
U it h e t  d o n k e r e  Z u id en .
-  Hoewel het werkeh onder revolution-

naire arbeiders in Brabant en Limburg, 
het z,g.n. donkere Zuiden, honderdmaal 
moeilijker is dan  onder de arbeiders in 
'het meer verlichte” andere deel-van ons

• land, hoewel daar ook de vakbeweging 
ingeschakeld is in het apparaat van sa
menwerking met de réactie en dus de zelf
werkzaamheid d er arbeiders op veel gro
tere problemen stuit, groeit ook daar het 
bewustzijn bij de arbeidersklasse dat, 
wil zij verbetering bereiken zij het zelf 
zal moeten doen.

-Kregen we eerst begin April de__sta^- 
X king op een drietal textielbedrijven te

G |idrop , w aar onder eigen strijdleiding 
een belangrijke verbetering van loon- en 
arbeidsvoorw aarden w erd bevochten, • nu 
w eer zijn sedert plm. drie weken de ar-

- p f ders Yan de* spinnerij der fa. J. A.
Blomjous te .Tilburg onder eigen lei&ng 
Jn staking gegaan. Geen . vakorganisatie 
of politieke partij heeft in deze actie stem, 
het zijn. uitsluitend de arbeiders-zelf, die

• op hun, wijze deze strijd voeren. En hét 
moet gezegd worden,; ze doen het goed. 
Zij geven circulaires uit waarin regelma
tig In lichtingen worden gegeven omtrent 
de stand van hun conflict/ Zij werken

. - met steunbonnen bij de andere fabrieken;, 
zijverstrekken  communiqué’s aan de pers! 
Kortom ze doen alles om de meest moge
lijke ruchtbaarheid aan hun strijd te geven 

, , e n  deze in het middelpunt van de sym-
• pathie van hun mede-arbeiders te plaat-

v sen. w at hun pok gelukt en zipm ogen
over steun en medewerking aan hun strijd 
niet klagen. '

Djrecte aanleiding voor het conflict 
 ̂ w as het feit, dat de firma Blomjous de

prestatie-premies te hoog vond. Einde 
M ei werd dan ook reeds ƒ 1.— per week 
gekort, een .drietal weken later moesten 
de arbeiders Wederom een aderlating van 
ƒ 1.50 ondergaan en dit laatste werd door 
hen dan ook niet genomen. Dit beteken
de, dat hun premie van plm. ƒ 8.50 terug

zou worden gebracht tot hoogstens ƒ 6 ~  
per week. Een delegatie uit de' arbeiders 
werd gekozen, welke met de difectie zou 
gaan praten. Dit praten hielp echter niets, 

-■de directie /bleef halsstarrig op h a lr  
standpunt staan-. Toen werd door de ar
beiders besloten tot staking over te gaan 
en daarvan ,de personelen in de andere 
fabrieken te  berichten, opdat zij geen be
smet werk zouden 'verrichten. Ook de a r 
beiders van G eldrop werden , van dit con
flict in kennis gesteld 'en <>en beroep ge
daan op hun solidariteit'.

Reeds een drietal weken z ijn 'nu  deze 
kam eraden in strijd erf natuurlijk wo^dt 
geen poging nagelaten -om 'dit-stu 'k strijd 
in e e n  kw aad daglicht te stellen en 'zelfs 
'te breken. In de per.^ heet het, dat de 
oroductie van de arbeiders zo schrik
barend achtern»t loopt en d a t daardoor 
dus vanzelfsprekend, de-prem ies verlaagd 
woraen. D aarnaast heeft men getracht 
arbeiders uit de weverij, welke ook tot 
spinnen i« staat waren, in de spinnerij 
tewerk te stellen, onder de min of meer 
openlijke bedreiqmn. dat zij anders ont
slagen zouden worden. De.stakingsleiding 
heeft ‘tegenover het communiqué van de* 
directie haar lezing verstrekt en  de a r 
beiders uit de weverij aan het verstand 
gebracht, dat het dreigement met ontslag 
zo n d er ' enige U'rond was. zolama zij niet 
weigerden hun eigen werk te doen. Zij 
zijn wevers . en * kunnen derhalve niet 
worden ontslageri omdat Zij geen werk in 
de spinnerij willen * verrichten. Deson
danks werken er in de spinnerij toch een 
aantal werkwilligen, doch dit-aantal heeft 
voor het verloop van de strijd geen be
tekenis. Dank zij de solidariteit van hun 
m ede-arbeiders zijn deze kamera’den. 
niettegenstaande hun moeizame strijd, vol 
goede moed en zij verw achten stellig, dat 
zij. everra4s hun makkers te Geldrope. met 
e?n overwinning uit deze strijd te voor
schijn zullen komen.

M en ziet, ook in het donkere Zuiden 
breekt het licht door. Kameraden houdt v o l!

Z o juist bereikt ons nog het bericht, 
dat bij het conflict enkele politieke delin
quenten betrokken zijn.-Deze zijn op het 
matje geroepen en hun. is verteld, dat zij 
direct weer aan het werk moesten gaan 
daar zij anders weer naar het bewarings- 
kamp zouden worden teruggevoerd. Dit. 
is reactie in zijn scherpste vorm. De. 
strijd wil van de stakende’ arbeider* kan 
men niet breken. 'Hun- strijd staat in het 
middelpunt van de sympathie en nu ge
bruiken de „democratische’’ machthebbers 
fascistische delinquenten als stakingsbre- 
kers. Een pracht van een democratische 
opvoeding. Deze arbeiders, laten zij dan 
in de ^ach ter. óns liggende jaren ,,ver

k e e r d "  zijn geweest, geven toch in ieder 
geval blijk dat zij nog weten w at solida
riteit is. Zij hebben, ongeacht hun toch al 
moeilijke positie, médegestaakt. N u w or
den zij gedwongen hun mede-arbeiders 
in de rug aan te vallen. Eén d ing is ge
lukkig, er is niet bepaald hoe hard "zij 
hebben te. werken. Zij kunnen het dus 
ook langzaam aan doen' en! de andere 
arbeiders laten zich evenmin van de wijs 
brengen. Zij staken door, in weerwil van 
het feit dat hun strijd nu' ten zeerste be
moeilijkt is geworden. Het is echter nood
zakelijk, dat deze fascistische daad van 
de reactie, waarmede we in de naaste 
toekomst zeker steeds meer zullen te 
maken krijgen, overal aan de schandpaal 
genageld wordt, ...
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De militaire actie van Nederland in In- 
donesie is door het ingrijpen van de Vei
ligheidsraad gestopt. N u de wapenen hun
tYI n H A o  J  —__  t  t  I I  •
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moordend w erl^hebben  gedaan en als 
verweer d o o r\d e  Indonesiërs het wapen

InvuSbiljet.

foreh'eden en| binnenmannen begonnen de 
arbeid. 1 . . ‘ "  •

De arbeiders hadden vertroiiwen gekre
gen. er w as een aktie-komiteit; deze zou 
hen reqelmatig Inlichten. M aar zij besef
ten niet. dat het e t bij deze stalinisten niet 
om ging om de strijd der havenarbeiders 
te doen winnen^jnaar wel om aan de p a - . 
troons te k;unnèn bewijzen, dat zij beter 
een staking; konden "breken dan de syndi- 
kale leiders. Zij begrepen niet, dat het er 
bij hen om gaat de buitenländse' politiek 
van de Soviet-Unie in een gunstig daglicht" 
te stellen bij hun bourgeoisie door middel 
van de K.P. Zij. hielden W oensdag 30 Juli 
een betoging en gaven die een stalinistisch 
cachet.

: W oensdag namiddag lieten een hon
derdtal dokwerkers zich aanwerven. V an
w aar kwam plotseling die ommekeer? W ij 
weten het niet! W a s  het een van de vele 
methoden, gebruikt door de syadika’le lei-

ders en stalinisten? Zeker i.s het 'dat 
-’s avonds e*»n geweldige kampagne inge
zet werd door gouverneur■en ministerie 
''an  arbeid en sociale voorzoro. H et aan 
het wérk zijn van enkele honderden dok
werkers. de dreigementen met honger- 
Zweep. het inzetten van het leger enz.' dit 
alles waren faktoren, die niet 'nalieten de. 
Strijdqeest der arbeiders te demoraliseren. 
Donderdaomorqen werd er aanaeworven 
en ’s avonds was de werkhervatting alge- 
ifteen. • 1 :•

Nu is er wel een gerechtvaardigde kri- 
tielc bp deze verraders van het socialisme 
naar voren gebracht, maar hier herhalen 
wij nogmaals het hierboven staande. Dat, 
door het gemis aan organjsatie-bewustzijn 
(buiten de vakorganisaties en in de schoot 
van het bedrijf zelf) om een nietigheid de 
staking plaats vond en zonder geestelijke 
of materiële overwinning^ geëindigd is.

Ondergetekende is bereid to t steun aan 
het weekblad Spartacus:
* Maandelijks, wekelijks, bij te dragen

een bedrag van ƒ............  H ijz a l  het
bedrag elke maand overmaken per 
postwissel aan het adres P. E. I. N an- 
sink, Houtmankade 25 IV  te Amster
dam Centrum of stelt prijs op weke 
lijkse of maandelijkse inning per 
plaatselijke medewerker.

een tWee'de abonnement-op de krant te 
• nemen, dat direct ingaat.

Hij stort daarto e  op postrekening 
168797 heden Voor de eerste maal het 
verschuldigde voor dit extra abonne
ment, ad ƒ 1.50.'-----

Hij wenst zijn abonnementsgeld te 
handhaven op ƒ 1.95 per kwartaal en 
zendt het verschuldigde voor het derde 
kwartaal heden toe door bijschrijving op 
postrekening 168797' te weten ƒ 1.95.

Naam ........................../ . ........ ^ ........  '
« W oonplaats *...................................

A dres............................... . . . ^ .......
(Doorhalen -wat niet te pas komt.)

In verband met de kampweek verschijnt 

de volgende kranf op 2 3  A u g u stu s .

- >—  — — 0 u c i  w a p e n
van de „verschroeide aarde” is toegepast, 
is het w9ord aan de diplomaten, die zul
len uitmakenv hoe de „vrede” zal worden 
hersteld. Een vrede, waarbij de buit ver
deeld en de nieuwe machtsverhoudingen 
worden vastgelegd, ’t Is nu ree.ds geen ge
heim meer, dat Amerika hier als overwin
n a r  te voorschijn zal komen.

W e  zouden in herhaling treden, indien 
wij wilden aantonen, da t Amerika de N e
derlandse regering tot haar gewelddadiq 
optreden heeft gebracht.

-M aar toen de N ederlandse scherpslij
pers meenden de handen vrij te hebben, 
om hun eigen- doeleinden te kunnen na- 
streyen en met spoed de oude koloniale 
toestanden te  herstellen, floot Amerika. 
Keeds voordat dit land zijn „goede dien
sten aanbood als bem iddelaar/had  V an 
Kleffens opdracht deze te  aanvaarden. 
Un middellijk volgde het bevel -.^staakt het 
vuren . '

Het .is zeker geen vergissing als wij zeg
gen, dat feitelijk Amerika het bevel heeft 
gegeven, m aar ook, da t het nu weer voor 
de Indonesische Republiek en tegen het 
herstel van het N ederlandse koloniale be
wind Optreedt. D at bleek reeds, toen het 
erom gmg, of S jahrir als vertegenwoordi- 
ger van de Republiek tót de besprekingen 
n de Veiligheidsraad zou worden toeqe- 

D Ly ? n ,Kleffens protesteerde, daar de 
_epubliek door de N ederlandse regering

t lT  c- soulvcrIc,n4  s taa t w ordt erkend, 
terwijl Engeland, Frankrijk en België, 
eit landen met koloniaal bezit.zich  ach

ter hem schaarden. M aar Amerika stemde 
oor en bereikte, ondersteund door Rus- 

'and en een reeks van andere landen, dat 
^ h r i r  werd toegelaten.'D eze Amerikaan- 
»e pohtiek ijkt tegenstrijdig, op z n  minst 
met erg duidelijk.

Zo zelfs, da t men van ~  verschillende

kanten hoort: daar begrijp ik niets van. 
1 och is dat niet zo. integendeel, deze han
delwijze streeft konsekwent haar eigen 
doeleinden na. die op de uitbreiding van 
net Amerikaanse machtsgebied gericht 
zijn. H et zal dan ook blijken, .dat als qe- 
volg van de N ederlandse militaire actie, 
aan het Amerikaanse machtsgebied in4 
O ost- en Zuid-Oost-Aziè. dat steunt op 
het bezit van Japan en de Philippinen, de 
Indonesische republiek w ordt toegevoegd.
1 ™ n ,̂nka  is het land van het industriële 
kapitalisme. W a a r  het zijn macht vestigt, 
brengt het zijn eigen structuur, die vor
men van heerschappij, die het zelf heeft 
voortgebracht, p o k  in Indonesië gaat dit 
gebeuren. M aar dan moet ook hetJto lo - 
niale bewind van N ederland uit ïndone- 
scie verdwijnen.

W el heeft Amerika de N ederlandse 
reactionnairen aangezet om de zelfstan
dige macht der Indonesische arbeiders 
over de fabrieken, spoorwegen enz. op te 
ruimen. Ook het eigenmachtig optreden 
der tani s, die land van de cultuurmaat
schappijen namen om het voor eigen be
hoef te  te-bebouwen. is in strijd met de „be- 
mocratische" ordening, die het industriële 
kapitaal nodio heeft, om zich te kunnen 
ontplooien. De N ederlandse militairen * 
mochten dit werkje opknappeiH-maanfieer 
met. In deze of gene vorm komt in Indo
nesië een zelfstandige regering tot stand, 
die voldoende bevoegdhfeid. en ook de 
middelen heeft om in körte tijd dit land tot 
een modern industrieland te maken Dat 
is een reusachtige taak. dip alleen door de 
Indonesische intelligentsia, onder volle- 
d-ge medewerking van de gehe»- bevol
k ing . kan worden volbracht Neder- 
Tandse scherpslijpers hebben hun ge
welddadig ptreden bereikt, da t éen samen- 
werking tussen N ederlanders en Indone
sische leiders in het vervolg nauwelijks 
nog mogeluk kan zijn. H et ta l nog blijken, 
welke kansen voor de toekomst zij ver
speeld hebben. 1

Z o  gezien w as de schijnbare tegen-

A b . p . k w . I  1 .50  Im|  v o o r  u itb e ta lin g

spraak in de Amerikaanse politiek ten op 
zichte van  Indonesië niets anders dan een 
handige zet. Z e  liet de lastige extremis
ten door de U ederlanders bestrijden en 
bëreikte daarm ede tegelijk, dat de Indo- 
nesiersr -machteloos als ze zijn. bescher
ming zochten bij Amerika. De deur w erd 
voor het Amerikaanse kapitaal wijd open
gezet. Geweldige mogelijkheden voor in- 
vestering van kapitaal worden geopend. 
Juist iets, w at het Amerikaanse kapitaal 
zo broodnodig hëeft. M aar dat véreist, dat 
het Volksonderwijs algemeen wordt, dat 
de contractkoelies moderne loonarbeiders 
worden, die niet meer voor een paar cen
ten per dag werken. H et gehele economi
sche en maatschappelijke leven moet uit 
de apathie van de koloniale sfeef jn het 
snelle tempo van de moderne kapitalisti
sche productie worden geslingerd.

En daarvoor w ordt niet alleen de volle 
toewijding gevraagd — het kost ook geld. 
Nog meer kost de aanleg van havens en 
wegen, het üitbreiden of oprichten van 
transportm iddelen, fabrieken enz.

. Amerika kan en zal het benodigde ka
pitaal ter beschikking stellen, m aar op 
voorw aarde dat er een regering is, die 
voldoende w aarborg kan bieden voor het 
geïnvesteerde kapitaal en die ook de 
rente-dienst kan verzorgen.

Om al deze redenen, w aaraan nog een 
reeks anderen kan worden toegejvoegd, 
heeft Amerika belang bij een zelf&andigé 
Indonesische regering. H et heeft «  ook 
be-ang sij da t de N ederlanders hun voor- 
reih tcn . die zij als koloniale heersers ge
nieten, verliezen. Het zal onmogelijk wor- 
cen gem£ akt, dat jaarlijks honderden mil
joenen  guldens als zuivere w instens uit 
het land wegvloeien. Zij zijn dringend no- .
sië9 z e lT  Industn'alisering van Indone-

Nu is er nog een reden, die Amerika 
noopt voor een zelfstandig Indonesië op 
te komen en met alleen voor een zelfstan
dig, m aar één dat nauw verbonden is met 
Amerika. Indonesië is het duidelijke ver
lengstuk van de eilandengordel, die voor 
het vaste  land van O ost- en Z uid-O ost- 
Azie ligt. In  Japan en óp de Philip,jnen 
heeft Amerika reeds zijn macht gevestigd, 
t r  resc alleen nog Indonesië, om de be- 
neersirg  van  de havens en kuststreken van

9 In *apan 611 op dc P ip p i jn e n  
dit bij het bepalen van de Amerikaanse 
politiek in de naaste toekomst w el het 
zwaarst. . - -  .
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E M  «O E D  IN IT IA T IE F
O p initiatief van kam eraden van ver- 

, schillende richting worden de laatste we- 
. ken pogingen gedaan om te  komen tot 

oprichting van een bond van revolutdon- 
naire propagandakernen in  de bedrijven. 
O p Z ondag 24 Augustus zal een congres 
te Amsterdam in het Parkhotel, worden 
gehouden, da t om half elf aanvangt.

W ij menen goed te doen, aandacht voor 
deze zaak te  vragen. Öe tot dusver be
kend gemaakte stukken wettigen het v er
trouwen, da t hierm ede werkelijk gepoogd 
wordt, tot een organisatie te  komen, die 
in de toekomst zal kunnen bijdragen tot 
het bewustwordingsproces in onze klasse. 
H et bewustwordingsproces; daaronder 
verstaan wij het noodzakelijk proces in 
de hoofden der arbeiders, waarin hun 
steeds klaarder voor de geest komt te  
staan, da t er zich de laatste tientallen ja
ren en vooral in en na de tweede wereld
oorlog, enorme veranderingen in het ka
pitalisme en  daardoor ook in de klasse- 
positie der arbeiders voltrokken.

Eens, in het nog jonge kapitalisme, met 
, veel klein en middelgroot bedrijf,' in de 

tijd. van de vrije ondernemer, w aarin deze 
koning w as in eigen bedrijf, ontstonden 
de parlem entair-politieke partijen en He 
vakbeweging, beantw oordende aan de 
toenmalige maatschappelijke verhoudin-' 
gen. Zij beantw oordden ook aan de. be
hoeften van  de arbeiders én  w aren vaak 
nog kleine en plaatselijke bewegingen. En 
al groeiden zij ook weldra uit tot lande
lijke arganisaties, toch voelden de arbeid 
ders ze nog als hun eigen organisaties 
aan. En geen wonder, w ant in de 'b loei
periode van de nationale bur^e^üjke de
mocratie stond de mogelijkheid operi, om 
door middel yèn  deze arbeidersorganisa
ties sociale veroveringen te bevechten. De 
keerzijde van de m edaille,-dat de arbei
dersbeweging daardoor o p  den duur tot 
een nationale instelling werd, haar be
lang en dat van de bourgeoisie beide' ging 
zien in een nationaal bloeiend economisch 
leven en haar organisaties daardoor 
steeds meer van  strijd- to t onderhande- 
lings-organisaties ging maken, die keer
zijde w erd niet of door weinigen begre
pen. En nog minder w erd begrepeW, dat 

“ daarmede 4e-w eg naar het socialisme, die 
immers slechts over de klassestrijd loopt, 
werd verlaten. ■ /

Terwijl de gedachte aan staatssocia
lisme aanvankelijk in de arbeidersbew e
ging werd bestreden, ging zij als gëhèel 
steeds meer over tot de opvatting, dat 
wanneer de invloed van de z.g. arbeiders
partijen in de volksvertegenwoordigingen 

* maar g rootgenoeg  zou worden, van stap 
to t Stap de staat de bedrijven zou kunnen 

^ overriemen, socialiseren. Zodoende zijn 
vélen eji is in ieder geval deze gehele be
weging, zowel vakbeweging als politieke 
partijen, in deze Z.g. „mogelijkheid" ge
vormd en gegroeid, 

i.' '%£ij konden zich daarvan niet bevrijden, 
hun wezen is met het kapitalisme Ver
groeid en zelfs toen er e*n einde kwam 
aan  hetTifdperk van sociale veroveringen, 
konden zij niet anders. O p  zijn gunstigst

is socialisme voor hen een gereorganiseerd 
kapitalisme. E n .... . .  het socialisme van
die staatssocialistische stroming is d a t in 
feite ook. Alleen, nimmer zal de arbei
dersklasse in, die verwerkelijking „socia- 
lisme” bespeuren, doch hoogstens staats- 
kapitalisme in zijn scherpste vorm.
' ‘N u de verhoudingen van  het ontzag
lijk gegroeide kapitalisme daartoe vooral 
na de oorlog veelal dwingen, verdwijnt 
steeds meer het oude vrije kapitalisme. 
De nationale econqmiën, beheerst door 
het internationale financierskapitaal, ko
men steeds meer onder staatsleiding. H et 
staatskapitaïïsme voltrekt zich zienderogen.

\^En de arbeiders, die zich verzetten 
moeter^ tegen de steeds scherper w orden
de uitbuiting, zien zich geplaatst tegen
over een sterkere vijand dan  voorheen. 
Een vijand, die zij lange jaren ten on
rechte als een mogelijke steun hebben 
aangezien. En in de burcht van  die sterke 
vijand, waar, door wetten en voorschriften

hun lonen en arbeidsvoorw aarden w or
den geregeld, hun aantal sigaretten en 
hun kledingtoewijzingen bepaald, zien zij 
de bestuurders van hun  partijen en o rga
nisaties tronen en nochtans is h è t' thuis 
b ittere armoède.

Komen zij in verzet, dan vinden zij niet- 
meer hun vakorganisatie aan  hun zijde, 
doch deze vervult in het ganse raderw erk 
van de nieuwe uitbuitersm acbt de ro l-van 
ordenaat^en regelaar der uitbuiting. ~

V erw arring is het gevolg. Oproepen 
tot strijd van  kam eraden die de toestan* 
den moe zijn. Tegenparolen van  de vroef 
gere leiders. O ptreden van  de S taat tegen 
de stakers. A antasting van  lang verover
de rechten, zoals het stakingsrecht.

En toch gaat de strijd voort. Langzaam 
breken nieuwe inzichten baan. D aartoe 
behoort het begrip, da t zij niets m eer' aan, 
anderen kunnen overlaten en toever
trouwen; Verovering van de macht bete
kenen moet, dat zijzelf de macht hebben 
in het economische leven. E n  dit inzicht 
neemt, telkens nog vaag, ook gestalte aan 
in hun niéuwe- daden van strijd. Zij tre-

* 'In  het maandblad van de N .V . voor 
Sexuele Hervorming „V erstandki O u d er
schap” is sinds enige tijd een polemiek 
gaande betreffende de grondwetswijzigin
gen in de Sopjet-Uniè, met betrekking tot 
Het huwelijksleven.

• W . R. bond de kat de bel aan, door 
met citaten uit het boek van  F ritz  Lieb, 
„Rusland onderw eg” aan te  tonen, da t de 
riieuwe wetgeving in de Sovjet-U nie veel 
overeenkomsten toontvinet de. huwelijks
wetgeving in de kapitalistische landen, 
welke wetgeving juist de V er. voor Sex. 
H erv. zo energiek' bestrijdt.

N atuurlijk kwamen de Rusland-aan- 
hangers in het geweer en het is interes
sant te bemerken, hoe dezelfde wetten, 
die hen nopen zich Ite verenigen in de. 
B ond van Sex, Herv., nu het Rusland be- 
treft door dik eri dun dóór hen verdedigd 
en aangeprezen w orden -a ls  het middel 
om de mens tegen zichzelf te beschermen. 
Dezelfde argumenten, die iedere conser
vatief gebruikt om onze conservatieve 
huwelijkswetgeving te verdedigen, gebrui
ken zij. om de nieuwe, en zelfde sovjet-

„wetten te verdedigen. Alleen geschiedt bij 
9 hen dit alles i^  na&m van het socialisme.

Zoals de „conservatieve^ huwelijkswet
geving hier, in zoverre modern is, dat 
zij aangepast is bij de nu heersende eco
nomische verhoudingen en in  samenhang 
is met alle ancjere sociale w etten, zo zijn 
ook de wétten in de sövjet-unie de w eer
spiegeling vaiji de nieuwe economische 
verhoudingen. O ok deze moeten we zien 
in verband ^met alle andere w etten, die 
de betrekkingen van de mensen onder- * 
ling- eft hun sociale positie in de m aatf. 
schappij Tegeltje.

Wfe Jobben- de - hopfdstukken uit het 
boélc^yan F ritz  Liëbï die op dit' Vraag- 
stukroetrekking hebben, eens nageslagen 
en w e moeten constateren, Hat de feiten 
voor zich zelf,,opreken. M en heude er re
kening mec^e, ,dat F

den op als gezamenlijk« personelen mét 
eigen stakingscomité’s en langzaam leert 
hun de practijk, dat'zij overal s taan  tegen-* 
over diezelfde vijand, die zijn klassefront 
bouwt en w aartegenover alleen een alge
meen en gesloten klassefront van  alle uit- 
gebuiten moet komen te staan.

H et is een strijd met vallen en opstaan. 
H oe vaak nog zullen de bedrijfsarbeiders 
menen d a t zij een bedrijfsconflict uitvech
ten, terwijl alle symptomen voor het 
klasseconflict over de gehele linie aan 
wezig zijn? H oe v aak  zullen zij térugglij- 
den dn de vakbewegingstactipk en v a k b e ^  
wegingsfuik? H oe lang zal het duren eer _ 
sterke klassebewegingen van bedrijf tot 
bédrijf spoelen en fiïïh golfslag alles in be
weging brengt? ■ - \
/  H et is goed dat de m eestbewuste arbei

ders zich aaneen sluiteri in  een propa- 
gandacefnmim, om met elkaar, alle voor
vallen en/ervaringen uitwisselend, geeste
lijk vormende en stuwende krachten in alle  
bedrijven te worden. H et is  daarom, dat 
wij dit initiatief van  harte toejuichen.

'W anneer de nieuw e organisatie e r  zich

TE MIDDENVAK DE ARBEIDERSKLASSE
In  een ïp  dit nummer ópgenomen artikel 

hebben wij als het w are  éen kort welkom 
toegeroepen aan  het op  a.s. Z ondag 24 
Augustus te  Amsterdam te  houden op- 
richtingscongres van een ’ Bond van revo- 
lutionnaire propagandakernen „Arbei- 
derseenheid” . . <

De discussies, die de laatste tijd m
bijeenkomsten van  allerlei äard  en rich
ting over deze aangelegenheid fijn gehou
den, "brengen ons er toe, in dit artikel nog 
eens nader te  bespreken, hoe onze hou
ding dient te  zijn. i

yoor wacht om zelfs ook m aar de schijn 
van een nieuwe vakbond op zich te Iaden, 
w anneer zij werkelijk w ordt, het verza- 
melbekken van alle propagandisten voor 
de zelfbeweging van  de arbeiders, alle 
arbeiders als gezamenlijke bedrijfsperso- 
nelen. de klasse d er arbeiders, dan kan 
zij een  belangrijke stap vooruit zijn naar het 
nieuwe inzicht en n aar d è  nieuwe s rijd

Huwelijks-wetgev i de Sowjet-Unie J

W .
Lieb, zoals oöl^ 

. in zijn replif opmerkt, niet in

dienst is van een of andere reactionnaire 
kapitalistische regering, maar de groei 
naar de burgerlijke verhoudingen toe
juicht en zijn boek heeft geschreven met 
het doel* het kapitalistische W esten  en 
de Sovjet-Unie nader tot elkaar te bren
gen. Hij begroet de nieuwe grondw et als 
de uiting van een nieuw  hum anitair-so
cialisme. dat het Christendom zeer nabi 
komt.

W ij citeren Lieb:
„Terwijl Stalin een jijieuw socialistisch 

humanisme in  het leveÄ’riep, w as de pers 
een actie begonnen tégen de abortus, die 
steeds vaker en willekeuriger w erd toe
gepast en daardoor een gevaar geworden 
was voor het gezinsleven. Een wet van 
Novem ber 1920 had alle beperkende be
palingen in dit opzicht ,opgeheven. Nu 
w erd over dit onderw erp eén openlijke 
discussie gevoerd d i l  veel van een volks 
referendum had»,;.De besprekingen wer 
den met grote hartstocht jjey o erd  en de 
meningen bleken zéér verdeeld te  zijn. Er 
w erd gewezen op de eri?<Émelijke wo
ningtoestanden «ri'ne t ÖfMefc aan kinder 
bewaarplaatsen, w aard o w  een groot ge
zin een w are rariïp befekdacfe en het recht 
van abortus de enige uitkomst bleef, maar 
o  n  d a n^krs " a l l e  t e g e n s p r a a k  
(spat. Sp.) w erd 27 Juni Ï936 éen nieuwe 
w et ,,ter bescherming van het gezinsle
ven” aangenomen, waarbij de öbortus 
opnieuw streng strafbaar w erd gesteld, 
behalve bij gevallen van  medische nood
zakelijkheid of w anneer de erfelijke be
lasting der ouders dit gewenst maakte.” 

Door art. 20 van de nieuwe w et wordt 
de; ongehuwde moeder ontrecht. *

„H et to t dusver bestaande rechi 
een moeder om een rechtsgeldig 
zoek te laten instellen naar hét vader
schap e n ,e é n  toelage te  eisen voo/hfc*

onderhoud van een kind. d a t afstam t van 
niet voor de w et getrouwde ouders, w ordt 
opgeheven.”

De echtscheiding w ordt niet alleen bé- 
moeilijkt door een ,»openbare procedure” , 
maar e r  w orden ook grote financiële of
fers voor verlangd, een verzoek om echt
scheiding moet nl. vergezeld gaan van 100 
roebel, en w anneer de scheiding is uitge
sproken moet een der partijen, of beide 
partijen, een som van 500 tot 2000 roebel 
betalen (art. 22 ).

„Aan moeders, die tien of meer kinde
ren te r wereld brengen w ordt de 'tite l 
„heidenmoeder” verleend. T o t  zover de 
■huwelijkswetgeving.

Tegëlijkertijd werden ook op ander ge
bied „hervorm ingen” doorgevoerd.

O ver de w ederinvoering van  het erf
recht is in ons blad al een en ander gé- 
zegd. O ver de hervorming op onderwijä-*. 
gebied zegt Lieb o.a.: ,
. „Zelfs w erden ér w eer bijzondere uni
formen ingevoerd voor de leerlingen van 
de hogescholen, w at zeer m erkwaardig is, 
w ant tegen weinig dingen w as .zo schero 
te velde getrokken, als tegen deze uiter
lijke kentekenen van de klasseheerschap- 
pij. M aar het w as geheel in de geest van 
Stalin’s oproeo tot het scheppeir van een 

teliil * ‘nieuwe geestelijke elite, die de prestaties 
zou kunnen.^verhogen en dienst zou kun-- 

m i  nen doen als k a d e rr ln  alle opzichten werd 
de geestelijkea rbeid hoger aangeslagen 
en meer gew aardeerd  dan vroeger.” -.

„Bij besluit van  22 en 24 April 1934 
werden de leergangen aan de hogescholen 
in m arxistische maatschappijleer afge-r' 
sc h a ft......” '

De nieuwste grondwetswijziging op dit 
gebied bekroont het geheel door d e h e f -  
f'ng. van  schoolgeld hoger te  stellen, naar
mate het onderwijs méér academisch is.

W ij besluiten de reeks van  citaten met 
de weergave van  de eedformule die de 
jonge soldaten bij hun intrede in het nieu
we leger moeten afleggen,, en die sinds 
Januari 1939 luidt:

Ik  burger van de U SSR leg. bij het toe
treden tot de gelederen van het Ro^.e Le
ger. de eed af en verplicht mij plechtig 
trouw, dapper, gedisciplineerd en ijverig 
soldaat te zijn, d e  militaire geheimen en 
de geheimen van  de s taa t goed te bew a
ren, zonder discussie de militaire , voor
schriften op te volgen en de bevelen van^  
officieren en leiders te  gehoorzamen.

De vroegere eedformule liydde als 
volgt: ^

J „Ik, zoon van het w erkende volk, bur-, 
ger van de U SSR w ordt soldaat van het 
Rode leger van  arbeiders en boeren. T e
genover de arbeidersklasse der USSR en 
der gehele wéreld verplicht ik mij déze 
naam met ere te drageh en het militair 
handwerk degelijk te  leren."

W e  kunnen dus de hervorming op h e t, 
gebied van de huwelijkswetgeving niet als * 

 ̂ een qp zichzelf staand  verschijnsel bé- 
schoüwen, ze houdt .verband met de 
voortschrijdende ontwikkeling in de Sov- 
jet-,Unie. die gaat in d e 'rich ting  va® de 
economische ongelijkheid! D at bréhgt on
vermijdelijk met zich meé; da t zicp klassen 
van bezitters en nietbezjtters gïran vor
men. De staat heeft de functie/ om door 
middel van zijn wetgeving, hét bezit te 
beschermen en de niet-bezittehde in een 
toestand van~\versla,ving en./rechtèk>os- 
heid te houden. D aartoe moet hij het be- 
schikkingsréfcht Jiebben over de personen. 

^£n zich in alle zaken van het private leven 
mengen en bindende régels voorschrijven.' 
D at dit met socialisme .niets te  maken 
heeft, is duidelijk.

Het boek van Fritz  . Lieb, dat de oor
zaak is van de bövengenoemdé discussie 
en zich m et de bovengenoemde ontwikke
ling in de Sovfet-Unie bezighóudt, is  ze
ker een diepgaande bespreking waard.

..W ij stellen daarbij voorop, d a t de po
ging die w ord t ondernomen, om to t deze 
nieuw e organisatie te  komen, ongetwij
feld is te  zien als weerslag enerzijds van  
een overal te  constateren nieuw e wijze 
van  optreden van  de arbeiders in h u n ’ 
strijd tegen de uitbuiting, anderzijds van  
de in verschillende stromingen van  de re 
volutionaire arbeidersbeweging te  dien 
aan zien gevorinde en zich vormende in 
zichten. K orter gezegd, de dagelijkse k las
senstrijd ent-de daaruit getrokken inzich
ten, brachten de: wenselijkheid van  een 
georganiseerde activiteit v*n alle bew uste 
arbeiders op de dagorde. .

Dagelijks treedt duidelijker aan  He dag, 
dat het kapitalisme een voortdurend o n t
wikkelingsproces doorm aakt, • w aarvan, 
om kort te  zijn, het navolgende valt te  
constateren.

A llereerst groeide het gehele economi
sche leven n aar s te e d sg ro te r  en machti- 

‘ ger organisatievorm en, v a n  zelfstandige 
en voor een groot deel kleine onderne
mers, dié in een grote m ate van vrijheid 
hun concurrentiestrijd^voerden, is het 
kapitalisme, v ia grootbedrijf, n aar mach
tige kapitaalsorganisatie gegroeid, die in 

■ wereldconcerns en sta ten com binaties.'en 
onder leiding van enkele grote wereld
machten. het economisch leven dirigeren 
(leiden). Binnen elk van die verbanden 
w ordt ook de concurrentiestrijd steeds 
meer gereglementeerd. Kapitaalsinveste
ring, omvang en aard  van de productie, 
afzet- en'prijzenpolitiek geschieden daar
binnen steeds meer georganiseerd. O ok 
de W a a r  „arbeidskracht” en zijn recrea
tie (herscheoping) gaan in stiiqend? m ate 
een aan  3e kapitalistische regelen yan het 
spel önderw orpen bestanddeel uitm dkeni

D at houdt in, da t in de strijdpósitie, d ie  
de arbeiders in deze klassenmaatschappij 
innemen, grote wijzigingen zijn ontstaan. 
Hun oude organisaties Uei ben dit ontw ik
kelingsproces geleidelijk doorgem aakt. 
Gewoon als de arbeiderj in het verleden 
w aren om in het jonge bloedende kapita
lisme hun strijd te voeren op het beperkte 
terrein van hun bedrijf ol h ianche. w aren 
hun economische strijdorganisaties, de  
vakbeweging, daarop ideologisch en  orga
nisatorisch geheel ingesteld. Een belang
rijke taak  w as daarbij weg gelegd voor 
hun onderhandelaars, w ier ta  ik. h e t con
flict to t een voor de arbeider? goed einde 
te brengen, gaandeweg „een v ak ” w erd . 
Een soortgelijke ontwikkeling namen wel
dra  de parlem entaire politieke partijen en  
hun leiding. .1

D aaruit is te  verklaren, da t d it gehele 
organisme, van  de arbeidersklasse, gelei
delijk aan, eén onm isbaar onderdeel is  
gaan uitmaken van  het ziéh organiseren
de, het geleide kapitalisme.

M aar evenzeer moet daaru it volgen dat 
w aar toch' het kapitalisme een klässe- 
maatschappij is, w aarin  de voortbrenging 
gericht is op het makep van  w inst, het 
scheppen van  m eerwaarde uit d e  arbeid 
van de loonslaaf, de /  klassenstrijd, het 
v e rie t blijft. . 7 .  .

Ja, het moet zelfs sterker worden, om -



dat het kapita’isme met een steeds mach- 
tlger en grotere mogelijkheden biedend 
productieapparaat, tengevolge van zijn 
eigen innerlijke tegenstellingen, gedwon
gen is de uitbuiting te verscherpen. Grote 
delen van h e t productieapparaat staan 
mede^ daarom geheel in dienst van de fa
bricage van oorlogsmiddelen de vernietU— 
gingsindustrie. W a t zich demonstreert in~ 
ondragelijke militaire lasten op de staats
begrotingen.

De totale loonsom van het proletariaat, 
zijn koopkracht, körnt in steeds groter 
wanverhouding te ^tagn ten opzichte van 
de welhaast ongeremde mogelijkheid tot 
opvoering van  de productie. Steeds meer 
dwingt d it alles de bezittende klasse (nog 
afgezien van de internationale spanningen 
tussen de, wereldm achten) de productie 
op de vernietigingsindustrie in plaats van 
op de bèhoeftenvoorziening te richten. Èn 
gelijktijdig is dit alles de niet te stuiten 
dwang tot voortgaan op de weg van orga
nisatie van het economische ieven, de ge
leide economie.

Zo blijlft niet alleen de klassenstrijd, 
doch Verscherpt zij zich. Zo, w ordt die 
strijd tegen de afzonderlijke ondernemers, 
to t één, gericht tegen de aanvallen van de 
gehele kapitaalsorganisatie in het bijzon- 
der de staat, om het bestaanspeil en de 
gewonnen vrijheid van de arbeiders. Zo. 
moeten door de opgedane ervaringen de 
arbeiders, hun acties voor het behoud en 
de verbetering van hun sociale poiities op 
den duur wel gaan opvoeren tot eép strijd 
over he t gehele klpsséfrónt. Uit het min
dere, gaat het 'meerdere groeien. 'Beter 
gezegd, in de strijd oöT'eên centje meer of' 
m inder ontwikkelt zich de strijd tegen de 
gehele orde. De kw antiteit zal m 'kw ali
teit Omslaan. . ,: /

Beroofd van haar strijdorganisaties, die 
trouw eri^jn de.oude vormen de arbeiders ' 
niet meer dienstig kunnen zijn, gaat in het 
bijzonder in Europa, de klasse deze nieu
we periode in. De klassenstrijd woedt. 
O ok de arbeiders slaan van zich af. 'Zij 
voeren bovendien een inwendige strijd, 
die g aä to m  het zijn o f het niet zijn van 
hun klasse als een zichzelf en van 'zijn 
taak bewuste formatie, s

En evenzeer äls de primitieve mens in . 
zijn strijd om het bestaan, uit de ervarin
gen. .zich de wapenen en de werktuigen 
in een^moeizaam proces verwierf en tot 
steeds vblmaakter vormen verhief, even
zeer als in het jonge kapitalisme de arbei
ders, uit de ervaringen in de strijd opge
daan, zich ideeën en organ;saties verwiér-" 
ven, die pasten in de toenmalige strijd ier- 
houdingen, zo moet n,u opnieuw onzé 
klasse zich bewust worden dat het oude 
vergaat en de nieuwe verhoudingen daar
aan beantwoordende strijdmethoden en 
organisatievormen verlangen.

Dit is het werk van de arbeiders zelf. 
M aar dan ook. het werk van alle bewuste 
en jtr ijd b a re  arbeiders van nu allereerst, 
j  ■ ®t kan n’et anders., of die arbeiders, 
die bijzondere- belangstelling Rebben voor 
maatschapoij en klasse, die arbe’ders. die 
zich daardoor verenigden in proletarische 
politieke organisaties, waarin de ontwik
keling van het kapitalisme en de po^itïe\ 
van hun klasse reqelmatg worden onder-* 
zocht, to t taak hebben deze' zelf scheppen- \

MODERNE SL A V E R N IJ
T oen in het begin van  de oorlog Enge

land bedreigd w erd door de onw eerstaan
bare luchtaanvallen van de Duitse stuka's. 
organiseerde de toenmalige regering een 
afweeractie, bekend onder de naam van 
„D e slag om Engeland”. O p het ogen
blik is men in het V erenigd Koninkrijk 
"weer bezig, zo n „slag om Engeland” in 
elkaar te zetten. M aar nu op economisch 
gebied. De A rbeiders-regering w il nl., 
door het nemen van een aantal drastische 
maatregelen, trachten de economische cri
sis te bezweren. In Verband daarm ee ver
strekte het Lager- zowel als het Hoger 
Huis de regering bijna onbeperkte vol
macht. ’ _

Een der meest ver-strekkende -naatre-

de kracht van de arbeiders overal te  be
vorderen.

Zij moeten ook w at d it betreft zich a r
beider weten en te  midden van hun 
klasSegenoten staan. Alleen gewapend 
met dit klassebesef, mogen zij de slagzin 

-gebruik^jj: De arbeiders moeten het zelf 
doen. Zij moeten er zich voor wachten al
leen geschiedenis te schrijven; O ok zij be
horen tot de klasse die geschiedenis moet 
maken. * .

Daarom, hoe bescheiden de poging ook 
nog zal zijn, om te komen tot de oprich
ting van propagandakernen, in de bedrij
ven en hun federatieve samenwerking in 
een bond, wij juichen die poging van gan
ser harte toe. D it propaganda-instituut is 
geen organisatie van de verenigde be- 
drijfspersonelen. H et moet en zal zich ho
pelijk ook nooit en te nimmer als zodanig 
beschouwen. M aar het kan ongetwijfeld 
belangrijk bijdragen om het noodzakelijk 
bewustwordingsproces van de arbeiders 
en de juiste inzichten om trent de zelfbe
w eging van de klasse én haar strijd-, en' 
ojganis'atievörmen te bevorderen.
• W ie  dit inziet, zal de ondernomen po

ging zó belangrijk achten, dat hij al het 
mogelijke zal doen, om de deelname aan 
het congres van allen die deze gedachten 
voorstaan te bevorderen en hij zal zelf 
Z ondag 24 Augustus ongetwijfeld in 
Parkhotel te Amsterdam aanwezig zijn.

gelen is wel die, waarbij met ingang van  
1 O ctober a.s. alle werkzoekende mannen 
tussen 18 en 50 jaar en vrouw en tussen 
18 en 40 jaar, door de overheid geplaatst 
kunnen worden in-bedrijven, die van es
sentieel belang zijn voor de dollarpositie. 

j V e  zouden , dus populair kunnen zeggen. 
Tri bedrijven, w aarin de meeste dollar
w inst gemaakt kan worden.

D eze maatregel w erd in een bespre
king. gehouden door de minister van  A r
beid met W erkgevers en vertegenw oordi
gers van V akorganisaties goedgekeurd.

De maatregel houdt in, dat al de b o 
vengenoemde arbeiders (sters) met enkele 
uitzonderingen, slechts te w erk kunnen 
w orden gesteld door middel van door de 
overheid ingestelde arbeidsbeurzen. U it
gezonderd zullen zijn arbeiders, die voor 
een speciaal beroep zijn opgeleid, admi
nistratieve krachten, en zij die een lei
dende of uitvoerende functie vervullen. 
V erder gehuwde vrouwen, met kinderen 
beneden 15 jaar mannelijk dienstperso
neel, dat met groot verlof is, havenarbei
ders en personeel van de handelsvloot.

D e werkgevers zijn verplicht vacatures 
in hun bediijf ter kennis van de arbeids
beurs te brengen en zich nieuwe krachten 
J ro r  middel van  deze instelling te  ver
schaffen. Zij zullen nief mogen adverte
ren, behalve voor arbeiders, "buiten de 
leeftijdsgrens.

In de reeds genoemde bijeenkomst w erd 
niet gesproken over een eventueel ge- 

• dwongen overplaatsing van arbeiders, die 
op het ogenblik werkzaam zijn in, w at we 
zouden kunnen noemen „onproductieve”  
bedrijven-(m et lie t oog op de dollars). 
M aar wel werd er op gewezen, d a t alle 
niet-productieve arbeiders, zo- gauw  ze 
hun baantje verliezen, naar een meer 
(dollar) lonend bedrijf zullen w orden ge
dirigeerd. f

V erder zullen/ op korte termijn, z.g. 
dollar verdienende f  bedrijven verzocht 
worden de werktijd te verlengen. A an de 
bedrijven zal overgelaten worden, dit 
pl^n uit te werken. .

O n s Zom erkam p
Begunstigd door het mooiste weer, dat men zich 

denken kan werd dit kamp gehouden in de prach-r 
tige omgeving van de Lage Vuursche.

Volop werd genoten van de vrijheid $n de 
schoonheid van de natuur. .

Deze kampweek werd in samenwerking met de 
Vrije Socialisten georganiseerd en bood, naast de 
geneugten van eeri heerlijke vacantie. tevens ge
legenheid om, volgens programma met elkaar van 
gedachten te wisselen over^eer_belangrijke onder
werpen, die de arbeidêfSKIasse en het maatschap
pelijk leven tharts stérk beroeren.

Onder meer werden inleidingen gehouden over: 
Philosophie van Dietzgen;
Grondslagen -van het anarchisme:
De economische ontwikkeling van Europa ln de 
naaste toekomst:
Het bewuste en onbewuste In de klassestrijd; 

«Godsdienstig, utopisch en wetenschappelijk socia
lisme; (
Over de opvattingen die ten grondslag liggen aan 
de propaganda voop revolutionnaire kernen in de 
bedrijven.

Alle inleidingen waren stuk voor stuk de moeite 
waard en brachten óns nader tot de problemen, 
waarvoor de arbeidersklasse zich geplaatst ziet. 
Slechts de inleiding van Sam de Wolf yiel daar
buiten. omdat hij de klassestrijd en alles wat daar- 

. mecfe samenhangt totaal negeerde.
Naast dit meer wetenschappelijk gedeelte van het 

programma werden nog vele avonduren besteed aan 
muziek zang en jolijt. In dit gedeelte werd nog een 
buitengewoon geslaagde avond verzorgd door W il
lem van Iependaal. die een boeiende leznig hield 
over de vorming en de waarde van onze volkstaal. 
De sluitingsavond werd geheel met eigen krachten 
verzorgd. Jammer was, dat daarbij de culturele 
kant wel wat erg in de verdrukking kwam. '

De materiële verzorging op. allerlei gebied in dit 
kamp liet niets te wensen qver en wij hebben hier
voor dan ook alle lof.

Het mooie weer, de prachtige omgeving, de zeer 
Interessante onderwerpen en de goede verzorging 
hebtxfn er toe bijgedragen deze vacantieweek on
vergefelijk te maken en zal zeker tot gevolg hebben 
dat in de toekomst s'teeds meerderen aan deze ka-- 
meraadschapsvacanties zullen gaan deelnemen. 

Kameraden, tot weerziens Jn het 'volgende kamp-
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Licht in het plan Marshall
. O p  de Parijse conferentie is door N e

derland enJJBeIgië een voorster ingediend,' 
en in principe reeds aangenomen, om 
een instantie in het leven te röepen, voor 
de omwisseling van deviezen. De Pers 
weet er het volgende over te berichten:

D e bedoeling van het N ederlands- 
Belgische plan is te  komen to t eeri mul
tilaterale overeenkomst, waarbij deviezêi» 
onderling verw isselbaar worden gemaakt 
en een vaste koers w ordt bepaald. Aan 
Amerika zal worden verzocht als sluitstuk 
een fonds van  goud of dollars te ver- - 
schaffen, da t als Europese deviezenpot 
zou kunnen functionneren. terwijl het 
tegelijkertijd zou kunnen dienen om de 
interne financiële sanering in de verschil
lende landen te  bevorderen.

H e t Parool van 22-A ug. 1947.

Om d it simpele Bericht goed te kun
nen begrijpen, moet men zich voor ogen 
houden, d a t het onderlinge handelsver
keer der Europese landen na de oor
log zo goed als vastgelopen is. Het 
vrije handelsverkeer, over de landgren
zen, behoort to t het verleden. E lk land 
heeft een deviezencontrole, door rege- 
ringsorganen ingesteld. Daarom kan ook 
geen enkel bedrijf of particulier in het 
buitenland aankopen doen, zonder de toe
stemming van  de hiervoor ïn aanmerking 
komende regerings-instanties. 4 De over
heid stelt dan de benodigde deviezen, d.i. ~ 
buitenlands geld, ter beschikking.

M aar deviezen zijn schaars. Z e kunnen 
alleen worden verkregen, door export en 
door credièten of leningen. Nu is het een 
feit, daf slechfs Amerika in staat is, ere
mieten of leningen van  betely:nis te ver
strekken, w ant alleen dit land kan daar
voor landbouw- en industrie-producten in 
voldoende m ate beschikbaar stellen.

Zo beheerst de do llar net internationale 
handelsverkeer. M en moet over dollars 
beschikken, om, In welk land ook, te 
kunnen kopen.

3 Engelse pond, d a t voorheen

op de internationale marjtt een beheersen
de rol speelde, heeft A t. juist in deze 
dagen, moeten ondervinden. Engeland 
had verleden jaar een lening ten bedrage 
van 3%  milliard dollar van Amerika ont
vangen. Bij het afsluiten van deze trans
actie was een bepaling opgenomen, dat 
Engeland, van 15 Juli aX, vorderingen in 
ponden, die andere landen op dit land 
hadden, desgewenst in dollars zou moeten 
omwis^plen. T oen deze bepaling op dit 
tijdstip in werking trad , verminderde in 
een reuzen vaa rt het Engelse dollar- 
tigoed. Een bedrag van liefst 700 mil- 
lipep dollar w erd op die. wijze aan Enge
land onttrokken.

V an de 3%  milliard dollar bleven nog 
^rnaar 400 millioen ovet. Engeland was 

genoodzaakt de omwisseling stop te zet
ten, waarschijnlijk na mèt Amerika over
leg gepleegd te hebben. ^

Engeland is hierdoor in een moeilijke 
positie geraakt. N iet allèen .dat zijn dol- 
Iartegoed nagenoeg verdw enen is, en de 
voor zijn economisch herstel zo nodige 
aankopen in Amerika niet kunnen plaats 
vinden, ook zijn export, en daarmee de 
mogelijkheid in andere landen te kunnen 
inkopen, komt in het gedrang. De landen, 
die een tegoed in ponden hadden, waren 
voor aankoop van goederen op Engeland 
aangewezen. N u ze hun’ ponden hadden 
omgewisseld, konden zé; in Amerika .en 
overal, w aar de dollar gewild is, terechT. 
Z ie hier. de geweldige jnacht, waarover 

het dollarland besch ik t,H ebben  de. dol- 
larkoningen deze toestaifli vooruit gezien, 
toen zij, een jaa r geleden de bovenge
noemde bepaling aan de lening vast
knoopten? W ij laten d a | in het midden. 
In ieder geval zal Engelapd, nu meer dan 
ooit, bereid zijn in een^inieuwe regeling 
van <̂ e onderlinge verhoudingen, die in 
Europa zullen gelden, to t  te  stemmen. De 
kans, om een zelfstaridfee plaats, naast 
Amerika, in de- w ereldzin  te' némen, is 
niet bijster groot m eer.' ? '

V ' . <  ' ■* '
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H et bovenstaande-voorstel van N eder
land— België is duidelijk genoeg. Komt er 
een centrale instantie, om de verschillen
de geldsoorten van de aangesloten lan
den, tegen vastgestelde koersen om te 
wisselen, met een A m erikaanse goud- of 
dollarpot, dan  kunnen de landen onder
ling hun goederen ruilen. M aar alle be
talingen gaan over die instantie, die dan  
tegelijk toezicht houden kan.

H et geval wordt duidelijk. H et voorstel 
van N edérland en België is mogelijk e e q " 
suggestie van Amerika zelf, waarmede, 
om diplomatieke redenen, beter de kleine 
E uropese landen voor de dag konden •; 
komen. H et spreekt vanzelf, d a t de 
leningsvoorwaarden door Amerika zullen 
worden gedecreteerd, evenzeer als ruim 
een jaar geleden Engeland, de Ameri
kaanse voorwaarden moest accepteren.
De nieuwe voorw aarden zullen Am erica 
een belangrijke invloed verschaffen in 
het Europese economische leven. T rou
wens, het slot van het krantenbericht, 
w aaruit we^ onze gegevens verkregen, 
vermeldt reeds dat de Nederlandse de- " 
legatie als eindindruk van de conferen
tie. meedeelde, dat Amerikaanse hulp 
alleen te verwachten i5^ indien de E uro-r 
pese landen zelf beginnen zich g ro te  o p 
offeringen te getroosten, om hun eigen 1* 
huishouding in orcle te brengen.

De goede verstaander heeft m aar een 
half woord nodig. W ij herinneren ons ^  
nog allen levendig, hoe het Duitse fas
cisme, nadat vrijwel geheel Europa in de 
tweede oorlog was bezet. er. toe o verging, 
het betalingsverkeer tussen d e  Europese 
landen via de clearing bij de Dliitse Rijks
bank te verrekenen. '■
H et Duitse kapitalisme kreeg daarmede 
een machtig middel in handen to t beheer
sing van het financiële leven van Europa 
en het ruilverkeer (invoer en uitvoer van 
de verschillende landen). .

Hoogstwaarschijnlijk gaan  wij met de X 
voorgestelde deviezenpot in dollars in . 
zoverre dezelfde w eg op, d a t hier een 
m achtsapparaat w ord t geschapen, voor 
de doorvoering van de economische 
hegonomie van  Amerika over de oude 
wereld. { .


