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jonge tradities van pasgeboren arbeiders- 
eenheid, eerst de strijd heeft gesteund ho
pend op een verkiezingsvoordeel, en later 
de strijd trachtte te breken. W e denken 
aan^ de September-stalung tegen de troe
penuitzending en andere z.g. wilde stakin
gen. W é denken ook aan de talloze acties 
van de arbeiders in het overige Europa, 
België, Frankrijk, Engeland, Italië, allen 
acties,^ waarin de oude klassenstrijd weer 

aar-4n-nieuwe vormen; ~In‘de' i» «v S f ■ * --  r— hp z . \

strijd bleek het telkens weer opnieuw, dat 
dé organisatie-vorm van vroeger niet 
meer deugde. Men zocht naar nieuwe vor
men. De bedrijven, het uitgangspunt van 
de acties, vormden de grondslag van de 
nieuwe organisatievorm. Strijd-comité’s 
werden gelkozen, contact-commissies ge
vormd. Een nieuwe strijd-eenheid werd 
gevonden. In Indonesië werden bedrijven 
bézet, zijn arbeiders en boerehraden ge
vormd. Door eigen krachts-ontplooiing 
hebben die Indonesische arbeiders en boe
ren getracht hun lot ,in eigen *handen te 
nemen.
Het kapitalisme is bezig zich opnieuw te 
organiseren. Het organiseert de winstpro- 
ductie, organiseert de uitbuiting, vormt 
zijn eenheid in de staat. Grote kapitaals
markten worden tot één economisch ge
heel. De kapitaalsmacht van Amerika 
tracht hude gehele’ wereld door drin
gen. Zij wil rivieren* zeeën, landstreken 
beheersen, de bevolking der gehele aarde 
in haar uitbuitingsgebied betrekken. Ze 
stuit echter op een andere economische 
eenheid, De Sovjet-Unie. Ook deze tracht 
?ich uit te breiden buiten de grenzen van 
haar eigen gebied China, Griekenland, 
Bulgarije Perzië, zijn |  de brandpunten, 
waar de eerste botsingen hebben plaats-

Waarom (aaide ‘«fa

arbeiders over het werk te combineren 
met het samenbinden van al dat werlk tot
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ïfo  de arbeiders beginnen ,te Beseffen. matschappelijk ge-
dat staats-socialisme beteikent: nieuwe j  ,oe. de productie, zowel in ieder be- 
ketenen, staan ze voor de moeilifke taak als in de ganse wereld-economie zo
nieuwe wegen te vinden. Dit is niet tnor ~tcr0i^ ft ^  21j zelf, als deel van nniu^u. u it  is met mor i. - t- ;
gelijke zonder een algehele onfwenteling samenwerkende gemeenschap doen.
van ideeën, hetgeen/ veel strijd met zich Meesterschap over dé productie betekent
mee zal brengep. Geen wonder, <üat het at de gezamenlijke arbeiders, technici en 
strijdersvuur vermindert,, dat zij aarzelen, deskundigen, die met elkaar het bedrijf

onzeker, en dat 'het sdiijnt, vocren en ^et technisch apparaat in be-
1 i « f . • w < > n i n r r  n  f p r i A m t a H ' M / i  n e >  » ( H o m  a »

slaagd zijn. Wanneer het doel te beperkt 
is, kan er geen werkelijke bevrijding zijn. 
Wanneer het doel slechts een halve of 
een schijnbevrijding is, zijn de opgewekte 
krachten onvoldoende, het fundamentele 
resultaat te weeg te brengen. Daarom 
moest de Duitse socialistische beweging, 
niet in staat als zij was de arbeiders te 
voorzien van wapenen, genoeg, om krach-
tifl meLgRCcesji, machtig, .moriopplistiaclie

zwaarder
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alsof zij hun energie verloren hebben;" 
Het kapitalisme kan niet vernietigd wor
den door een verandering in de toplei-

weging zetten, tegelijkertijd de leiders er
van zijn, De organisatie van de arbeid tot 
een maatschappelijk geheel wordt dan

ding; diat kan alleen door Afschaffing'van ¥ ^ 5 * ^  door afgevaardigden van de 
boven anderen geplaatste leiding. De afzonderlijke bedrijven, door de z.g. ar-
werkelijke vrijheid van de aïbeidérs be- beidfersraden^ die de zaken met elkaar be
staat daaruit, dat ze zelf meester zijn o- spreken en besluiten nemen. De ontwik- 
ver de productie-middelen. Het wezenlij- van 2uIk etcn rädenorgatfsatie zal
ke van de toekomstige vrije werkersge- oplossing van het probleem ten gevot- 
meenschap bestaat niet daaruit, dat de ?? hebben; maar deze ontwikkeling is
arKotrl»rc1rlacc» m>nrw*/r Tr\oA ooi . hiStoriSClh, proces, dat tijd nodig heeft en 

een diepgaande verandering in inzicht en 
karakter vraagt.

arbeidersklasse genoeg voedsel krijgt; 
maar dat zij hun werk zelf, gezamenlijk 
organiseren. W ant hun werkelijk levens
geluk ligt in productieve arbeid; de fug^ B i
damentele verandering is geen verande- Dit nieuwe gezichtspunt ten opzichte van
ïing in het passieve rijk van de consump- een vrije gemeenschap is voor de meeste
tie, maar in het actieve rijk van de pro- arbeiders nog slechts een vaag begrip,
ductie. Vóór hen rijst nu het probleem Langzamerhand beginnen ze pas te be-
op, hoe deze vrijheid1 en organisatie te grijpen, hoe het ikomt, dat vroeger veel-
verenigen, hoe het meesterschap, van de befióvende arbeidersbewegingen niet ge

zien, maar moet zij ingesteld zijn op de 
vernietiging.

dh noodzaak tot het uitbouwen van de 
dri/fsörganisaties, die de grondslag moe-

gevonden, terwijl als regel nog om de 
machtsposities langs diplomatieke weg 
wordt gevochten. Het proletariaat van de 
gehele wéreld is de inzét in deze machts^ 
strijd. Nu nog voor hét grootste deel door 
het omlaagschroeven van zijn levenspeil,^ 
straks met zijn le^en.
Het wereJd-kapitalisme bereidt zich voor, r 
organiseert zich. #
Klasse staat tegenover klasse.
Aan de ene kant de organisatie van het 
kapitalisme gericht tegen het leven van 
de proletariërs, aan |de andere kant de |  
strijd van het proletariaat ter verdediging 
van eigen leven en daarom ter vernieti
ging van het kapitalisme. Zoekend en tas
tend door strijdt en nederlagen vindt het 
proletariaat zijn weg. Hoe meer het pro
letariaat hongert, en werkt des te groter 
en mächtiger; wordt het kapitaal. Iedere 
loonstrijd van tegenwoordig is een strijd 
tegen de aantasting van het gehele levens-

w t s -- ; f --- ü ------------— '  —----- w w Q  --- - ■« - — Q ——- — —
Maar de mensen willen leven... Zij wil- ten vormen van een samenleving, waar 
len leven, zonder voortdurende dreiging de arbeiders zelf het gehele maatschap- 
zonder c^agelijks* weerkerende zorgen om pelijke leven beheersen.

DF af0m SI W ant slechts de arbeiders kunnen de fa-
niefin  I  v I n S n  talc krin9ló°P van dorl°9 e» honger stui-”‘et hc* versf iet zien en « e t denken ten doQI ftJ£ het bc2it yan de j,raoductie„
W  r - J  , “ aatschaPpiJ' middelen naar zidi toe te trekken en zo
dersw aarfn z i j r iS  opnieuw orgLteeren m e n l d f 0^ “
hun iets nader tot die maatschappij. vande 0^ 1e werkende mensheid.
Een zwalk georganiseerd proletariaat De arbeiders van tegenwoordig zien een 
strijdt tegen een- georganiseerd kapitalis- nieuwe maatschappij, niet in de nabije 
me. De toekomst zal leren, dat de organi- toekomst. Ze maken zich over het algê- 
satie van de strijd van doorslaggevend meen geen voorstelling van zo’n samen
belang zal zijn voor de arbeiders. De weg Ieving. Maar in hun dagelijkse strijd wor- 
naar de overwinning gaat. over nederla- den zij gedwongen te vechten tegen een 
gen. In het groeiend verzet zal de strijd- staats-apparaat, wórden ze gedwongen de
kracht en de organisatiekracht groeien, strijd te organiseren op de grondslag der
Van oude orgdhisaties, van oude leiders bedrijven en waar zij die strijd niet onder 
beroofd kan het proletariaat slechts bou- eigen beheer houden, waar hun organisa- 
wen op eigen kracht. Nog kent het zijn tie-vorm niet hecht genoeg is, daa? volgt

de nederlaag. Zo zullen ze door hun strijd 
en nederlagen de weg naar de uitbouw

kapitaal te bevechten, zich overgeven. De 
arbeidersklasse moést zoeken naar nieu
we wegen. Maar die moeilijkheid zichzelf 
te bevrijden uit het net van „socialisti
sche” leerstellingen, hun bijgeibracht door 
de vroegere partijen en van de oude leu
zen, maaikte de arbeiders machteloos te
genover het opdringende kapitalisme, en 
veroorzaakte een periode van voortdu
rende neergang, kenmerkend voor de 
noodzaak van een nieuwe oriëntatie.
Dus, wat genoemd wordt het falen van 
de arbeidersklasse, is het falen van haar 
beperkte socialistische doelstelling. De 
ware strijd voor de bevrijding der arbei
ders moet nog beginnen. W at we kennen 
als de arbeidersbeweging in de eeuw, die 
achter ons ligt, was, in dit licht gezien, 
slechts een aaneenschakeling van voor
postengevechten van de pioniers. Intel' 
lectuelen, die maar al te graag de maat
schappelijke strijd terug willen brengen 
tot een abstracte en eenvoudige - formule, 
zijn geneigd hets geweldige doel van de 
sociale verandering[, die voor ons ligtr-le 
onderschatten. Zij^ menen, dat het veel 
gemaklkelijker is, de juiste naam in db . 
stembus te werpen.
Zij vergeten, welk een diepe, innerlijke 
revolutie in de arbeidersklasse moet 
plaats grijpen, welk een enorme hoeveel
heid van heldeir inzicht, solidariteit, door-

af-

voeren.

lijke kracht door bedreigd 
de werkers zich meester 
drijven, zullen zij 
zijn hulpbronnen 
Dan zullen de stakingen 
rakter moeten aannemen; 
bemoeiiingen der * ’
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peil der arbeiders, is een strijd tegen de 
verpaupering. Iedere strijd tegen de ver*
paupering, is een aanslag op het leven 
van het kapitalisme, j  In lhet^  (kapitalisme 
zijn oorlogen onvermijdelijk, omdat Set 
bestaan van het kapitalisme een voort
durend gevecht om de macht is, dat slechts 
kaff eindigen met de vernietiging van de 
tegenstander. Daarom kan de productie 
niet in de behoeften van de massas voor-
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krachten niet voldoende. Noft denkt het 
niet aan een nieuwe maatschappij. Maar 
toch, worden juist nö de grondslagen ge
legd van de maatschappij van morgen. 
W aar het bureaucratisch apparaat het 
wint van de zelfstandige strijd-organisa- 
tie der arbeiders, daar blijkt het dat de

riagi
van de bedrijfsorganisaties, de weg naar 
hét zélf-organiseren van pïoductie en dis
tributie steeds duidelijker voor ogen gaan 
zién. De ontwikkeling van het kapitalis
me zal hen duidelijk maken, dat er voor

arbeiders weer gekoppeld worden aan de^ de mensheid geen keus meer is, indien 
uitbuitingsmachine, dat het verzet gebro- we niet zelf de productie en distributie in
ken wordt. W e zien het in Indonesië, waar handen nemen. Terwijl het lijkt, ajsof de
de ondernemingen weer aan de vroegere communistische maatschappij verder af is
eigenaars' teruggegeven worden, we zien dan ooit, halen we haar met iedet stuk
't dichter bij huis in de E.V*C* Dit schept zelfstandige strijd dichter naar ons toe.

s waarin hun 
chaamd is, zullen verder 
schappelijke functies

aannemen van 
zal het begin zijn 

van de t3

■

zetting en moed, van trotse strijdersgeest 
nodig is omde geweldige fysieke en gees
telijke macht van hèt kapitalisme te o- 
verwinnen.

-

De werkers van de gehele wereld hebben 
leden ten dage twee machtige tegenstan
ders, twee vijandige en onderdrukkende 
kapitalistische machten tegenover zich: 't 
Monopolistisch kapitalisme van Amerika 
en Engeland en het Russische staatskapi 
talisme. De eerste beweegt zich in de rich
ting van een maatschappelijke düctètuuï, 
verborgen onder democratische vormen, 
de laatste is een openlijke dictatuur, vroe
ger met de bijvoeging „van het proleta
riaat”, 'tgeen niemand tegenwoordig ge- 
ooft. De eersten trachten met behulp van 
tiet program der democratische partijen, 
de laatste door sluwe streken en klinken
de leuzen van de communistische partij 
te  werkers in een staat van gehoorzame, 
ïoed gedrilde volgelingen te houden, die 
hechts actief worden op bevel van de 
partijleiders. De herinnering aan grootse 
strijd in het verleden helpt mede ze in ’n 
geestelijk inkeMcheid van verouder
de idee* . jen blijven. In de strijd om 
wereldheerschappij tracht ieder dezer 
machten de arbeiders in zijn greep te hou
den, door hier tegen het kapitalisme, daar 
tegen de dictatuur te ageren.
In het ontwakend verzet t^gen beiden be

ginnen de arbefcters te d^eseffen, dat ajj . s c l^ | |D o e tm .4 ^  
slechts met succes kunnen strijden, door worden zonder succes — 
het propageren van, en het vasthouden * waarschuwingsseinen. Hun nut 
aan het volkomen tegengestelde principe, van de uitbreidirg over 
Het grondbeginsel van toegewijd sa- massa s; slechts de vrees voor 
menwerjeen van Vrije en gelijke indivi- paalde uitbreiding 
duen. Aan hen de taak de manier te vin- gen consessies te doen, 
dén, om dit principe succesvol in hun de kapitalistische
practische strijd toe te passejj. wordt — en we kunnen er verzekerd van
De alles beheersende waag,, die zich hier—zijn, 
nu voordoet, is deze: zijn er aanwijzingen stand telkens 
van een bestaande of een zich ontwi(cke~ zal 
lende strijdgeest onder de arbeidersklassé? • Als dan 
Daarom moeten wij/ het véld van de strijd metingen gaat 
der politieke partijen, die er nu hoofdzake- schappelijke orde 
lijk‘op gericht zijn de massas een rad voor wordt, ab  het kapitalisme 
de ogen te draaien, verlaten en ons wen* 
den naar het veld der economische belan
gen, waar de massa's intuitief hun bittere 
strijd voor hun 
Hier zien we, 
ken verdwijnen en 
het grootbedrijf, 
houden de 
arbeiders te 
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italistischen meester dat hen dwingt te 
len als een eenheid. In deze bespre
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ue nwi: Ais Koca het met gekocht had, 
toen moeder stierf, bad ie het üiet en 
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-M' ITOOMEMER^IE
Met dc jaarwisseling is in Nederland een 
nieuw blad verschenen onder de n a a i 
„Atoom’-maandblad gewijd aan de 
atoom-energie en haar gevolgen voor 
mens en samenleving.”
We-weten geen betere weg om onze in-

p! stemming met ihet verschijnen van dit tijd
schrift te betuigen dan de woorden, die de 
uitgevers ter inleiding vooraf laten gaan, 

i  hier weer te geven:
Van de ontwikkeling der natuurweten
schap en van de technische toepassing van 
haar resultaten, hebben velen, wien het 
geluk der mensheid ter harte ging, 'hoge 
verwachtingen gekoesterd. Deze ver
wachtingen zijn in velerlei opzicht, ge
rechtvaardigd gebleken.
De hoge verwachtingen van Mens en 
Wetenschap.
Pe in de natuur besloten Energie kon in 
steeds toenemende mate en op steeds vol
maakter wijze in dienst worden gesteld 
van het maatschappelijke en culturele le
ven. Steenkool en. olie, stoom eq. electri- 
citeit, door de techniek voor de behoeften 
der samenleving in geschikte vormen ge
bracht, verhoogden het sociale welvaarts
peil, maalkten de stoute fantasieën om-* 
trent het economisch en cultureel verkeer 
tussen de volken tot werkelijkheid. 
D^ipaterie^ door natuur- en scheikunde 
in haar allerfijnste details en meest ver
wikkelde samenstellingen onderzocht en 
beheerst, bleek voor volksvoeding en-ge-’ 
neeskunde, voor kleding en huisvesting, 
voor nijverheid en industrie» onvermoede 
mogelijkheden in zich te bergen.
Telegrafie en telefonie, phototechniek en 
kleurendruk, film en radio, brachten jhet 
culturele bezit der mensheid binnen het 
gehoor en het gezicht der massa.
Hebben Meiis en Wetenschap gefaald?
Maar ook deze medaille bleek haar keer
zijde te hebben.
Of met de verhoging van. het materiële en 
culturele welvaartspeil niet veeleer een 
inzinking dan een verhoging van de gees
telijke levensstandaard gepaard ging, of

K ':-v il  
fe
i  kwam zeker niet op de laatste plaats door 

zijn physieke eigenschappen, de bekende 
apostelkop en zijn hele voorkomen, de 
grote zelfbeheersing, waarmee hij alle 
hoon en lof verdroeg, een ongeloyelijk uit
houdingsvermogen en een grote welspre
kendheid, die zeer eenvoudig was. Deze 
kwaliteiten veroorzaakten vooral bij vele 
ouderen een messiaanverering, die geluk
kig aan het uitsterven is. Zijn sociaal-de
mocratische tegenstanders daarentegen 
beweerden, dat geloof in Domela voor de 
arbeiders schadelijker was dan geloof in

et slot van zijn gedenkschriften gaf 
i satyre van ae grafrede, welke ge- 

zou zijn indien hij in 1884, 1888,
 ̂1898 zou zijn gestorven en ten-ïm m

het werkelijke levensgeluk er niet eerder 
verlies dan winst bij boelkte, werd reeds 
voor velen een steeds klemmender vraag. 
Tot een acuut en specifiek probleem werd 
deze vraag toen in twee achtereenvolgen- 
de wereldoorlogen natuurwetenschap en 
techniek op vroeger ongekende wijze in 
diénst-werden gesteld van cultuurverniê- 
ling en mens vernietiging. Gifgas en bom
menwerper, phosphorbom en raketpro- 
jectiel waren ingenieuze, maar vreselijke 
toepassingen van de door physica en che
mie ontsloten geheimen van materie en 
energie.
De Atoombom werd tot wapen«
In de wedstrijd der volkeren, zich van de 
meest volmaakte vernietigingsmiddelen te 
voorzien, realiseerde tenslotte de gemili
tariseerde techniek de mogelijkheid, die 
door de wetenschap reeds was aangewe
zen: de ontsluiting der energie die in de 
materie zelf is verborgen, de vrijmaking 
der energie uit de kernen der atomen»
En de vernietigende uitwerking van deze 
atoomenergie -deed de wereld veïsteld 
staan. Het probleem verkreeg hiermede 
de ernst van een crisis. De kernenergie 
werd tot een kernprobleem der interna
tionale samenleving. - _ _
De atoombom bracht het einde van de 
oorlog, maar de mensheid is met 't resul
taat van ’ha^r rusteloos streven, de na
tuur aan zich te onderwerpen, met de ont
sluiting van de atoomenergie, dodelijk 
verlegen.
Voor ¥ vredesdoeleinden toegepast zijn 
haar mogelijkheden voor het .maatschap
pelijk en economisch leven, voor genees
kunde en wetensdfiap, nog rliet te over- 
zien, doch zeer zeker van verre strekking. 
Gesteld in dienst van de machtsstrijd der 
volken zijn haar gevolgen te huivering
wekkend om in te denken. Hiroshima en 
Nagasaki waren nog slechte een voor
proef van wat een werkelijke en «weder
zijdse atoomoorlog aan leed over de we
reld zal brengen.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID 
Zwaar is de morele verantwoordelijkheid

slotte zoals hij het wenste: rondom het 
graf stond een grote schare vrienden, 
maar stil en plechtig werden^ de laatste 
overblijfselen van de man neergezet, die 
gewerkt had voor de verlossing van het 
proletariaat. Geen bloemen of kransen 
versierden zijn graf en op uitdrukkelijk 
verlangen van de overledene werd er geen 
woord gesproken, want hij wenste niet, 
dat voor de zoveelste maal waarheid zou 
worden het woord: Hier liggen de doden 
en liegen de levenden.

*
Op deze oudejaarsavond herdenken wij 
echter zijn geboorte een eeuw geleden en 
na alle verguizing en verheerlijking kun
nen wij hem zien in zijn tijd en zijn functie 
d a n k b a a r  w a a rd e ren .

waarvoor het bezit der atoomenergie de 
mensheid stelt.
Datr bij degenen, die direct of indirect bij 
haar ontsluiting waren betrokken en wier 
medewerking bij haar verdere ontwikke
ling onmisbaar is, bij die atoomspedalis- 
ten en bij de natuurwetenschappelijke on
derzoekers in het algemeen, het besef van 
d'eze verantwoordelijkheid zeer sterk leeft 
i» ̂ eer -veiheugend en kan-u itermate groot
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belang blijken.
Maar de verantwoordelijkheid voor het
geen de samenleving deed en doen zal, 
met de atoomenergie, ligt op die samen
leving op haar geheel, raakt ieder, die. 
bewust aan het culturele leven deelneemt. 
Zij geldt trouwens evenzeer de toepassing 
van de resultaten van het gehele natuur
wetenschappelijk onderzoek. De atoome
nergie stelt haar slechts in haar volle 
ernst aan het licht. * v v

; •* S* ik* ■ ifrét+i Zij treft ook niet alleen Amerika, of de
grote mogendheden samen, doch elk land, 
dat in de internationale samenleving een 
stem heeft en invloed kan doen gelden... 
Het maandblad „Atoom’* wil algemeen 
bevattelijike, doch tevens deskundig ver- 
ijthtwoorde, zakelijke voorlichting geven, 
iowel over de wetenschappelijke grond
slagen als over de technische toepassin
gen der atoomenergie.
Het wil de vragen van nationale en in
ternationale rechtsorde, die_j®ttJbfik-pro* 
bleem zijn verbonden, onder de aandacht 
van het publiek brengen en bïf de beoor
deling daarvan leiding geven.
Het wil het besef van morele verant
woordelijkheid ten aanzien van de toe
passing van de atoomenergie, zowel als 
van de vruchten van het gehele natuur
wetenschappelijk onderzoek, in brede 
kring wekken en versterken........

Wij zien evenals de uitgevets van dit blad 
de noodzaak dat de brede lagen van de 
bevolking doordrongen worden van de 
draagwijdte van de toepassing van de 
atpom-energier De meeste mensen hebben 
nog geen besef van het gevaar, dat 'hen 
dreigt. Zij weten nog niet wat het bete
kent, dat de beschikking over de resul
taten van het wetenschappelijk onderzoek 
in handen is van enkelen.
De geleerden zelf waren zich tot dusver
re niet-bewust varf hun positie in deze 
maatschappij. Ze hebben meegewèrkt aan 
het onderzoek van de atoom-energie en - 
meenden, dat de wetenschap in dienst der 
mensheid stond. De toepassing en het ge
bruik van de atoom-bom heeft hen tot 
het besef gebracht, dat ook zij niet be
schikken over hun eigen product, maar 
dat zij de resultaten van hun wetenschap* 
pelijk onderzoek moeten afstaan óan de 
kapitalistische machthebbers. Ze zijn ge
schrokken van lFun eigen werk. Dit had
den ze niet bedoeld. Inplaats van de mens
heid te dienen werken zij zonder dit te 
willen,. mede aan de ondergang van de 
mensheid.

Zij willen nu trachten het onheil te voor
tkomen. Zij denken dit te kunnen door zich 
te verehigèn in een Verbond van weten-
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Uit de persbrrichten komt echter duide
lijk naar voren, dat de arbeiders zich niet 
meer dopr leiders, hetzij ministers of vak
bonzen, in het gareel laten dwingen. „Ze 
verklaren ook geen genoegen te willen 
nemen .mee ae oeione aer regering om 
voor 31 Januari 1947 voorstellen te doen, 
of maatregelen te nemen om de lonen aan

ZijPeisen reeds'thans hogere lonen. Het 
merkwaardige is zeker, dat 13.000 haven
arbeiders in staking blijven, niettegen
staande de leiders van de grote vakver
enigingen, die haast allen omvatten, dat 
afrieden en alles deden om dit te voorko
men en te beeindigen.” zo schrijft „Het 
Handelsblad" van 20 December.
Het is wel duidelijk dat de arbeiders de 
nieuwte machtsverhoudingen voor ogen 
krijgen, waarbij ze het stakingswapen in 
nieuwe vorm moeten Ieren hanteren. 
Willen zij blijven volharden in hun verzet, 
dan zullen zij tot zelfstandige organisatie 
moeten komen en deze zover mogelijk moe
ten uitbreiden. Het is dan niet slechts 
noodzakclijk, dat stakingscomitees geko
zen worden, maar iedere staker moet actief 
in de strijd betrokken worden. Men zal 
door betogingen en het verspreiden van 
manifesten of stakerskranten de publieke 
mening moeten beinvloeden, men zal de 
stakingen moeten trachten uit te breiden, 
verbindingen leggen met aanverwante be
drijven en voöral gezamenlijk overleggen 
wat er te doen staat en beslissingen nemen. 
De kracht van het stakingswapen wordt 
bepaald door de mate waarin de arbeiders 
in staat zijn hun strijd zelfstandig te orga
niseren op de grondslag van de bedrijven.

‘i
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Half December brak in de Antwerpse ha- groepjes tegelijk, maar toch zó, dat nu
ven opnieuw een staking uit, terwijl de vo- reeds 2000 man ontslagen zijn. Die heren
rig* nu juist drie maanden achter de rug doen dus toch wat ze willen, al wekt dit
is. Het einde van heé conflict in September natuurlijk een diepe misnoegdheid onder de
was dan ook zó onbevredigend, dat de tüst_arbeiders. Q p J och is je  ondergrond, yan
sinds die tijd feitelijk niet is teruggekeerd, het nu lopende conflict van andere aard.
W e herinneren ons, dat de Septembersta- Er wordt vooral geëist, dat de loonstop
king zijn oorzaak vond in een aangekon- doorbroken wordt. En op dit punt vinden
digd massa-ontslag. Gedurende de Duitse de arbeiders behalve bij de ondernemers
bezetting was het in de haven drukker dan tevens de heftigste tegenstanders bij de
tegenwoordig en zodoende kunnen nu niet sociaal-democraten, de vakbonzen en de
alle bootwerkers geregeld te werkgesteld Stalinisten' En ondertussen klauteren de
worden. De patroons en de vakbonden wa~ prijzen omhoog.
ren toen overeengekomen, de overtottigen Het Belgisch Vakverbond strijdt op haar
af te voeren, om het bedrijf op een gezonde manier tegen de duurte en voor het beheer-
financiële grondslag lte brengen. Deze hele sen der productie. Op 12 Oct. riep het de
kwestie was echter buiten alle arbeiders arbeiders op, te demonstreren voor net op-
om geregeld en ’t  bleek, dat zij met deze richten van „Ondernemingsraden” als
ziens- en handelwijze niet accoord gingen, nieuwe vorm van economische democratie.
Het voorgenomen massa-ontslag van 6000 Het is de vorm, waarin de vakbonzen en
man werd met een staking beantwoord, partijleiders zich vette baantjes in het be-
waarbij de arbeiders verlangden, dat alle drijfsleven trachten te verzekeren en waar-
dokken volgens een nummerstelsel onder bij ze de levensvoorwaarden voor heel de
controle van de Äbeiders te werkgesteld arbeidende bevolking vanuit centrale bu-
zouden worden. De staking stond onder ro’s dicteren. Het is de vorm, waarin men
leiding van een comité uit de havenwerkers, de uitbuiting van de „vrije loonarbeider”
Natuurlijk beklaagden de vakbonden zich uit de tijd van het libérale kapitalisme tot
over het gebrek aan discipline van hun. le- krachtig georganiseerde uitbuiting-traetó
den. Bovendien hadden de dokkers de hele te maken,
kwestie volgens hen niet goed begrepen, 
zodat die hele zaak nog eens. duidelijk ge-

de arbeiders te he

werd'georganiseerd, zag men in 
pen van deze betoging af. Men 
op die dag slechts een algemene/fï 
leeting in een zaal w 
runnen, doch die 

was gevuld. Hieruit blijkt 
werpse arbeiders al bitter 
wen hebben in de vakbonzen 
partijleiders. Zi> begrijpen best, 
die frodkniet veel goeds te
De aanleiding (‘niet zo zeer de fei 
oorzaak) van deze staking ligt in een 
test tegen het affakkersysteem. Op
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pen als onderki 
den de vakbonzen 
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lozenuitkering te weigeren. Maar toen 
ging het helemaal mis. Alle havenwerkers 
legden als één man het werk neer. En als 
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Ondertussen bleek het georganiseerde sla- 
ig aantrekkingskracht op

kwestie werd zolang opgeschort en op deze 
voorwaarde wist de vakbondleiding toen 
een kleine meerderheid voor het opheffen 
van de staking te krijgen.
W e zijn nu drie maanden verder. Weer ligt

arbeiders te hebben. In Antwerpen na
men 10000 arbeiders er aan deel, wat ze
ker nog 10000 te veel was. Maar voor een 
3tad als Antwerpen'kin men dat gerust 
een fiasco noemen, omdat hier alleen reeds 
6000 havenarbeiders zijn. Van de dokken

de haven stil. Na het opheffen der Septem- namen slechts 500 man aan de betoging
berstaking. begonnen de ondernemers toch deel. Toen dén ook op 5 December een
met het uitdelen van ontslagen, bij kleine soortgelijke betoging voor het hele land

schappelijke onderzoekers, die de kennis 
van de atoomenergie op zo groot moge
lijke schaal zal verspreiden en zal aan
dringen op het onder controle brengen 
van de toepassing van de atoom-energie 
op maatschappelijk gebied.
Het ia verheugend, dat bij de wetenschap
pelijke onderzoekers zoveel verantwoor
delijkheidsbesef leeft en dat zij niet alleen 
het gevaar onder ogen durven zien, maar 
ook begrijpen dat dit besef in de brede 
massa moet doordringen.
Maar ligt het dan ook niet voor de hand 
dat het atoombomgevaar slechts teniet 
gedaan kan worden door de grote mas
sa van de bevolking? Niet de machtigen, 
maar de gewone mensen, de werkende 
mensen, worden in- de eerste plaats de 
slachtoffers van een atoom-oorlog. De 
geleerden dringen aan op controle dpor 
de regeringen der grote mogendheden 
op de atoom-energie, De noodzaak, waar
uit de-atoombom geboren werd, bewijst 
de onmacht van de machtigen der aarde 
om het gevaar voor de mensen af te wen
den. Dat kunnen alleen de mensen zelf.

Regeringen zijn vertegenwoordigers van 
kapitaalsmachten. Zij worden in hun be
sluiten en handelingen gedreven door ka
pitalistische belangen,; door winstmotie
ven. Met mensenlevens, met leed of ge
luk van de massa houden zij geen reke
ning. De bevolkingen zelf, hebben geen 
enkel belang bij de aanmaak en het ge
bruik van atoombommen, zij, en zij alleen 
kunnen het gevaar opheffen, doordat zij 
de noodzaak van het gevaar opheffen, 
wat gelegen is in het kapitalistische stel
sel zelve. De geleerden, die menen, dat zij 
het bij de machtigen moeten zoeken, zul
len bedrogen uitkomen. Zij koesteren een 
gevaarlijke illusie, De gtote massa van de 
bevolking moet niet alleen doordrongen 
worden van de betekenis van de atoom
energie, maar ook doordrongen worden 
van het besef, dat het kapitalisme ons 
door zijn atoombom voor het alternatief 
stelt: chaos, vernietiging der mensheid of 
vernietiging van het kapitalisme. Ook de 
geleerden moeten dit'besef krijgen, dan 
pas stellen zij zich werkelijk in dienst 
van de mensheid.

grote irakver- 
omvatten, dat 

voorko-
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em een r den tot aiels. Maar die verklaring verbindt 
wel. Het verbindt de loonslaven tot het 
opgeven van hun middel tot verzet: de 
staking. Door iedere staking wordt het 
„algemeen welzijn” geschaad. Openlijk en 
terüjk kunnen zij niet zeggen: „jullie moe- 
ten je verbinden niet meex te staken”. Den

8
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Als ik vanuit mijn venstér naar rechts kijk, was in vroegere dagen een probleem, maar 
dan ziè ik in de verte door de bomen sche- tegenwoordig met centrale verwarming
meren het huis van mijnheer K. In de ta- hoef je niet meer te verkleumen als je even leu JC VC1U1UMC11 ultv ^
bak, in Indië is hij rijk geworden. Twee en op de gang of het toilet komt. De tempé- hadden ze gauw hun a a n h a n g  verloren,
dertig kamers Bevat het huis. De heer K. ratuur is overal aangenaam. En voor bui- y / ie echter denkt, dat hier de list ophoudt,
woont" alleen, hij ia zes en aeventig- jaar— tenr  buitenshuis-kan men zich kleden.--------vergist zich* Nooit zullen wij het stakings-=
oud. Natuurlijk heeft hij een huisknecht 
en een huishoudster met een vrouw tfoor 
ruw werk. In den tuin, een park, zie ik de 
heer K. somtijds wandelen. Overigens ligt 
het stil en verlaten. De afrastering was 
niet mooi meer, hier en daar verroest en 
er was zelfs een plaats waar onverlaten 
kans hadden gezien een opening te maken 
om aardbeien te stelen; daarom is er zo 
juist een nieuwe afrastering gemaakt voor 
vierduizend gulden. Links staat dichtbij 
een huis van kleinere allures, met een tiuö, 
geen park. Toch altijd nog zestien kamers. 
Het heeft ook iets met Indië te maken en

Verklaring.
De Besturen

wfepen opgeven, heet het en waarachtig
van het N.V.V

wordt ook bewoond door een heer alleen. Deze verklaring is niet opgesteld door 
De heer van G. heeft verleden jaar zijn 
yrouw verloren; hij is zes en vijftig en 
wordt ook verzorgd door een huishoud-

, het kan voorkomen dat ze meedoen,, dat ze
-  - -  .. M - .c5  * de staking goedkeuren tegen alle algemeen
E.V.C. verklaren, dat het A.N.V.B. de we|2jjn in.......om er dan zo snel mogelijk
verwezenlijking van zijn doeleinden zal ^  cinde aan te maken
nastreven door middel van overleg. Dc toestan<j VOOr dc arbeidersklasse is zo
Eerst wanneer dit overleg niet tot rede- moeilijker dan dat 2e helemaal geen orga-

nisatie hadden, zoals onder het Tzarisme 
in Rusland. Ze krijgen niet alleen de on- 
dernemers met hun "staat te bestrijden, 
maar ook nog hun eigen (•) organisaties. 
Dit zijn de barrieres die hun de weg ver
sperren om het kapitaal werkelijk slagen 
toe fe brengen, maar hun positie dringt 
tot verzet. De druk stijgt met de dag.
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W eekblad " S p - r t a c u s "  
P ost / tu 9 j7 C 4 ?  2 aift j:

Aan onze  l e z e r s  en v r
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lijke resultaten leidt, zal met volledige 
in achtneming van het algemeen wel
zijn, de democratische rechtsorde en de 
bijzonder moeilijke omstandigheden, 
waarin ons land1 thans verkeert, tot het 
neerleggen van den arbeid kunnen wor
den overgegaan.”

ster enz. Veel verder, ook links, het dak 
van een huis. dat er*ook mag zijn. Naar 
schatting toch stellig een dozijn kamers. 
Een echtpaar op leeftijd uit Indie. Maar 
daar recht voor me uit, op honderd meters 
afstand, dat huis is toch wel werkelijk 
bewoond. W ant het echtpaar D. heeft on
langs zoon en dochter met twee jonge kin
deren gerepatrieerd uit Indië binnen zijn 

ontvangen.. Een mooi huis, pas op-
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mijnheer K. met zijn twee en dertig ka- Daardoor zal de noodzaak om de strijd-
mers, verwarmde gangen en bediening of zelve te organiseren hoe langer hoe meer
de bankier P. met zijn zwembad en wan- doordringen en een geestelijke omvorming

1 «f _ -  f f . .  r» t* 1 • • 1 —___ _ _    — .  _  » *« L 4 am I n A i d f  A

geschilderd; wat het aantal kamers betreft 
zal het wel niet veel onderdoen voor *

deltuin en kostbare broeikassen, waar 
geen ruitje aan ontbreekt. Zij is opgesteld 
door de besturen van die aelen van het 
„algemeen welzijn*’ die in de grote steden 
in mensenpakhuizen wonen, die als het 
nog donker is, zich naar de Werkplaatsen 
en havens begeven om het „algemeen wel
zijn” te dienen, die in treinen en vracht
wagens naar de geteisterde gebieden van 
„het algemeen wielzijn” worden vervoerd

bij1 de massa bewerken 4»e hen ten laatste 
in staat zal stellen een werkelijk algemeen 
welzijn te vestigen.

schrijnende nood.'
De arbeiders ondervinden dagelijks, wat 
er van terecht komt, als zij het N.V.V. en 
minister Drees voor 'hen laten zorgen. 
Voo* hen brengt het schrijnende nood 
zonder hoop op betere toekomst. De chaos 
die volgens Drees en consorten een ge-
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nu werkelijk van elkaar „bezoeken” sprake 
kan zijn, wat altijd een prettige afwisseling1 
brengt in het dagelijkse leven. Voor de 
benzine hoeft men het niet meer te laten.

rouwens,

Correctie: Arbeidersraden
Voor lezers van het door ons uitgegeven 
iboek: „De Arbeidersraden”

s % in prijs verlaagd, 
veel kolen voor nodig om 

te verwarmen. Dat

Er zijn eenlpaa^drukfofle^lngeslopen. 
is a) heel gauw na de be- die leuzen, maar leuzen zijn, waaraan ^o- Regel 29 van blz. 185 en regel 38 van blz.

—*3------ - g e ilaa rd e  gehecht kan worden als aan 1 1 ® zijn niet op
e anti-kapitalistische propaganda van en moeten verwisseld worden, U t

reg
juiste plaaW 

►ld ̂ worden.
omen
lfier

wijlen den Führer? Die leuzen, ze verbin- gëlfcve dete correctie aan te brengen.

Een nieuw Jaor  z i j n  w i j  * n g e t r e d e n  
Éen jtinjp v a n '  pract- i  s c h e  en g e e s t e l i j k e  a c t i v i t e i  
t o t  h e t  v i n d e n  vr\n d e  n ie u w e  vormen -van s t r i j d  
d i e  v o e r  h o t  n i e m e  t i j d p e r k  wa®i*ln w£ J« l e v e n  wo

Ir. 4a  t  oude 5~"r h e e f t  ooi-: S p a r t a c u s  h aar  d a a ro p  of.:  e s  ten-: 
i d e e e n  v o o r t d u r e n d  gep i’d p a g e e r d .  " S p a r t a c u s " , d a t  r . i l  z e p p e n  < 
t r e k k e l i j k  k l e i n e  (rroep v a n  a c t i e v e '  a r b e i d e r s  d i e  ro n d  
s t a a k u n n e n ' w e l h a a s t  i n  d e  en e  o l n g a i n  w 
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v o e l e r S le  menaanu ,f: een  l e i d e r s ,  
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lichtend voorbeel
In n artikel over de toestanden in Frank
rijk en Nederland schrijft „Het Vrije

~r  „net a iy c a ,^  •  Volk” o&der meer: Het streven mreft dig afdalen in de mijnen. Die op g^ote , ••
... ............... ................. ........................ het schepen worden geladen om in verre stre- evenwicht tussen lonen en
grote witte huis van mijnheer K. Ja het zal ken met geweer en bajonet „het algemeen j* |  ^ r"te p]aats te vinj en ^ OOI het vcr-
zowat even groot zijn als die grote rood^ welzijn” te dienen. Die gedeporteerd, ver- 1 A* nrürm ot>rst daarna door
stenen villa op die heuvel met de vijver in jaagd èn verkwanseld worden alles ter 9 P \ . ,
de diepte ervoor van mijnheer V. Die is van een of ander algemeen w elzij, ^ h o g ^ g  van ^  lonen de zorg van M -
*  d ik V d e  tachtig en gaat voetje voor Voor hen allen bestaat e e n  brandstoffen- -s te r  Dxee^om %
voetje. Met zijn vrouw van ongeveer vijf- probleem, een voedselprobleem een kle- , ^  *r trekken van een beleid I
tig en een zoon bewonen ze dit gebouw, dingprobleem en een woonprobleem. Voor k t ,  a* nnr A* rifinrs<s v n o r  dé
Maar het grootste huis ih de omgeving, he„ is iederen dag een aaneenschalceling dat ons b e W tv o o r  de dhaos en voor de
waarvan ik hiervandaan nog nèt een wit ,  Van problemen. De besturen van de fuse- sennjnenae
kozijn tussen de bomen zie lichten, is het rende bonden hebben het niet eens nodig
huis van den bankier P. Dat is eigenlijk geacht zich a f  te vragen, of er wel een
een landgoed. De broeikassen steken bo- algemeen welzijn bestaat. Het wordt als
ven de muur uit, die het gedeeltelijk om- een vanzelfsprekend 'feit aangenomen, dat
ringt. Het zwembad ligt in de bossen, dat voor geen tegenspraak vatbaar is. Dat
kun je van buitenaf niet zien» De heer P. werd het altijd, d.w.z. door iédere onder- — « 7 , ..
heeft kinderen, niet veel, allen getrouwd drukkende macht. Door de slavenhouders votg van de hoge lonenzouzij n- sch
en wonende dichtbij, een kilometer of vier der oudheid, door de landedelen. die de hen met af. De kapUahst.sche ordemng
vijf. Dat is met-de „wagen” een wip en boeren onderdrukten, door den staat der v00/ f f ” c moe
juist leuk om even een kopje koffie te ko- kapitalisten en hun zaakwaarnemers de D* arbe.ders zullen hun pwltjes zelf moe-
men halen. Ja, zo buiten heb je een auto valcbonzen. Soms, wanneer b.v. in „Wer- ten doppen m hun e 8«n s‘ri^  Jn de be-
beslist nodig. W at we zonder dit verkeers- kend Nederland" gesproken wordt van 4n,ve^V . x, v  Ä r
middel zouden moeten beginnen, heeft ons „strijd voor een menswaardig bestaan’’; de nöM.het N .V V .j jM tj» « tdie minte-
de Duitse bezetting geleerd. Maar nu, met strijd voor ’n samenleving waarin voor de ‘ers verdwijnen is niet zo belang^ jk d
telefoon en auto, woont men op vijf kilo- behoeften en niet voor de winst gepïodu- de welvaar van e w
meter afstand zo goed als naast elkaar, ceerd wordt, zou men menen, dat deze
Alleen met dit aangename verschil, dat er heren er anders over denken. Volgens

deze leuzen zou men zeggen, dat de heren
"toch ook iets afwisten van de leugen van 
een „algemeen welzijn.” Een algemeen 
welzijn, waar millioenen geen menswaar
dig bestaan hebben, waar....... Of zouden

c n l  Spr.rt:'cu.s i n  
i . ’I^^r h e t  i n  b r e d e r  k r i n *5 u .1 

i n  de  a l l e r e e r a t e  p l a a t s  h e t  werk r i j n  v a n  de  
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Atoombom chantage
Op 31 December 1946 ging het bericht 
door dc pers, dat de UNO-commissie voor 
de atoom-energie liet plfui Baruch heeft 
goedgelkeurd en aan -de Veiligheidsraad 
zal voorleggen. Rusland en Polen hadden 
zich van toestemming onthouden.
Rusland maakte bezwaren tegen de bepa
ling, dat tegenover het in te stellen inter
nationale . contróle-lichaam (de A.D.A.- 
Atomic Development Aufchority) het ve
to-recht’niet meer van kracht zou zijn. 
Gromijko de vertegenwoordiger van Rus- 
lajid - noemde het Baruchplan in strijd 
met „de beginselen van het Handvest van 
de Verenigde Naties” £n drong er op aan, 
dat A e  gróte Vijf het redit van veto zou
den behouden bij de bestraffing van lan
den, die er op betrapt zouden worden in 
het geheim atoomwapens te vervaardigen. 
Het Russische standpunt is, dat gelijk ook 
in alle andere vraagstukken die in dc 
UNO Worden behandeld, er eenstemmig
heid van mening moet zijn tussen de vijf 
grote mogendheden. Met andere woor
den: Rusland is alleen voor internationa
le samenwerking te vinden, voor zover er 
eenstemmigheid tussen de vijf gïote mo
gendheden bereikt Jkan worden. De klei
nere- landen worden blijkbaar als aan* J  
hangsels van deze grote mogendheden be
schouwd, wat, zoals iedereen weet, ook 
niet met de feiten iü tegenspraak is.

Nu heeft de practijk van de zogenaamd 
samenwerkende volkeren in de UNO uit
geweken, dat in nagenoeg alle belangrijke 
vraagstukken deze eenstemmigheid niet 
bereikt kaïr worden. Neemt men de proef 
op de som en wordt tot stemming over
gegaan dan maakt meestal Rusland, als 
het met degenomen besluittjifeiet accoord 
gaat, van het recht van vetö"gebruik, zo- ' 
dat het besluit geen kracht van geldigheid 
heeft. Hêt veto-recht is dus het struikel
blok, waarop alle beslissingen in de UNO 
stranden. In wezen komt hierin tot uit
drukking dat samenwerking tussen de 
grote mogendheden niet mogelijk is>. Die 
was alleen aanwezig zolang het er om ging 
Nazi-Duitsland te overwinnen, terwijl de 
tegenstellingen onmiddellifk naar voren 
kwamen, toen de nieuwe verhoudingen 
gerégeld moesten worden.* Het behoort 
tot de politieke propaganda het zo voor te

stellen, alsof ihet alleen aan Rusland Kgt, 
indien men niet tot overeenstemming 
komt. De vrede in de wfcreld zou kunnen 
worden gewaarborgd, a»  dit land niet van 
het recht van veto gebruik maakte en zich 
bij de met meerderheid van stemmen {je
nomen besluiten zou neerleggen. Het heeft 
niet lang geduurd of er aingen stemjpen 
op, die het veto-redit wilden afschaffen. 
Natuurlijk hoort ook tot dat soort politie
ke propaganda, dat men vergeet op de 
betekenis van deze beoogde regeling te 
wijzen.* Immers, de grote meerderheid der 
bij de UNO aangesloten Naties volgt de 
politiek van AmerSka en Engeland, en 
Rusland zou zidh, als het van zijn veto
recht geen gebruik meer kon maken, aan 
de beslissingen van de UNO moeten on-

onacrsieneu »  ^  :—
houdingen absoluut ontinnig, tenzij men 
in werkelijkheid de pojjing die er achter 
zit, langs deze weg ook Rusland ondet t
gezag van Engeland 
gen, er mee wil verb 
dan ook in feite niet 
veto-recht afstand 
val niet 
tpet den dag dui 
te madhtcomplexen

Amerika te bren- 
Men verwacht 

land van zijn 
In ieder ae- 

En toch wordt net 
V dat de twee gro- 

d  met zijn sa
tellieten en Amerika-Eögeland met in hua 
gévolg de meeste andere landen der we
reld op den duur niet door kunnen gaan. 
ieder zijn eigen politiek te volgen. De we
reld is te klein geworden; de
genpolitiek der grot^* kapit 
botst op alle mogelijke punte 
Het belang van ae en* macht eist dat het

belan- 
achten

elijke punten op elkaar.
__jng van de enf macht eist dat het

andere belang moet wijken en meer en 
meer wordt het duidetyk dat er gestreden 
zal worden om uit te maken, wie wijken
moet. ;" ' *•
De pogingen, om dit door de beslissingen
van de UNO uit te maken, zijn-mislukt

UK d» Inhoud:
1 M anhattan-D istrict an da grot»  vltf
2  Raamplan, ram -plan, ram pplan
3  Arbaldarsjaugd .

—

Een internationaal parlement, wat de 
UNO had moeten worden, is niet moge
lijk, waar het er om gaat, dat de ene macht 
zich aan de andere moet onderwerpen. 
Men wist dit trouwens van de aanvang 
al heel goed, want er is geen ogenblik gr- 
weest waarin niet met alle kracht aan de 
uitbouw van het militaire apparaat is ge
werkt. Dat geldt voor alle landen van da 
wereid, maar voornamelijk voor Amerika 
én Rusland. Dat is in ’t geheel geen ge
heim, iedereen weet, er van. Juist dit; we
ten brengt een gevoel van onzekerheid en 
van onmacht tegenover tiet steeds nade
rende gevaar van een nieuwe oorlog bij 
de grote massa der mensen te weeg. Het 
verlangen naar veiligheid en vrede is 
groot, het wordt groter, naarmate het ge
vaar dichterbij komt. , . -
Tegen deze* achtergrond moet men de 
poging zien om een internationale contro
le op de productie van de atoom-energie 
in te stellen. Alle landen, zowel Amerika 
als Rusland met hun aanhang zijn voor 
deze contröle, die éen waarborg ervoor 
zal moeten zijn, dat de atoomenergie al
leen voor vredesdoeleinden wordt ge
bruikt. De atoombommen, op Hiroshima 
en Nagasaki gebruikt, en die waarmee 
nadien op het eiland Bikini nieuwe proef
nemingen zijn genomen, hebben getoond 
het beslissende oorlogswapen te zijn. A- 
merika heeft door het bezit van een hon
derdtal van deze bommen en - wat meer 
zegt -  dóór een grote industriële installa
tie. die deze bommen bij voortduring kan 
produceren, in een oorlof, die nu zou uit
breken. de beslissende macht Onder de 
druk van een grootse propaganda, die 
voornamelijk in Amerika zeer sterk was 
en die uitging juist van de geleerden, die 
het mogeli/k hadden gemaakt, dat de «- 
toombom kon worden geproduceerd, ver
klaarde zich de Amerikaanse regering 
voor de controle op de atoom-energie. Er 
wérd een commissie van vijf personen uit 
de burger wereW samengesteld, onder 
wier beheer alle werkzaamheden, die met 
de atoom-energie verband houden, wer
den gesteld. (Elders in dit blad brengen we 
hierover nadere gegevens). De richtlij- 
nén, waarnaar de commissie te werk moet 
gaan. zijn samengeva. in het z.g. Baruch
plan, hetzelfde plan dat volgens Ameri
kaanse opvatting ook aan de internationa
le controle-commissie ten grondslag zal 
liggen. Maar dit plan beoogt niet een pro-


