IM B R E 1 E K H A V E M
Als het A m erikaanse vrachtschip* de
Duitse häven binnenstoom t, trekken de
stralen v an de late m iddagzon gouden
strepen op het w ater. A an de oever spe
len kinderen in nee gras.
'Z o d ra de kinderen het schip in de
gaten krijgen, lopen ze mee m et het schip,
kijken verlangend n aar boven. N u komen
ook vrouw en aanlopen, oude vrouw en,
sjofel gekleed. Als het schip stilligt voor
de sluis, blijven ook de Rinderen en de
vrouw en staan, met vragend opgeheven
gezichten.
E eïi d e r vróuw en heeft het typisch opg d » z e n gezicht en de dikke benen van
hc^geroi*deem. (Ja, m eneer Kupers!) En
dan vallen reeds de repen chocolade, ge
volgde doos.' in vloeipapier gew ikkelde
stukken gebakken vis. vlees en ech t w it
wittebrood! O p een A m erikaans vracht
schip is de kost zp overvloedig en voed
zaam, Ja t ^r dagelijks bakken vol w eg
gegooid w orden. N u krijgt h et een betere
bestemming. D e vrouw en sto p p e n d e pak
jes in hun tassen gaan er gajiW m ee naar
huis. O ok de meeste kiatha'en bew aren
het. <Ze vechten e r niet-Voxq.
Z olang het schip aan de kade ligt, is
h e t iedere avond feest in het beneden
schip. D aar zitten D uitse kinderen in de
eetzaal d e r bem anning e n eten m et stra 
lende gezichtjes het heerlijke voedsel. E n
•ondertussen vult de bem anning de tpeegeb ra c h te emmertjes met eten en fruit.

Om 4 uur ’s ochtends komen de haven
arbeiders meb w itte gezichten aan boorci.
V erscheidene van hen zij[n boven de zes
tig. E n met hen kom t de politie, — D uitse
politie met de bekende arro g an te en W rede
natietronies. H e t uitladen begint, — ma
gere proleten laden onder politie-toezicht
„au to ’s ” uit de boou*
P rachtigt. glanzen 1-nieuwe „sleén” .
Een onafzieribare rij m oderne w agens
staan binnen korten tfjd op de w agons; —
bij gebrek aan beter trekt een oude w erkknol de w agens langs de rails. N a de
auto's kom en de levensmiddelen, bestemd,,
voor d e bezettingstroepen, fijn w it meel.
balen suiker. V o o r de bevolking zijn er
gedroogde, gioene ei*vten.
H e t w erk v o rd e rt langzaam . V o o r een
deel is dit te w ijten aan het slechte m ate
riaal. M a a r een feit is ook, d a t de D uitse
arbeiders zich niet haasten. G een wonder!
T ien uur arbeid per dag .voor 7 M ark. En
d an g aa t er nog 50'pf. af voor een warm e
hap op 't w erk. (E en cigaret kost 6 M ark,
een brood 80 pf., dè kosten voor het
levensonderhoud, als: men dit w oord ten
m inste gebruiken kaU, zijn laag, w an t het
w eekrantsoen voor brood is ongev. h?00
gr., en af en toe, niet regelmatig, krijgen
ze per week 50 gr. bbter.)
A ls het w érk gedéan is en h e t schip
v a a rt <iit, is h et Voör hen tevens uit met
d e verdienste. H e t duurt soms dagen, of
zelfs langer dan een w eek yoor e r weer

den om de staking te breken. De eisen der arbei
ders gingen uit boven hét door de regering vast- v
gestelde.
f
f f 4p Z o scherp ligt het bij de „Holland” staking niet.
Toch wordt ook hier de staking tegengewerkt -door
de hulp van de militairen. Met de pers is het niet
anders gesteld.
Wanneer, zoals na de oorlog meer en meer ge
V an een,staker ontvingen wij het volgende
bruikelijk is, de arbeiders buiten de vakbond om
schrijven.
s
Ruim veertien dagen duurt de staking aan de. tot staking komen, is het. de pers, die zich op het
conflict werpt en de publieke opinie beïnvloedt in
■„Holland" en veel verandering is er niet in ge
het nadeel der strijdende arbeiders. Motieven zijn
komen. Het moet voor ons heel duidelijk zijn dat,
er altijd te vinden en zeker als het bedrijven zijn
als het er om gaat de strijd tegen het verbonden
die mede de voedsel-positie regelen.
kapitalisme te voeren, wij ook met eenzelfde macht
Volgens „Het Parool’^ van Donderdag 28 Aug.
daartegenover moeten staan, willen er positieve
j.l. dreigde, er 160 torj tarwe te bederven door de
voordelen uit te voorschijn komen.
uitgebroken staking.-Dat-er toen reeds vier weken
De eenheid ,van het personeel van de „Holland"
een dekschuit met teveel gemalen tarwe voor de
Ja voorbeeldig, maar is, wanneer zij tot dit ene
wal lag te bederven, speelt geen rol. Dit zelfde
oedrijf beperkt blijft, onvoldoende. Uitbreiding van
blad wist uit te rekenen, dat er 240.000 broden
de actie is voorwaarde om tot meer kracht te ko
dreigden onttrekken te Worden aan de consumptie.
men. W el is de solidariteit groot, gelet op de
Cijfers spreken duidelijk tot de verbeelding van de
flink«» bedragen, die aan geld binnen komen. Veel
mensen en daar houden deze heren dón ook reke
meer zal begrepen moeten worden, dat de stakin
ning mee. Verder zou getracht worden de tarwe
gen die, dan hier dan daar, uitbreken aan kracht
nog als veevoeder te behouden.
zullen wiqrjen, wanneer de arbeiders, verbonden
Z o zien wij, dat de-pers één lijn trekt met de
met elkaar, de strijd aanbinden tegen het onderondernemers. Met zo'n voorlichting - is d a n , het
nemersdom. Zij fiebben geen andere hulpbronnen
ontslag van de 172 stakkers „gerechtvaardigd” .
dan Jiun verbondenheid. Pers en regering vinden
Alles spant dan samen de staking in n zo ongunzij, ais het er om gaat het levenspeil te verhogen,
■big :mogelilk daglicht té stellen. - ^
altijd tegenóver zich. * ■ .
Nlu
ji weten wij wel dat dit geen nieuws is voor 4e
Z o ook hier. De regering staat prestatte-toeslag
arbeiders. Meer dan een^ werd de pers buiten de
toe, omdat’loonsverhoging niet gegeven mag wor
stakers-veraaderingen gpJiouden omdat reeds bij
den. Maar als wij gebruik .maken van d^-staking,
voorbaat vast staat, dat men met tegenstanders te
het enige middel om dit te bereiken, staat de re
doen heeft.
^
(
gering naast de ondernemer,* dus tegen de arbei
De voorlichting moet dan .ook ter hand geno
ders. Ook in deze staking zorgen de militairen dat
het meel bij de bekkers komt.
. v ■ men worden door de/ arbeiders zelf. Voor, maar
Het klassekarakter van de regering verlopend
zeker tijdens de actie, mpet de oorzaak van h#t
conflict uiteengezet würden en daarmee tegelijk
aich nooit Alken treedt deze met meer kracht op
worden aangestuurd op een zo groot tnogebjke so
als de eisen boven het door de regering vastge
lidariteit, die tot uitdrukking moet komen door de
stelde normen uitgaat. De haven- en zeelledenstaJdnoen, die achter ons liggen, geven daar voor- : a sen van verschillende bedrijven te verbinden, op
dat de actie zo groot mogelijk zal zijn.
beelden van. D aar werd met allo. kracht opgetre

Staking
Meelfabriek „Holland

werk is. Deze w achttijd, krijgen ze niet
uitbetaald. H et is geen wonder, dat on
danks politic toezicht, de ireeste arbeiders
e e n -e x tra '^ e mee n aar-h u is nemen. Hoe
zouden ze zich e r anders bovenop kunnen
houden^
V elen van hen wonen in houten b arak
ken, honderden kinderen en ook volw as
senen zijn in de laatste strenge w inter
doodgevroren. 70 pC t. van de w oonruim 
te van h et stadje is weggebom bardeerd.
M en moet bij hen niet komen met p raa t
jes tvver schuld en boete. Z e vertelleh jé,
d a t de grote bonzen, 'in D uitsland zowel
als overal, in de wereld, in de goedverw arm de huizen zitten en dat dé arbeiders,
moeten b o e te n z o a ls ze eerst moesten
vechten. D e arbeiders zijn altijd de sigiaar,
hoe dan ook. Z e geven toe, d at ze teveel
op hun leiders hebben vertrouw d, reeds
v oor H itler, ia zélfs voor de eerste wereld-,
oorlog. N u hebben ze geen partij of v a k 
vereniging meer, vertrouw en in elkaar
nog minder. De strijd om b e t bestaan is
zo ontzettend gew orden,— ■en h e t w an
trouw en onderling nog zp groot; i^der
vecht voor zichzelf.
N aast onze boot liegt een oude Duitse
vrachtschuit, ó p Tiet d é k spejen kinderen.
M oeder breidt, vad er leest een krantje. De
late m iddagzon zet alles Jn een goud-gele
gloed. H et ziet er zp vredig, zó menselijk
uit.
•
.
* '
W a aro m zijn e r drie wereldoorlogen
nodig, v o o rd at de arbeiders begrijpen d a t
zv> en zij a lleen, een werkelijke v&ede kun
nen o p b o u w en ......?
.. * /-."V
:
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-• 'H e td a n hiei, dan daar staken zal 0as aan kracht
winnen wanneer wij bet weten te verstaan onze
strijd gemeenschappelijk te voeren.

M islukte oogst of A
kapitalistisch w a n b e h e e r
_

') •'
De laatste w eken kun je geen grant of
w eekblad meer inzien . o f je aandacht
w ordt gevestigd op de droogte, die de
gew éssën doet v erdorren en d e oogst laat
mislukkeen. D at die droogte brengende
winden uit het oosten kom enS vordt soms
zelfs Stèlin kwalijk genom en, niettegen
staande de graanoogsten in de O ekraine
overvloedig schijnen te zijn.
. T erw ijl in W e st-E u ro p a de akkerbouw
to t h é t .uiterste w ordt opgevóerd om zo
min mogelijk g ran en én veevoeder uit
A m erika en C an ad a te betrekken, ben
einde de d aarvoor benodigde deviezen
voor h et kopen van oorlogsm ateriaal te
gebruiken, w ordt het tot uiterste krachts
inspanning opgejaagde proletariaat, onder
meer de droogte als oorzaak van ver
scherpte rantsoennering in pers èn radio
voor gehouden.
A an ons d e 'ta a k , d e arbeidersklasse er
van te doordringen, d a t dit het gevolg is
v a n een kapitalistisch w anbeheer, dat
vasthoudt aan een prodüctie, die wel op
w inst m aar niet op de behoefte is inge-
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Arbeiders in de bediijven
A rbeiders in de bedrijven. A rbeiders

yrij van iedere uitbuiti*ig, bevestigt dit

I in de havens en het transportbedrijf, een ’’ alles.
•i
I ernstig woord moeten wij met. U spreken.
H et nationalism e viert, onder aanvuI Nog beheerst U gelukkig de afschuw ring van elke nationale bourgeoisie, hoog
I van het fascisme, d at in afgelopen jaren tij. O nuitgesproken g eld t het parool: Allen
I met ruw e soldatenlaarzen een groot deel en alles één in de n atie; één in de voo rt
I van E uropa binnen m archeerde. Vijf durende strijd om het nationale (k a p ita 
I jarén hebben, wij gezucht en gewrokte listische) bestaan tegenl andere grote of

I hebben wij ons nu eens door sabotage én
I stil verzet, dan enkele m alen plotseling in
I heftige stakingsuitbarstingen tew eer geI steld tegen ontrechting en verslaving,
I officiële moordpartijen, deportaties van
I arbeiders en sadisme tegenover medeI mensen.

kleine imperialismen.
D it w as zo in de tw eede wereldoorlog
èn het is evenzo nu. m het tijdvak dat
wij met reuzenlaarzen K a rd ie re n n a ar de
nog onnoemelijk veel erger derde w ereld
brand.
.p
~
Alle grote stukken arbeidersbew eging
I De afgelopen oorlog w as een imperia- namen en nem en hun plaats in naast de
I listische oorlog en haar scherpste aan- eigen boi*rgeoisie. Z ij s allen baseerden
I randingen van de menselijke w aardig- zich, en baseren, zich zeker nog, op de
I heid vinden haar verklaring slechts d a a r bestaande orde, de ordè van de uitbui
in, dat de kapitalistische tegenstellingen
ting van eigen en vreemde arbeidskrach
I onder het moderne imperialisme geweldig ten.
zijn toegenomen. D it kapitalisme m aakt
De betekenis van b e t Indonesische
het ónmogelijk, dat de verschillende ka- conflict is d an ook niet? anders. Progres
pitaalsmachteri
ook m aar in enigerlei sief- of niet-progressief, alle politici in
mate elkaar rustig naast zich
kunnen N ederland, die in h e t politieke orkest
dulden. De nationale tegenstellingen n a medespelen, is het e r in feite om begon
men en nemen h an d over hand toe. Elke nen, de w instbronnen t * behouden uit de
kapitaalsgroep verschijnt in de vorm van oude koloniale gebieden iln het verre O os
een streng georganiseerde economie op ten. De w instbronnen, die vloeiden door
de grondslag van de natie. D aarom , ter de uitbuiting v a n d e Indonesische arbei
wijl heel d e wereld sm acht naar een vrije ders en boeren. T e g e » het extremisme,
uitwisseling v a n de arbeidsproducten, na- d a t klaar of m inder klaar bew ust om trent
*nen en nemen haar moeilijkheden van v e rz e r tegen uitbuiting, tia a r aan de dag
daq tot d ag toe^ D aarom , terwijl een is getreden, w ensen zij allen, met of zon
ieder in verband met de productiem oge der hulp v an de Sjahrits. daadw erkelijk
lijkheden een goed en onbezorgd bestaan op te treden.
u
2ou kunnen genieten, w ordt h e t bestaan * ■ U w eigen verzet gaat*immer tegen U w
van de grote m assa met de d ag meer eigen uitbuiting,
m aar daarbij zult ge
°aar beneden geschroefd. D aarom , ter- moeten leren, d a t allenjjdie overal in de
wijl ons ruim er inzicht over d e gehele w ereld strijden tegen kapitalistische uifwereld zou moeten w orden vergroiot, slui- tuiting. U w lot- e n strijdgenoten zijn. U w
:n zich de naties en stoot de heersende en ons ideaal , is een klasseloze sam en
Klasse al diegenen- uit, die niet passen in leving, w aarin d e arbeiders zelf over de
■ nat'onaIe eenheid. D e positie v a n de arbeidsm iddelen b eerscn en de vruchten
P>den onder H itler-D uitsland en nu, de van de arbeid onze eigejn en aller vruch 
Positie van al diegenen ook, d ie de klasse- ten zijn. 3 o m in ®1® de Indonesische w er
ffedachte als de hefboom zien, om tot kers iets ten gunste v a * d it doel kunnen
aieuwe m aatschappelijke ö rd e te komen. verw achten van de rndvnesische intelli»

gentsia en feodale vorsten, die er naar
streven een eigen goede machtspositie te
verw erven in een z.g.n. nationaal onaf
hankelijk Indonesië, zomin kan de N e
derlandse arbeidersklasse in de strijd om
haar bevrijding iets verw achten van z.g j *.
politieke en vakbew egingsleiders, die een
staatskapitalistische orde wensen en als
socialisme aanprijzen.
M aar, daarentegen moetei. de Indone
sische onderdrukten en moeten de N e—derlandse arbeiders alles zetten op het
zelf voeren van de strijd tegen ieder im
perialisme. vooral ook, w anneer d at uit
gaat van hun eigen heersende klasse. In
ternationale solidariteit van alle verw or
pen der a a rd e moet uitgaan van de lei
dende gedachte', d a t de vijand Van de ar*
beiders staat in het eigen land.
Z elf moet ge in Uw bedrijf beraadslag
gen over w at U in die grote internatio
nale strijd om een nieuwe orde, de a rbeidersheerschappij, te doen staat. Geen
parolen kunt U op dit terrein van an
deren. en van leiders in het bijzonder,
verw achten. Z elf moet ge ook to t daad
^n organisatie komen.
Zij, die deze dingen het duidelijkste
zien; moeten zich beschouw en als en zich
organiseren tot propaganda-kernen voor
de nieuwe g edachte in de bedrijven. Al
het mogelijke moeten wij met elkaar doen
om de strijdbaarheid tegen kapitalisme eri
imperialisme zo groot mogelijk te maken.
Enkele malen is reed s hier en daar het
wapen der staking tegen het imperialisti
sche drijven van d e N edetlandse bezit
tende klasse gebruikt.
,D e honderden jaren o p de meest erger
lijke wijze uitgeroofde bruine kam eraden,
staan in verzet. O n d er yde palmen v an
Java over de saw ahs v a n Indonesië mar
cheren w ederom soldatenlaarzen om ka
p ita a lb e z it te herwinnen.«’ D itm aal zijn
het de voeten van N ederlandse proleten,
die macht en gew in voor h et 'kapitalisme
gaan hersteHen. W ij deden, daartegen
weinig. A rbeiders m buitenlandse havens^
weigeren hun hulp a a n d ie expeditie.
Daadwerkelijk ondersteunen zij het v er
zet tegen de o ude knechtschap. O ok ons
w ordt d e v ra a g voorgelegd: „ W a t moe
ten wij d oenfê W ij mogen n iet wachten
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beidskracht, hoopt haar bestaan te kun
nen voorzetten.
H e t vorige, h e t eerste ja ar na de ,„beV
D e vraag is gerechtvaardigd, of het ders heeft nog- wel belangstelling voor vrijding”, nog sprak de regering meer
enige w aarde heelt, aandacht te schenken d u burgerlijk seremonieel. M aar dat, op malen uit, d a t zij zich gedragen voelde
door 'gedachten aan maatschappelijke
a a n regeringsvöom em ens op het punt zich zelf, zou voor ons zeker niet vol
vernieuw ing. Planpolitiek w erd ais uit
v an de staatsfinanciën, voornem ens, die doende zijn aandacht aan deze zaak tc
,
<" komst uit d e arm oede n a a r voren ge
jaarlijlcs w orden neergelegd in speciale besteden.
schoven. Staatsleiding in het sociale en
W
ij
héibben
echter
niet
alleen
te
ma
w etten met een nota, 'die de T w eede en
economische leven. Socialisatie van sleuE e rste Kamer ter behandeling w orden ken met een oude traditie van de arbei
telbedrijven door, de S taat. De staats
aangeboden, direct n a d e ' opening van dersbeweging. O ns uitgangspunt moer nu
socialistisch
georienteerde 'm oderne ar
bij het beoordelen van hetgeen zich d a a r
de nieuw e jaarlijkse, zitting.
beiders w erd dit voorgespiegeld als de
’ Z o beoogt, volgens oude parlem entaire bij afspeelt volkomen anders zijn. inaac
weg naar het Socialisme.
.g eb ru ik en , de T roonrede
de algemene „ he: blijft noodzakelijk er aandacht aan
'j oenm aals hebben wij daartegenover
*
politieke situatie en de algemene rege- te besteden.
Niet, om de progressiviteit of h et con reeds onze overtuiging gesteld. W ij we
ringsplannen aan te geven, terwijl de z.g.
zen er op, dat een zodanige politiek, voor
M iflioenenhota in het bijzonder d e finan servatism e van de regering in de aller
al onder de verhoudingen in het huidige
eerste
plaats
te
meten.
N
iet
óm
ons
af
te
ciële kanten moet belichten.
Europa, voeren moet, naar verscherpte
—H e t is duidelijk, dat zolang de arbei vragen, w at „onze parlem entaire ver
uitbuiting en grotere verslaving van de
tegenw oordigers" daar zouden kunnen
dersbew eging door de maatschappelijke
arbeidersklasse onder een staats-kapitaverhoudingen aangew ezen was op een bereiken.
listisch régime.
Neen, nu gaat het er om, ons een
politiek v a n 'kleine of minder kleine ver
— o —
beeld
te
verschaffen
van
de
positie
w
aar
overingen op sociaal en politiek gebied
binnen het raam van het kapitalism e, en in regering en eigen bezittende klasse
W e zijn nu w eer een ja ar verder. Voor
d a t stelsel daarvoor betekenende moge zich in de .wereld bevinden. H et g a at er de N ederlandse arbeiders zijn de teleur*
lijkheden fcood, het w el degelijk voor. de om de kracht en de zw akte van onze
stellingen niet uitgebleven. En behalve
klassevijand te meten, te doorzién w at hij dat hun levenspeil doelbew ust laag wordt
arbeiders v an belang was, dit in wezen
burgerlijke jaarlijkse gebeuren, met al tegen ons moet vool-bereiden en onder gehouden, w erden hun zonen afgericht en
zijn cerem onieel, op de voet te volgen. nemen.
ingezet voor het herstel van een kolo
— o —
H et is zelfs zo gew eest, d at in een be
niale heerschappij, die „o rd e’’ w ordt ge
W a t anders te zeggen over de T ro o n -' noemd. H un matig verzet zag zich telken
paalde fase v a n de jonge groeiende a r
beidersbew eging, zij kleur én betekenis rede dan: een opsomming van holle, lege male geplaatst tegenover de S taat en
a a n die d e rd e D insdag v an September frase?, volzinnen, w aaruit niet anders te tegenover organisaties, die zij in het ver
w ist te geven. T oen w as „Rode Dins concluderen is, dan een perspectiefloos
leden als strijdorganen
van de eigen
d a g ’',. als d ag v a n dem onstratie der a r voortgaan in geestelijke en financiële a r klasse hadden, gezien en gevörm d. ■_
beiders, meer bekend als: „P rinsjesdag” . moede en afhankelijkheid v a n de grote
Eén jaar verder.. In troonrede en milH ébben T roonrede en millioenennota imperialistische wereldmacht. w aarnaar
lio.enennota overheerst nu de toon van
ge onm acht <en grondig pessimisme. De toen
voor ons nog grote betekenis? H et tijd het N ederlandse, kapitalisme zich
p erk v an de sociale en politieke verove dw ongen is te richten?
aangevangen opm ars naar een nieuwe
En met d.e millioenennota is het niét orde, is uitgelopen op een tocht door het
ringen lamgs de w eg v an het parlem ent
is, noirmaaï' gezien, voorbij. H e t klasse- veel beter igestelcLvZij gelijkt op éen jaar moeras. Elke schroom vallige stap, doet
k a ra k te r v a n de staat, v o o ïal nu hij in verslag van een naamloze vennootschap,
de voeten dieper wegzakken in de slik.
die op surseance (uitstel) van betaling,
grote lijnen liet nationale economische
Z w a ard er valt het optrekken van de
leven richt, en zich als regulator op gepaard gaande pan roofbouw op de a r benen. Zij zuigen zich v a ste r in de slik
w erp t voor d e kapitalistische uitbuiting,
is nu veel duidelijker gew orden. H et ligt
op zijn w eg het herstel te bevorderen
v a n d at nationale econom ische leven,
In ons vorige artikel hebben wij reeds onzte
hetgeen alleen mogelijk is, door de uit
gzopperd tegen de voorstelling als zou
buiting v a n d e arbeiders zo hoog moge bezwaren
het goud de" dekking zijn, de waarborg, voor de
lijk op te voeren. E n d at is nu volstrekt waardevastheid yan het geld. Deze bedenking
bepalend voor de staatspólitiek.
sproot voort At het verschijnsel, dat een daling
H ierm ede is eigenlijk het antw oord of stijging van de goudvoorraad de waarde, d.i. de fabrikant ‘zijn wissel uit, waarin de koper aan
neemt het bedrag, na verloop van enige tijd te
koopkracht van het geld, totaal onberoerd laat.
reeds gegeven. Een deel v an de arbei- de
betalen (crediet). Deze wissel is verhandelbaar,
Een nadere beschouwing van de wijze waarop

M A R S DOOR M O E R A S

op parolen, die toch niet v an bovenaf
door leiders zullen w orden gegevfen. Stuk
voor stuk, m an voor man staan wij mede
aansprakelijk 'voor w a t wij doen ?en toe
laten. O ok voor ons sta a t d e vijand in
hét eigen land. O ok op onze solidariteit
m ogen de Indonesiërs
hun aanspraak
doen gelden.
,
W a a ro m w achten wij eigenlijk?

ACTIE COMITÉ IN D O N E SIË :
Ned. Bond van Vrije Socialisten
Vrije Socialisten Vereniging
-... Communistenbond.Spartacus

het geld in de circulatie stroomt, zal ons dan ook
in het gelijk stellen. Wij wezen er op, dat geen
cent de circulatiebank verlaat, zonder dat e r een
tegenwaarde voor in ontvangst wordt gencmen
en dat de particuliere banken, voor hun behoeften
aan wettig betaalmiddel, uiteindelijk op de circu
latiebank zijn aangewezen. D e z e toch heeft het
monopolie, mag alleen biljetten laten drukken enuitgeven. W a t de particuliere banken bij geld. behoefte de circulatiebank aanbieden zijn hoofd
zakelijk wissels en goud, wellicht ook nog andere
soliede papieren. In elk geval is d it'b ij de wet
ontschreven. Alle w^arde-papieren stammen ech
ter uit de goederen-productie. Hetzij dat dit zijn:,
wissels, aandelen, cedules, obligaties enz., wie
deze papieren tot hun oorsprong herleidt, belandt
altijd bij de goederenproduct e. De in de maat1 schappij aanwezige ^warenmassa vormt dan ook
haar werkelijke rljk<fcm.
W aren komen mét een prijs ter wereld. Zij
worden door verkoop omgezet ih gild. Voordat
zij echter deze geld-gedaante aannemen, schrijft

Wanneer zij soliede is, in een normale transactie
tot stand gekomen, tussen soliede firma's, koopt
een bank haar. Zij kan dienen ter delging ener
schuld, goederen kunnen er mee worden betaald,
kortom, zij is geld, zij is betaalmiddel, alleen geen
wettig betaalmiddel
Door hun vaste bedragen en de ondeelbaarheid
kunnen zij dat niet zijn. Het is nu de taak det
circulatiebank er wettig betaalmiddel van te ma
ken en niet alleen wettig, doch ook practisch be-.
taalmiddel, door ze in bankbiljetten te veranderen.
Aan dit proces behoeft geen atoom goud te pa*
te komen. Indien m et er voor zorg draagt, dat
geen wissels of andere papieren in de circulatie
komen, die niet door goederen gedekt zijn, -blijft
het geld zijn waarde behouden.
W aJ bij het verschijnsel, dat wij inflatie no&
men, plaats vindt is niets anders dan het brenqeo
van waarde-papleren in de circulatie, zonder 3at
zij door goederen gedekt zijn. Deze waarde-papieren- scheppen geld. wettig betaalmiddel, de geldmassa ia circulatie, stijgt. Daar kopen aanbod va*

en slechts sjiepend (niet jeepeijd) ver
plaatsen zij zich.
, Productieverhoging
is noodzakelijk,
m aar d a t vereist nieuwe bijna niet te be
komen credieten. D at vereist nieuw e las
ten van rente en aflossing,
terwijl de
reeds bestaande verplichtingen nu al bijna
nira meer kunnen w orden nagekomen.
N ieuw e credieten, d a t betekent grotere
afhankelijkheid
van de geldschieter,
nieuwe bezw arende voórw aarden. N ieu
we lasten, d a t komt straks neer op zw aar
dere belastingen voor het bedrijfsleven
voor de onder zorgen gebukt gaande,
m iddenstanders, en de arbeiders. D at be
tekent minder geld beschikbaar voor de
sociale positie v a n de klasSe, die alle
rijkdom 'm oet vóórtbrengen.
• V erleidelijk voor regeerders is het luis
teren, nu baten zo hoog nodig zijn, naar
hen die geen afstand kunnen doen van
de oude koloniale heersers- en uitbuiterspositie. M aar een werkelijk pogen om
met geweld in het verre Indonesië de
ordè te herstellen, kost m achtig veel
geld, d at niet beschikbaar is. In hoe
verre zal juist de concurrent, helaas de
eigen credietgever,
met de voordelen
gaan strijken?
Sjiep, sjiep, sjiep! Elke stap verder,
trekt en zuigt het moeras sterker. M oet
het de trekkende regering niet angstig te
j.ioede w orden, bij d e gedachte dieper het
moeras f t doorw aden?
N atuurlijk, een regering moet pogen
haar béteid van de gunstigste kant te
laten zien. M aar hoe poyer is d a t alles.
V erdw enen is het geluid van „Socia
lisatie", gevolg zowel v a n de vergrote
invloéd van d e K.V.P., als wellicht nog
meer de m acht van het A m erikaanse ka
pitalisme. Immers ook Staatskapitalism e
zet z ic h ^ lle e n door, voor zover de‘ be
langen van de kapitalisten dit eist.

geld is, en vraag naar goederen, neemt de vraag
toe ep stijgen de goederenprijzen. Daaraan gaat
in onze kapitalistische samenleving doorgaans een
vernietiging van goederen op grote schaal vooraf.
Er schiet de regeringen dan geen ander middel
rneer over dan de weg inflatie (geliuitzetting—
opblazing) te betreden. Als zij voor nun oorlogs
voeringen of, bij het verliezen Van een oorlog,
voor, herstelbetaling in natura, outzaggelijke hoe
veelheden goederen nodig hebben, moeten zij zich
het benodigde geld daarvoor verschaffen. Eerst
heffen zij hogere belast ngen. Dit werkt even zeer
inflationistisch. De fabrikanten moeten dan hoge
re wissels uitschrijven, want de belastingen verhpgen de prijs van het product. Belastingen kun
nen echter niet daflelijks geïnd wordeö en de re
geringen verschaffen zich de nodige betaalmidde
len, dóór de w€t te verkrachten, pardon,^»6r snel
een wetje te maken, waarbij het hun geoorloofd
is, geld bij de circulatiebank op te ” nemen, te
Jenen", tot bedragen, die zij nooit door belastin
gen aan het bedrijfsleven kunnen onttrekken en
dus nooit terug kunnen betalen zonder weer itieer
geld te lenen". W at zij aan de circulatiebank in
rui) voor wettig betaalmiddel geven, zi)n waarde

In het kapitalism e w orstelen voortdu het z.g.n. Nationaal B u d g et en beperkt
rend aan elkaar tegengestelde krachten
rich de begroting tot dé directe staat».
en verbuigen 4e w ederzijds gèstelde doel financiën en de credietpositie t.a.v. een
einden, ot heffen ze somwijlen op. De beperkte w ederopbouw .
N ederlandse bourgeoisie wil de weg n aar •
komt er op neèr, d a t niet „w ij”,
staatskapitalism e niet verder gaan, dan zelfs niet d e N ederlandse bourgeoisie en
haar w instbelang m eebrengt. E n ook het h aar regering, m aar de V erenigde Staten
A m erikaanse kapitalisme heeft zeker zullen bepalen, hoe het N ederlandse N a 
geen voorliefde voor staatskapitalistische tionaal Budget er zal uitzien.
experimenten, voor zover ze die «niet in
Z o is de tijdelijke staking van deze
haar belang acht. Dp doorvoering van economische planvoorlichting zeker geen
het staatskapitalism e yindt zijn beperking bewijs, d a t wij het vorige jaar overdre
in het kapTtaalsbelang. D aarom is dit ven. Integendeel, het is de bevestiging,
streven n aa r staatsbem oeienis een voort dat er geen g rein
v an Socialisme ia
durend vooruit en d a n w eer gedeéltelijk, steekt. De d irectie van d e N .V . „het Ko
teruggaan. De staatssocialisten zijn in dit ninkrijk d er N ederlanden” is geen zelf
proces slechts d e noodzakelijke krachten standige directie v a n de N ederlandse be
om de op den duur onvermijdelijke voort zittende klasse. Z ij is slechts de zaakgang op die weg door te voeren en om w aarneem ster, de strom an van het grote
daarbij de arbeiders op sleeptouw te ne- buitenlandse kapitaal.
T y p eren d daarbij is, d at w anneer d e
eerste dag v a n de v orige week in v er
M a a r er is meer. N ederland is een band met de langdurige droogte in een
klein land in het in betekénis sterk ge aantal N ederlandse dagbladen, van „H et
daalde Europa. Geen van deze landen, V rije V o lk ” to t „ T ro u w ’* d e blijkbaar
zelfs E ngeland niet, is in staat een eigen a ls geruststelling bedoelde, door de re 
economisch geheel, zelfstandig op te bou gering geïnspireerde verklaring kwam :
„schraalkans zal deze w inter zeker geen
wen.
Speelbal zijn zij gew orden in het spel keukenm eester zijn’*, deze uit d e bezet
der grote imperialistische m achten. N e tingstijd herinnerende officiële voorlich
derland. d at zich op A m erika oriënteren ting tw ee dagen later w ordt achterhaald
moest, is niet in staat, aan het in 1946 door de verklaring' in de m illioenennota..
door d e regering enthousiast aangevatte d a t „w anneer voldoende buitenlandse
w elvaartsplan v erder te bouwen. Z olang hulp (credieten) uitblijft, dit zou. leiden
niet v aststaat, in hoeverre A m erika be to t „een terug v al v an de verzorging v a n
reid zal zijn ons economisch leven te d é bevolking beneden het physiologisch
(d at is lichamelijke) bestaansminimum*
steunen met d o lla rs / rust het nationaal
W ij hopen in een volgend artikel nog
économisch plan op slappe bodem. O nze
iets te zegigen o v er de cijfets ftit d e no ta.
economie en politiek in N ederland is met
die wij nu brachten
handen en voeten gebonden aan hetgeen De beschouw ing
Amerika krachtens zijn belangen al dan d raag t e r o.i. toe bij de arbeiders dui-«
delijk te m aken, d a t hun een periode v a n
nikt wil doen.
D aarom m issen wij bij de millioentrn- zw are strijd "om ', het naakte bestaan
nota v a n de N ederlandse regering reeds wacht, terwijl zij de illusie van staats
socialisme grondig vernietigd.

loze schuldbewijzen, wijl niet gedekt door goede
ren. Het komt alles hierop neer, dèt de massa'
eindelijk niet meer te eten heeft, niet meer kan
werken en ook niet vechten van wege de ont
zettende duurte, daar de lonen natuurlijk onnoemelijk-ver achter blijven bij de stijging der prijzen
en de arbeiders niet. zoals de fabrikanten de prij
zen. de lonen willekeurig kunnen verhogen.
De tegenwoordige regeringen „leiden” deze
vernietiging, die alle kranten vap uiterst links tot
uiterst rechts „opbouw" noemen. Zij leiden de
lonen door „loonstop”. W at feitelijk neerkomt op
loonsverlaging, want vóór- de loonstop waren de
lonen hoger. W anneer de arbeiders voor wat
meer loon vechten, dan hdiTt links en rechts over
inflatie „waardoor de m astos Zelf gedupeerd wor
den", m aar wanneer 3.000;000 per dag wordt uit
gegeven voor de oorlog in ïndonesla en een mil
lioenen verslindend ambtenaren-apparaat moet
worden aangehouden, omdat de massa's buiten
ieder bestuur en zeggingschap worden gehouden,
dan zwijgt een ieder o v e r het „spook der inflatie”.
De waarborg voor de waardevastheid van de
munt is dus, dat geen gtld in de maatschappij
stroomt zonder dat tegelijk goederen binnen stro
men, onbezwaard door improductieve belastingen.
Maar het goud. het goqd? W at voor rol speelt
het goud? Dit zullen wty«in een volgend artikel
onderzoeken. . o
. f-

P O L IT IE K E
D E L IN Q U E N T E N
E N W IJ
Kort geleden werden in de „Waarheid'
dere brieven gepubliceerd waarin de schrijvers
hun mening ten beste gaven over de* houding
welke „wij” moesten aannemen, tegenover de naar
het burgerleven terugkerende geïnterneerden. H et
waren nogal uiteenlopende meningen, maar toch
kwamen ze min of meer overeen met hetgeen
ook de „W aarheid” zegt: ,.Streng tegen de groten,
mild tegen de kleinen".
Het verbaast ons niets, dat de „W aarheid’' e*
ook de briefschrijvers deze houding willen_ inne
men, ze is trouwens vrij algemeen. Voor revolu
tionnaire arbeiders, die weten dat ze geen gemeen
schap kunnen hebben met de heersende klasse,
is zo een houding zeker onvoldoende, zo .niet oa*
mogelijk! Streng tegen de groten, de arootverdieners. grootmoordenaars en fascistische leiders?
Goed. Maar dezen wordt door de heersende
in Nederland de hand boven het hoofd
op enkele uitzondnfogen na, die piet te'
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kunnen e n willen plaats nemen om als
verraders te w orden aangezienl D it is de
zorg van hen die zich nog werkelijk pro
f
' •" . 'L
gressief wanen.
„B roeders,” h& et'hét m dé Internatio den op de eigen, en in gem eenschappe
D e A m érikaanse politiek is een gans
nale, strijdt niet meer voor an d erer twis lijk bezit zijnde, fabrieksterreinen en cul- andere. O ok een nationaal vrij verklaard
ten. B reekt de rijen, hier is U w kam p.” tuïés.
Indonesië zal, w anneer ze haar economie
D a t kam p is het klässe-kam p. H et kamp
O m gekeerd ,w at zich daar voltrok is wil opbouwen, een ontzaglijk grote ka
ons aller arbeiders-ideaal. Reeds daarom
v a n de klassestrijd.
pitaalbehoefte kennen. D e A m erikaanse
Bevrijd v an de koloniale heerschappij moet h?t proletariaat over de gehele w e-' bourgeoisie w eet, d a t het straatarm e N e
d e r N ederlandse bezittende klasse, vrij reld en moet dus ook de N ederlandse a r derland daarto e niet bij njachte is. Ame
ook gekom en jvan d a t andere imperialis beidersklasse w annéér zij er zich ibewust rika staat gereed de erfenis over te ne
m e v a n Japan, d at de N ederlandse heer van w ordt w at zich.in Indonesië afspeelt, men. Een snelle kapitalistische ontw ikke
schappij in de tw eede w ereldoorlog van zich solidair voelen met deze extremisten. ling van Indonesië, m edebrengende een
d e Indische w ateren
verdreven had, O f zij die bew ustheid bezit en óf zij zich belangrijke stijging v a n het levenspeil
m aar toch uiteindelijk te zw ak, om de solidair gedraagt, is een andere vraag. van de Indonesische arbeiders, betekent
m acht v an A m erika in het bijzonder te
niét alleen levering v a n machines, tran s
w eerstaan, stonden d e eeuwen uitgebuiportmiddelen,
fabriekinstallaties - enz.,
W
ij
spraken
o
v
er
:
de
eensgezindheid
ten en onderdrukten voor het onverw ach
m
aar
houdt
ook
de mogelijkheid m van
te feit de'b&dem en de bedrijven in eigen bij de heersende klasse, inzake het herstel allerlei leveringen v a ir Consumptiegoe
‘van
de
norm
ale
orde.
V
erd
er
d
a
n
dat,
h an d te krijgen. A l hun slaafsheid legden
deren.
zij af, vrij als zij w aren op eigen grond. g*at natuurlijk die eensgezindheid niet. In
N atuurlijk g a a t vooraf, d a t de kapita
E n ondanks h u n gebrekkig inzicht, on tegendeel, onafgebroken g aa t de onder listische „o rde” in o rd e moet komen.
linge
strijd
om
de
m
achtsposities
en
de
danks hun oude slavenpositie, trokken zij
M a a r nu d i t . blijkbaar niet goedschiks
de conclusies en namen de cultures en de winstmogelijkheden.
gaat, is h et h et beste, van d e nood een
In
N
ederland
bestaan
ten
aanzien
van
bedrijven in eigen hand en zetten, zo
deugd te maken. Om beurten een beetje
goed en zo kw aad als zij dit konden, het de te volgen politiek tw ee strom ingen
vriendelijkheid n a a r de zijde van de Re
D
at
is
v
e
rk
la
a
rb
a
a
r
E
r
Zijn
er
die
nog
economisch leven w eer op gang. Jong
publiek en de N ederlandse staat, en de
nog zijn h u n organisaties en zonder tw ij volkomen doortrokken zijn van de oude
tijd zorgt voor de rest. Die rest is voor
fel m oeten die organisaties die de naam koloniale blanke-meé&ter-mentaliteit. Z o  A m erika slechts w inst. D e N ederlandse
veel
jaren
hebben
zij,
of
hun
familie
en
van vakbew eging dragen, organisaties
bourgeoisie haalt door zijn politieel op
zijn, die een volkom en andere instelling klassegenoten, zich absoluut m eester ge treden, voor het w ereldkapitaal de ka
weten,
bezaten
zij
de
m
entaliteit
d
at
elke
hebben d an de oude bew egingen van d;e
moest stanjes uit het vuur. N a a r mate bij het
naam in E uropa. T erw ijl die oude bewe-- gezagsaanranding neergeslagen
w ordingsproces van de z.g.n. nationale
worden,
d
at
bajonetten
en
galgen,
uitwij
gingen hier d o o r hun historie en tegen
onafhankelijkheid
de N ederlandse bour
woordige taak volkomen ongeschikte in zing of opsluiting in de Digoelkam pen de
geoisie zich m eer g eh aat maakt, naar die
strum enten zijn gew orden in de komende enige remedie w as. d ä t hun denken tegen
mate groeit de in d e toekom st even zekere
klassenstrijd, zijn d e form aties v an de a r over hen, die zichi vergrijpen aan hun
A m erikaanse invloed, des te sneller.
beiders en boeren in Indonesië ongetwij- m acht en bezit geen andere richting kon
D e Republikeinse regering w as in de
J e ld sterk onderhevig a a n h et revolution nemen. Z elfs een gedeelde m acht m et een
aanvang, uit de overw eging, d at eigen
naire willen v an de vrij gew orden a r zich min of meer zelfstandig voelende
m acht veiliger zou zijn in een combinat e
beidsslaven. H oe ook de ontw ikkeling bovenlaag zien dezen als esiL,aantasting met het zw akke, N ederland d a n met het
van die arbeidersbonden zal zijn. ze nu v an hun positie. V o o r de G erbrandy’s en
overm achtige A m erika, geneigd tot een
op één lijn te stellen m et de v ak o rg an isa de koloniale burgerlijke en militaire am b harm onieuse klassenpolitiek met onze
ties v an het oude E uropa zou dw aas zijn. tenarij, w as de oplossing reeds direct
bourgeoisie. T h an s w endt zij zich meer
„soldaten”..
en
meer n a a r U .N .O . en Amerika.
De progressieven kennen m eerdere
D it alles speelt zich af, hoog boven de
O v er de gehele w ereld h eerst nog het uitgangspunten, m aar naarm ate zij min
kapitalisme.. H et is eensgezind op d it ene d er met de, Sjahrirs konden bereiken, hoofden v an „vrijen” in Indonesië. Nochpunt, dat ook op de eilanden van Insu- naarm ate - deze minder in staat bleken, thans zijn zij zelf d e aanleiding to t deze
imperialistische politiek. H un nederlaag,
linde de „norm ale" orde, de kapitalisti een einde-, te maken aan de verstoring
sche o rde dient te w orden hersteld. Een van de m aatschappelijke orde, liep hun hun geëiste onderw erping is de inzet van
het geheel. H oe zeer mogen deze dappe
einde moet g o rd e n gem aakt aan de toe politiek optreden meer uiteen.
stand, dat m Indië arbeiders en boeren
U itgangspunten als een nieuwe „ethi ren aanspraak m aken op ons aller sym
als vrijen rondlopen met opgeheven hoof- sche politiek” , die er op neer zou komen, pathie. D e tw isten en diplom atieke han
de m acht met de Indonisische intelligent delingen tussen de im perialisten mogen
ons onberoerd laten, de strijdenden aan
1
Vervolg van pag. 3 sia te delert en de toepassing v an een
teren zijn. Ze nemen hun plaats weer in, want
verdeel en heers politiek (wij denken aan het klassefront hebben alle aanspraak op
ze behpren tot de heersende klasse, die in haar • d é gegeven klasseverhoudingen zelf en- onze hulp.
geheel indien nodig even wreed tegen de arbeiders
ook aan de M alino-poging) moesten
zal optreden. De arbeiders zijn de onderdrukte
klasse, zij oelenen de rechtspraak niet uit. Streng —schipbreuk leiden, zodra deze bovenlaag
te willeb zijn tegen de groten, blijft een vrome
niet in staat bleek een kapitalistische orde
wens.
te herstellen. Z o w on de kolonialen-menMaar mild tegen de kleinen? Ook als ze zich
taliteit in de hoofden v an N ederlands
als dienstwillige beulen en knechten laten gebrui
politici steeds m eer terrein.
D aardoor
ken tegen de strijdende arbeiders, zoals ze het
deden in dienst van hét dpitse fascisme? Als ze
w orden nu echter ook voor de toekom st
als onderkruipers of spionnen optreden en zo op
de verhoudingen voor de N ederlandse
nieuw de werktuiqen worden van de heersende
m c x
machten?. Deze gedachte uitspreken, betekent met 'bourgeoisie in Indonesië danig bedorven.
een alle „mildheid” afwijzen. Mild zijn is iets, wat
W elk e Indonesische bew eging, die steu
in de klassestrijd niet- thuis hoort. Maar als zij
yy
nen wil op belangrijke volksgroepen zal,
ySpxvdacuA
zich omgekeerd als klassestrijders betonen, als ze w anneer daar enigszins burgerlyk-dem oyy'
geleerd hebben, dat ze naast hun arbeidskameracratische verhoudingen zullen blijven, met
den in de strijd moeten staan,"cfiih zijn liet onze
kameraden.
de overheersers, a c h t« de groene tafels
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DIPLOMATEN
EN STROP-POLITIEK
O p de algemene vergadering van de toch al machteloze w ereldorganisatie
U .N .O . te Lake-Succes in Amerika, die alleen m aar belemmerd w ordt, dan w o r
kort geleden na een lange tussenpoos den de laatste banden verbroken. T o t
de onverm ijdelijkheid daarvan is Am eri
w eer bijeen kwam, heeft de Amerikaanse
minister tvan buitenlandse Z aken, M ars ka- zonder twijfel gekomen.
O o k Rusland, de g ro te tegenstander
hall, buitengewoon heftige aahvallen
te g e n R usland gerichte W ischinsky heeft
van A m erika, heeft geen illusies meer.
(als de heren van het Kremlin ze ooit h a d 
niet minder scherp geantw oord. De Ame
rikaanse voorstellen, die er op doelen het d en), het antw oord van W ischinsky was
vetoreche der grote mog»ndheden op te duidelijk genoeg.
M aar redevoeringen
heffen en een internaionale organisatie in van diplom aten zijn w oorden, die men
leven te roepen, die naast d e V eiligheids kan verbuigen en anders uitlegden. A n
raad handelend kan op treden in inter ders staat het met de voorstellen van.
nationale geschillen, staan hier niet los A m erika, die, als ze w orden aangeno
van. H et Russische T A S S A gentschap, men, R usland en zijn satelieten
zullen
dat na deze aanvallen de w ereld in sein dwingen, de U .N .O .~te Verlaten. En a n 
de, d at de dagen van de U .N .O . geteld
ders sta at h e t met het optreden van Rus
zijn, en men er rekening mee moet hou land tegen politieke leiders, die binnen
den, dat deze het volgende voorjaar niet zijn m achtsgebied zich aan "de kant v an
meer bestaat, zal dan ook wel niet ver Amerika scharen. Z e w brden, zoals de
leiders van d e boerenpartij in Bulgarije.
bezijden de w aarheid zijn.
Lak^ Succes iS -ver en de wereld van Petkow , ter dood gebracht door de strop.
de diplom aten ligt nog verder uit de ge
„ E r zullen geen N icalai Petkofs in Bul
zichtskring van ons gew one mensen. Als garije meer zijjn,” schrijft d e U .P. corres
de kranten er geen melding van maakten, pondent, en de „W aarheid'V voegt er aan
zouden wij het niet eens merken, hoe zij toe. „H ijheeft gelijk." E r zullen ook geen
elkaar bevechten. W a t dezen voor ons Petkofs meer zijn in Tschecho-Slovakije,
bekokstoven, merken w e wel. W ij her in Polen, H ongarije, Roemenië en O osteinneren ons nog allen heel goed, w at er j^ k -D u its la n d , en als ze er komen, w acht
op volgde, toen D uitsland, Italië en Japan £ R in de strop. D it is h$t antw oord van
de V olkenbond-verlieten. O nafw endbaar Rusland op de aanvallen, die T rum an en
kwam de tw eede w ereldoorlog naderbij. M arshall hebben ingeleid. Zullen er nog
H e tzelfd eg aat nu gebejaren, alleen in een dw azen zijn, die geloven, d a t tw ee la n 
den, die zo tégen elkaar optreden, samen
veel snelier tempo.
Zolang de diplom aten der verschillen in één w ereldorganisatie de vrede kun
de landen nog bij elkaar zitten, al vech nen bew aren?
D e conferentie van Europese landen,
ten zij dan om elk stukje grond, m acht
en invloed, zijn ze toch nog met elkaar die in v erband met het plannM arschall in
verbonden, om dat h ét nog mogelijk Parijs vergaderden, ' en hun rapporten
schijnt,T an g s diplom atieke w eg vóór hun hebben ingeleverd, om van de beloofde
land iets te bereiken. M a a r als blijkt, dat dollarzegen hun deel té ontvangen, kom t
daarvoor geen k a n s m eer is, als integen daardoor in een bijzonder licht te staan.
deel de strijd, die in de w erlijkheid buiten Z e zullen d e dollars ontvangen, a ls ze
de conferentiezalen w o rd t uitgevochten bondgenoten van A m erika w orden. H et
en scherper en scherper kom t te liggen, plan-M arshall w ordt de nieuw e „Leen en
door h e t parlem entaire geredetw ist in de P ach tw et" w aard o o r a a n bondgenoten
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de m iddelen w orden verstrekt, om aan
de zijde v an A m erika mee te strijden in
de aanstaande w ereldstrijd.
De nieuwe politiek van de Engelse Labourregering, aangekondigd door de rede
van Bevin op het vakvefenigingscongres
te Southport, duidt op een poging, zich
hier buiten te houden. H et zal niet mak
kelijk zijn, het economische leven in E n
geland zonder de hulp van Amerika in
gang te houden, m aar zelfs als het moge
lijk zou blijken, steunend op het Engelse
wereldrijk, een bepaalde zelfstandigheid
te herw innen, zelfs dan kan E ngeland bij
een nieuwe w ereldbrand e r zich niet bui
ten houden. H et komt evenals R usland
e*v*en Voor de tw eede wereldoorlog op d e
wip te staan, en kan de w eegschaal n aar
de ene of de andere k an t doen doorslaan.
De toestand w ordt daardoor alleen m aar
gevaarlijker.
H et zou verkeerd zijn, slechts naar de
politieke m aatregelen van Rusland in zijn
machtsgebied, o f naar de diplom atieke
zetten van Am erika en de U .N .O . en jsijn
optreden in G riekenland, Turkije en
M andsjoerije te kijken, om te peilen, hoe
diep de tegenstellingen reeds zijn gew or
den. De binnenlandse strijd in Italië b.v.
w aar de met R usland geliëerde commu
nistische partij trach t zich van de rege
ring m eester te maken, om dit land aan
de k an t v an R usland te brengen, levert
hiervoor het 'beste bewijs. N iet d a t in de
* andere Europese landen geen zelfde po
ging w ó rd t gedaan, m aar in Italië is d e
grote massa der w erkende bevolking in
beroering. M assale stakingen Volgen
elkaar op. vandaag £ijn‘het 500.000 land
arbeiders, morgen meer dan 100.000 me-r
taalbew erkers, die het w erk neerleggen.
^ E n de nood stijgt, w ant de inflatie v a n
het geld is z o v er voortgeschredtn, d a t
er geen houden meer aan is. H et loon
heeft haast geen betekenis meer en de
verzorging met levensmiddelen door de
distributie is geheel onvoldoende.
De
m assa’s der arbeiders en boerejg,.... dfe
tegen deze toestanden in verzet "köS)en,
w orden door de stalinistische leiders in*
het gevecht gebrach t tegen de regering,
die h a a r ruggesteun zoekt bij Amerika*
en om deze leiders zelf in het zadel te
helpen. Als d e k ran ten een m assavergadering v a n 800.000 personen melden, die
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