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Po.en invoer 97 0.9 » r  g
u itv o c r  öö l7  106  u . x

T c h e c h o -S l. in v o e r  /■ « 19  s  1 3 1  De Marxistische opvatting verklaart de gods-
u itv o e r  , 0.4  dienst als d e ' weerspiegeling in de hoofden der

r» « x in v o e r  > 2  . 0 * - mensen van de materiële- (d.i. werkelijke) verhou-
R oem em  u itv o e r  2  * 0  ®  ' c  dingen in de samenleving. Maar tegelijk leert zi)

Ultvoer 0  2  4 5 ons. dat de godsdienst meer is dan een eenvoudige
H o n g a rije  in v o e r  0.6 x 12 weerspiegeling der merkelijkheid. Zij is de ideali-

Ultvoer 1] 3  4  sering van een werkelijkheid die te ruw en te
R tilaa riie  in v o e r  41 JJ 6 wreed is om zonder verdere opsmuk te worden aan-
B u lgarije  , . i tv o c r  3 3  ' 0  % 5 °  ‘ vaard. Zij is de verbloeming van het onvolkomene

•  „ r  0  2 8  1 2 7  3 1  * i n  de samenleving en de wijze waarop de mei*
Y ó eg o -S l. in v o e r  • ^  5  zich hiermee verzoent. De godsdienst is dus uit-

Ultvoer W  drukking van een onvolkomen samenleving en van
1 . « W  kunnen uitspraak, dat de Duitse (door Polen bezette) ge- ^  t van onderworpenheid hieraan.

Deze cijfers zouden met vele ai?^"e bieden niet definitief aan dit laatste land zijn toe- De godsdiensti die de samenleving idealiseert,
worden aangevuld en aldus een beeld g gewezen. Ook de Russen zijn b«Aig het helpt deze met al zijn gebreken bestendigen. Hij
de economische verhoudingen. gevoel van de Duitsers te strelen en dit aHes bijeen perspectieven van werkelijke verbete-
fanden verkeren. In dit art.kel m.ssen wij de^ruimte g ^ ^  ^  ^  ^  ^  ^  het daarbij aan ope J  maar dr0omt een wereld gie
om daarop echter diep in te Qaa/ \  Rulaariie het kortste eind zal trekken. Zo ontstaan ook daar dg wczen]ijke kenmerken van de bestaande we-
toog zeggen zi) echter veel. B « “  ak  M  ari tendenZen. die zich keren tegen de Russische poli- Zich*heeft. slechts ontdaan van de a
ia economisch momenteel op Rudand g^riënteerd  ̂ ^ ^ . te zlchS>are gebreken. Het maakt weinig verschil
Tsjecho-Slowakije zal moeilijk de Jmdmflen m met al üggen de verhoudingen dusdanig f men zich deze heUswereld voorstelt als een even
het Westen kunnen verbreken zonder tota e ^ ^  ^  RusJand achteruit wijken ^  hct hiernamaals of als een ideaal voorhet leven
o m s te l l in g  van z ijn  economisch leven M yU pc buitengewone consequenties kan hebben en dit ^  ^  geen van beide gevallen. beant-
het zijn industrieproducten naar Rusland k toestand buitengewoop^evaarlijk. woordt de voorstelling aan de werkelijkheid of is
zetten. De vraag rijst, wat kan . Wetende, dat de Westerse landen over het pro- verwezenüjklng vatbaar Deze droomwe-
genover leveren. H$t conflict Youg R . d bleem van de toewijzing van de vroegere Italiaame M kan njet WOrden verwezenlijkt, omdat hij geen
land toont zi<4} in deze cijfers.tavoe*uit Rusten koloni„n njet eensgezind zijn, heeft nu Rusland ^  houdt met de wijze waarop de mens zijn
bedraagt niets. De uitvoer naar Riatand. hoe verzocht, op een in deze maand te houden confe- materiële behoeften bevredigt of met de bewegings-
gering. is zeer belangrijk in verbandmet he g prpbleem aan de orde te stellen. Ken- economisch systeem. Hij wordt dan
heel. De invoer uit de Westerse fendente alles rentte hebbePnPwe hier met een manpeuvre e ma- ™ " enslechts gedroomd als een wereld1 van ge-
overheersend De ’ S *  de bedoel,,nfl Realiseerde wezens, zonder materiële behoeften,
moeten van daar komen. M a a id e  d a *  ^  vasterJ aaneengesloten Werserse front ook e dic ^  deze voorstelling troost vindt,
heen is zeer gering. Terw il Y o e g c ^ a ^ ï g  duidelijker scheuren aan de dag te doen treden. Na vjndt tegelijkertljd berusting in de bestaande sa-
dustrialisatie op staatssocialistische grond g enkele dagen is echter van Engelse en Amerikaanse menievingi welke laatste hij tenslotte, met een om
nastreven. heeft bet het zjjde toestemmend op dit verzoek geantwoord. k van de werkelijke verhoudingen, als een

De conflicten waarover zo n u « d a n  m dep« 0 'mtrent de nieuwe verhoudingen, die daaruit ge- onvo,maakte afspiegeling van zijn ideale gods-
berichten verschijnen tussen Bulgarij v ?j|_ ^  zuiien worden, is nog mets bekend. wereld opvat en aanvaardt.
Slavië vinden hun oorzaak to aIt Het geheel geeft een duidelijk inzicht. Wi, leven 0nder dc belijdcrs van de Christelijke godsdienst
l e n d e  economische ^ s iü e , die tegehi j P vulkaan.' Elke dag kan de toestand die zlchzclf beschouwen als vooruitstre-
tS S S H Z * Ä ~ - p ’ ^  S d  -  die menen te kunnen bijdragen to de maat-
S T S L  * *  invoer betreft sterk aangewezen e r o v e r ,  J J Ê S S S S S S »  P^tijen. geen schappelijke vooruitgang. Deze mensen menen dat 
op het Westen. a r Ö  meer vertegenwoordigt de hefboom voor de vooruitgang van de wereld

W ij kunnen niet nalaten nu nog een andere « jn^chten omtrent de noodzaak van een h-gt m de Christelijke moraal. Het is gemakkelijk
cijferreeks te b re ie n  waarui ^ euwe zelfstandige arbeidersstrijd nog zeer zwak genocg te ^ n  op de tegenspraak tussen de
balans van óeze landen thjkt. De tus Maar in het gezicht van bestaande en komen- iccrsteuingen van deze Christenen en de practijk
geplaatste cijfers betreffen het jaar ^  verschrikklngen kunnen de kleine groepen be- vgn de Ohristelljke Kerk. die de Vrede predikt en

invoer: uitvoer wuste arbeiders slechts de plicht voelen, har teacll,k de wapfenen van de oorlog zegent, die her
p e n  ..... ................  338 <247) 132 <*an  0011 aan dc b€WUStwording van de haalde maren heeft aangezet tot vervolgingen van
Tsjecho-Slowakije ... 204 (292) 287 340 te werken. • andersdenkenden ,enz. Dit argument tast echter
Roemenië ' ............... 4 (137)  --------  --------  — -  —■ _  het wezen van de godsdienst zelf nog niet aan,
Hongarije ..............  32 151 f  52 T T T ? P T ? Q T P  O N F E  R E N T I E  evenmin als b.v. de criüek op de bokjewistiscne
Bulgarije . ................  61 S  1  ^  parti) Rusland de grondslagen van het commu-
Yoego-Slavië .......  200 ( ) . . .  Q P A R T A C T T S  nisme aantast. E r is echter een veel fundamenteler

Er moet hierbij rekening worden gehou<ipn met O i  A A  1  waarom het Christendom ten aanzien van

D e  w e r k g r o e p  C o n ta c t  h e e f t  d o o r  v e -  p r o b W o

belangrijke ngarije^is* verkleind, evenals le r le i a n d e re  w e rk z a a m h e d e n  to t  op  h e -  De vooruitstrevende" Christenen, die zich heb-
Rwmenië Maar dit'laatste land heeft bovendien J e n  g een  g e leg e n h e id  g e v o n d e n  d e  grOC- ben ontwikkeld tot religieus pacjfist of socialist,
enorm onder de oorlog geleden. v a n  d e  b o n d  in  te  lic h te n  o m tre n t zien de Christelijke moraal de voornaamste

Yoego-Slavië en Polen hebben een groot invoer- V . herfst-C Ó nferen tie . Z ij h o o p t kracht tot ontwikkeling en vooruitgang. Zij Je
overschot en n.b. veroorzaakt juist door de grote d e  te ^ Ó u d e n  h e r ts t  e o m e r  de maatschappelijke vooruitgang als een probleem
invoeren uit het Westen. Tsjecho-Slowakije heeft d a a fm  b in n e n k o r t  te  s lag en . opvoeding — vooral ook van zelf-opvoeding
een uitvoer-overschot, maar ook naar hetJ ^ ê “r H e t w e rd  e c h te r  w en se lijk  g ev o n d en . _  waarblJ dc nadruk gclegd wordt op de morele
? c I m ^ m a c h t  c l ^  o p ^ c ^ m S  r e e d s  n u  d o o r  m id d e l  v a n  h e t  w e e k b la d ,  Iulverhekl „  karakters, „ kte va» h«t i n d iv *
b a « r „  op militaire macht, dan p m e d e d e U n g e n  t e  d o e n . lede, moet „beg inn«  met ^ ic h z d f  om l id .  te

Dat zijn scheuren, die lopen diior het totalitaire d  j  D e  C o n [e re n tie  v in d t „verbeteren". Dit „neb vcrW e[“
s y s t e e m  dat Rusland nastreeft met deze landen. De £ icrst Z o n d a a  31 O c -  een reactie op de maatschappeÜjke verhoud ng
gebeurtenissen to Yoego-Slavië maken daarvan een p la a ts  o p  Z a te r d a g  30 e n  ^ ° n d a 9 *  die ^ e r  dikwijls lijnrecht in strijd is met het per
wezenlijk bestanddeel uit. Dwars daar doorheen. to j,e r . Z i)  w o rd t d itm a a l g e h o u d e n  in  L>en soonl, i  eigenbelang, die grote persoonlijke ofiers,
maar m it'hetzelfde gevolg — scheuren —, fll«*“ «e E v e n a ls  d e  v o r ig e  b ijeen k o m sten  lf h'et lcVen vraagt. Deze reacties, -vaar-
S t S v S S Ä S » Ï S t t  J d e  Z o n d a g z i t t ln g e n  o o k  'o e g a n k e l i *  “ „ de d j e n . ^ « ,  i j ^ - g ^  « J J
industriële staat van de Balkan wordt, maar vooral - g en o d ig d en . V r ie n d e n  d ie  deze  b ij- beeld is, blijven echter karaktersterkte

^ » Ä ^ e S Ä  e e n k o m ste n  d u s  w e n se n  ^  ™  T h e ^ n  alleen « ^
fdsché overmacht ka* dit alles to bedwang houden. k u n n e n  - z ich  d a a rv o o r  sch rifte lljk  o p g e  indivJdu dat ze bedrijft. Ze worden dan ook n

Uit oorzaak van dit alles kan Rusland psycho- VoOT  d e  H a g e n a a rs  k a n  d it g esch ie - tot een factor van maatschappelijke beteken^
, logisch in Berlijn geen ,nef ^  v e ^ a g e n . Zij h e t  a d res : Jac . R ijpkem a, S to r-  Naarmate de maatschappelijke druk toeneemt

2ou van b e s l i s s e n d e  b e t e k e n i s  k u n n e n  ^ r d e n  voor d e n  a a n  n e t a  ,  n ,  van handelen steeds moeilijk*
zijn invloed to de Oost-Europese satelliet-landen. ^ n b e k e r s t r a a t  7 . D e n  H a a g . A n d e re n  deze religieuzen eindigen dan

N u bieden de beide grote tegenstanders in Duits- m o c tcn  d i t  d o cn  a a n  h e t a d re s : S p a rta c u s , «  yan een compromls Qf ze trek'
ä ?  ‘am“ S r n ? S k o m ï i g  ? v£ S &  üSlfstandig" P o s tb u s  7046. A m ste rd a m  Z u id  2 .  V o o r -  k e n  2ich- «  a !  terug u i t  de m a a t s c h a p p e l i j k e  

Duitsland. Zo worden Westerse plannen tot ver- ZQVCr d e  ru im te  d it to e la a t. ZJlllen Zi) e e n  8trljd _w  . vervolfld)- I
t o e g a n g s k a a r t  o n tv a n g e n .  «“ 1
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MACHT OF ONMACHT
O ns laatste artikel over Indonesië, dat 

ondert.de titel „V erscherping van  tegen
stellingen” verscheen in Spartacus van 
11 September, blijkt, volkomen aan de 
werkelijke toestand te hebben beant
woord. De gebeurtenissen van de laatste 
weken, in Indonesië kunnen van ver
schillende zijden worden bezien. De aan 
vankelijk met grote kracht begonnen re
volutie had een tweezijdig karakter. Zij 
w erd gedragen door zowel nationale als 
sociale idealen, die beiden voortkwamen 
uit de eeuwenlange koloniale uitbuiting. 
V oor dé m assa’s arbeiders en vooral 
boeren kon deze 'revolutie niet anders 

, dan een sociale zijn, die allerlei kenm er
ken van een nationale bevrijdingsstrijd 
tegelijkertijd in zich droeg. . Anderzijds 
overwoog bij de  intellectuelen en am bte
naren vooral het verlangen naar de n a 
tionale bevrijding, maar zii moesten be
grijpen, dat de werkelijke kracht van de 
revolutie bij de m assa's lag. H un natio
nale idealen hielden op het terrein van  
het sociale leven echter zeker niet in, dat 
grond en bedrijven in de toekomst in 
handen moesten komen van de werkers. 
M et de feiten, die toenm aals sterk' in die 
richting gingen» moesten zij dus rekening 
houden, m aar lnm „Indonesia M erdéka” 
w as tocK vooral gedacht a ls een eigen 
staat, een eigen kapitalistische, hoogstens 
staats-socialistische órde. Ook de inter
nationale verhoudingen spraken daarbij 
nog een stevig w oordje mee en zij waren 
dan ook reeds zeer snel berëid, zoals 
Sjahrirt om uit te spreken, dat de jonge 
Repoebliek de rechten en concessies der 
buitenlanders zou erkennen. D at dit op 
de duur to t een cohflict met de revolu
tionnaire m assa's zou moeten leiden, die 
zich als a#tpid«ip e n  boeren-meester had
den gemaakt, van de maatschappelijke 
rijkdommen, spreekt vanzelf. D a t‘zij be
reid zouden zijn telkens w eer te onder
handelen en te m archanderen met de N e
derlandse. regering, de U no enz., vloeit 
daaruit tevens voort. H ier gaat het im
mers . om tw ee. wereldbeschouwingen in 
een klassenmaatschappij: de  kapitalisti- 

[ sche of staatskapitalistische 'klassenmaat-.

schappij, of de klassenloze samenleving 
van vrije en gelijke producenten.

<Maar zoals gezegd, men kan de gebeur
tenissen ook van een andere kant frach-» 
tèn te benaderen. V oor de N ederlandse' 
bezittende klasse b.v. mag het dan niet 
onverschillig zijn, o f in dit eilandenrijk 
kapitalisme (in w elk t vorm dan ook) of 
een klassenloos communisme op de grond
slag van het zelfbeheer der w erkers be
staan  zal, haar bijzondere belangen bren
gen toch mede, d a t zij. terwijl zij hét laat
ste met hand en tand  bestrijdt, toch ook 
tegenover het $uivere nationalisme zal 
trachten haar oude machtsposities zóveel 
mogelijk te handhaven.

Daarom is de voortdurende poging om 
een verder ontwikkeling, ook van de 
enkel nationale bevrijdingsstrijd. te  rem
men, volkomen begrijpelijk. En hpar poli
tiek van traineren moest daarom  steeds 
voeren tot« versterking v an  haar positie, 
omdat de Repoeblikeinse regering zich 
nimmer geheel kon w erpen jn  d e  armen 
vari de in beweging gekomen m assa’s, 
die tot bedrijfsbezetting en eigen beheer 
w aren gekomen. T rouw ens steeds w as op 
internationaal politiek terrein deze ont
eigening der „riortfale” bezitters een 
krachtig argument voor de N ederlandse 
bezittende klasse te r rechtvaardiging van 
haar optreden.

En nog van  een andere zijde kan men 
het onderwerp benhderen. H et maat
schappelijk leven der mensen blijkt wel 
zeer gecompliceerd te zijn. Immers, over 
geheel de aarde is dfe strijd opnieuw be
gonnen om de beheersing van  landen en 
volkeren. Die strijd gaa t thans in wezen 
voornamelijk tu ssen . tw ee machtige*2fiir- 
perialismen, Amerika en Rusland. O veral 
w aar nationale en sociale spanningen op
treden —  en da t ls immers practisch 
overal — , w orden de daaru it ontstane 
bewegingen- benut, hetzij door de ene 
m acht of de andere, ja . vaak door beiden.

O nder invloed van  al deze omstandig
heden zowel, van nationale, als van inter
nationale aard, w ordea iq^elk land rin

dit nog toegelaten wordt, of moet w ór
den, en dus ook in Indonesië, de politieke 
stromingen gevormd.

tZo was, zoals wij vaststelden, de toe
treding van de Partij van Sjarafoedin to t 
de communistische partij het begin van 
een nieuwe ontwikkeling. Een ontw ikke
ling, die daarin  natuurlijk niet *haar oor« 
zaak vond, maar die daardoor openbaar 
werd..

W eld ra  trad  ook de Pesindo de jeugd- . 
■ organisatie nu tot d e  Communistische 

partij toe en daarna volgden allerlei ge
beurtenissen. die wij hieronder nog in 
het kort zullen aangeven, elkaar in snel 
tempo op. O nder déze omstandigheden 
kunnen wij slechts,constateren, ondanks 
de natuurlijk uiterm ate slefhte en ge
kleurde persvoorlichting d ie wij -krijge*, 
dat langzam erhand ondragelijke verhou
dingen in Indonesië zijn ontstaan. D k  
verhoudiögerf zullen zowel van  econo
mische als politieke aard  zijn en in het 
bijzonder brengen zij opnieuw de massa’s 
in beweging. H et trainèren, waardoor 
system atische organisatie van  het econo
mische en sociale leven in welke richting 
dan ook in alle delen van Indonesië ón
mogelijk werd, kon geen andere gevolgen 
hebben, dan dat vooral in he t Repoebli
keinse gebied dat economisch volkomen 
van de buitenwereld w erd afgesloten en 
dat thans (door het politionele optreden 
der N ederlanders veel verkleind) een 
veel grotere bevolking moet voeden, het 
conflict tussen de ..verzoenlljken” en „on- 
verzoenlijken” zich' toespitste. Alle par
tijen. binnen de Repoebliek hebben op
nieuw hun houding te  bepalen, nu de 
m assa's opnieuW in beweging gaan ko
men. D e  tendenzen vaii de sociale revo

l u t i e  zijn ongetwijfeld verstärkt. M aar 
- -die versterking vindt plaats onder totaal 

andere verhoudingen dan in 1945 bij het 
ineenstorten van dè Japanse militaire 
macht. Internationaal zijn de nieuwe te
genstellingen tot uiterst scherpe vèrhou
dingen uitgegroeid. En nu is, anders dan 
destijds, de Repoebliek op een zeer klein 
gebied teruggedrongen. D aarbuiten kan 
zij' geen feitelijke macht uitoefenen. E r 
zijn nieuwe ^deelstaten onder Nederlands

■ * V 1



lifi
■is®

I!11

oppertoezicht ontstaan en —  ook geheel 
anderi —  er is nu een N ederjands leger
a a n w e z ig  .

O ver die verscherpte internationale 
tegenstellingen schrijven wij in een ander 
artikel en wij menen dus er mede te 
mogen volstaan, met vast te stellen, dat 
Rusland al het. mogelijke zal doen. haar 
partijgangers, tot een actieve politiek in 
Indonesië te brengen, teneinde de Stali
nistische invloed te vergroten en die 
invloed te benutten in de imperialistische 
strijd tégen de W esterse  machten, aan 
gevoerd door Amerika. D it kan alleen 
dan slagen, wanneer de komende sociale 
bewegingen onder Stalinistische invloed 
komen. De sedert kort uit Rusland terug
gekeerde M oeso vindt daar zijn taak.
D e radicale woorden die hij spreekt, over 
een vrij Indonesië waarin de grond en 
de bedrijven in handen moeten zijn van 
de werkers, zijn daarvoor natuurlijk uiter
m ate geschikt, maar daarbij blijft slechts 
he t do?l *de politiek van de Kominform 
en dus van Rusland te clienen. De Indo
nesische massa’s, die inderdaad strijden 
moeten voor een sociale orde w aarin zij 
de productiemiddelen beheersen, w o rd en . 
daardoor bedreigd met een politieke 
oriëntering d ie 'h en  voert ip één van de 
beide imperialistische fronten. H et zal in 
de fcomende periode van groot belang 
zijn na te gaan, j n  froeverre zij in Staat 
zullen zijn eigen doel in het oog te 
hóuden.

D e toestanden zijn intussen reeds zeer 
gespannen geworden. N iet alleen ver
keert de stalinistische partij inr openlijk 
conflict met de Repoeblikeinse regering, 
m aar reeds breken op vele plaatsen in 
h e t Repoeblikeinse gebied gevechten ujt. 
.De regering Soekarno heeft thans, het
geen eigenaardig mag schijnen, plotseling 
T an  M alakka, de oppositionele commu
nist, ook wel aangeduid als Trotzkist, 
vrijgelaten. In de verschillende gevechten, 
die vooral in Soerakarta vrij hevig blij
ken. hebben hij en  zijn partij, ook zeer J 
eigenaardig, volgens de persberichten 
stelling genomen naast de Repoeblikeinen, 
en tegenover de Stalinisten. Com m entaar 
daarop durven wij iri verband met de 
schaarse en gekleurde Berichten daarom
trent nu nog niet te geven. ^

De Nederlandse minister van Buiten
landse zaken is. intussen plotseling naar 
A m erika gegaan, kennelijk om de nieuwe 
toestand te bespreken. Een toestand die 

. ;nauw vèrband houdt met de gehele inter
nationale situatie.
- In deze gebeurtenissen staat voor ve
len. ook voor de Indonesische m assa’s, 

'o p 'h e t  spel. Uiteindelijk gaat, het 
ui Om:- alles of niets. Compromissen 
uitgesloten- M acht of Onmacht, 

voor allen het alternatief. W ij 
n met grote aandacht .de verdere 
teling af en leven in de geest met 

lesische kam eraden mede.

Atoomenergie
V I

ln  vorige nummers van Spartacus zijn 
we êen serie artikelen begonnen over de 
„atoomenergie", welke reeks we thans 
voortzetten. T er inleiding van de serie 
geven we nog een zeer beknopte samen
vatting van het voorgaande.

In de artikelen I—V  w erd d e  nieuwe 
ontwikkeling van de atoomenergie ver
geleken met die van de electricteit in de 
laatste driekw art eeuw. Er w erd op ge
wezen, 4ioe de electriciteit een reeks van 
schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen in 
zich draagt, die hem uitermate geschikt 
maakt voor de meest uiteenlopende tech
nische toepassingen. Zijn enorme kracht 
m aakt het mogelijk ï Be g r o o t s t e  gewichten 
te bewegen. Door zijn snelheid kan hij 
kracht of berichten over de aarde doen 
spoeden in een klein onderdeel van een 
seconde. Zijn ongelooflijke fijnheid ver
oorzaakt zijn geschiktheid voor toepassing 

“in radio, televisie en w at al niet meer. 
D e combinatie van-zulke eigenschappen 
in één kracht is slechts mogelijk doordat 
hij aangrijpt in d c  zeer kleine deeltjes 
der materie: in de atomen en in de 
electronen. . s»

N og veel dieper i in de structuur der 
materie grijpt de ^.atoom -energie” , die

daardoor to t nog veel groter krachts
ontplooiing in 's taa t is (atoombom), m aar 
ook tot veel groter subtiliteit. D e groten
deels nog ongekende mogelijkheden die 
in de „atoom-energie” schuiten, kunnen 
hiernaar w orden beoordeeld.

Jarenlang is het bijna onmogelijk ge
weest de „atoom-energie" zelfs op zeer 
bescheiden schaal af te tappen. D at dit 
tenslotte is gelukt, is te danken aan d e  
neutronen. D e neutronen zijn kleine, 
electriscü neutrale deeltjes, die één d er 
bouwstenen vormen w aaruit de kernen 
der atomen zijn opgebouwd. K an men 
ze hieruit vrijmaken en in andere atoom
kernen doen doordringen^ dan  kunnen in 
deze laatste  kernen heftige reacties te 
Voorschijn worden geroepen. H ierdoor 
worden enorme hoeveelheden w arm te 
vrijgemaakt en  tegelijkertijd blijvende v er
andering in de bouw van de stof tew eeg
gebracht.

Bijzonder gevoelig voor deze neutronen 
is het „lichte uranium" w aarvan de 
kernen door ontmoetingen met neutronen 
tot explosie kunnen worden gebracht. 
Bij deze explosie worden nieuwe neutro
nen uitgestoten, die weer andere uranium 
kernen to t ontploffing kunnen brengen 
indien »deze zich in ‘de nabijheid bevinden. 
Een blok „licht Uranium” dat een zekere 
minimale grootte overschrijdt is daardoor 
explosief: het is de atoombom. Soortge
lijke eigenschappen heeft het kunstm atig

vervaardigde plutonium, da t Uit ,»zwaar 
uranium" w ordt gevormd door opname 
van neutronen.

■Plutonium w ordt op industriële schaal 
vervaardigd in de „uranium-zuil”, die be
staat uit een mengsel van licht en zwaar 
uranium. De splijting der lichte uranium
kernen levert neutronen voor de vorming 
van plutonium uit zw aar uranium en voor 

I de splijting van nieuwe kernen van licht 
uranium. H et proces moet nauwkeurig 

j worden geregeld, zódat het met constante 
[snelheid blijft verlopen. W o iden  te wei
nig neutronen uitgestoten, dan houdt de 

I splijting van het lichte uranium op en 
[komt het gehele proces to t stilstands Een 
ite veel aan  neutronen zou een explosie 
veroorzaken. E r is eeq zekere mate van 

| automatische regeling, doordat' wanneer 
de temperatuur van de zuil door te 
grote energie-vrijmaking stijgt, het lichte 
uranium de neutronen minder gemakkelijk 
absorbeert. V erdere regeling geschiedt 
door het inbrengen vaa  staven cadmium, 
die de overtollige neutronen opslorpen en 
onschadelijk maken. Deze regeling is mo- 

j gelijk, doordat een klein deel der neutro- 
I nen m et enige vertraging w ordt losgelaten.

De zuivere technische uiteenzettingen 
Lder voorgaande artikelen moeten dienen 
lom ons het begrijpen van de m aatschap
pelijke  werkingen der atoom-energie mo- 
[ gelijk te maken. De .volgende artikelen

zullen meer aan deze maatschappelijke ten maken, dezelfde w aaru it de atoOm- 
problemen worden -gewijd, hoewel z e ' bom is samengesteld, nl. licht uranium en
nog vaak met technische beschouwingen * plutonium, 
zullen moeten worden .afgewisseld. "

Z oals we hebben uiteengezet, is een 
atoonibom in wezeiï niets «ten een groot 
blok „licht uranium" oI plutonium. U ra
nium w ordt in d é  natuur gevonden. H et 
„lichte uranium" dat hier in een gewichts
verhouding 1 : 140 in voorkomt, kan hier-, 
uit door zeer ingewikkelde technische • 
p rocédés worden geïsoleerd. H et pluto
nium wordt geproduceerd in de „ura- 
nium-zuil” , die natuurlijk uranium als 
grondstof verw erkt. In  deze üranium-zuil 
w ordt behalve plutonium ook een grote 
hoeveelheid warmte voortgebracht, die 
men kan trachten industrieel aan te  wen
den. Bovendien ontstaan ta l  van radio
actieve stoffen, die een zeer grote be
tékenis hebben voor allerlei soorten w e
tenschap en voor de aeneeskunde.

De drijvende kraent voor de werking 
van de uranium-zuil isi he t daarin  voor
komende „lichte u ran itia” , d a t daarin in 
de genoemde Weine verhouding voor
komt. Is dit bestanddeel verbruikt, dan 
houdt de w erking van de zuil op. H et 
kan echter door het in de; zuil geprodu
ceerde plutonium worden vervangen, dat 
dezelfde werking heeft. «Zodoende kan het 
proces worden voortgezet. Daarom zijn 
de beide stoffen die de industriële pro- 

‘ ductie yan „atoom-energie" mogelijk moe-

De klassenstrijd is een strijd van groeperingen, 
wier economische belangen tegen elkaar indruisen. 
Ben aantal mensen leeft in dezelfde verhoudingen 
en ondervindt in zijn dagelijks leven dezelfde •moei
lijkheden,' die slechts verlicht kunnen worden door 
handelingen, die zich moeten richten tegen andere 
groeperingen,, die juist .door dé bestendiging van 
deze moeilijkheden hun voorrechten hunnen blijven 
behouden. Dit is eenvoudig gezegd, doch laat ons 
in zijn samenvattende eenvoud in de steek bij het 
verklaren van verschijnselen, dje met het boven
staande in strijd schijnen te zijn.

Hoe komt het, dat klassen zo vaak met geest
drift de belangen dienen van hun klasse vijanden? 
Waarom hebben zo vele proletariërs en de orga
nisaties waarin zij verenigd waren, met doodsver
achting aan de zijde va» hun verdrukkers gestre
den? De dwang, die op hen werd uitgeoefend, ver
klaart wel het volged. maar niet de geestdrift en 
deze laatste is het, die in alle worstelingen van zo 
'grote betekenis bleek. .

Hij kan niet verklaard worden door op de be
langen te wijzen. Deze zijn Juist in strijd met hun 
handelingen. De geestdrift en het uithoudingsver
mogen worden te voorschijn geroepen door een be- - 
roep op „hogere waarden", dan de materiele be
langen en waardoor de beide klassen in eenheid 
verbonden zijn. W ij bedoelen de tradities en tra
ditionele instellingen. W ij noemen democratie, 
godsdienst, huisgezin, partij en vakvereniging en 
het vaderland. Dit zijn de schakels, waarmee de 
klassen verbonden zijn.

Voor het onverbloemde belang der machtheb
bers zouden de proletariërs natuurlijk niet warm 
lopen. Ook bij de tussen klassen en de heersers 
zelve spelen deze tradities, die allen gevoelsele
menten vormen, een niet te onderschatten rol In
de strijd. Zij vormen het element, waaraan zij hun 
idealisme ontlenen. D(t is zo «eer waar. dat |n 
geval van conflicten, over de directe belangen 
openlijk maar weinig aesproken wordt. Het zijn 
deze gevoelswtUBQjen, dfe de gemoederen moeten 
doen ontbranden. • *

Al- naar de geaardheid der bevolking treedt de 
ene é  de andere categorie op de voorgrond. Nu 
eens is het de godsdienst, dan weer \de sociale in-

Klassenstf traditie

stellingen of het gezin, terwijl „het vaderland" 
alles en allen kan verenigen. Daarom is dit be
grip, als men het begrip kan noemen, zo moeilijk 
te omschrijven. -

Professor Schamelhouts „De volkeren en natio
naliteiten van Europa" verwerpt heel wat defini
ties van dat woord en besteedt er zelf vele blad
zijden aan zonder tot een bevredigende conclusie 
te komen. ■

Het gebied, waar „wij" wonen verschaft ons een 
zekere voorstelling, doch sluit door zijn onover
zichtelijkheid als zodanig Iedere gevoelsbinding 
uit. W at wij beminnen moeten wij op zijn minst 
kennen. Daarbij — denken wil aan de Balkan en 
tegenwoordig ook de Midden-Europese Stoten •— 
verandert dit geregeld. „Ons" volkskarakter? De 
Brabanders vertonen veeL meer overeenkomst met 
de Belgen en Rijnlanders dan-met „onze" Friezen 

, en Groningers. Zo kan het woord Nederlander met 
betrekking tot het volkskarakter geen gevoelsbin- 
dingen uitdrukken, tenzij men?** Nederlander in 
gedachten gelijk stelt met de inwoners van zijn 
dorp, buurt of andere overzichtelijke eenheden, 
wat stellig veel plaats vindt.

De stelling, dat klassenstrijd en oorlog belangen
strijd zijn moet dus niet zo opgevat word«», au 
zouden alle daden die hiérjn plaats vinden het di
rect belang zijn van de klasse, ~die ze bedrijft. Zo 
zou ipen de jodenvervolging door de Nazies. »  
geen direct verband kunnen brengen met de be-- 
langen der heersende klassen; wij mogen met 
kerheid aannemen, dat ze hun geschaad heeft, 
het activeren der andere tradities werd de 
staande antisemitische logischerwijs te hoog 
gevoerd. Nationaal-soclallsme z o n d e r  jodenvervo 

. ging is zeer wel mogelijk. Hoezeer dit v e - -  
sel onze afkeer verwekte het is geen wez 
van deze politieke richting. .

Is het dus. zo, dat alle gevoelselementen,- die 
heersende klasse vöor haar zaak in beweging''"' 
brengen niet altijd in ha ir belang zijn, de

rukte klassen strijden en sterven regelmatig voor 
ten die met hun eigen belangen niets te maken

De Stalinistea beweren vaak, dat de Russische 
tr i  zo fanatiek gevochten hebben, omdat zij 

directe belangen het uitstekend« leven en
et systeem van vrijheid en geluk dat zij onder de 

ppij van Stalin zouden genieten — wilden 
erdedigen. Hoe zit dat dap met de Duitsers en 

Japanners, hebben vooral deze laatsten niet met 
grootste doodsverachting gevochten? De geest- 

het uithoudingsvermogen en de doodsverach- 
zeggen niets voor het directe geluk dat een 

epaald systeem zou garanderen.
De verklaring moet ergens anders gezocht wor- 
i. Dat de tradities in deze alles verklaren, zou- 

wij niet willen zéggep. doch zij verklaren veel, 
schien #wel hét meeste.

Een klasse, die aan de macht komt. vindt de in- 
ellingen en^tr&dities van de overwonnen klasse 

‘ wijls genoodzaakt ze op te ruimen, doch 
te vervormen. Toen de Franse bour- 

in de revolutie van 1769 de. macht ver- 
rde keerde zij zich eerst.tegen de godsdienst ln 
geheel, waar zij tegenover stelde de zuivere 
. Later bleek echter, dat de zuivere rede een 

aar voor haar opleverde in handen van of lie- 
in de hoofden van de nieuwe klasse, die zich 
zijn bewegingen meldde en verzoende zlf zich 

r  met de godsdienst.
macht van de kerk was als organisatie zo' 

beknot, dat ze geen gevaaf 'meer opleverde, 
dè .traditie moest door haar . bewaard blijven, 

zuiyere rede had afgedaan. - y  
TradiUes en traditionele instellingen zijn dus 'een 
litig wapen en kunnen zo zelfstandig schijnen, 

i hun materiële wortels geheel verborgen blijven, 
leidt er toé. dat partijen en groepen er op 
fijn, door propaganda de strijd direct tegen hen 
te binden. Natuurlijk zonder enig succes. De 

waarover de hoeders der traditie be

schikken, zijn zo geweldig, dat het pogen van 
kleine groepen daarbij in het. niet valt. De tradities 
komen niet in gevaar, voordat de klasse aan jyien 
ze vijandig zijn tot macht zijn gekomen, fat zijn" 
strijd om de macht zal ook de arbeidersklasse, die 
tradities en instellingen opc moeten ruimen, dia 
deze strijd belemmeren. W anneer Christelijke en 
niet-gelovige arbeiders tezamen hun belangenstrijd, 
voeren is dit een nederlaag voor de kerkelijke tra
ditie. Hun eigen, strijd neemt in hun hoofden, dan 
zo’n belangrijke plaats in. dat al het andere op de 
achtergrond treedt. Bij grotere afmetingen zinken 
vaderland en kerk terug, tot t schemerige in drukken 
tegenover de heldere tegenwoordigheid van hun 
strijdpositie. Daarom is. hun klassestrijd, de strijd 
van hun geestelijke bevrijding.

De-bestaande tradities gebruiken zoals Stalinis-. 
ten en andere partijganger* > willen om de bevrijd 
ding der klassen te bewerken, leidt natuurlijk’ 
slechts tot nog grotere geestelijke onderwerping 
aan de bestaande tradities en is een uiterst reac- 
tionnair streven, dat z)J met wangunstige blikken 
van het fascisme hebben afgekeken.

Niet dat de tendenz bi) de traditionele partijen 
niet voorhanden was voordat deze geest zijn ge
nialiteit hierin ontplooide, maar hij heeft hun ge
leerd, hoe ver hij hiermee gaan kon.en door zijn 
succes gretig^ leerlingen in hen gevonden.

De klassenstrijd als belangenstrijd gaat echter 
door en is in haar groei en uitbreiding tegelijk 
strijd teg^n overlevering en traditie. Al mogen 
Stalinisten en anderen hem somtijd* aanvuren om 
hem in handen te krijgen en te houden, er moet 
een tijd komen waarop zij zi$h openlijk tegen ieder 
zelfstandig optreden dér arbeiders zullen verzetten 
en met behulp van de traditie, gepaard a&n ter
reurmethoden deze er onde* houden. Het is 
onmogelijk, dat deze toestai * *
van West-Europa niet meer

op te nemen .tegen traditie 
zien. maar geloven, dat de huidige ontwik! 
hun strijd in gunstige zin beïnvloedt.

• ' •

H ierdoor zijqi industrieel (en  i ook w e
tenschappelijk of geneeskundig) gebruik 
van de atoomenergie en milifaire toe
passing onverbrekelijk verbonden. In 
elke, , z.g. voor „yredes-doeleinden** w e r -^ 
kende; uranium-zuil w ordt de oodogs- '  
grondstof plutonium geproduceerjj. E lke 
„voor de vrede" w erkende uranium-zuil 
m aakt dus de grondstof der atoombom
men. '■*

H et gevolg van déze omstandigheid 
is gemakkelijk ‘te begrijpen. H et betekent, 
d a t d e  ontwikkeling der „atoomenergie”, 
ook w anneer d it voor z.g. vredesdoelein
den geschiedt, onvermijdelijk de productie 
van het machtigste oorlogswapen 
W ie  d it weet,' zal zfch niet in slaap 
wiegen door de voorstellen het atoom
wapen a f  te schaden en  de ,,atoofl»> 
energie” alleen voor vredelievende % doel
einden te doen gebruiken. O ok dè voor 
de vrede w erkende atoom-industrfe is  ia  
aanleg oorlogs-industrie en het meest 
dodelijke wapen d a t door de moderne 
techniek w ordt voorgebracht kan hierin 
in  onbeperkt grote hoeveelheden worden 
vervaardigd. \

Een ontwikkeling der „atoom-energie” 
op d e  grondslag van  het vrije ' 
is niet mogelijk. W a n t men '  
lijk, die beschikking over het 
ia  handen leggen van  niet g< 
vrije ondernem ers. M en ziet dan ook hoe 
in Amerika, het land da t zich erop «ftoet 
voorstaan het „paradijs 'v an  he t vrife 
kapitalisme” te  zijn, de ont 
de „atoom-energie’* niet alleen 
in handen is van de 

. bovendien onder de _ 
ding w o rd t voltrokken, 
het Amerikaans 
in zijn organisatie voueaig 
sische staatskapitalisme.

W an n eer de „atoom-energie” . in de 
indutriële productie een overheersenile 
plaats zou gaan innemen, betekent dit 
dan ook onvermijdelijk hét einde van  het 
oude „vrije” systeem. E en  dergeltfke toe
stan d  laat binnen het raam  van  het ka
pitalisme, nog slechts ruimte voor de on
beperkte heerschappij van  de 
Russisch voorbeeld, 
de „atoom -energie” te 
len om hiermee 
dedigen, bouwt 
dodelijke' '

kan

grootste

niet
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internationale credietwaardigheid van het 
land na, door herstel en versterking van 
het z.g. nationaal vermogen. Zij tracht de 
kapitaalsbelegging te  richten op zodanige 
w ijzt, da t die delen van het bedrijfsleven 
worden versterkt, die wenselijk worden 
geacht, en de belegging'te belemmeren, of 
te  voorkomen, in die bedrijfstakken, waar 
da t niet wenselijk w ordt geacht. M aar bij 
dat ^lles spreekt de wil der machtigen in 
het buitenland op krachtige wijze mee. D at 
dit alles ook de arbeiders betreft, zij, die 
de waar arbeidskracht aanbieden, spreekt 
vanzelf. H et geheel betekent dus, dat ook 
de arbeidskracht wordt beheerst. H et loon- 
peil w ordt gericht èn de levensstandaard 
door prijspeil, distributie enz. eveneens. 
W elk  systeem daarbij w ordt gevolgd, 
hangt af van de doelmatigheid. Immers, 
dat systeem moet passen in het algemeen 
aanvaarde plan. De distributie w ordt daar-

•lijkheid en zuil en dus overal 
aenheid te'. baat nemen dit

Staten-Generaal

A rbeidersbew eging en  G odsdienst
Ons vorig artikel „Arbeidersbeweging en Gods

dienst" eindigde met een uiteenzetting over dè be
tekenis van het religieus pacifisme en socialisme. 

Hier volgt het slot.

De arbeidersbeweging heeft een geheel ander 
principe naar voren gebracht. Zij heeft een ban 
gelegd tussen de leden van de klasfee.-heeft de ar
beiders van onderdrukte en onderworpen eenlingen 
gemaakt tot een Vast aaneengesloten, als eenheid 
lijdende en strijdende groep. Zij heeft daardoor een 
geheel andere verantwoordelijkheid en een ander
bewustzijn -geschapen, waarbij niet het individu
maar de gemeenschap van vakbond, partij of klasse 
uitgangspunt is. Zeker spelen ook hier nog indivi
duele moed en karaktersterkte een grote rol, maar 
alleen, wanneer zij in verband staan met het lijden 
en strijden van de klasse.

Het optreden van Karl Liebknecht en Rosa 
Luxemburg zal altijd als lichtend, voorbeeld staan. 
Maar dit is niet slechts een gevolg van hun moed 
en opofferingsgezindheid, maar vooral van- het 
feit, dat deze werden aangewend als deel van de 
algemene klassebeweging.

Hier schuilt het grote onderscheid tussen de 
„vooruitstrevende" religieuzen en de revolution- 
naifen. De religieuzeü worden gfedragen door hun 
Christelijk beginsel, hun gedragingen richffen zich

VOOR OF TEGEN
Onze berichtgeving over de Haagse tramstaking 

heeft datgene bewerkstelligd, wat we ook bewust 
wilden bewerkstelligen n.l. dat men met ons het 
conflict , op de voet volgde, het verloop bediscus- 
sieerde en met ons de lessen er uit trok. Lezers 
hebben er ons over geschreven, hun* dank betuigd 

- voor de duidelijkheid van het verslag en hun in
stemming betuigd met de conclusies, welke wij uit 
deze staking trokken. Men was i e t  eens met onze 
to t  de oplossing van alle vraagstukken te komen, 
critiek en over de wegen, die wij aangaven om 
tot concentratie van de arbeidersmacht in de be- 

» drijven. P e  vraag werd daarbij gesteld, hoe de 
schrijver dacht over het vraagstuk „vakorgani
satie'' en of we nu niet van mening waren, dat in 
Spartacus propaganda moest worden gemaakt voor 
het opzeggen van het lidmaatschap daarvan. Hier
mede raakt deze lezer zeker een probleem aan. 
waarover we het niet alleen nog niet met elkander 
eens zijn, döch waarover ook het laatste woord 
niet gesproken of geschreven is.

Een medaille heeft altijd twee zijden, een voor- 
en een keerzijde. De voorzijde van die medaille 
mag misschien mooier zijn of meer in onze smaak 
vallen, we hebben niettemin toch altijd met de 
keerzijde rekening te honden, daar voor- en keer
zijde samen de medaille vormen. Nu moet men ons 
niet misverstaan wanneer wij, zoals in» ons artikel 
over de Haagse tramstaking. schrijven dat de enige 
weg om tot bevrijding van de arbeiders te komen 
ligt in de machtsvorming in de bedrijven. Dus te
. ~  ___! _ L .  J j l C n l . n a n n n  W/C*

naar een vast code, naar een veronderstelde Abso
lute Waarheid .Deze Absolute Waarhefd wordt 
geacht verheven te zijn boven al het klem-mense- 
liike gedoe, moet dus in alle omstandigheden wor
den opgevolgd. Zo komt b.v de consequent reli
gieuze ertoe, te weigeren geweld te gebruiken, ook 
wanneer dit geweld wordt aangewend door de on
derdrukten en zich richt tegen. de uitbuiters. Op 
duizend en een manieren scheidt hij zich van het 
handelen van de klasse, dat niet gericht wordt door 
abstracte geboden, maar door materiële verhoudin
gen. Zo komt de religieuze onvermijdelijk tot het 
punt waarop zijn geloof reactionnair werkt, omdat 
het star is en zich niet aan de werkelijke verhou
dingen kan aanpassen.

Het hier gezegde is geen pleidooi voor opportu
nisme. Het houdt niet in. dat opvattingen van ogen-, 
blik tot ogenblik moeten worden herzien. Het houdt 
stellig niét in dat principes in moeilijke ogenblikken 
behoren te worden prijsgegeven. Het gaat er echter 
om, of deze principes worden afgeleid uit een 
abstract beginsel, of uit het werkelijke leven. Dit 
werkelijke leven dwingt ons te strijden voor de 
opheffing vad de uitbu^jngsmaatschappij. dwingt 
ons ook tot het organiseren van onze saamhorig
heid en macht als onderworpen, maar j-eyolution- 
naire klasse. Deze grondprincipes moeten stellig 
niet worden verwaarloosd < #  verwrongen.- zoals 
door de officiële beweging is gedaan. Ze moeten

worden gehandhaafd door alle moeilijkheden en 
nederlagen heen. , .

De arbeidersbeweging is in wezen on-Christelijk. 
Het Christendom, dat uitgaat van de individuele 
zelfvervolmaking, verheft daarmee het kapitaU*- 
tisch grondprincipe „ieder voor zichzelf ook tot 
grondslag van de „hogere moraal . In de arbei
dersbeweging „staat als hoogste principe de solida
riteit. De arbeidersbeweging heeft geen behoefte 
aan heiligen, maar aan kameraden. De figuur van 
Christus, het symbool der ibdividuele vervolma
king verliest zijn betekenis. Als nieuw symbool 
treedt Spartacus, herignerlng aan de opstand der 
slaven in Rome. die hun strijdende eenheid tot het 
laatste toe wisten te bewaren.

W aar de arbeiden strijden, raken de principes 
van het Christendom op de achtergrond en worden 
vervangen door die van het klassebelang en de 
klassesolidariteit. Slechts wanneer de strijd der ar
beiders wordt afgebroken en de arbeidersklasse ver- 
splinterd. komt de religie weer naar voren. Dit is 
het geval geweest in de oude arbeidersbeweging. 
Met het verbreken van de strijdeenheid. door de 
ontaarding van partijen en vakbonden tot ofganen 
van een leidersapparaat, is de godsdienst in de, 
socialistische arbeidersbeweging weer doorge- 

drongen. Deze heeft daardoor bewezen geen ar-, 
beiders-BEWEGING meer te zijn. W ant slechts 
daar. waar het gemeenschappelijke revolutionnaire 
doel verloren is gegaan, kan de mens zijn doel weer 
gaan zoeken in Christelijke religieuze principes.

Daarom zal. wanneer eens de revolutionnaire, 
actie weer om zich heen gaat grijpen, de godsdienst] 
wegsmeltea uit de harten en hoofden der mensen.
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SPARTACUS
WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS"

— --------------- ---- ------
Smdec. de arbeiders-klasse te propageren want 

willèrf we werkelijk propagandist zijn. .dan zullen 
we; fcrveral moeten zijn waar arbeiders bijeen zijn,_ 
die voor onze idee ontvankelijk zijn. En qp zijn 
we meteen bij het punt, waarop onze lezer doelt.

Natuurlijk zijn wij als Spartacisten tegenstanders 
van de vakbeweging. *En in onze beschouwingen 
laten we da* ook niet na steeds veer op de ver
derfelijke invloed van de vakbeweging te wijzen 
en de arbeldert op te wekken het zelf te doen. 
Maar we mogen ons daarbij • niet laten verleiden 
«tot het standpunt, ieder die niet voor mij is, is 

. tegen mij. Wanneer wij propageren dat er geen 
andere weg is, da« het zelf doen en met de feiten 
bewijzen dat de arbeiders in hun strijd daar tel
kens toe gedwongen worden, dan wil dat ncfc niet 

v zeggen dat dé  massa van de arbeiders die weg be
wust ziet. Daarom is zij nog voor het overgrote 
•deel georganiseerd in diezelfde vakbeweging die, 
zoals wij weteny de vijand van hun strijd is, hun 
strijd, die hen tevens in conflict brengt met de

leiding van hun organisaties.
Voorts is er dan nog een deel. dat weliswaar 

tot andere organisatie- en strijdvormen wil kom«, 
doch zich nog niet ten volle bewust is van de 
juistheid van ons standpunt. Men zou kunnen 
spreken van een overgangsvorm tussen de vakbe
weging en ons standpunt. En het is logisch, dat 
dergelijke vormen bestaan en ontstaan. .
• Neem nu b.v. de O.V.B. W e behoeven zeker '  
niet te herhalen met hoeveel reserve we tegen
over deze organisatie staan en het in October 
plaats vindende congres van deze organisatie, zou 
wel eens beslissend kunnen blijken te zijn voor de 
bepaling van ons verdere standpunt. Voorshands 
hebben we hier nog te maken met een organisatie, 
die tendenzen vertoont zich in de richting van ons 
standpunt te ontwikkelen. Hier zijn arbeide.s blj-

► een, die inderdaad op het standpunt staan dat zij 
zich op de grondslag van de bedrijven zullen moe
ien verenigen en dat de nieuwe organisatie van 
de arbeidersklasse gekenmerkt zal moeten worden 

. door nieuwe vormen van strijd. Alweer toegege
ven. dat niet alle arbeiders in die O.V.B. op dit 
standpunt staan. Dat het ook weer een betrekkelijk 
kleine kern betreft en dat het standpunt van die 
kleine kern slechts tot op zekere hoogte parallel 
pan onze opvating loopt. Het neemt echter toch 
niet weg. dat we hier te maken hebben met ar
beiders, die voor onze idee ontvankelijk zijn en 
derhalve heben we er dus voor te zorgen dat we 
er bij zijn. Dat we met deze arbeiders prateh, hen 
wijzen op het foutieve in hun organisatie en dat het

• in de strijd niet in de allereerste plaats zaak is 
eigen organisatie (O.V.B.) maar de organisatie 
van de arbeidersklasse .te versterken, wat nog niet 
bereikt wordt, door loutere versterking van de 
O.V.B. Dat deze O.V.B. hoogstens kan fungeren 
als propaganda-apparaat, als motor in de komen
de strijd, doch dat de strijd-organisatie opgeboowd 
zal dienen te worden ta de bedrijven tezamen met 
de anders- en niet-georganiseerden.

Dit kaïi je alleen doen wanneer Je zelf ook in 
die O.V.B. bent. En,nu willen we ook weer niet 
zeggen, dat nu. allen die lid zijn of sympathiseren 
met Spartacus lid moeten worden van de O.V.B. 
Ieder is propagandist daar waar hij zich het beste 
thuis gevoelt of waar hij zich het beste geschikt 
acht. W e kunnen ons indenken, dat er kameraden
zijn, die zich in hun propaganda, uitsluitend beper
ken tot hun bedrijf, dus tot de directe practlsche 
propaganda. E r zijn «r echter ook, en tot deze 
laatste categorie behoort schrijver dfzea, die op 
het standpunt staan, dat we onze taak als propa
gandist niet te eng mogen opvatten. Dat^ we alley a i i U i o v  u i v i  vv V ■ •“ •»o '’- -  wr
mogelijkheden, welke ons geboden worden moeten 
benutten. Dus naast de directe propaganda onder 
de bedrijfsarbeiders ook de min of meer theore
tische voorlichting in die organisaties, die zich door 
hun stellingname of organisatievormen min of meer

in de richting van onze idee ontwikkelen ter hand 
moeten nemen. Het een behoeft het ander niet uit 
te sluiten.

W e menen hiermede dat we de vraag van on 
lezer zo volledig mogelijk beantwoord hebben en 
tevens aangetoond- hoe onvolledig fcijn vraag in 
feite is. Hij stelt zijn vraag zo' simpel, stellingname 
tegen de vakbeweging,'maar vergeet daarbij echter 
de tussen- en overgangsvormen van die vakbewe
ging, en het zou naar onze mening van heel wemig 
realisme getuigen, wanneer we aan deze overgangs
vormen met onze neus in de wind voorbij gingen, 
zouden doen alsof ze niet bestonden of vereen
zelvigden met de vormen van vakbeweging waar* 
aan ze ontsproten. Tegen de vakbeweging nemen 
we dus zonder meer stelling evenals we stellinfl 
Jemen tegen de oude vakbewegingstendenzen ia 
de nieuw ontstane of nog te ontstane vormen vafl 
arbeidersorganisatie. Spartacus vormt echter r 
politieke groepering geen céntralistlsche politie 
partij. Dit is nu weer het grote principiële ver— 
met zo goed als alle politieke groeperingen of 
tijen. Vanzelfsprekend dus, dat nien van Spart* 
cus dus ook geen uitspraak zal kunnen verwach'** 
als „de O tV.B. heeft zich ontwikkeld in de Hjn ’ 
een doodgewone ordinaire vakorganisatie, 
leden en geestverwanten van Spartacus dienen 
lid  van die O.V.B. te  bedanken. '

Mocht de ontwikkeling in de O.V.B. deze ri 
ting uit gaaneen we voegen er aan toe dat 1» 
ons ten zeerste zou spijten, dan nog zal men e 
dergelijke oproep tevergeefs in Spartacus zoek- 

‘ Zou Spartacus dit gaan doen. d^n zou zij b 
geven zelf de gedachte vanxhet jelfdoen niet 
grepen te hebben. Dan zou zij zelf Inderdaad * 
ding willen gaan geven. Neen, in dit fceval zal m 
Zeker onze critiek. kunnen dezen, dan .zullen 
zeker aantonen, dat we niet meer te maken 
ben met een organisatievorm van onderop 
van bovenaf gedirigeerd, het dan aan hèt nuc 
denken van de lezer overlatende of hij na oi 
uiteenzetting zich nog in- zo’n organisatie zou tw 
gevoelen. En om reeds bij voorbaat op- ot aa 
merkingen in deze richting de pas af te, snijC 
we erkennen dat deze tendenzen momenteel re 
in ruime mate in de O.V.B. aanwezig zijn. Dat oo 
deze O.V.B. zich dreigt te ontwikkelen in de «c- 
ting van een vijfde vakcentrale? Voorlopig n* 
ben we echter te maken met het feit, dat de 
wone arbeider uit het gelid nog niet gesprc 
heeft. Die zal op het komende congres aan 
woörd kunnen komen en zijn jnening naar vc 
kunnen brengen. Vandaar dat wij boven1 
schreven, dat het komende congres wel eew 
slissend voor ons verdere standpunt zou ki 
zijn. Voorlopig blijven wij op het standpunt 
dat we in dié O.V.B. moeten zijn en prop. 
de gedachte vari Onderop, de idee van het 
doen. » %
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Bij de opening van de

De nieuwe zittingsperiode van de Sta
ten-Generaal —  de Tweede én Eerste 
Kamer — is door het uitspreken van de 
Troonrede in de verenigde zitting van die 
Kamers op de tf&ditionele derde Dinsdag 
in September aangevangen. Direct daarna 
lis door de minister van Financiën de serie 
wetsontwerpen aangeboden, die de finan
ciële plannen yan de regering voor het jaar 
1949 bekend maken. O ver het algemeen 
spreekt men daarbij over de millioenen
nota, daarmede doelende op de nota die 

jdeze wetsontwerpen begeleidt en die als 
:n toelichting daarvan zijn te beschou- 

Z o  moet men dus uit T roonrede en 
leze wetsontwerpen een indruk .kunnen 
rijgen over de komende regeringspoliuek. 
,o was dat van ouds. M aar deze gedachte 

dan ook zeker in belangrijke mate „ver- 
iderd”. Immers was in het verleden de 
laat en dus zijn regering, principieel het 
>ogste' politieke gezag. Buiten de staats- 
renzen w aren andere staten, maar ook 

ieze w aren op hun gebied hoogste gezag 
zij allen hadden, als het 'e r  op aan 

ram, niets met elkander uitstaande. W el 
tfden er verdragen gesloten tussen de 
-•schillende staten, maar die konden al- 
:n in volkomen gelijkheid vrijwillig wor- 
sn aangegaan. Voor zover die verdragen 
'desverdragen waren, na een oorlogs- 
riode, was ook die principiële vrijwillig- 
id vaak wel van bedenkelijke aard. 
laar in het. algemeen kon toch nog wel, • 
»lang het economische léven van de lan-

het uitspreken door een regering van haar 
plannen. Adders gezegd, ^de plannen die 
voorgelegd worden, zijn niet zozeer de 
plannen meer van de regering, als wel de 
lijn waarlangs een regering moet gaan, wil 
zij in het internationale, economische en 
politieke verkeer mee kunnen komen.

W ij stellèn de kwestie niet slechts uit 
theoretische overwegingen. H et is voor de 
arbeiders dringende noodzaak de werke
lijke verhoudingen in het politieke leven 
te leren onderkennen. Z odra zij immers 
aan deze wijze van denken toe zijn, kun
nen zij ook het zuiver propagandistische 
karakter'doorzien van geestdriftig of pes
simistisch gestemde beschouwingen ip pers 
en voor radio met betrekking to t vorsten
huis, regering en regeer-methoden.

Intussen blijft daarbij Troonrede en 
millioenennota in zoverre voor de arbeiders 
belangrijk, dat zij zich kunnen afvragen: 
„W at is men dit jaar met ons van plan”. 
M aar daarbij zullen pij de werkelijke rol 
van de z.g. m achtsdragers duidelijker zien, 
en begrijpen, dat deze toch eigenlijk ook 
niet veel mee^ zijn dan de dienstbaren a#n 
de werkelijke economische en politieke 
wereldmacht-bezittenden.

Een tweede punt w aarop wij de aan 
dacht willen vestigen is, dat deze gewij-, 
zigde internationale verhoudingen, machts
verhoudingen in het economische leven, ér 
toe hebben geleid, da t de staat des ondanks 
de indruk vestigt, mächtiger dan ooit te

ig net econumuscuc icvcu van wc mu- zijn. Zij Sepaalt er zich nu, w at h a a r  finan-
- ieder afzonderlijk een stevig eigep ciële plannen betreft, niet meer toe een be-
akter droeg, dit principe nog wel wor- groting te brengen van eigen uitgaven en
i erkend en gehandhaafd. Dit alles is ontvangsten, maar zij houdt zich, zoals in
uurlijk1 tegenwoordig totaal veranderd. N ederland door middel van het Centraal

Plan Bureau, bezig met leiding geven aan 
het economische leven. Z ij regelt in grote 
lijnen de verhoudingen van bezittingen en 
schulden tussen het gehele economische 
leven van het land en het buitenland; de 
deviezenbepalingen. Z ij regelt, ook weer 
in grote lijnen, invoer en uitvoer van goe
deren. Z ij streeft een versterking van de

et alleen zijn de economische belangen 
rmate sterk verstrengeld, maar enkele 
htscentra beheersen nu grote delen der 

reldt. Kleine economische gebieden en 
ook kleine, of althans minder machtige 
in, zijn daardoor yan deze groten af- 
keiijk geworden. D it veroorzaakt, dat 
eel minder w aarde is toe te  kennen aan

intei

de

hangt
dat systeem moet passen in 
aanvaarde plan. De distributie 
bij de laatste tijd als minder 
schouwd.

W anneer wi; in dit verband in verschil
lende artikelen van de laatste tijd de aan
dacht er op hebben gevestigd, dat er' een 
wijziging is gekomen in de politiek van de 
Nederlandse regering, dan hebben wij 
daarmede willen vaststellen, dat hier, zoals 
ook in andere W est-Europese landen, als 
gevolg van de Amerikaanse druk, een 
einde gekomen is aan, al of niet staats
socialistische plannen om het nationale 
kapitalistische economische leven te rich
ten  op eigen onafhankelijk^kapitalirtische 
wederopbouw. Amerika heeft bij zijn 
M arshall-plannen duidelijk te kennen ge
geven, dat zijn economische methoden die
nen te  worden gevolgd, althans bevorderd 
moeten worden. «

Nationale plannen kunnen in dat ver
bond zeker geen staatssocialistische plan
nen zijn. Die illusie diende in de aller
eerste plaats dqjpr allen die Amerikaanse 
hulp nodig hadden en die zich dus in het 
Amerikaanse front inschakelden, te wor
den opgegeven. D at was dus de eerste eis. 
M aar ook gewone nationale plannen heb- • 
ben alleen dan naar Amerikaanse maatstaf 
reden van bestaan, wanneer zij aansluiten 
aan de Amerikaanse belangen. O de het 
M arfhall-pfen is in dit opzicht 
alle nationale planhen in <* 
georiënteerde lan< 
derworpen zijn. Z o !


