mers als geheel blijft dan echter alles een
gewenst, dat ieder eifvoor zorgt een kopje of beker
en de volgende de belangrijke post heeft bij zich te hebben, ntet desgewenst wat suiker. De verrassing. Afgesproken?
N o g zijn e r w a t plaatsen open,- Binnen
v a n inkoper voor de commune, v an weke reiskosten bedragen voor volwassen f 1.25 per per
lijkse discussies, w aar allen aan deelne soon. Dat is dus voor een uitgaansdag buitengewoon v eertien dagen delen , wij opnieuw mee
m en en waarbij in ieder opzicht het wel laag. W ij hopen doi dat veel kameraden zullen hoe het in d a t opzicht gesteld is. W ie zich
en dat dj, ook met moeder de vrouw
dus nog wil opgeven en wie aan de pro
en w ee der commune hun eigen wel en deelnemen
en het gehele gezin. Zondagmorgen 30 Iuni om
w ee blijkt te zijn. M et andere woorden, uiterlijk tien minuten over tienen op het stations gram m a’s wil m eewerken richt zich tot
h ier is dem ocratie. M en zou nu zeggen, plein te Amsterdam aanwezig zullen zijn. Dat geldt de w erkgroep. A dres hieronder. Zoals
d a t alle dem ocraten van professie het hart voor de Amsterdammers. Maar ook de makkers reeds meermalen w e rd gepubliceerd, de
de Zaan. Velsen en Haarlem zijn natuurlijk
deelnem erspnjs is -v o o r volwassenen
zou moeten overlopen van sym pathie voor uit
welkom. V oor hen die per fiets gaan of de reis
d eze stichtingen, en vooral onze progres niet vanuit Amsterdam medemaken, zij nog mede- f2 5 .— , alles inbegrepen. V oor kinderen
sieve Pers. M en zou d it zo denken, maar ' gedeeld, dat we om ruim kwart voor elf in Over tot 10 jaar ƒ 12.50. E r moet per maand
wij vioden het echter vanzelfsprekend, d at veen aankomen. !n verband met de hele organisatie een bedrag w orden vooruit betaald en *
*ri) bet beter die dag niet veel te lopen.
er in geen enkele pers met een woord achten
Augustus moet op deze m anier ƒ 15.— zijn
Na tien minuten hebben we een heerlijke plaats
over w o rd t gerept. D e dem ocraten zijn als bereikt, die ons en ooit de kinderen volop de ge gestort. D e re st kan op de eerste vacand e dood voor de dem ocratie. W erkelijke legenheid tot ontspanning zal geven. Om zes uur tiedag w orden betaald. .
dem ocratie eist namelijk bepaalde voor vertrekken we weer, zodat de Amsterdammers er
V o o r de W erk g ro ep Zomerwerk
w aard en . Zij stelt voorop, gelijkheid voor op kunnen rekenen ongeveer half zeven 's-avonds
weer terug te zijn.
K E E S V A N D E R KUIL
d e producenten en geen enkele bevoor
Aan wat afwisselend vermaak wordt gedacht. W ij
rech tin g . N iet d e m assa dienstbaar aan nemen deze dag met elkaar als een voorproefje op
l e O osterp ark straat 127 II
h et leidersschap, m aar de leiders in dienst de vacantieweek. Zorgt dus present te zijn.
Am sterdam O ost.
De
Werkgroep
Zomerwerk.
v a n de massa.

door dc w erkgem eenschap, noch door „De
V la m ” genoemd. E en eigen taak, h et form eren v a n d e D eide M acht uit ziéh zelf.
w o rd t hem niet toebedeeld. Een nieuwe
E uropese sta a t is'EëTTcIëaal. M aar wij
kunnen niet verleren: de sta a t verdrukt,
de w et is logen. En w a t de nieuw lichters
in hun beschouw ing over het verleden en
ook v o o r d e toekomst volkomen negeren,
dat stellen wij op de voorgrond. E r zal
geen w erkelijke vrede e n g e e n werkelijke
vrijheid zijn. wanneer, niet de arbeiders
klasse zelf to t D erde M acht rijpt. W a n 
neer zij niet elk streven naar het vormen
v a n imperiums afwijst, elke sta a t bestrijdt,
elke politieke groepering of partij, die de
m acht wil veroveren, bekampt. D e derde,
m acht, de m acht van dé interationale a r
beidersklasse, groeiende van uit de be
drijven en gedragen door het beginsel van
' de klassenstrijd, kan ons alleen bevrijden
u it deze hel v a n dwingelandij, oorlog en
uitbuiting. M aar dan moeten de gevaren
v a n deze sirenenzang goed w orden be
grepen.
• _______ _____
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sche staatsgreep, m achtsorganen te schep
pen, die onmiddellijk ter beschikking
staan, om op strijdende arbeiders te ros
sen. W e doelen hier op de V rijw illige
O pnieuw is de tijd aangebroken, dat vastgelegd op de verschillende conferen Hulppolitie. D e oprichting hiervan kun
alle N ederlanders zich met politiek gaan ties der grote m ogendheden. H et feit dat nen w e beschouwen, als één v a n de
bemoeien. W e mogen kiezen, we mogen N ed erlan d to t de M arshalllanden behoort, klassedaden v a n de bourgeoisie, gericht
kleur bekennen, rode vlaggetjes uithangen
bepaalt de politieke richting van de rege tegen de arbeiders. T ypisch is. d a t de
en w at dies meer zij. O nze brievenbus ring. O p de V ijfm ogendheden-conferen- A m sterdam se com m andant, de voorm alige
sen w orden volgestopt met allerlei pam tie te Londen w erd in werkelijkheid A .J;C .-leider H enk v a n L aar is. Z o als
fletjes, van alle mogelijke partijen, die besloten to t militaire en economische aan vaker gebeurd is, w o rd t om z.g. de „de
m eneer die of die aanbevelen, om dat hij sluiting bij de V erenigde Staten. E en aan m ocratie” te verdedigen, die hele demo
het toch zo goed m.et ons meent.
sluiting, die in de huidige situatie een af cratie, die toch eigenlijk m aar klatergoud
D e Partij van de A rbeid heeft de rode
hankelijkheid van de A m erikaanse kapi- w as, overboord gew orpen. D enken w e
vlag w eer eens v a n haar rommelzolder taalsm onopolies inhoudt. O p de conferen eens aan de Italiaanse verkiezingen, bij
gehaald. Hij is wel w at verbleekt, m aar ties der m achtigen w ordt beslist over het w elke gelegenheid A m erika dreigde, de
M arshall-hulp in te trekken en w a a r m et
w at doet d at er toe? Hij kan nog best een
lot van de millioenen w erkende mensen,
verkiezinkje mee. „ W ij hebben de rode die de a a rd e bevolken. Enkele machtigen m ilitair vertoon de kiezers geïntim ideerd
v aa n altijd in ere gehouden" lezen we in beheersen h et leven v an allen. O m het moesten w orden, om» pro-A m erikaans te
éen van haar pamfletjes. Z oals ze zelf w aan-idee. d at we iü een dem ocratische stemmen.
Als het ergens duidelijk was, d a t de a r
schrijft, is voor h a ar de rode v aan de
w ereld leven, te voeden, w ordt formeel
vlag, die de lading dekt. Z ie ze eens
nog aan tradities van ééns veroverde bur beiders de pionnen zijn, die geschoven
ijveren voor verhoogde ouderdom spen
gerlijke vrijheden vastgehouden. D e tra  w orden overeenkom stig de belangen v an
sioenen, nu, vlak voor de verkiezingen.
ditie, om zich in vakverenigingen te o rga imperialistische m achthebbers, d a n w as
N ie t alleen de Partij van de A rbeid, alle niseren, is er zo een, en de traditie, w aar het wel daar. R usland zowel als A m erika
partijen willen nog even gauw een goede w e ons in dit artikel mee bezig zullen trachten zich v a n de invloed o v er de ar
b eu rt maken bij de arbeiders. De C.P.
houden, de K am erverkiezingen. „ H et volk beiders te verzekeren, om die te kunnen
komt met een rijtje beU ften om van te krijgt de régering, d it h et verdient” , heet gebruiken in hun strijd om de w ereld
w atertanden. A rbeidersw oningbouw , de h et dan. M a a r ondanjes d a t h et volk vrij macht. Indien de arbeiders zich laten gebnnjc^n, d s n loopt dit onvermijdelijk op
mobilisatie v a n h et leger in Indonesië,
mag kiezen uit de lijsien v an candidaten,
lage prijzen, hoge lonen.
die het w o rd t voorgclegd, krijgt het de odfrlög uit.
H oew el de verhoudingen hier niet zo
regering, die de kapitaalsbelangen der be
D e Katholieken zullen h e t belang van
het gezin verzorgen. D e an tire v o lu tio n a i zittende klasse w aarneem t. Krijgt het de scherp staan als in Italië, hebben de ver
regering, die, we zeiden het reeds, zich kiezingen hier toch wezenlijk dezelfde be
ren zullen e r voor waken, d at het wetboek
tekenis. O o k hier betekent kiezen, front
houdt aan de politiek, die door de groten
in ere gehouden w ordt.
kiezen, hetzij Russisch o f A m erikaans.
op
de
conferenties
is
voorgeschreven.
Bij iedere^ verkiezing bem erken w e het
. W e w eten nu reeds, d at de politiek van
V o o r N ederland is d it een politiek, die
zelfde. Mooie beloften, schone woorden,
A m erika zich hier zal doorzetten, ho<ï de
m aar de verw erkelijking v an al d at moois tegen R usland gericht is en, die d e „ a r
verkiezingsuitslag ook zal zijn.
laat op zich w achten. Z o gebeurt het d at beidsvrede” verzekert. Eefr politiek, die
W e w eten ook, d a t de arbeidersbelan
de A m erikaanse geldschieters verzekert,,
meer en meer m ensen zich later bedrogen
gen
niet gediend zullen w orden m et het
d a t hun kapitalen góed belegd zijn en,
en teleurgesteld voelen. M en stem t dan
voeren
v an deze politiek. Evenm in als dat
bij de volgende verkiezingen niet meer op d a t zij bij de kom ende oorlog op haar
het geval zou zijn door een regering, die
dezelfde partij, probeert h et met een an „bescherm elingen" rekenen kunnen.
op de Russische belangen gericht is.
dere, e n ... komt w eer bedrogen uit. Hoe
D aaru it is ook de anti-com m unistische
Juist nu is het de tijd voor de arbeiders
komt dat? Z ouden al die candidaten en zij hetze v an de laatste tijd te verklaren.
om zich te bezinnen op huiï klassebelang.
die ze n a a r voren schuiven, dan bew uste W e tte n w orden terzijde geschoven, als
M en k an bij de komende verkiezingen
bedriegers zijn, die h et alleen- om het daarm ede bereikt kan w orden, d at de w eigeren te kiezen. M en t-an b.v. blanco
goede baantje begonnen is? D eze redene R usland-invloed (belichaam d in de C .P .), stemmen, uit onw il o r
in een of an
ring, die nogal eens gehoord w ordt, is te de kop w ordt ingedrukt.
d er im perialistisch fro^. «.e laten indelen.
oppervlakkig. D e zaak is wel w at meer
E chter, m eer nog dan Rusland, w ordt In dit opzicht zou d it een geestelijke v er
gecompliceerd.
de strijd d er arbeiders gévreesd. O n d er dieping zijn v a n het anti-parlem entarism e,
M eer nog dan vóór de oorlog het ge- • het mom v an strijd tegfcn h et communisme,
d at feitelijk alleen w aarde heeft, w anneer
val was, is de politiek in N ederland af
w aarm ee met Communisme R usland men het beoordeelt uit klasse-overw eginhankelijk van de grote kapitaalsm achten,
w ordt aangeduid, druict men tegelijk ieder gen. M aar duidelijk is, d at wij met blanco
die in de w ereldpolitiek een rol spelen.
stukje zelfstandige klassenstrijd dood. De stemmen m aar ze«r negatief zijn gebleven.
De politiek, zoals N ed erlan d die in de toe gelegenheid w ordt nu aangegrepen, om VVoor
o o r de
de strijd
strijd vvan
an de
deklase
klaseheeft
heeft het
het aialkomst te voeren hééft, is reeds tevoren
z.g. als bescherm ing tegen de Stalinisti- leen positieve w aarde w anneer wij daar»
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buitenland kon kopen en die we nu ook
nodig hebben, m aar niet betalen kunnen
met vreem d geld. D aarom moet er orde
gebracht w orden in de kapitalistische pro
w aar deze economische politiek w erd ge
ductiewijze, zowel op het punt van devie
stimuleerd of gevoerd door sociaal
zen (vreem de geldsw aarden), als op het
dem ocratische regeerders of regeringen.
punt van wat, en onder welke om standig
H et w as een pogen om op nationale
heden we moeten produceren. Z o w as dus
grondslag het geruïneerde economische
ongeveer -de gangbare redenering in de
leven opnieuw op de been te helpen. W e l
burgerlijke en staats-socialistische krin
ging men er v an uit, d at het niet een een
gen. D e sociaal-dem ocratische partijen
voudig herstel kon zijn. E r w erd w el be
moesten daarbij als vanzelf wel op de
grepen, d at er veel in de w ereld w as v er voorgrond komen. Immers w aren zij
anderd. In het algemeen moest geconsta 'ste e d s propagandisten geweest voor
teerd w orden, d at landen, vooral kolo
staatsbem oeienis op sociaal en economisch
niale landen, die voorheen zeer sterk op
gebied. Zij m oesten de weg n a ar het
het eigen land w aren ingesteld, geduren
socialisme nu wel meer dan ooit gaan zien
de de oorlogsjaren een eigen of althans
als historisch bepaald, langs de weg van
andere ontw ikkeling hadden doorge
de staat.
m aakt. D at dus de oude economische bin
Econom ische U nies.
dingen w aren verbroken of verzw akt.
W e ld ra bleek echter, d a t dit zuiver
Rekening m oest w orden gehouden met
nationaal onmogelijk w as. D e posities w a
het ineenstorten van het economisch leven
ren te zeer verzw akt, de naties bovendien
van C e n tra a l. E uropa. D e betekenis van
te klein om een politiek te voeren, die zo
de A m erikaanse industrie w as reusachtig
vergroot en c^ok andere landen w aren tot sterk op eigen behoeftenbevrediging w as
gericht. D e w ereldhandel, w aar allen toch
industriële export-landen gew órden. De
behoefte aan hadden in verband met
verhoudingen in de grote v a a rt w aren ook
de verlangde export, dreigde nu geheel
in belangrijke m ate gewijzigd en ook hier
en a l in het gedrang te komen in verband
vooral ten gunste v an Amerika, d a t een
met de schaarse beschikbaarstelling door
veel groter aandeel in de w ereïd-scheepsde staten van deviezen. E r ontstond het
tonnage h ad verkregen. H e t eigen land
streven naar econom ische unies tussen de
-bad veel v a n zijn beleggingen in h et bui
tenland verloren en de inkom sten die staten, althans het streven om h et m aat
schappelijke leven in die richting te stu
daaruit voortvloeiden en die hét mogelijk
wen. D e econom ische overeenkom sten
m aakten, d a t men destijds tevreden kon
tussen F rankrijk en Italië en ook de ver
zijn met een kleinere uitvoer als invoer,
dragen tussen België, N ederland en
zijn dus verdw enen. Dus, w as de gang
Luxemburg — Benelux — w ezen in die
bare redenering, zal er meer geëxporteerd
moeten w orden. D us zullen w e zelf met richting. M aar zelfs d a t zou, bleek het vrij
spoedig, onvoldoende zijn. Z o herleefde
minder tevreden moeten zijn, tenzij we
door heel h ard te w erken h et tek o rt op een al vrij oude idee, de V erenigde Staten
van E uropa. E ch ter het toch door oude
den duur w eer w eten op te heffen. W e
economische tegenstellingen verscheurde
zouden dus datgene m oeten voortbren
E uropa, de noodsituatie w aarin elk land
gen, w a t de export kan vergroten en bo
gedw ongen w as oplossingen na te streven
vendien zulke producten, die N ederland
voorheen, met een royale beurs, in het w aren e r oorzaak van d a t de vorderingen
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N een lezer, wij gaan ditm aal niet
schrijven over de doorvoering in Rusland
v a n 4e N .E .P . D e N .E .P ., d a t w as immers
d e nieuw e economische politiek die door
de bilsjewistische partij, n ad at de opstand
in M a a rt 1921 te K roonstad met kanonge
b u ld er o n derdrukt was, w erd doorge
v o erd . Zij betekende aanvankelijk het
ein d e v an de gedw ongen leveringen aan
de staat, vrijheid v an de graanhandel,
concessies aan de buitenlandse kapitalis
ten , verdraagzaam heid tegenover de
kleine priv ate ondernem ingen. D e oor
logseconom ie w as ineengestort, de bolsje
w istische requireringspolitiek om in de
• nood v an elke dag te voorzien was mis
lukt. Inzicht en waarschijnlijk ook moge
lijkheden voor de bouw van een werkelijk
com m unistische economie ontbraken» Er
w as dus geen keus, tijdelijk w erd de weg
teru g ingeslagen. De fctaat hield de sleu
telposities van het economische leven in
handen, m aar het privaatkapitalism e w erd
te hulp geroepen, om tot herstel te gera
ken. Lenin gaf het signaal. „L aten wij in
d e school van de bourgeoisie gaan. Laten
wij leren handel te drijven". V o o r hen die
revolutionnaire
staatssocialisten
zijn,
g eeft deze politiek en h aar uitkom sten aan
h oe „geniaal” de bolsjewistische partij
h eeft gem anoeuvreerd. V oor ons die geen
Staatssocialistische opvattingen hebben, is
' de N .E .P . slechts een fase geweest, die
d e staatskapitalistische opbouw v an Rus
lan d nodig had.
H e t onderw erp, d at wij in dit artikel
w illen behandelen, en d at betrekking heeft
o p N ederland en W est-E uropa, heeft met
betrekking tot de m ateriële nood, geboren
u it de oorlogsruïne. misschien wel enkele
vergelijkingspunten met het R usland van
.1921, m aar het is toch niet onze bedoeling
een parallel te trekken. E r zouden bij de
enkele vergelijkingspunten zoveel andere
verhoudingen moeten w orden geconsta
teerd, d a t wij aan een zodanige parallel .
w einig zouden hebben.
Onvoorstelbaar grote krachten kunnen worden
Alleen, de verhoudingen onder beide vrijgemaakt
uit het inwendige der atoomkernen.
om standigheden leren ons hoe economi De grootte- van deze krachten kan worden be
sc h e
m achtsverhoudingen
regeerders oordeeld naar de macht van de installaties die
dw ingen; hoe die regeerders dus ook niet men nodig heeft om in de structuur der atoom
kernen door te dringen. De electrische spanning
vrij zijn in hun politieke m aatregelen.
D e G eleide economie.
R eeds hebben wij er enige keren in ons
w eekblad de aandacht op gevestigd, dat
d e politiek v an de N ederlandse regering
de laatste tijd een wijziging ondergaat.
D a t is niet alleen hier het geval, m aar in
m eer of mindere mate geldt h et voor al
die W est-E u ro p ese landen, die na de
tw eede w ereldoorlog de weg d er geleide
‘ econom ie w aren ingeslagen, vooral daar,
n a a st actief in onze klasse w erkzaam zijn
a an de bew ustw ording v an de arbeiders
c n deelnem en aan georganiseerde zelf
s ta n d ig e strijd. D at wil dus zeggen, w an
n e e r wij aaa^het klassefront helpen bou
w en. E)d d a t kunnen wij ook doen in de
periode d at anderen zich d ru k maken over
„verkiezingen” .
-

tussen de wand van de atoomkern en zijn om
stukken met enorme kracht van elkaar wegge
geving bedraagt vele millioenen Volts.
slingerd. Bovendien worden nog een paar neutro
Het enige deeltje, dat „vrije toegang” heeft tot
nen van de kern afgesplinterd. Onder normale
het inwendige der atoomkernen, is het ongeladen
verhoudingen worden deze neutronen door een van
neutron. Neutronen zijn in grote aantallen in alle
de omringende, stabiele kernen opgeslókt en wor
atoomkernen aanwezig. Kan men ze in massa hier
den op deze wijze onschadelijk gemaakt.
uit vrijmaken, dan is de grote voórraadscnuur der
W anneer men echter een groot blok zou hebben,
atoomenergie opengebroken.
bestaande uit niets anders dan licht uranium”, zou
In de meeste atomen zijil de neutronen zo hecht
het heel anders gaan. Nadat de eerste uranium
in de kern gebonden, dat er niet aan valt te denken,
kern is ontploft, zouden de vrijgemaakte neutronen
hen op grote schaal los te maken. De enige in de
in andere uraniumkernen doordringen en ook deze
natuur /oorkomende uitzondering is de „licht ge
tot ontploffing brengen. Hierdoor worden weer
wicht” uraniumkern. Uranium is het element met
meer neutronen vrijgemaakt, die een weer zoveel
de grootste kernlading en de grote electrische la
groter aantal nieuwe kernen doen splijten. En zo
ding van de kem maakt deze buitengewoon in
gaat het door, tot een massale ontploffing van
stabiel, daar de electrische afstoting tussen zijn
een groot aantal uraniumkernen optreedt. Het ge
deeltjes de tendens heeft de kern uiteen te doen
weld, dat bij- deze ontploffing wordt ontwikkeld,
spatten. De werking der kernkrachten is nog net
is van onvoorstelbaar grote kracht: het is de atoom
voldoende om een dergelijke ramp tè verhinderen,
maar een uiterst gering ingrijpen in' de kernstruc
bom.
D e principiële mogelijkheid van de atoombom
tuur is voldoende om hem te doen plaats vinden.
Het binnendringen van een enkel neutron is hier ‘ was reeds in 1939 bekend. Maar men was niet
zeker of zijn vervaardiging t e c h n i s c h m o g e l i j k zou
voor toereikend.
zijn. Twee grote moeilijkheden stonden hiervoor
W anneer een dergelijke „licht gewicht" uranium
kern door een binnendringend neutron tot ont
in de weg.
Uranium zelf is reeds een tamelijk zeldzame stof
ploffing wordt gebracht, worden de beide brok

op dit terrein m aar zeer pover w aren.
T oen greep A m erika in, d.w.z. zijn re
gering. A m erika h ad evenzeer behoefte
a a n export voor zijn gew eldig gestegen
productie-capaciteit. Boveftdien door de
noodtoestand v an de E uropese staten
dreigden: deze^stuk voor stuk in handen
te vallen van R usland. E igen imperialis
tische belangen van A m erika brachten
dus mede, d at h et zich ging bemoeien met
de Europese verhoudingen. D a t is de zin
van het M arshall-plan.
M onopolistische orde.
W ie dit goed begrijpt, tre k t daaruit zijn
conclusies. De w ereld v a n de nationale
staten is voorbij. In de toekom st — ja nu
reeds — beslissen o v er h et wel en wee
van de gehele w ereld enkele grote bloks.
E uropa kan uit zichzelf door de onder
linge tegenstellingen niet to t een blok ko
men. In de huidige kapitalistische w ereld
is het onmachtig en w o rd t met ondergang
bedreigd. T o t een w erkelijk eigen politiek
is het niet in staat. D e hoop der sociaaldem ocratie op een nationale plan-economie mfct staatssocialistische strekking is
een illusie gebleken. D e Europese v er
scheurdheid, zijn innerlijke economische
tegenstellingen, m aken h et onmogelijk
zonder hulp en inm enging v an buitenaf
tot eenheid te komen, een Europese super
sta a t te vormen. H e t A m erikaanse belang
eist echter, d at onder zijn opper-toezicht
een zekere E uropese eenheid tot stand
komt. Die eenheid m oet a a n de behoeften
v an het A m erikaanse m onopolie-kapitalisme nieuwe m ogelijkheden bieden in de
vorm van opnam e v a n A m erikaanse
export. Z odoende moet n a a r A m erikaanse
m aatsctaf w orden voorkom en, d a t E uropa
v erder in Russische handen geraakt.
T evens moet elke poging v a n E uropa om
tot een eigen staats-socialistisch systeem
te komen, onmogelijk w orden gemaakt,
hetgeen trouw ens alleen m et Am erikaanse

ERGIE
en het is moeilijk het uit het erts af te zonderen
in de reinheid die voor de werking van de atoom
bom noodzakelijk is. W ant' uiterst kleine veront
reinigingen van het uranium met stoffen die ge
makkelijk neutronen opslorpen en onschadelijk ma
ken, zijn voldoende om de werking teniet te doen.
Bovendien komt het „licht gewicht” uranium, dat
voor de atoombom moet worden gebruikt in het
gewone uranium slechts als een klein bijmengsel
voor, n.l. als niet meer dan 1 deel in 140. Dit
..licht gewicht" uranium kan niet met scheikundige
middelen uit het gewone uranium worden afgezon
derd. Men moet gaan via moeizame processen
met behulp van ultracentrifuges, of via diffusie v a t
uranium-oplossingen door poreuze wanden, proces
sen die millioenen malen 'moeten voorden herhaald
tot het „licht gewicht" uranium met de gewenste
Zuiverheid is verkregen. Kostbare en ingewikkelde
physische apparaten zijn uitgedacht en gebouwde
om de scheiding te versnellen en te vergemakke
lijken. Alles tezamen is het winnen van „licht"
uranium in voldoende zuiverheid en op grote schaal
*en technisch probleem van geweldige omvang, aan
de oplossing waarvan door de Amerikaanse staat
■Billiarden dollars zijn besteed.

credieten klaargespeeld zou kunnen w or
den. H et • is duidelijk, d a t A m erika dit
w eigert. E n Europa zal onder deze kapita
listische verhoudingen m oeten doen w at
A m erika eist. D e economische verdragen;
de politiek van de Benelux, de W e stEuropese U nie, d a t alles sta a t nu in dit
teken. De staatssocialistische politiek (die
in w ezen niet socialistsich m aar staats
kapitalistisch is, om dat de productiem id
delen niet in handen komen v a n de w er
kers, m aar van de staat) moet w orden beeindigd. W a t er aan ordening overblijft,
is de ordening die het A m erikaanse monopoliekapitalism e behoeft. V rij b aan voor
de A m erikaanse export, voorzover de te
verlenen credieten d aardoor goed belegd
zullen zijn. Bewapening tegen R usland en
dus vooral levering v an w apenen op
crediet. Deviezencontröle niet op natio
nale basis, m aar één w aarbij de Europese
staten (of sta a t) het A m erikaanse crediet
beveiligen. D it is de oorzaak v a n de om
zw aai v an de politiek der sociaal-dem o
cratische partijen die wij in vorige num 
mers signaleerden.
E en zekere ordening zal er blijven. De
ordening op h et levenspeil v an de arbei
dersklasse. De distributie zal verdw ijnen,
d a t is bij de laatste besluiten v an de Bene
lux vastgesteld. M a a r daarbij w o rd t uit
drukkelijk achterw ege gelaten, d a t ook de
loonstop zal verdw ijnen. D eze blijft en zal
de regulator moeten zijn v a n hetgeen aan
de arbeidersklasse zal w orden gegeven
voor levensonderhoud. S terk stijgende
prijzen, matig stijgende lonen, grotere
overschotten bij de bedrijfsexploitaties ten
gunste van de renteverplichtingen aan de
geldschieter en de w in st
D it is de nieuw e economische politiek,
die thans voor E uropa w ordt ingeluid en
w aarover wij nog m eerdere m alen zullen
m oeten schrijven, in het bijzonder ook ten
aanzien v an de strijdpositie v an de arbei
dersklasse.

M aar de vervaardiging van het „lichte uranium"
was niet het enige grote probleem. Het tweede
was het maken van de atoombom zelf. Een klein
brok „licht" uranium zal niet ontploffen, omdat
de neutronen, die bij een eerste splijting van een
uraniumkern vrijkomen, verdwalen buiten het brok,
waär ze ongevaarlijk zijn. Bir een groot brok „licht”
uranium is dat niet mogelijk en moet de ontplof
fing plaats vinden. De werking van de atoombom
bestaat nu hierin, dat men tw^e kleine, ongevaar
lijke brokken „licht" uranium plotseling bij elkaar
brengt, zodat ze tezamen een groot brok vormen,
dat ontploft.
Zodra een beginnende ontploffing de delen van
het uraniumblok uit elkaar drijft, zullen vrijkomende
neutronen weer buiten het uranium verdwalen en
ongevaarlijk worden. Hierdoor komt de splijting
van uraniumkernen tot stilstand. Feitelijk houdt het
mechanisme van de atoombom dus op fe werken,
zodra de ontploffing, begint. Begint deze té snel,
dan wordt de uitwerking van de bom sterk be
perkt.
Het grote probleem in de vervaardiging van de
atoombom bestond dus hierin, een mechanisme te
bedenken, dajt de ontploffing van de bom in vol
doende mate vertraagt. Het beroemde atoom-ge
heim" van Amerika omvat in werkelijkheid niet
veel meer dan de details omtrent de werking van
dit mechanisme, dat stellig gemakkelijk genoeg in
andere landen kan worden gereproduceerd.

„Spartacus op de Vesuvius”
O p de te R otterdam gehouden zomerconferentie is op de Z a te rd a g av o n d een
ernstige bespreking gehouden o ver de
positie v a n S partacus. W ij zullen d a a r
over nu n iet veel schrijven. G ezegd moet
echter w orden, d a t het bestaan v a n de
k ran t nog altijd n iet veilig is gesteld. O p
het p unt v a n d e aflossing v a n oude schul
den w orden wel is w aar, d ank zij d e 'a a n 
merkelijke steun die een aan tal kam eraden
v ia het fonds „Spartacus op de V esuvius”
verlenen, belangrijke vorderingen ge
m aakt, m aar het an d ere euvel is nog
steeds niet bedWongen. N og steeds is er
sprake v an een langzam e daling in het
lezerstal en juist in het stoppên d aarv an
en het om zetten in een geleidelijke stijging
van het lezersaantal moet de beste hulp
aan de k ra n t w orden gezocht.
N og altijd is dus de positie buitenge
w oon moeilijk. W e m oeten nogm aals
beide punten v a n hulp onder de aan d ach t
v a n onze lezers brengen. D e w erkgroep
D en H aag heeft circulaires rondgezonden
aan de lezers. Zij v ra a g t d aarin a a n alle
vrienden te w illen overw egen, o f zij boven
hun abonnem ents- of losse nummerprijs
iets meer willen betalen. W ij dringen er
nogm aals op aan . die circulaire te b e a n t
w oorden. H e t antw oord te richten a a a
Jac. Rijpkema, S to rten b ek erstraat 7, D en
H aag. D e bezorgers van de k ra n t verzoe
ken wij echter, die antw oorden bij de
losse-num m er-kopers op te halen en v e r 
d er v o o r de inning ook v an d it extra-bedrag te zorgen. Die extra gelden kunnen
dan m aandelijks aan het fonds Spartacus
op de V esuvius w orden over gem aakt.
• H e t tw eede punt betreft de verbreiding
van de k ra n t zelf. W ij v rag en vrienden,
die met de k ra n t willen w erken. Proef
num m ers zijn op aan v raag te*krijgen. O ok
proefadressen zullen wij g aarn e verne
men, w an n een men die adressen n iet zelf
kan behartigen.
V rienden v a n Spartacus. het is nodig.
L aat ons niet tevergeefs een beroep doen
op uw hulp v o o r het behoud van onze k ra n t
C orrespondentie over h et tw eede punt
te richten aan het adres S partacus, Post
bus 7046, A m sterdam Z u id 2.
W e rk g ro e p „Spartacus o p de
V esuvius".
W e rk g ro e p U itgeverij „D e V lam ".

C orrespondentie
Vragensteller over artikel: „Rekeneenheid Com
munisme" wordt binnenkort in „Spartacus" beant
woord.

ABONNEES OPGELET
Binnenkort breekt het derde kwartaal aan. U
bewijst de administratie een grote dienst Uw
abonnementsgeld dezer dagen over te maken. Post
rekening „De Vlam", Amsterdam, no. 168797, be
drag ƒ 1.50 en als het kan, iets extraas voor
„Spartacus op de Vesuvius’’ erbij.

Zomerdag Overveen Spartacusvrienden
A.s. Zondag gaan we naar Overveen.
Amsterdammers verzamelen Centraal Station tien
minuten over tienen. Lees het bericht in ons blad
van de vorige week. Vrienden uit andere plaatsen
kwart voor elf in Overveen (station).

.
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Nabeschouwing Zomerconferentie

bevorderen, die zich dus niet inschakelt in één
van de kapitalistische fronten, waarin de wil tot
vernieuwing nog werkzaam kan zijn, die zich niet
als onderdeel v«yi de kapitalistische orde wil in
schakelen, is een aanvaardbaar werkterrein. Zelfs
de door de arbeiders zelfgevórmde bedrijfsformaties waarborgen niet, dat zij in het geestelijk ver
nieuwingsproces van de klasse nuttig zullen zijn
en toch willen wé ook daar de mogelijkheden
benutten. Hoe moeilijk dit is, bewijzen stakingscomitees en. bedrijfscomitees onder stalinistische
leiding.
Benutten van mogelijkheden.

stuk organisme tendenzen en mogelijkheden voor
het noodzakelijke nieuwe; is er de mogelijkheid
dat nieuwe te bevorderen.
Zodra men de zaak zo stelt, ontdekt men naast
eventuele mogelijkheden ook moeilijkheden. Bij het
stellen'Van de titel van de inleiding was dit reeds
aangevoeld en uitdrukkelijk geformuleerd. In dit
verband maken wij de ópmerking, dat enige van
de gasten-di'scussianten wel buitengewoon onredelijk waren, door op te merken, dat er een „vrijerij
-Uit al deze overwegingen heeft Spartacus des
aan de dag trad van Spartacus met de O.V.B.-leitijds naast het bevorderen van de zelfwerkzaam
ding. Het was immers Spartacus zelf, die in eigen
heid van dé arbeiders in de bedrijven, het stand
kring, niet zozeer de verhouding tot de O.V.B.,
punt ingenomen, dat ook de mogelijkheden in de
maar de kwestie van de mogelijkheden van de
oorspronkelijke E.V.B. dienden te worden benut
arbeidersbeweging in deze nieuwe organisatie aan y en hetzelfde standpunt neemt zij thans in t.a.v. de
de orde stelde, gepaard aan alle moeilijkheden die
O.V,B. Hoewel op zichzelf door de mindere klassedaaraan verbonden zijn.
activiteit der arbeiders in vergelijking met 1945, de
W ij komen straks op die moeilijkheden vanzelf
omstandigheden thans ongunstiger zijn voor een
terug.
snel-groeiend-bewustzijn — trouwens een voort
durend proces van wisselwerking — biedt de
Organisatie is maatstaf?
O.V.B. in zoverre gunstige mogelijkheden, omdat
we hier te maken hebben met kameraden, die
Intussen liep de discussie dus in het bijzonder
zich willen losmaken uit de omknelling van poli
over die „moeilijkheden”.
tieke partijen die streven naar verovering van
Voor we daartoe overgaan, willen wij nog wij
machtsposities en die zich inschakelen in de mo
zen op een eigenaardige omstandigheid, waarop
nopolistische of staats-kapitalistische orde.
de aandacht gedurende de conferentie niet is ge
vallen. Ruim een jaar geleden stelden buitenlandse
De moeilijkheden.
kameraden ten onrechte in een critiek op Sparta
cus ten aanzien van de vernieuwing van de ar
De lezer begrijpt, dat hiermede het gestelde
beidersbeweging de kwestie, dat onze bond teveel
probleem niet is opgelost. Juist indien men de
van mening was, dat dit een zaak van organisatie
mogelijkheid van werkzaamheid in de O.V.B. b.v.
was en minder van geestelijke gestfeldheid van de
aanvaardt, eerst dan komen de moeilijkheden in
klasse. Een van onze werkgroepen, samengesteld
volle omvang aan de dag. Afgezien van de on
in hoofdzaak door kameraden die om allerlei re
wenselijkheid. ja de onmogelijkheid om in een po
denen kort daarna de bond verlieten, heeft daarop
litieke organisatie als Spartacus is, een gemeen
toen geantwoord, dat huns inziens het vraagstuk
schap van bewuste arbeiders, die vrijwillig willen
niet liep over de wijze van organisatie van de
pogen hun inzichten te propagereiT, die elk eigen
klasse, maar over de bedoelde geestelijke gesteld
machtsbegeren van de bond uitsluit, de disciplineheid. Men ging dus nog een stap verder dan de
kwestie te stellen (je moet dit doen en dat na
bedoelde buitenlandse vrienden. Ons standpunt was
laten), kan men hier voor deze geestelijke pro
toen, dat men deze dingen niet kunstmatig kan
paganda geen schema's maken. De verhoudingen
scheiden. Dat de organisatie van de klasse zelf
zullen vaak zeer verschillend liggen. Evenzeer de
een permanent en wezenlijk bestanddeel van de
ambities en kwaliteiten. De vraag werd b.v. ge
dagelijkse strijd was en het dus niet opging dit
steld: mogen we bestuursfuncties aanvaarden;
te veronachtzamen terwille van een op geestelijke
worden we dan niet mee verantwoordelijk wan
Op de gehouden inleiding is stevig gediscussieerd.
neer het verkeerd gaat: is het niet beter alleen
Het onderwerp betrof: „De werkwijze van de bewustwording gerichte propaganda. Ditmaal sloeg
de maat bij enige discussianten o.i. in de andere
propagandist voor de nieuwe begrippen te zijn,
voorhoede in de ogenblikkelijke situatie, in het bij
richting door. Men maakte zich een voorstelling
enz. Het antwoord uit de practijk luidde, dat
zonder ten aaqzien van de revolutionnaire strijd
van de in de verhoudingen van nu noodzakelke
wanneer bedrijfsarbeiders. gedeeltelijk gegrepen
organisaties van de klasse en de moeilijkheden,
organisatie van de strijdende klasse, die hoewel
door de door ons verkondigde inzichten en na
daaraan verbonden". H et onderwerp kon niet wor
niet nauwkeurig omschreven, er op neer kwam, dat
tuurlijk sterk beïnvloed door de maatschappelijke
den benaderd dan met een voorafgaande inleiding
zij organisatie van de klasse per bedrijf, door de
verhoudingen, zich samenvoegen in zo een, laten
omtrent: a. de opmerkelijke wijziging in de structuur
we maar zeggen, halfbakken organisatie, het zeker
van het kapitalisme; b. de ontwikkeling van de arbeiders zelf moest zijn. Klasse-organisatie, waar
bij niet om een centje meer of minder diende te
niet altijd zal opgaan om te zeggen „doen jullie
arbeidersbeweging vanuit het klein-kapitalisme en
worden gestreden, maar waarbij het probleem van
het nu maar zelf'. Men is immers deel van „jul
de geestelijke gebondenheid van de arbeidersklasse
de
macht
aan
de
orde
diende
te
worden
gesteld.
lie”. Zonder in bepaalde gevallen het vertrouwen
aan die verhoudingen: c. de onbekwaamheid van
Daaruit
sprak
tevens
de
onwil
om
medewerking
te verliezen, zonder de aanspraak-mogelijkheid
de klasse om met die oude inventaris (oude ge
te
verlenen
aan
en
te
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in
organisaties,
waar
voor de toekomst te verliezen, kan men zijn be
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het
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Feitelijk geldt dat voor ieder, voor de arbeider
en dat het dus nodig is zelfs voor het opnieuw
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echter die meent in zijn klasse iets te moeten
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organisatie per bedrijf steeds de bijzondere aan*
doorslag geven, de juiste beslissing doen nemen.
oordeeld.
•
.
dachkmoet worden gericht.
Dat gold voor Spartacus eens ten aanzien van
Geantwoord werd, dat daardoor het probleem
Het opmerkelijke was, dat op dit onderdeel van
de E.V.C., maar het geldt evenzeer voor elk
zo werd gesteld: alles of niets. W a t niet voor individueel bewust arbeider steeds.
de inleiding eigenlijk óiet, of maar zeer matig werd
de vollehonderd procent voldoet aan onze in
ingegaan. W ij menen daaruit te mogen afleiden,
Alleen zo is het werk in de O.V.B., maar dan
zichten moet worden bestreden en stuk gemaakt.
dat over deze punten weinig verschil van mening
ook ten volle, verantwoord. E r is ongetwijfeld
werd aangevoeld. Het woord aangevoeld schrij Hier geeft dus de organisatievorm ten volle de
over dit alles nog veel meer op te merken. Wij
doorslag. Ook hier geldt het standpunt, dat men
ven wij hier met grote ernst, want het wil ons
moeten dat echter bewaren voor een andere ge
de dingen niet absoluut
kan scheiden in „wel goed”
voorkomen, dat toch deze kwesties bij verschil
legenheid. En dan zullen anderen wellicht ook hun
en „niet goed”. Zeker, organisatie is de maatstaf,
lende discussianten in hun denken teveel wordt
mening willen zeggen.
maar dan toch in de allereerste plaats de maatstaf
verwaarloosd: dat men zich te weinig bewust is
van rijpheid van de arbeidersklasse, die zeker niet
van het feit, dat er zo maar niet een nieuw ka
tot prachtige vormen van strijdorganisaties kan
pitalisme is ontstaan en dat er ook zo maar niet
komen, wanneer eigen bewustheid daartoe niet
een nieuwe arbeidersbeweging kan ontstaan. En
reikt. En ondertussen moet de klassse in deze
kapitalisme èn arbeidersbeweging maken een ont
W e % ft n ie u w e a 6 c n n e ’&
klassemaatschappij strijden. Ze zal dat pogen te
wikkelingsproces door, waarbij men het punt niet
doen, ook met onvolwaardige organisaties. Daar
kan aanwijzen waarop het oude tot nieuw wordt
om moet niet in de eerste plaats de vraag worden
of door het nieuwe wordt vervangen. Speciaal in
l u w t „ S p x v U a c u t”
den gesteld, of de organisatie goéd of verkeerd
het opftreden van de arbeidersklasse dient men tel
is ter beoordeling van het al of niet daarin wer
kens te zoeken naar de aanwezige oude en nieuwe
ken. De organisatie die mogelijkheden biedt om
tendenzen. In de organisatie van de klasse kan
de tendens der bewustwording van de klasse tè
men de vraag alleen zó stellen: ziin er in di'

De Zomerconferentie, voor veertien dagen te
Rotterdam gehouden, doet in de eerste plaats de
gedachte rijzen: wat zijn we nog zwak. Wij, daar
bedoelen we dan mee zowel de arbeidersklasse,
als de groeperingen, w.o. Spartacus, die de ver
nieuwing van de arbeidersbeweging nastreven.
Zwak, omdat de arbeidersklasse nog vrijwel geheel
beheérst wordt door klasseopvattingen, strijdvormen en organisatiebegrippen, die voor de voorbije
periode van het jonge liberale kapitalisme onver
mijdelijk waren, maar die nu in het tijdperk van
overwegend monopolisme en ordening door een
actieve staatspolitiek, volkomen tekortschieten. Dit
geldt zelfs voor een arbeidersbeweging die zich
zou beperken tot een streven naar verbetering van
4de bestaansvoorwaarden van de arbeiders. Trou
wens het kenmerkende voor deze tijd is juist, dat
een dergelijk pogen thans bij voorbaat tot misluk
king is gedoemd. De strijd van de klasse biedt in
het algemeen geen mogelijkheden meer, tenzij zij
zich richt tegen deze orde zelf. Hiermede is dus
de zwakte van de arbeidersbeweging gelijktijdig
verklaard. Dat odk de reeds genoemde kleine groe
pen van min of meer bewuste arbeiders (bewust
ook van deze positie) uit de aard van de zaak
onder deze omstandigheden gebukt gaan, behoeft
geen betoog. Zij kunnen alleen kracht putten uit
het ten dele veroverde, juiste inzicht, gepaard gaan
de met het besef, dat toch de klasse het nieuwe
nodige inzicht in de ervaringen van de strijd zal
vetwerven. Hun eigen betekenis is dan daarin ge
legen, dat zij er aan medewerken om door hun
propaganda, die wetenschap sneller in de massa
te doen groeien. Van het gesproken en geschreven
woord gaat niets verloren. In de toekomst zal dit
zijn vruchten dragen. Elk geschrift en elke krant
die wij kunnen laten verschijnen, is daarvoor winst.
Juist daarom moeten wij voor het bestaan van onze
krant vechten, dag in dag uit. En dit kan alleen
gebeuren in georganiseerd verband. Dat wijst te
vens in de richting van het grote belang, dat onze
bond heeft.
Het onderwerp.
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ten. E r moeten geen sociale beroeringen
komen. W an n eer de Indonesische m assa's
de kapitalistische orde van zaken willen
omkeren en al te grote druk uitoefenen op
die Repoeblikeinse regering, dan wil Ame
de grote strijd die Amerika en Rusland, rika N ederland wel een ogenblik de vrije
thans nog op politiek en strategisch terrein hand gevenj om door middel van een „po
met elkaar voeren en die eens moet uitmon litionele actie” het gevaar te keren en het
den in een nieuwe slachting der volkeren
Indonesische nieuwe bew ind onder ^ituk
over de gehele aarde.
zetten. M aar w anneer omgekeerd N ed er
D aarom is de Commissie van Goede landse autoriteiten er blijk van geven, dat
D iensten (C .G .D .) samengesteld uit drie zij geen oog hebben, voor datgene w a t de
leden, w aarvan één een Amerikaan, één
A m erikaanse belangen eisen, w anneer zij
A ustraliër en de derde een Belg is. Door
tegenover de Indonesische eisen v an z.g.n.
de economische unie die België, N ederland nationale onafhankelijkheid al teveel vasten Luxemburg nastreven w orden zij ten houden aan de N ederlandse opperheer
aanzien van Indonesië door één opvatting schappij en de koloniale verhoudingen, dan
geleid. De Belg vertegenw oordigt dus de laat het ook tegenover N ederland duidelijk
Benelux belangen. De Amerikaan, die van zijn wil blijken.
het Amerikaanse monopoliekapitalisme,
Juist door dit alles, door deze baaierd
terwijl tenslotte de Australische vertegen
van
belangen, waarbij die van het grote
woordiger in de C. G . D. het belang van
zijn land, d at verhoudingsgewijze econo Amerika de doorslag geven, m aar waarbij
misch en strategisch nauw aan Indonesië het steeds de houding aanneem t van „on
grenst, in Jiet oog moet houden. M aar w aar partijdige” en „rechtvaardige” beoordeedit A ustralië nog wel deel is van het E n laar, w ordt het probleem voor de meerge
gelse empire, m aar zich gaandew eg steeds noemde eenvoudige zielen zo ondoorzich te
meer op Amerika moet oriënteren, zal het lijk.
■Nederland heeft het laatste jaar in h et
duidelijk zijn, d a t ondanks d at Engeland
als deel van de W est-B uropese U nie wel bijzonder het vorderen van een oplossing
bepaalde - gemeenschappelijke belangen in staatkundige zin tegengew erkt. S teeds
heeft met N ederland, A ustralië veelal in nieuwe en conservatievere autoriteiten
w erden in de probleemstelling ingescha
het belangenschuitje vaW Amerika komt.
R usland is uit de C .G .D . gehouden. De keld en ondertussen poogde deze N eder
meerderheid van d e V eiligheidsraad had er landse ambtelijke machinerie in Indonesië,
géén enkel belang bij te bevorderen, dat d e door de politionele actie verzwakte en
de Russische beer zijn poot in dé schotel op een klein gebied teruggedrongen Revan de Indonesische pap zou leggen. De pöebliek in een w anhopige positie te bren
gen. Kunstm atig werdeiv zelfs in het oude
Russische invloed in China, Brits-India,
Birma enz. moet, zonder dat die nu be Repoeblikeinse gebied nieuwe staten opgepaald behoeft te w orden overdreven, toch richt en steeds w erden de termijnen voor
al een doorn in het oog ta n de W esterse het verkrijgen vap definitieve beslissingen
imperialisten zijn. H oe gevoelig men op over de status van Indonesië verschoven.
T h an s moest van A m erikaanse zijde
dit punt is, bleek nog w eer uit het onlangs
gepubliceerde bericht, d at een Repoebli hiertegen front w orden gemaakt. D it is
keinse vertegenw oordiger in P raag met de' thans op een opnieuw wonderlijke wijze
geschied. D e C .G .D . heeft een voorstel
Russische autoriteiten de erkenning van
en de diplomatieke vertegenw oordiging bij aan de „beide partijen” gedaan. Zij be
de Repoebliek Indonesia zou hebben ge treffen een veel snellere voortgang van de
regeld. H e t w as een w apen, d a t de N eder procedure. Verkiezingen binen drie maan
landse regering m aar al te graag aangreep, den in geheel Indonesië, daarna spoedige
om de stemming in de IL N .O . tegen de vorming van een voorlopige Indonisische
regering en overdracht van het bestuur, zo
Repoebliek te versterken.
In verband met het na,derkomende con wel door N ederland als de Repoetyiek aan
flict tussen Amerika en R usland wil het dit nieuwe bewind.
eerste land de rust, de rustige economische
Kennelijk dus een poging, om nu snel
doll^heerschappij, ook in het V e rre O os rot een liquidatie van d e w arwinkel te ge

Een Baaierd van Belangen
E r is opnieuw een kink in de kabel ge
komen van de diplomatieke onderhandelingen in Indonesië. Feitelijk is dat te een
voudig uitgedrukt, w ant de baaierd (w ar
winkel) van belangen in de Indonesische
problemen brengt met zich mede, d at elk
van de vele belangengroeperingen haar
eigen politiek voert, die vaak niet eens
rechtlijnig en dus ook niet gemakkelijk te
herkennen is. Immers, een politieke zet van
de éne groep, dw ingt de anderen tot tegen
zetten. E n zo komt het, d a t zich steeds
nieuwe verrassingen voordoen. Bovendien,
men provoceert beslissingen bij één van de
partijen, door w achten, zwijgen, laten doen
en laten spreken, en op nog-velerlei an
dere manieren.
V oor de eenvoudige politieke zielen in
N ederland draait het vraagstuk om de
kwestie: „zullen wij Indonesië behouden”
of ,,zal Indonesië onafhankelijk w orden".
Zij w eten hoogstens dat, sedert de rechtsstreekse onderhandelingen tussen N ed er
land en de „D e facto" (d a t is „in werke
lijkheid” ) erkende Repoebliek Indonesia
niet bleken te vorderen, de V eiligheidsraad
van de U . N . O . (d e O rganisatie van de
V erenigde N aties) zich ermede is gaan
bemoeien en een Commissie van Goede
Diensten heeft aangew ezen, om tussen
beide partijen te bemiddelen.
D a t lijkt tamelijk eenvoudig. T w ee par
tijen kunnen Samen g e ö i regeling van hun
geschillen bereiken en een derde instantie
wijst een bem iddelaar aan. W a a r beide
standpunten elkaar üitsluiten, kan het niet
anders, of er moet w orden gestreefd naar
een compromis.
M aar er zijn geen twee partijen. E r zijn
er velen. V e r boven het geschil over de
staatkundige positie van Indonèsië gaat de
^internationale imperialistische strijd om de
wereldheerschappij. V e r boven de belan
gen van de heersende klasse van N eder
land en de naar eigen m acht strevende
feodale en intellectuele groepen in de Re
poebliek gaan de belangen van Amerika en
Groot-Brittannië met betrekking tot olie,
rubber, tin, bauxiet, koffie, thee enz. He.t
vraagstuk van Indonesië w ordt daardoor
een vraagstuk van grote Internationale po
litiek, ■ die
niet
..w kan-w orden bezielt, los «Van
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