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De CaoadeselBuasIe
Wij zullen God prijzen, wanneer de 
Canadezen, gasten of geen gasten, weer 
naar Canada verdwenen zijn.
(Ds. Buskes in „Vrij Nederland). ~

Het is een bekend verschijnsel onder brave bur
germensen, dat als zij ergens erg mee ih de 
knoop zitten, zij de handen vouwen, de ogen om
hoog slaan en hardop hopen, dat een hogere 
macht hen uit de penarie helpt. We zien dat nu 

bij wat men al begint te noemen: De Ca- 
invasie.

Toen in Mei de Canadese wagens in lange rijen 
hier binnenrolden, klommen de Nederlandse 
meisjes op de wagens en sloegen den bevrijders 
de armen om de hals. En de Nederlandse vaders 
en moeders en dominé’s en verder oranjedra- 
gende verlosten, die langs de "weg stonden, 
schreeuwden hoera, kijk onze Jopie (of Mini of 
Koba of Annie) eens met die Canadees, hoera! 

de volgende dag was het niet meer hoera, 
de Jopies, Minies, enz. waren onbehoorlijk 

laat, of eerst de volgende morgen boven 
gekomen en fladderden tegen de avond
weg om hun Canadees of in elk geval

i te vangen, op straat, in café, in park, of 
maar te vinden waren. Thuiskomen op

!r ongeregelde tijden of liever geregeld zeer
e tijden, bracht voor direct een wel-gevarieer- 
collectie van uitvluchten en onschuldig klin- 

verhaaltjes mee en na enige tijd vele ge
vallen van zwangerschap en geslachtsziekten. 
Onnozele ouders, dominé’s en geschoqueerde, 
krantenschrijvers kwamen op die manier tot de 
ontdekking, dat het die Canadezen „ergens” om 
te doen is. En nog erger, preken, bidden en af
schrikwekkende verhalen aan het adres der 
meisjes hielpen niet, ook de meisjes bleek het 
-  o, gruwel -  „ergens” om te doen te zijn. En 
nu zit de hele burgerschap, de rode incluis, in 
zak en as. Jawel, heren, die Canadezen willen 
met die meisjes naar bed en die meisjes willen 
met die Canadezen naar bed, met „hun” Cana
dees of met „een” Canadees, die Canadezen blij
ken in een bestaande behoefte te voorzien en 
die meisjes ook. Men probeert van hoger of eer- 
waarder hand de zaak in netter banen te bren
gen, door het organiseren van nette dansjes en 
tuinfeestjes en de jongens en meisjes hebben 
niets tegen een net feestje, als ze daarna maar 
hun gang kunnen gaan. En ze gaan hun gang. 
Met als gevolg een enorme toeneming van ge
slachtsziekten, ongewenste zwangerschap en a- 
bortus-pogingen.
De professionele opvoeders - we hebben er hier
boven al enige variaties van genoemd - komen 
óf niet verder dan wat gejeremieer, óf tot een 
of andere oplossing met „de sterke arm.” In 
Amsterdam zal de zedenpolitie de hotelletjes af
lopen en de minderjarige meisjes oppikken, 
samenwerking met de Canadese militaire politie. 
Zonder de oppik-capaciteiten van militaire po
litiemannen in twijfel te trekken, is er van een 

.dergelijke maatregel weinig uitwerking te ver
wachten, behalve een verplaatsing van het eu
vel en van de meisjes. Anderen, en hierbij is bo
ven geciteerde Ds. Buskes, willen de ouders alar
meren en „hun hersens laten gebruiken.”
Het is maar de vraag, wat er in die hersens zit. 
De hele burgerlijke mikmak van de ontkenning 
van het recht der jeugd op sexueel leven, van de 
opzettelijke blindheid voor de sexuele nood der 
jeugd, van de onderdrukking der. sexuele behoef
ten - d.w-z. de huichelachtige burgerlijke mo
raal zit in die hersens.
Die ouders zijn, in overgrote meerderheid, het 
product van het kapitalistische uitbuitingssys- 
teem, dat elke vrijheid en behoefte-bevrediging 
der werkende mensen, ook de sexuele, steeds 
meer materieel onmogelijk maakt, belet en be
letten moet. Maar dat systeem is zelf ook weer 
oorzaak, dat de daaruit voortkomende toestand 
van onderworpenheid aan gezag, moraal en bur
gerlijk „fatsoenlijke” zeden, ondergraven w ordt' 
en zelfs ondersteboven wordt gekeerd. Het ver
mindert de betekenis van de gezinsbanden, rukt

de-gezinnen uiteen, meisjes en vrouwen worden 
arbeidsters in kantoor of fabriek, millioenen" jon-— 
ge mannen worden gemobiliseerd en door de be
volking van vreemde landen heengeworpen.
En het deksel vliegt van-de ketel, wat onder 
druk en spanning erin zat, vliegt de brave bur
ger om de oren en hij klaagt: Hoe goed was het 
vroeger, toen het deksel er nog op zat en wat een 
smeerboel, nu het eraf is.
En hij probeert het deksel weer neer te drukken, 
of het nog past of niet past. Hij heeft niets an
ders. Voorlichting van de jeugd, hoe de gevaren 
van besmetting en zwangerschap te voorkomen, 
zouden, goed aangewend, veel van de kwade ge
volgen van wat er nu gebeurt, kunnen voor
komen en genezen. Maar daarvoor schrikt hij 
terug. Dat zou het wapen van de schrik en de 

nemen, dat tegen de sexuele vrijheid 
der jeugd wordt aangewend, dan zou het nog 

gaan, het deksel er weer op te druk
ken, dat zou „de ondergang der moraal”
Neen, het deksel moet er weer op, 
schaamte moeten helpen de jonge mensen
de duim te houden of te krijgen, „onze meisjes
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moeten uit de buurt blijven” van al die 
jongemannen, en die jongemannen uit de buurt 
van (maar dat durft men bijna nooit eerlijk te 
zeggen) onze hongerige meisjes. Of daardoor 
de jeugd, of daardoor die jonge mensen, geeste
lijk, en lichamelijk worden gekreukt en mis
vormd, tot het beroerde evenbeeld van hun be
roerde opvoeders verzieken, dringt niet eens tot 
het benul van de meesten van die hersens ge
bruikende ouderen door.
Het kapitalisme bouwt in de mensen de zede
lijke wetten waarnaar ze zich in haar maatschap
pij hebben te gedragen, maar slaat die, door haar 
eigen ontwikkeling, door haar eigen werking, 
weer kapot. Het doet dat op haar eigen manier: 
catastrophaal, vernielend, ten koste van het ge
luk, de gezondheid, het leven der mensen. Als 
het de sexuele spanningen tot ontploffing brengt 
— en het doet dat, of de mensen het willen of 
n iet.— dan is het resultaat een chaos en een 
stroom van menselijk leed en nieuwe vertwijfe
ling: jeugd-prostitutie, venerische ziekten, onge
wenste en gevreesde zwangerschap, abortus, ver
woeste gezondheid, nieuwe vrees en angst.

Geen geüniformeerde of geestelijke dienders 
kunnen in die chaos enige orde scheppen, die het 
geluk en de vrijheid I der jonge mensen dient. 
Het systeem van de materiele en geestelijke on
derdrukking der arbeidende mensen kan geen 
jeugd laten opgroeien in vrijheid, vooral niet in 
sexuele vrijheid. Dat zou vloeken met de gehele 
idee van onderwerping en ontzegging, dat zou 
een levenspeil eisen dat dit materieel mogelijk 
maakt (lonen, wonrngtoestanden, scholing, ont
spanning, enz.), dat zou een generatie doen op
groeien, die ook op alle andere gebieden tot het 
uiterste zou vechten,, liever dan zich de ontbe
ring en onderworpenheid van bovenaf te laten 
opleggen.
De jeUgd stormt naar buiten, nu de deuren 
waarachter zij was opgesloten, door de kapita
listische bewakers der zedelijke orde zelf zijn in
getrapt. Zij grijpt een atuk vrijheid, waarnaar zij 
gpgnnlrt hppft. zij komt naar buiten, heren en 
dames, met precies zóveel geestelijke kwaliteiten 
als zij achter de gezins-, catechisatie-, school- en 
kerkdeuren van u heeft opgedaan. Dat is niet 
veel moois. Zij komt naar buiten, lallend, liegend, 
hongerig zwelgend, zichzelf vernielend. Dat is 
niet het resultaat van gewonnen vrijheid, maar 
van de onderdrukking en ontbering en sexuele 
onbeschaafdheid, waarin ze is opgevoed.
De revolutionaire arbeidersbeweging staat ten 
opzichte van het sexuele probleem volkomen an
ders dan de burgerlijke klasse. Zij heeft geen ge
rede oplossing om één, twee, drie, de gevolgen 
van de kapitalistische catastrophen-politiek on- 
schadelijk te maken, ook niet op het gebied van 
het sexuele leven der jeugd. Maar zij kan en mag 
er zich ook niet afmaken met een stereotiep: Al
leen het communisme zal de goede oplossing 
brengen.
De problemen der arbeidersklasse, in zijn gehele 
breedte van hand- en hoofdarbeiders samen, kun
nen alleen opgelost worden door de strijd van de 
arbeidersklasse zelf. Hierdoor lost zij voor de 
gehele mensheid het probleem op van een vrije, 
het leven tot ontplooiing brengende samenleving.

Zo is ook het probleem van de sexuele nood 
der jeugd, door die jeugd zelf, door de arbeiden-

WAT ONS OPVll
„Socialistische” staaloorlog.

De Amerikaanse staalkoningen 
koloniale gebieden natuurlijk niet enkel i 
sluitend uit mensenliefde helpen bevrijden, j 
er zat ook een tikje handelsbelang 
zijn ze nu bezig met het oprichten van een 1 
telijk Staalsyndicaat om de staalverkoop in j 
en het Verre Oosten te regelen. Daarbij 
in de bedoeling, de Engelsen van de st 
in deze gebieden te verdringen.
De Engelse Labourregering kan dat 
niet met droge ogen aanzien en ze tracht i 
wereldmarkt voor staal voor zich te 
De regering gaat de ijzer- en stt_ 
moderniseren en uitbreiden, waartoe ze 
jarenplan heeft opgesteld en waarin ze 
millioen steekt. De eigenaars der staal-ir 
vinden het een prachtig plan, vooral, “ 
staat er zoveel geld in steekt, en ze h( 
bedrag van £400.000 uitgetrokken, 
wetenschappelijk onderzoek van het 
steunen.
De pers voegt hieraan toe: „Men is 
mening, dat de beslissende slag van grote i 
zal zijn op de Britse economie in Indie i 
hele Verre Oosten.”

Eenheid mag niet
„Trouw” van 18 Aug. schrijft over de ; 
tenissen in de R’damse haven oa.:
„Wat hier aan dè gang is, is e e n  rev 
havenarbeiders zijn bezig de wereld op 
te zetten. Zij streven naar anarchie.
De raddraaiers zijn de mensen van de 
vakbeweging. Zij spelen eigen recn»£ 
machtig veranderen zij de ploegensterioe. 
machtig regelen zij het aannemen vwj 
Eigenmachtig stellen zij vertrouwensman»1 
die er toezicht op moeten houden, d® 
niet wordt nageleefd. En indien OJ 
lutionaire wil niet kunnen d o o r d n j v e n ,  . 

gestaakt . . . .  En als de arbeiders 
zullen blijken dan hun valse vriend®y 
de eenheidsroes bezorgden, zal dit cc*1 
eindelijk met geweld moeten worden g 
Het gaat hier niet om de tegenrte^u^ 
en arbeid. Maar om de tegenstelling 
gezag en revolutie.”

de en lerende jonge mensen zelf, op te 
Door haar eigen strijd, samen met en in de i 
der arbeidersklasse.
Wat het kapitalisme de jeugd opdringt, 
onderwerping aan haar sexuele hor 
geestelijke en lichamelijke corruptie. Wjter-, is op zijn best een satumalie en een i

Jonge mensen hebben recht op het ont]. 
van hun leven, ook hun sexuele leven, op 
schone en gelukkige en al het wrange en 1 
dat dit brengt. Zoals de individuele ont __ 
is, het leren beheersen der persoonlijkheid, i 
de karaktervorming is, het leren beheersen! 
het milieu, zo is het o£ sexueel gebied het L 
beheersen van het sexuele leven. Werkelijke} 
heersing is geen onderdrukking gel: 
angst, zij het lichamelijke of morele, 
is het bewust ordenen van het geestelijk 1 
de levensdaden tot bewust-gewilde daden tej 
ken. Zo, dat ook de jonge mensen niet de i 
offers van hun driften zijn, niet als 
leef-maar-raak beestjes te gronde gaan. Zq i 
ten elkaar leren kennen, leren eerlijk 
hebben het recht hun eigen fouten te 
daar zelf uit te groeien. Zij hebben recht < 
strijd en het geluk van een eigen, maar I 
beheerst sexueel leven.
Daarvoor moet de jeugd zelf vechten. Het i 
zelf vrijvechten, het nemen van haar lev 
ten door de jeugd zelf, is een deel van dej 
makende strijd onzer klasse. En niet het 1 
belangrijke.
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1 wordt beweerd, dat de snelle capitu- 
van Japan  veroorzaakt is door de 

de atoombom, die de Am erikaanse 
htmacht boven twee belangrijke indu- 
steden heeft afgeworpen. N u kan 
tand beoordelen, of he t w erkelijk 

en de twee atoombommen waren, die, 
der dan algemeen verw acht werd, de 

pitulatie hebben afgedwongen. Zonder 
n̂ jfel heeft de uitw erking van d it to t 
sver onbekende wapen, de beslissing 
rk beïnvloed. H et vooruitzicht, dat de 
Uieerden ook hun verdere voorraden 
i dit levenvem ietigende wapen zouden 

nwenden, moet zeker voor h e t besluit 
i de Japanse regering een der wezen- 

oorzaken zyn geweest.

spreken over een derde atoombom 
op de lezer misschien de indruk 

ken, dat wij öf een gefingeerd bericht 
ngen, öf dat we over inform aties be

ken, die de overige pers n iet heef$. 
t is echter n iet het geval. W ant de derde 
ombom, w aarover we he t hier hebben, 

niets te  m aken m et he t geheimzin- 
i vemietigingsmiddel, w aarvan zich de 

fde landen in  hun  toekomstige 
ogen bedienen zullen. De derde 
nbom is een bom in de figuurlijke zin 

i het woord. H aar stoffelijke samenstel- 
l  bestaat uit papier, bedekt m et enige 
els schryfmachine-schrift, alsmede een 
dtekening. H et gaat h ie r om de plotse- 

en klaarblijkelijk door de getroffe- 
1 niet-verwachte, annulering der Ame- 
&anse leveringen op grond van de leen- 

^pachtwet. Deze annulering w erkte als 
bom. En deze w erking w erd n iet 

veroorzaakt door he t mom ent van 
sing. Ook de gevolgen, die he t be

ogen van de leveringen ingevolge de 
n'  en pachtw et na zich slepen kunnen, 
_°P hun gebied met de vernietigende 
“ rking van  en  atoombom te  verge-

en pachtwet, op grond w aarvan 
ld eren^ e Staten nog voor hun intrede 
|w tweede wereldoorlog, de toenmalige 
V. belligerente tegenstander van h e t 
"'-imperialisme te hulp  kwam en, was

volkomen nieuw in zyn soort. Ingevolge 
deze w et konden de Ver. Staten waren 
van iedere aard, wapens zo goed als 
levensmiddelen, zonder geldeljjke tegen
prestatie aan vreem de Staten leveren. 
Zulke leveranties berustten  dus niet op 
directe, of term ijn-terugbe taling door 
de ontvanger en  ze geschiedden ook niet 
m et de methode van berekende credie
ten. De afnem er-Staten ontvingen alles, 
w at ze voor hun stryd  tegen de autori
taire Staten, vooral w aar het hun be
wapening en oorlogvoering betrof, nodig 
hadden. En de tegenprestatie zou dan 
la ter volgen, öf in de vorm  van teruggave 
van de ontvangen goederen, öf in andere 
vorm, w at dus betekent, in prestatie Van 
allerlei aard of in  geldelyke vergoeding.

De leen- en pachtw et was voor Groot- 
Brittannië, dat vóór he t intreden van Rus
land in  de oorlog, de hoofdbegunstigde 
was, één der belangrijkste, misschien de 
belangrijkste economische hulpbron voor 
de oorlogvoering tegen H itler en zyn 
bondgenoten. In  naam  van deze w et w er
den de geweldige industriële mogelyk- 
heden van A m erika haast onbeperkt in 
dienst gesteld van de oorlogvoering tegen 
de au toritaire staten.

In h e t verder verloop van de oorlog w erd 
n iet alleen aan Engeland en  Rusland op 
grond van de leen- en pachtw et geleverd. 
Voor zover bekend hebben alle S taten, die 
deelnam en aan de oorlog tegen D uits
land, Italië en Japan, op deze m anier h e t 
grootste deel van hun  oorlogsuitrusting 
en van de goederen, die noodzakelyk 
waren voor de voeding, kleding en overige 
verzorging der bevolking, ontvangen. En 
n iet slechts. de actieve tegenstanders van 
H itler w erden verzorgd. Wy herinneren 
ons, dat ook Turkye, lang voor zyn sym
bolische oorlogsverklaring aan Duitsland 
en Japan, in  de leen- en  pachtw et w erd 
opgenomen.

Byzonder interessant aan deze w et was 
de reeds genoemde mogelykheid, de 
terugbetaling van de w aarde te  laten ge
schieden in  de vorm van teruggave van

de geleverde goederen, natuurlijk  in  völ- 
waardige toestand. En omdat het in hoofd
zaak om oorlogsmateriaal gaat, dat op 
deze wyze door Am erika aan andere S ta
ten  geleverd werd, is, theoretisch gezien, 
een groot deel der wereld to t wapen
arsenaal der Ver. S taten géwordén. Als 
men bovendien bedenkt, d a t he t in  de 
aard van oorlogsmateriaal ligt, zeker voor 
een deel, door he t gebruik volkomen op
gebruikt te  worden, dan is he t duidelyk, 
dat de teruggave van het geleverde in de 
oorspronkelijke vorm logischerwijze de 
voortzetting van een bewapeningsindustrie 
vereist. Deze mogelykheid is n iet slechts 
van theoretische betekenis. W ant gezien 
de feitelijke economische verhoudingen 
verkeerde geen der schuldenaarslanden, 
m et uitzondering van Rusland en  mis
schien gedeeltelijk ook G root-Brittannië, 
in  de positie, de ontvangen leveranties op 
een la ter tijdstip door goudzendingen of 
door levering van voor de Ver. Staten 
begerenswaardige producten van andere 
aard  dan de militaire, te  vergoeden.

De Ver. Staten beschikken over d e  groot
ste  goudvoorraad, die ooit in de schatkist 
van een land opgehoopt is. Tegelykertyd 
beschikken ze over het grootste industrie- 
apparaat te r  wereld en--staan voor het 
moeilyke probleem, d it apparaat op 
vredesproductie te  m oeten omschakelen. 
Zy zullen in de positie verkeren, hun  bin
nenlandse behoeften aan vredesproducten 
veelvoudig te  dekken en  n iet slechts op 
industrieel, m aar natuurlijk  ook op land
bouwgebied. De Ver. S taten, voor vele 
jaren  een der grootste importlanden te r  
wereld, zyn in he t verloop van . twee 
wereldoorlogen in  de eerste rij der grote 
exportlanden gedrongen. Voor zover ze 
n ie t op „eigen”, nationale bodem de 
nodige grondstoffen bezitten, hebben ze in 
de koloniale- en half-koloniale gebieden 
m et behulp van gigantische kapitaalbe- 
leggingen, zich de toevoer verzekerd. Voor 
de Ver. S taten  is he t probleem der in ter
nationale handel in  de eerste p laats het 
veiligstellen van grondstofbronnen, die ze 
in  deze oorlog nog verder to t oplossing ge
brach t hebben, en  ten  tw eede de export 
van hun  productie-overschotten, waaraan 
ze door verdere contröle over de inter
nationale m arkt, trach ten  te  beantwoor
den. De Ver. S taten  hebben e r daarom  be
lang by, da t de overige wereld, voor zo-



ver ze voor de w ereldm arkt produceert, 
zo m in mogelyk m et de Amerikaanse 
productie kan  conrurreren. Zij moeten 
bereiken, dat h e t grootste deel van hun 
industrie zo mogelijk afzetmogelijkheden 
vindt over de gehele wereld. Zij hebben 
e r  daarom geen belang by, dat de indu
strie van andere landen in grote omvang 
omgeschakeld w ordt op vredesindustrie. 
Zij kunnen zelf optreden als leveranciers 
en  de óverige wereld, die hun  schuldenaar 
is, datgene laten leveren, w at Am erika het 
voordeligst toeschijnt. E n he t zal Ameri
ka h e t voordeligst toeschijnen, dat de van 
hem  afhankelijke landen, de op grond van 
de leen- en  pachtwet ontvangen bewape- 
nings-waarde, in  n a tu ra  teruggeven en er 
op deze wijze toe bedragen, dat de Ver. 
S taten te  land, op zee en in  de lucht, de 
onbestreden grootste militaire macht voor 
de toekomst zijn zal.

Dit zal dan niet h e t enig voordeel voor 
de Ver. Staten zyn. Onlosmakelijk hier
mee verbonden zal 'de absolute controle 
der Ver. S taten over de gehele productie 
der schuldenaars-landen zyn. D at be
tekent, dat de leveringsplicht der schulde
naars aan de Ver. S taten deze in  de ge
legenheid stelt, den betreffenden landen 
de omvang van de voor hun  eigen ver
bru ik  bestemde productie, m et inbegrip 
van de bewapening, precies voor te schrij
ven. H et spreekt vanzelf, dat he t tevens 
de Ver. S taten zullen zyn, of minstens 
kunnen zyn, die h e t levensniveau der ar
beidende mensen in  de van A m erika af
hankelijke landen zullen vaststellen. De 
Ver. Staten, of liever de bezittende klasse 
der Ver. S taten hebben het laatste woord 
te  spreken over de omvang, w aarin de 
schuldenaarslanden levensmiddelen zelf 
zullen produceren of zullen m oeten in
voeren.

De ontwikkeling der internationale 
machtsverhoudingen, die wy hierboven 
trachten  te  schetsen, en  w aarin we zelf 
staan, w ordt dus gekarakteriseerd door 
he t feit, d a t in één  land de m acht van 
he t kapitaal zich concentreert en  da t de 
overige wereld, m et de gedeeltelijke uit
zondering van Rusland en Groot-Brittan- 
nië, zich by  de handhaving van deze 
machtsverhoudingen, in  volkomen af
hankelijkheid bevinden.
Op het bericht, da t de leen- en pachtwet 
bu iten  w erking gesteld was, verklaarde 
de Britse m inister-president, dat hy niet 
kon geloven, da t dit h e t laatste woord der 
Ver. Staten in  d it opzicht zijn zou. Hy 
voegde er aan toe, da t naar zyn mening 
een grote natie (bedoeld w ordt de Ame
rikaanse) n iet op een  dergelyke bruske 
m anier de betrekkingen kon afbreken. De 
pers noemt de finantiële positie van Enge
land, na de opheffing d er leveranties op 
basis der leen- en  pachtwet, als u iterst 
ernstig. W y hebben geen reden aan  de 
woorden van den eersten m inister te  
twijfelen, woorden, w aaru it blijkt, dat de 
Engelse regering zich klaarblijkelijk door 
de Amerikaanse stap volkomen verrast 
voelde. H et bu iten  w erking stellen van 
deze w et w erkte als een bom  
Groot-Brittannië, w aarvan de economi
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sche positie altijd nog veel ste rker is dan 
die der kleine schuldenaars-landen, kan 
aan  een heropbouw van zyn kapitaals- 
m acht slechts dan denken, als h e t hem 
gelukt, zijn schulden langzamerhand door 
export te  verminderen. Om d it te  berei
ken, moet Engeland zyn industrie-appa- 
raa t, dat voor een groot deel volkomen 
verouderd is, moderniseren. Hiervoor 
heeft het ook de invoer van moderne 
m achinerieën nodig, voorzover h e t deze 
n iet in  eigen land in  de vereiste korte tyd, 
vervaardigen kan. Men kan  gevoegeljjk 
aannem en, dat de B ritse regering in  haar 
plannen voor de industriële nieuw e op
bouw van he t land, m et verdere leveran
ties op grond van de leen- en  pachtwet 
gerekend had, d.w.z. met leveringen, w aar
voor betalingen op korte term ijn niet 
nodig zouden zyn. De finantiële positie 
van G root-Brittannië aan  he t einde 
der wereldoorlog m aakte zulk een be
rekening noodzakelyk. W ant Engeland 
heeft, voor he t in  w erking treden  van de 
leen- en pachtw et zyn kapitaalbeleggingen 
in  overzese gebieden, vooral in  de Ver. 
S ta ten  zelf, aan de Am erikanen overge
daan, om zich de nodige middelen voor de 
aankoop van  oorlogsmateriaal in  de ru im 
ste  zin van he t woord, te  kunnen ver
schaffen. N u verbiedt welisw aar de leen- 
en  pachtw et leveranties, die door de lan
den, w aaraan geleverd werd, voor ver
dere export aangewend worden, m aar 
ju ist tegenover Engeland is m en in 
A m erika tydens de oorlog in  d it opzicht 
zeer ru im  geweest. Wij m enen ons te  h er
inneren, dat tydens de oorlog de ver
denking, dat G root-B rittannië leveranties 
op grond van de leen- en  pachtw et voor 
de eigen export gebruikte, door de Ameri
kaanse instanties in  de zin van de Britse 
opvatting, afgewezen werd. Men zei toen
tertijd , da t de B ritse buitenlandse handel 
in  zekere omvang als een voor de oorlog 
belangrijke tak  van he t Engelse economi
sche leven, gehandhaafd moest w orden.'

N u is bekend, dat in  de k ringen  der 
Am erikaanse ondernem ers nog tydens het 
leven van Roosevelt stem m en opgingen 
tegen de verlenging van  den leen- en 
pachtwet. Deze stemming w erd de laatste 
ty d  zo sterk, d a t T rum an by de laatste 
verlenging van de w et h e t buitenw erking 
stellen d e r wet, by het beëindigen der 
oorlog moest toezeggen. D it had de Britse 
regering eigenlyk m oeten waarschuwen. 
D at ze ondanks dit, n ie t gerekend had op 
een zo plotseling ophouden van de waren- 
stroom op grond der leen- en  pachtwet, 
kan men slechts h ie ru it verklaren, dat 
m en in  Engeland de tendens der Ameri
kaanse m achtspolitiek n iet juist, o f : ten
m inste n ie t in al h aar consequenties w ist 
te  beoordelen. De opzegging der leveran
ties op grond d er leen- en pachtw et is dus 
duidelyk en  streep door de berekeningen 
der B ritse  heropbouw-plannen, zoals ze 
zowel door de* afgetreden conservatieve 
regering alsook door de nieuwe Labour
regering gem aakt waren. Anders zou ook 
de ernst, waarm ee zowel de regering, als
ook de oppositie dit nieuw s ontvangen 
hebben, nauwelijks te  verklaren  zyn.

Weinig geloofwaardig schijnt het 
daarentegen, dat de opzegging een g 
zou zijn van  de verkiezingsoverw' 
der Britse arbeiderspartij. W ant men 
in W ashington zeer wel, dat de reg- 
wisseling in  Engeland geen koerswisse 
betekent in  de kapitalistische politiek 
Groot-Brittannië, noch op het gebied 
buitenlandse handel, noch op he t ge 
der buitenlandse politiek. E n dat is 
enige, da t de Am erikaanse ondeme 
klasse interesseert. Diegenen, die 
mening vertegenwoordigen, da t het 
gaat’ om een oorlogsverklaring aan 
Britse arbeiderspartij, herinneren 
waarschijnlijk he t optreden van de 
ondernem ers tegen de Volksfrontreg' 
in  1936, die door algemene kapitaalvl 
u it F rankrijk  en eendere sabotage, 
Volksfrontregime ten  val wilden b rr 
en  h e t daadwerkelijk ook deden. W\j 
loven niet, da t m en de toenmalige si 
in F rankrijk  vergelijken kan met 
tegenwoordige in G root-Brittannië, zo 
in  het raam  van d it artikel nader op 
onderscheid in  te  gaan. H et is, naar 
mening, n ie t de verkiezingsoverw 
der arbeiderspartij, die h e t A m e ! 
geldkapitaal ertoe bracht, direct na 
eindiging der vijandelijkheden en 
voor de ondertekening van de wape 
stand, op een  zo wezenlijk pun t de 
bondgenoot de vriendschap op te

In  de stap  d e r Am erikaanse regering 
niets anders te  zien, dan een bewijs, 
h e t streven n aar monopolistische " 
sing der gehele w ereld geen grenzen 
en  n iet gerem d w ordt door welke 
genootschappen ook, die men 
wederzijds dem ocratische trouwbe 
gesloten heeft. Voor h e t Amerikaanse 
perialisme geldt het, geen ty d  te  verli 
H et moet zich m et alle middelen 
bereiden op de veiligstelling van 
macht in  alle landen en over alle la" 
die buiten de Russische machtssfeer 
gen en die als economisch en ook 
opmarsgebied voor he t Westelijk ' 
lisme dienen. H et Amerikaans im 
me moet tegelijkertijd binnen de „na 
nale” grenzen m et alle middelen pro1 
de algemene verlaging van het leve" 
der brede massa’s zo lang mogelijk 
verhinderen. En d it kan  slechts op k 
van het economische leven der sch 
naars-landen.

De weinige woorden d er opzegging van 
toekomstige leveringen op grond van 
leen- en  pachtw et, zijn de veroordeling 
dwangarbeid voor alle landen, die 
schuldenaar aan de Verenigde Staten 
de oorlog komen. En de verklaring 
Ver. S taten, da t ze to t nieuwe w 
onderhandelingen bereid zyn, be 
niets anders dan d a t A m erika vast 
is, de „heropbouw” zijner schul 
landen zonder enige beperking te 
werpen aan de w etten  .van het 
kaans monopolie-kapitaal.

D e luchtkastelen, die m en in 
kringen der geallieerde landen geL 
had, zyn door de derde atoombom 
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U IV E R IN G
of BIJLTJESDAG

Het de berechting van de N.S.B.-ers en 
jllaborateurs is h e t een geweldige ro t- 
joi”, hoor je overal zeggen. A l is m en het 
ergens over eens, hierover wel. De kran- 
>n schrijven erover en  w eten te  vertel-
a, dat h e t een triest leven is in  d e  kam 
en en dat de behandeling van de geïnter- 
eerden streng m aar rechtvaardig is. M aar 
jk komen er berichten, dat e r  geranseld 
rordt en de rantsoenen klein zyn, ook, dat 
et leven van verschillende gevangenen 
og zo slecht n ie t is, als ze m aar goede 
ilaties m et de buitenw ereld hebben en 
ooral over voldoende geld en  waarde- 
olle voorwerpen beschikken.
Je zullen er ons h ier n ie t verder in  ver- 
iepen of het al of n iet een „rotzooi” is; 
) ja, dan kan daarin door de regering 
makkelijk genoeg verandering gebracht 
orden. M aar e r  zijn ongeveer 80.000 ge- 
itemeerden, en nu, ru im  V /2 m aand na 
un internering, w ordt pas m et de be- 
■chting van enkele gevallen begonnen, 
fe lezen in  de pers, d a t als h e t zo door
lat, de laatsten na 4 of 5 jaar nog niet 
in de beurt zullen zyn. Een 40.000 niet- 
eïntemeerden m oeten ook nog voor den 
■chter komen, zodat de rechters de eer- 
8 6 of 7 jaren  goed van w erk  voorzien

Iet valt gem akkelyk in  te  zien, da t die 
de N.S.B.- en collaborateurs-geschiede- 
is tot een rotzooi van gro te afmetingen 
an uitgroeien, en he t valt te  begrijpen, 
it men e r  van af wil. De m inister-presi- 
rnt heeft ko rt geleden in  een radiorede 
iteengezet, hoe de regerm g denkt e r  mee 
|> te ruimen. De meeste geïnterneerden 
le lichte gevallen) zullen worden vrij ge
iten. De reden, die w ordt opgegeven, is, 
it de meeste kam pen in de w in ter onbe
woonbaar zyn en  dat e r  daarom  nieuw e 
tokken zouden m oeten worden ge
duwd. E n  dat kan niet, omdat de opbouw 
mi Arnhem en andere verwoeste steden 
oor gaat. Dus u it plaatsgebrek, en  ook 
Ddat he t een kostbare geschiedenis is,
11.000 gevangenen m èt h u n  bew akers te  
bderhouden N atuurlijk  is m en e r  allang 
»e bezig, de gevangenen „hun eigen kost 
! laten verdienen”. Voor werkzaamheden, 
l*arvoor men vrijw illig geen arbeiders 

krygen, zoals in  de Noordoost-polder 
ook voor ander w erk  op he t land, 

®arvan een gewoon mens in  deze dure 
W niet kan leven, kan  men best dwang- 
foeiders gebruiken. H et is dan ook a l een 
wend verschijnsel, d a t troepen gevan
gen onder toezicht van gewapende 
M^S.-ers aan h e t w erk  tijgen, terw yl 
Renden „vrye” arbeiders zonder w erk  
r^bangen. Geen mooi vooruitzicht, als 
Maren lang zou duren; voor de arbei- 
P8 zonder w erk  niet, en ook n ie t voor 
regering, w ant ook de niet-w erkende 
f^iders moeten w orden onderhouden.

Megering wil e r dus van  af. M aar, o 
!**> nauwelijks had de m inister-president

gesproken, of h e t regende protesten: van 
de kranten, van de N.B.S., van de illega
len, enz. A lleen „Trouw”, de k ran t van 
de anti-revolutionaire regerings-oppositie, 
betuigde een beetje schoorvoetend, zijn in
stemming. M aar van de overigen werd 
zelfs, als de regerm g toch 'de geïnterneer
den zou vrijlaten, gezinspeeld op een echte 
„bijltjesdag” . Een paar proefnemingen m et 
het n aa r huis stu ren  van  N.S.B.-ers, ein
digden m et h u n  mishandeling, vernieling 
van w inkelruiten, enz. En de N.S.B.-ers 
moesten w eer w orden opgeborgen.
Nu zullen de verschillende organisaties 
van de „illegaliteit” e r  by gehaald wor
den, om e r  ook over te  beslissen, m aar of 
daardoor de „rotzooi” gro ter of kleiner 
zal worden, w eten  we niet.

Laten we d it constateren: De regering 
heeft blijk gegeven, de berechting en on
derbrenging in kam pen n iet aan  te  kunnen 
of te  willen, „het volk” dreigt m et bijltjes
dag, en  het gevolg zal zyn, d a t druppels
gewijs w at geïnterneerden worden ontsla
gen, m aar dat overigens he t nuttige in
stitu u t van dwangarbeiders-in-kampen in  
het leven w ord t gehouden.
D aar zitten  vele belangen aan  vast. 
Dwangarbeiderskam pen zyn in  geheel 
Europa sinds lange ty d  to t een gewoon 
verschijnsel geworden. Wy hebben ze ge
zien in  Rusland, op de Solowetzky-eilan- 
den en  in  Siberië, w aar ze bevolkt w erden 
door boeren, die weigerden zich by de 
colchosen aan  te  sluiten, door zich tegen 
de bureaucratie  verzettende arbeiders, 
door in  ongenade gevallen specialisten, 
door politieke tegenstanders van de heer
sende partij. In  1933 kwam en in  D uits
land de anti-fascisten in  de concentratie
kam pen en w erden dwangarbeiders. Wa
ren  dat vóór de oorlog reeds millioenen, 
tydens de oorlog kwamen daarby mil
lioenen andere tegenstanders van h e t H it- 
lerregiem  in Europa en  zo goed als de ge
hele Joodse bevolking. W aren h e t e r 12 of 
20 millioen? We w eten h e t niet. We weten 
alleen, da t dwangarbeiderskam pen to t pen 
gehoon verschijnsel zyn geworden in  een 
maatschappij, w aarin  de S taat he t gehele 
m aatschappelijke leven in  handen heeft. 
Bestanddelen v an  de bevolking, die n iet 
geschikt zyn of w eigeren in  deze ordening 
ingeschakeld te  worden, verw ijdert men;

H et gaat hierbij altijd  om grote getallen, 
zodat ze niet in  de gevangenissen kunnen 
worden ondergebracht; he t kam p is dan 
de uitkom st.
A an h e t einde van  de oorlog w aren in  Ne
derland 80.000 N.S.B.-ers en  collobora- 
teurs, die, om dat ze aan  de Duitse zijde 
hadden gestaan, w erden aangem erkt als 
vijanden van  h e t terugkerende N eder
landse gezag. N u  de oorlog voorby is, is 
e r  van  een nieuw  „D uits gevaar” voor
lopig geen sprake. De nieuwe, to t neo- 
f  as cisme uitgroeiende kapitaals-heer-

De derde Atoombom
(vmrvolg van ptg. 2)

gevaagd. De perspectieven d er verdere 
ontw ikkeling staan  ons duidelijk voor 
ogen. D e Am erikaanse arbeidersklasse zal 
binnen afzienbare tijd  de laatste  zyn, die 
nog misschien de illusie koestert, da t he t 
omlaaggaan van he t levenspeil in  andere 
landen he t voordeel m eebrengt van eigen, 
hoger bestaansniveau. D e verdere ontwik
keling zal leren, d a t de w ereld één  grote 
Qrena van m onopolie-dictaturen geworden 
is en  dat ze op deze m anier ook geworden 
is to t één groot arbeids- en  oorlogskamp, 
w aar achter prikkeldraad d e  w erkende 
mensen van alle landen h e t lo t van  een 
slavenbestaan dragen.
De heersende klasse heeft nog m eer 
atoombommen in  reserve. D e arbeiders
klasse heeft slechts één  weg: vernietiging 
der kapitaals-dictatuur.

schappij, heeft misschien a l heel gauw 
fascist isch-gezinde elem enten als die van 
de N.S.B. nodig, om zich tegen weerspan
nige arbeiders door te  zetten. D an is h e t 
vraagstuk van 41e berechting d ër N.SJB.- 
ers en  hun  opsluiting opgelost, en  de 
weerspanninge arbeiders kunnen  hun 
plaats innemen.
Alleen diegenen, die aan  h e t eind van de 
oorlog op een „bijltjesdag’ Tiadden gehoopt 
en  er n u  w eer m ee dreigen, m aken nog 
moeilijkheden. Men zal ze trach ten  te  sus
sen door „de illegaliteit” h ie r en  daar te  
laten meepraten, om zo de roep  om recht 
en  snel recht, te  doen zwijgen. Diegenen, 
die h ie r  om recht roepen, zijn imm ers de
genen, die van he t Duitse gezag en  hun 
helpers, de N.S.B.-ers, rechtstreeks wér
den getroffen. H et zijn de bewoners van 
de straf- en  concentratiekampen, die het 
overleefden, de opgejaagden en  achter
volgden, de families en  vrienden van de 
slachtoffers, de arbeiders in  de bedrijven, 
die door de directies in  bedw ang werden 
gehouden door dreigen m et de S.D. Zy 
vragen straf voor a l degenen, die aan  hun 
ellende en  vertrapping hebben meege
holpen.

creen enkel gezag van de heersende klas
se kan aan deze roep om rech t gevolg ge
ven, w ant h ie r vraagt de g ro te  massa om 
recht. Zy kan dat n ie t geven, om dat e r  
voor h aar geen zodanig rech t bestaat, n iet 
in  haar wetboeken en n ie t in  h aar rechts
bewustzijn.
De heersende klasse k an  ook n ie t toelaten 
dat h e t volk zijn eigen rech t zoekt — door 
„bijltjesdagen” of door eigen gekozen 
rechtbanken — w ant anders . zou haar 
eigen m achtsapparaat terzijde worden ge
schoven.
De heersende klasse kan  en  w il n ie t an
ders, dan h aar eigen „recht” en  h aar eigen 
rechtsbewustzijn la ten  gelden bij de be
rechting d er N.S.B.-ers. Zij oordeelt en 
m eet m et een andere m aat dan he t „ge
wone vólk” zou willen doen. D at zullen 
ook die illegalen, die dat rech t willen 
schragen of zich daartoe la ten  verleiden, 
nog ondervinden.
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| alleen nog om de uitvoering. De 
Ijslagen zyn stevig gelegd.

wil ons voorkomen, da t de oorlog 
L Duitsland, voor A m erika slechts een 
ree te betekenis had. De volle samen- 
rvan de dingen weten we natuurlijk  
\ precies en  by zulk ontzaglijk we- 
lebeuren kan men alleen enkele sa- 
iiangen, die byzonder in  h e t oog 
tgen, te  voorschyn halen. D at w ü 
|sn, dat we van veel bijzonderheden 
len afzien, omdat ze voor ons n ie t te  
peren zyn. H et wil ons dan voorko- 
[ dat de deelname aan de oorlog in  
ppa alleen de zin had, Europa van  de 
bitatie van Azië zoveel mogelyk uit 
khakelen. Of eventueel he t opkomen 
een ste rk  Europa, dat als wereldmacht 
[gewicht in  de schaal zou kunnen leg- 
fte verhinderen. M aar nog eens: of dit 
bpgezet doel is geweest of niet, het 
I in ieder geVal wel he t resu ltaa t op- 
ierd. Een machteloos Eüropa is een 
tóe voorwaarden voor een vruchtbare 
ntatie van Azië door he t Am erikaan- 
potkapitaal.

W at n u  met Europa gebeurt, Ugt geheel in 
deze lyn. D uitsland moet een agrarisch 
land worden; de grote industrieën worden 
afgebroken, de machines weggevoerd, de 
arbeidersbevolking gedeporteerd. Neder
land m oet eveneens overwegend agrarisch 
worden. Van alle andere landen in Europa 
is alleen België overwegend industrieel, 
afgezien dan van Engeland, dat zyn heil 
nog enigszins in  de deelname van de Azia
tische exploitatie kan  zoeken. Europa be
staat zo u it een aantal kleine „onafhan
kelijke” gebieden, die geen van alle to t 
ontwikkeling kunnen komen. H et levens
peil blyft laag, zoals we dat van de agra
rische landen kennen, terw yl wetenschap 
en cu ltuur stagneren. Voor de hoog-uit- 
gebouwde techniek, die de grote goederen- 
rykdom  over de aarde moet strooien, is 
in het Balkan-Europa geen plaats. H et 
verslagen Duitsland neem t he t „overwin
nende” Europa in zyn val mee.

D at is het gevaar, da t ons bedreigt. En nu 
moge het w aar zyn, dat de mensheid niet 
ondergaat, als Europa verbalkaniseerd 
wordt, wy voelen voor deze rol in  h e t we

reldgebeuren toch b itte r weinig. Daarom 
m oeten w e naar middelen en  wegen zoe
ken, om in het hele proces van de maat
schappelijke ontwikkeling opgenomen te  
worden, om daarin een actief elem ent te  
kunnen zyn. D at kunnen we a lW n. als 
we ons schakelen in de krachten, die ook 
nu  reeds de grote tegenspelers zyn  van de 
overheersende machten, die de wereld 
verdelen en beheersen. D at is in  de stryd, 
die n u  over de hele w ereld tegen de kapi- 
taalm achten gaat ontbranden. Alleen een 
door de arbeidende bevolking verenigd 
Europa, die de productie op h aar eigen 
levensbelangen gaat rich ten  en  daartoe 
alle beschikbare bronnen rationeel aan
wendt, kan Europa redden in  samenwer
king m et de arbeidende bevolking der 
wereld, die overal een verscherpte u it
buiting tegemoet g a a t 
Aan deze rationele aanwending van het 
productie-apparaat willen w f een volgend 
artikel wyden.

deze keer géén collaborateur*, géén zwarthande
laren, géén fascisten, géén politeke zwendelaars, 
maar acht bouwvakarbeiders, die zelf een nieuwe 
baas gezocht en gevonden hadden, fc*
Misschien konden ze meer verdienen, mwnphlwi 
was het werk beter, we weten het niet, maar ze 
verkochten hun arbeidskracht aan een and«« 
ondernemer, zonder toestemming van het „ar
beidsbureau”.
’s Nachts lichtte men ze van hun bed en sloot 
ze op onder het gemeentehuis.
Dit gebeurde in het bevrijde Nederlandse gebied, 
in de plaats Brummen, in het jaar 1945, de 
achtste maand.
Het „Vrije Volk” (zo genoemd na bevxti- 
ding”) bericht het op de 22e Augustus.
Het M.G. in Brummen deed niets eigenmachtig, 
het deed zyn plicht volgens de nieuwe arbeids
w et
Want de ondernemer, die onze arbeidskracht 
koopt, wordt daardoor meteen beschikker over 
ons, vastgelegd bfl de nieuwe Nederlandse wet. 
Hij moet over ons kunnen btyven beschikken, 
zolang het Staats-arbeidsbureau ons geen toe
stemming geeft, naar een ander te gaan met on»  
arbeidskracht, die dan zijn plaats inneemt 
Feitelijk zijn we dus geworden het bezit van de 
staat, feitelijk zijn we staatseigendom.
Daarom moeten we de straf van opsluiting niet 
zwaar vinden, vroeger sloegen ze een wegge
lopen slaaf dood.
Toen heette dat slavernij.
Maar dat is lang terug.
Korter terug, in Duitsland, daar heette het natio
naal socialisme. In Italië, fascisme, en hier bij ons

WiH ge
„ S p a r t a c u s "
geregeld ontvangen ;

abonneert U I
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DE DEMOCRATISERING

i/on t*t B<Mcan-£uc6pa
Nu de oorlog ten  einde is, tekenen zich 
enkele punten van de aanstaande ontwik
keling duidelijker af. W at het ontstaan 
van de oorlog betreft een enkele o p -.  
merking:
We herinneren ons nog, hoe het kapitalis
tisch bedrijfsleven vóór de oorlog over de 
gehele w ereld vastgelopen was. H et sys
teem  was onder de toen geldende verhou
dingen onhoudbaar. Na de eerste wereld
oorlog w erd h e t bedrijfsleven na een kor
te  periode van betrekkelijke voorspoed 
reeds in 1921 door een zeer hevige crisis 
lamgelegd. Millioenen kwamen zonder 
w erk en pas in 1923 kwam w eer eniger
mate een herstel. Voor Am erika zette 
zelfs een tijd  van ongekende bloei in, 
waarby de productie in  de zes volgende 
jaren  m et he t enorme bedrag van 
26% toenam  Echter: de werkloosheid 
verdween in  al die jaren  niet. In  Amerika 
n ie t en nergens in de wereld. Vanaf 1923 
werd de werkloosheid to t blyvend ver
schijnsel en  millioenen arbeiders bleven 
buiten het arbeidsproces. Dan kwam in 
1929 een nog heviger crisis, w aarvan geen 
enkel land zich to t aan de tweede wereld
oorlog kon herstellen. In  deze crisisperiode 
trachtten  alle landen hun binnenländse 
productie tegen de buitenlandse concur
ren tie  te  beschermen door zware invoer
rechten te  heffen of door verbod van in
voer. De wereldhandel w erd daarmee in 
de boeien geslagen.

spreekt vanzelf, dat in de eerste plaats 
exportlanden hierdoor getroffen 
in  h e t byzonder Duitsland. Zo 

Duitsland voorbehouden, de 
te  hakken en m et het stuk- 

van de tolm uren te  beginnen, 
de A m erikanen lagen de dingen an

ders. Vóór de tweede wereldoorlog was 
Am erika geen eigenlyk exportland, want 
90% van de productie w erd in Amerika 
zelf verbruikt. De algemene wereldcrisis 
m aakte he t in  h e t buitenland belegde ka
pitaal echter to t een dubieuze post, door
dat reeds overal to t een stopzetting van 
verschillende rentebetalingen w erd over
gegaan. En ondertussen hoopte zich nage
noeg de hele goudvoorraad van de wereld 
in  New-Yorkse kluizen op, wachtend op 
een rendabele belegging.

Deze belegging zou op tw eeërlei wyze 
kunnen plaats vinden. Men zou e r  in Ame
rika fabrieken m ee kunnen bouwen en 
dan de producten n aar het buitenland af
zetten, omdat ze in  he t binnenland niet 
geplaatst konden worden. Maar gezien de 
overal opgerezen tolm uren was hieraan 
n iet te  denken. Daarvoor moesten eerst 
de tolm uren vallen. D e tweede oplossing 
was, die fabrieken n ie t in  A m erika te  
bouwen, m aar in  gebieden w aar goedkope 
arbeidskrachten en grondstoffen aanwezig 
zyn, "terwyl bovendien een nieuwe m arkt

gevormd kon worden. Deze gebieden wa
ren  e r  te  over. Heel Azië, waaronder 
China, kwam hiervoor in aanmerking. H et 
betreft immers gebieden, w aar bijna de 
helft van de bevolking der hele aarde 
w oont en die nog byna geheel in de kapi
talistische productie getrokken kon wor
den. M aar ook op deze weg lagen grote 
hinderpalen, omdat deze gebieden niet 
„v ry” waren. Ze hadden alle hun  „moe
derland”: Engeland, F rankrijk  Nederland, 
Japan. N iet de A m erikanen konden daar 
de gang van he t m aatschappelyk leven 
bepalen doch de „m oederlanden” deden 
dat vanuit Europa of Tokio.
Voor een alzijdige ejqploitatie van Azië 
door h é t Am erikaanse kapitaal is het 
daarom  noodzakelyk, dat de Aziatische 
koloniën van de m oederlanden worden

losgeweekt. Vandaar, dat de Amer 
de voorvechters van een „democrat* 
ring” van Azië zyn, de voorvechters 
de „nationale onafhankelijkheid”. 
Am erikanen zyn voor een „open de 
politiek”, waarby alle landen op de den 
cratische voet van gelykheid aan de 
ploitatie van de gebieden kunnen 
nemen.
H et is duidelyk, dat de „moederland 
A m erika slechts schoorvoetend op de 
weg volgen. .M aar Am erika is machtig L 
noeg zyn wil h ier door te  zetten. Het ] 
daarby helemaal niet nodig m et on\ 
delijke middelen, zoals kruisers of at 
bommen te  werken. H et stimuleren 
de inlandse onafhankelykheidsbewe 
van de opkomende inlandse bourge 
en de opkomende inlandse intelligentia i 
voldoende. W ant deze groepen zijn bij i 
tionale onafhankelijkheid ten zeerste 
baat door he t toenemen van macht, 
dom en aanzien.
Zo is deze oorlog voor Am erika in 
eerste plaats een oorlog om Azië. En 
heeft deze n u  practisch a l gewonnen.

H et stakingsrecht der arbeiders, zeggen 
telkens de regering,jde ondernem ers en de 
burgerlyke pers, bestaat en  mag niet aan
getast worden. M a a r .. . .

J a  juist, dan komen de. m aren en je moet 
zien w at e r daardoor van het stakings
rech t overblijft. Via radio en pers worden 
de stakers onverantwoordelijke lieden 
genoemd, die de levensmiddelenvoorzie
ning der gehele bevolking in  gevaar bren
gen, burgem eesters roepen de bevolking 
op om te  onderkruipen, wagens m et luid
sprekers ryden door de stra ten  om te 
schreeuwen, dat de winkels leeg zyn, om
dat de arbeiders n iet willen w erken, sta
kingsleiders worden gearresteerd en nog 
eens gearresteerd, om ze van de vlakte te 
doen verdwynen, en  zwaargewapende 
B.S.-troepen trekken de stad binnen om 
een door niets en niem and verstoorde orde 
te  handhaven. S taken mèg, m a a r .. . .

De pers kom t m et een opsomming van 
een hele rits van heerlijkheden, die op ons 
liggen te  wachten en die n u  door de sta
king onze neus voorbijgaan, ze komt met 
luk raak  byeen geveegde cyfers over dief
stallen door de arbeiders, over hun  lu i
heid en  onverantwoordelijkheid, ze maakt 
zich to t stem  van de machthebbers, m aar 
he t standpunt d er stakers w ordt verzwe
gen of verdraaicf. H et mooiste m aakte dat 
kortgeleden „Het V rye Volk”, dat, n a  even 
de hoed opgelicht te  hebben voor he t sta
kingsrecht, door te  schryven, dat dit recht 
geldt voor de normale kapitalistische ver
houdingen, he t m eteen de nek  probeert 
om te  draaien door te  zeggen, dat het in 
deze tyden ontoelaatbaar is. S taken mèg, 
m a a r . . . .

W at de ondernemersklasse onder stakings
rech t verstaat, w ordt heel goed geïllu
stree rd  door de Am sterdam se havenbe- 
zitters. Die hebben by he t aannem en van

personeel in  de haven, iederen art 
afzonderlyk een papier laten onder 
nen, w aarin hy erm ee accoord gaat, 
hem voor elke dag staken 6 gulden vanl 
loon w ordt ingehouden. By de sympatl 
staking twee weken geleden, werd 
door de ondernemers dan ook toege 
zodat er arbeiders waren, die via 
berekeningen, de helft van hun  loon 
het loonzakje zagen*verdwynen. St 
recht tegen een boete van 6 gulden 
dag. S taken mag, m aar-----

H et is duidelyk, dat stakingsrecht 
een woord is, een lege formule, als er i 
een stuk  m acht van de arbeiders achti 
staat. In  de concentratiekampen 
formeel het recht, je te  beklagen over i 
behandeling. M aar als je het deed, st 
de hele Nazi-bende zich m et de 
knuppel op je.
We hebben als arbeiders zóveel st 
recht, als we stakings-macht kunnen' 
wikkelen. N iet alleen macht tegen den i 
kelen ondernemer, m aar tegen al 
bondgenoten. En dat zyn er heel 
Daarom is in deze tijd  staken zonder 1 
van de bondgenoten der stakers — 
zyn de arbeiders van de andere bedrü' 
van de arbeidersbevolking in grote n 
sa — geworden to t een soort, uitnc 
om af gerost te  worden door de hele b 
dié daarvoor m et de ondernemers 
staat.
N aturlyk kan h e t voorkomen, dat in 
bedryf, m eestal een klein, de situatie 
zó ligt, dat een plotselinge staking, 
zonder uitbreiding, r  ->ts opl® 
Vooral als de eisen b .. zyn tot 
van regeringswege als norm is 
steld. B.v. de 25% boven de lonen 
1940. M aar als regel, voor de massa

r r i js  13 cent

in  de overgrote m eerderheid 
rijven, geldt: Staking, beperkt to t 
Irjjf, staking zonder direct aange- 

i verdere machtsvorming, zondeinïit- 
g en in  de stryd  betrekken van de 
den van veel m éér bedryven, zon- 
ensieve en georganiseerde bewer- 

I van de openbare mening vooral in 
’derswyken, w ordt een op de vin- 
i te rekenen nederlaag, 

irbeider moet zich bew ust worden 
! propagandist van arbeidersstrijd 

jhet duidelyk erby zeggen: S taken is 
n van de stryd, is het openen van 
delykheden. D aar moet direct het 

' organiseren, he t mobiliseren van 
enoten der stakers op volgen.

‘ was het probleem van een stryd- 
ä vakbond: Hoe krygen we de ar- 

1 Van een bedryf ertoe, onze oproep 
l te geven en samen hardnekkig een 
fc vol te  houden, to tdat de onder- 
f toegeeft.
o> ook voor de afzonderlijke vak- 
‘Jat de arbeiders tegenover de en- 

lemers stonden, w ier betrekke- 
ne bedryf door een langdurige 

l “»et ondergang w erd bedreigd.
«flk heeft de arbeiders geleerd, dat 
W opzicht in de kapitaalshoek heel 
“anderd is, zodat het afzonderlyk in 

georganiseerd zyn en vechten, 
arbeiders geen zin m eer heeft 
leeft nu onder de arbeiders he t 

niet m eer naar vakken, m aar 
£5ven zich te  organiseren, en  dan 

M*edrijfs-eenheid te  vechten. D at is
■ Vooruitgang

J>raktyk lee rt ons op h e t oogen- 
Namelyk, dat vechten n iet

m eer alleen kan betekenen: h e t als gehele 
bedryf staken, m aar da t het betekent het 
zich in  beweging m oeten zetten om door 
uitbreiding m acht te  vormen, steeds ver
der. Eerst dèn k ry g t de eenheid in  he t 
bedryf de volle waarde, die wy nodig 
hebben.
We moeten de eenheid krygen van de ar
beiders van he t gehele bedryf. M aar een 
eenheid in  afwachting, een eenheid, die 
zich n iet beweegt, of die zich n iet verder 
beweegt dan staken in één of enkele be
dryven en dan afwacht, brengt ons geen 
macht. De vyand, h e t kapitaal, is a l veel 
verder. Die opent op zo’n  enkel bedryf het 
vuu r van alle kanten. Als wy, de arbeiders 
in staking, he t n iet doen, dan mobiliseert 
het kapitaal de arbeidersbevolking, tégen 
ons. W y moeten er aan denken, de onderT. 
vinding leert he t ons ten  onzen koste, dat 
de grote massa, als zy door ons n iet in  de 
s tryd  betrokken wordt, n iet alleen u it ver
loren bondgenoten bestaat, m aar d a t zy 
door he t kapitaal tégen ons georganiseerd, 
opgeruid, vergiftigd en to t strydbrekers 
gem aakt wordt.

De wil om de organisatie op te  bouwen op 
grondslag van het bedryf, is vooral ook 
daarom zo belangrijk, omdat dit voor de 
arbeiders de mogelykheid is (en de enige 
mogelykheid) om de organisatie van een 
uitgebreid strydfront, van de grote massa 
der arbeiders, zelf door te  voeren. Een
heid in de bedryven is daarom zo’n voor
uitgang, omdat daardoor de grotere een
heid van bedryf to t bedryf, mogelyk is. 
M aar dat mogelyke is nódig, moet w erke
lijkheid worden.
Aan de propaganda voor de arbeiderseen- 
heid op grondslag van het bedryf, moet 
onmiddellyk verbonden worden: De door 
deze eenheid zelf, georganiseerde u itbrei
ding van het s try d fro n t 
Wy moeten dat leren, voordat we de k lap 
pen krygen!
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Nazi's in Duitsland?
Waf gebeurt er 

met de

WAT ONS OPVI
„Socialistische” overwinning!
De nieuwe Engelse minister van Buit_ 
Zaken, Bevin, verklaarde, dat de Engelse 1 
landse politiek iri dezelfde geest zou wo ' 
voerd als die van de conservatieve -

Wie het geluk gehad heeft, zyn radio- 
apparaat u it de greep van de Gestapo te 
redden, was tydens de oorlog tevens in  de 
gelegenheid te  lu isteren  naar de Engelse 
uitzending voor de Duitse bevolking. Hem 
zal daarbij opgevallen zyn, dat, hoe meer 
de oorlog zijn einde naderde, des te  scher
per de m aatregelen en bestraffingen w er
den, w aarm ee men vanuit Londen de 
D uitse nazi’s, to t aan de kleinste partij
functionarissen toe, bedreigde.
N u is D uitsland verslagen; geen centime
te r  Düitse bodem is onbezet, de gerech
tigheid kan  dus in  alle bezettingszones 
haar loop nemen. Van de Duitse bevolking 
zelf kunnen we n u  via de Engelse zender 
af en toe vernem en, hoe de behandeling 
en bestraffing van verantwoordelijke 
nazi-functionarissen er in  de praktyk u it
ziet. In  de Engelse bezettingszone is n.l. 
een zogenaamde „radio-brievenbus” in  het 
leven geroepen, d.w.z. iedere Duitser kan 

-vragen, meningen en  voorstellen schrifte
lijk uiten. Deze brieven worden op be
paalde dagen, onder vermelding van naam 
en woonplaats v an  den afzender, voor de 
microfoon voorgelezen en door een des
kundige in  Londen beantwoord.
N aar de uitzendingen te  beoordelen, 
schynt de vraag van de behandeling der 
nazi’s in he t m iddelpunt van de belang
stelling der D uitse luisteraars, d.w.z. be
volking te  staan. De meningen der brief
schrijvers over dit them a zyn zeer uit
eenlopend. De ene houdt de grote nazi- 
bonzen voor de hoofdschuldigen, een an
der vindt, d a t juist de kleine, onderste 
functionarissen he t gemeenst en gevaar
lijkst voor de behoorlijke bevolking wa
ren; de een wil de oude, vrijwillige party- 
leden he t strengst behandeld zien, een an
der du id t de nieuwere, de „moet”-leden 
als de m eest fanatieke aan.
Als straf w ordt voorgesteld: halve levens- 
m iddelen-rantsoenen, h e t verplicht dragen 
van hazenkruizen of mouwbanden, ana
loog m et de jodenster — of juist omge- 
kerd, beproefde anti-fascisten moeten 
m et een kenteeken worden gedecoreerd. 
W aarin echter alle briefschrijvers he t eens 
zyn, w at u it  elk  der tientallen voorgelezen 
brieven zonder uitzondering naar voren 
kom t, dat is de vaststelling van h e t feit, 
dat tot nu  toe  in  deze zaak in  ’t geheel 
niets gedaan is. Verbazing, teleurstelling, 
verdriet en  b itterheid  k linkt u it de brie
ven, als daarin  gevraagd en vastgesteld 
wordt: W aarom zitten in  de verantwoor
delijke, leidende functies van he t gemeen
te- en  rijksbewind en van he t openbare 
leven nog altyd  de nazi’s  van vroeger? 
W aarom worden de party  bonzen n ie t te r  
verantw oording geroepen? Waarom kun
nen  de nazi’s steeds openlijker u it hun  
schuilhoeken té  voorschijn komen, w aarin 
ze  in  he t begin weggekropen w aren en 
steeds driester in  het openbaar optreden? 
W aarom w ordt he t geduld, dat de nazi’s

, ■-* -'-Churchill.
door hun  vroegere partij-relaties zich veel Wij hadden daar ook geen ogenblik iets

1 i  1!21____  1 _____ . . n i J J n l o n  I r i i n n p n  i r a n m u - h t  V n n r t . 7.p t t i n i r  v a n  d e  Dolitgem akkelyker levensmiddelen kunnen 
verschaffen, dan wy?
Als een k reet k linkt de brief van een 
vrouw: 13 jaar lang hebben ze ons onder
drukt, geknecht, vernederd, gefolterd, ge
hoond, en wy hebben gehoopt op de dag 
der bevrijding, die de afrekening zou 
brengen. En n u  zien we de gehate figuren, 
de een na de ander, in  alle openbare bu- 
reaux  zitten, moeten we hun  honend 
lachende gezichten verdragen en machte
loos toezien, hoe ze zich w eer overal 
nestelen . . . .

Wie n u  verwacht, dat de Engelse beant
w oorder zal zeggen: „u  vergist u, beste 
briefschrijfster, de w erkelijkheid ziet er 
geheel anders u it”, die kom t bedrogen uit. 
Nee, nuchter geeft hy de in  de brieven 
genoemde feiten toe. „M aar”, zo gaat de 
stm  u it de aether voort, „de Engelse be- 
zettingsautoriteiten stonden voor de be
slissing, öf alle bekende nazi’s u it de lei
dende functies te  verw ijderen en daarmee 
de ordelijke gang van h e t economisch le
ven in  gevaar te  brengen, of hen in  hun 
functies te  laten en daarm ee „rust en 
orde” te  waarborgen. E n de Engelse^ be
zetting heeft de tweede weg gekozen.”
„Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt 
sie immer neu”, zingt Heine; in  dit geval 
nam elijk het oude sprookje van de onmis
baarheid der leden van de heersende klas
se, als de vooruitstrevende elem enten aan 
de poort kloppen en  de reactie willen 
verw yderen.
H et kon toch ook aan  de overzijde van 
he t K anaal bekend zijn, d a t de nazi-func
tionarissen n iet op grond van hun vakken
nis of flinkheid hun  baantje kregen, m aar 
uitsluitend op grond van  hun  partijboekje 
en  party-relaties, en daarom  gemakke
lyker te  vervangen zijn, dan welke be
am bte dan ook.
M aar een gespaarde nazibons, die juist 
daarom dankbaar en gewillig is, (al sa
boteert hij stiekum  een beetje) schynt 
toch m inder gevaarlijk te  zyn, dan een 
misschien zelfs flinke en  doelbewuste 
anti-fascist, die h e t m et de uitroeiing van 
he t nazidom w erkelijk b ittere ernst is.
Zo erg  gevaarlijk schynt de m eneer van 
de radio den nazi ook n iet te  vinden, w ant 
hy ste lt zyn luisteraars gerust m et het 
verhaal over een Joodse vrouw, die zeven 
jaar lang in D uitsland ondergedoken was
b y ___een lid  der nationaal-socialistische
party . H et kon n u  eenmaal n ie t anders 
rlan de nazi’s  voorlopig nog te  la ten  door
w erken en langzam erhand h e t fascisme 
u it te  roeien. D at zou echter nog wel zeer 
lang duren, daar h e t gehele D uitse volk 
verpest is.
Met deze oorvijg in  h e t gezicht van de 
briefschrijvers, die ju ist in  naam  spreken 
van  he t niet-verpeste deel van de bevol
king en Hun medewerking aanbieden, sluit

»»M w . . ------------------o , ------  "  _
van verwacht. Voortzetting van de . 
meest sluwe uitzuigersklasse, dat was 
de massa’s, die Bevin ca daar met hun i 
brachten, bedoelden. Die bedoelden 
tegendeel. En de Spaanse en Griekse __ 
en eigenlijk alle arbeiders op de wereld, i 
hooggestemde lofreden en blijde ver- 
artikelen in de „democratische” en _ 
sche” pers lazen, en dachten: we gaan 
kunnen zich nu wel realiseren, wat 
genaamd socialistische overwinning „  
Wat het buitenland betreft: Voortzetting i 
machtsuitoefening ten bate van het Ki, 
En wat het binnenland betreft: Hetzelfde, i 
zetting van de machtsuitoefening ten '~i 
het Kapitaal.
Namens de Franse Banken.
Generaal De Gaulle heeft verklaard, dat j 
China zelfstandig zal zijn, zodra het conti 
Frankrijk hersteld is. .
Dergelijke contracten, moet je weten, zqn| 
volstrekt onmisbaar voor dergelijke „zeit 
heden”. Alweer een „vrij volk” erbij!
Mensenhandel.
In China is niet alleen een regering 
Tsjek, maar ook (want we lezen 
Waarheid”) een „communistische” r 
laatste over 90 millioen mensen, en mis 
meer, want de „communistische” legers 
steeds verder door. Tsjang-Kai-Tsjek, 
ter van de arbeiders van Shanghai en I 
vorderde van het hoofd van die „co 
sche” regering, dat hij zich aan zijn 
onderwerpen. Wat deze weigerde en i 
door een verklaring aan de grote drie, 
kelijk het gezag van Ts-K-Ts verwier 
nu blijkt ineens, dat Stalin met die 
een verbond heeft gesloten en hem w_ 
deskundigen zal leveren, om zijn macht 
China voor goed op poten te zetten, 
dolksteek in de rug van die „commir 
regering en legers betekent, die nu 
zijn, een haast hopeloze strijd tegen 
binatie „Ts-K-Ts—Stalin” te voeren of 1 
tuieren.
Zo meldt het de hele wereldpers... .  
Waarheid”, die dat laatste eraf kniptej 
het niet overeenkwam met wat in dat 
een paar dagen daarvoor over de betel 
burgeroorlog in China geschreven naflj 
In werkelijkheid zijn het geen corrm” 
legers en geen communistische gebit 
zijn daar grote massa’s arme boeren, 
teerde soldaten, „bandieten”, zoals de 
zeiden, door een ontzettende nood gw 
toe overgegaan de rijke landbezitters te' 
de uitpersende ambtenaren van Ts-K-«l 
beulen, te verjagen, en het land ond“J 
te verdelen. Dat is nog lang geen c~" 
maar het is toch een strijd voor het 

1 van grote omvang en betekenis.
Zolang ermee gegeurd kon worden, 
door de Russische Politikers tegen T- 
zijn geldschieters, Amerika en Eiigela^^J 
en gesteund, en door kranten als „1> 
in de hoogte gestoken. Maar nu 
politiek er voordeel van riet om nr 
spelen met hun bitterste vijand en 
T s .jitt worden ze in de steek Kela7. 
raden, oVergeleverd aan de „genaa® 
slachter van Shanghai. 
„Democratische” politiek van een 
tische” grootmacht: Hierbij leveren wy 
lioen mensen, volgens overeenkom» 
weten nog van niets.

de redenaar zyn betoog. Waarop« 
se luisteraars nog eens aangespt 
den, toch uitvoerig hun vragen, 
en voorstellen in te  zenden aan1 
brievenbus der B.B.C. in Londen

Staatsschulden 
als schijnprobleem

, Santen geeft in „De Vrije Katheder” van 
istus een beschouwing over de schulden- 

j  op het ogenblik op de Nederlandse be- 
I rust. Wanneer de regering er in slaagt
• geldsanering nog 4 milliard weg te wer- 

Jjft nog een schuld over van ƒ 10.000 per 
1 Dat is eenvoudig „onbetaalbaar” en dus 
luit practische overwegingen naar midde-

ht worden, ons van deze schulden te

cipieel meest juiste lykt hem daarbij het 
J van de bolsjewiki van 1917 te volgen 
udig een streep door de hele rekening 

, of minstens door de 17 milliard, die de 
i hier hebben aangegaan. Maar we moe- 
gens hem, helaas van kapitalistische ge
nten uitgaan, omdat de wereld nu een- 
jpitalistisch IS. Wie hebben nu die mil- 

r aan de Duitsers verstrekt en aan wie 
i deze dus met rente worden terugbetaald? 
irgrote bedrag werd beschikbaar gesteld 
Rijksfondsen, de pensioenfondsen, ver- 

Sinstellingen, de banken. Deze instellin- 
den door de Duitsers tot inschryving op 
tkistpapier gedwongen. Begrijpen we den 

Mm Santen goed, dan stelt hij voor, een 
Idoor deze vorderingen te halen. Duidelijk 
[punt is hij echter niet. Dan is er de groep 
harders, die vrijwillig aan de Duitsers geld 
I hebben. Deze schulden moeten naar de 
I van Van Santen niet erkend worden, be- 
T een onderzoek naar de draagkracht van 
“eerden.

: moet echter de hele oorlogswinst door 
! te niet gedaan worden. Verder een ver- 
ffing ineens, wijziging van het erfrecht 
dere successie-rechten. Het parasitaire 

i dient met inachtneming van rechtvaar- 
"ormen, zéér zwaar belast te worden, 
en zegt verder: „Gekapitaliseerd zou de 

huid teruggebracht moeten worden tot 
-d. Eerder mogen we niet rusten.”
! mensen vinden we altyd sympathiek 

(onderscheiden we graag, wie door de 
Tgebaat is. Wat zeer practisch is voor de 
we klasse, behoeft dit nog lang niet voor 

injn. En dat is nu ook het geval met het 
f»e ideaal van den heer Van Santen, 
■met eerder rusten, dan wanneer de staats- 
|t°t 10 milliard is teruggebracht.
^arbeidende bevolking is deze oplossing 
“el onpractisch. We noemen het onprac- 

at de werkende bevolking van Neder- 
j  PauPerisme gedrukt wordt,

a door die 10 milliard, maar we weten 
, dat naast deze oude schuld een zware 

nieuwe schuld op onze schouders komt
• Voor milliarden moet besteed worden 
tc labrieken, nieuwe in het buitenland 

“en machines en grondstoffen. Alleen 
"pbouw moet de bevolking al veel minder

dan ze voortbrengt. Daarom zingt de 
klasse ons in alle toonaarden voor, 

JDruifc tot een minimum moet worden 
« «  en de productie tot een maximum
■ wat in de vorm van nieuwe fabrieken 
ebouwd, is ten slotte de gestolde ryk-

i 8ZlttenJdeukla^ e’ of het «^stolde 
! Aipwvm™ bevolking. Wat onder de 

ALGEMEEN BELANG wordt uitge- 
LLd,e nieuwe opbouw van de verloren 

der bezittende klasse.
' we er nog niet De bezittende klasse 
7 8aat bovendien een nieuw leger

■ £e gaat zich, nu de „eeuwige vrede”
Idan ?  Francisco, zwaarder be-
K T Ä !  y °7 n- 200 000 jonge mannen 

het bedryfsleven onttrokken, terwijl
Idu j  , 660 &oUi goederenmassa 
»onrt t° r werkende bevolking moet ""«gebracht.

I I S L » * 1.  ̂ *t het voor 0118 bitt»I j  of de oude staatsschulden 
worden of n ie t En het terugbrengen 
•“«sche ideaal” van 10 milliard heeft 

aende bevolking ook weinig te be

duiden. Voor ons ligt de kwestie „practisch” zó, 
dat uit ons gehaald zal worden, wat er uit te 
halen is. Of de staatsschuld daarbij 10 milliard of 
21 milliard bedraagt, is wel van belang voor de 
verdeling van de winsten over de bezittende 
klasse, maar niet voor ons. Over deze dingen 
gaan ze dan ook in het parlement vechten. Voor 
ons rekenen de deskundigen uit, dat de ene groep 
van de bevolking net niet dood gaat bij 2000 ca- 
loriën, een andere groep bij 2500 en weer een 
andere groep bij 3000/ En dat is de hoeveelheid, 
die wij uit de productie krijgen, ongeacht, of er 
veel of weinig sta&tsschuld is. Het is niet eens 
nodig, het tegenwoordige bonnenstelsel voor de 
distributie te handhaven, om toch iedere bevol
kingsgroep het uitgerekende aantal caloriën te 
doen toekomen. Nu de regering de prijzen, de

• lonen en de productie practisch in de hand heeft, 
kan ze dit zonder bonnenstelsel regelen.
Voor ons als arbeidende bevolking van hand- en' 
hoofdarbeiders van stad en land, de arbeidende 
bevolking in al haar sociale lagen, bestaat er geen 
apart schuldenprobleem. Voor ons is het „on
practisch” ons met dit twistpunt van de bezit
tende klasse zelf te bemoeien, omdat het voor 
ons niet de geringste oplossing brengt 
In werkelijkheid staan wij voor het probleem van 
de opbouw. Het is_ onmiskenbaar, dat de staat 
een bedrijfsleven opbouwt, waarbij de bevolking 
onder het gebrul van democratie in werkelijkheid 
m diepe slavernij wordt gebracht 
Het neo-fascisme schrijdt voort Strijd voor het 
naakte leven van de bevolking en voor de vrij
heid wordt tot gebiedende eis. En in dit neo- 
fascisme zijn het laag houden van het levens
peil en het onderdrukken van de vrijheid dus
danig verweven en wederkerig bepaaid, dat de 
strijd om het materiele leven tegelijk als strijd 
om vrijheid moet worden gevoerd. Dit is het ka
rakteristieke verschil met de oude tijd, toen een 
stryd om de arbeidsvoorwaarden alleen, nog mo
gelijk was. De huidige regering heeft dit verschil 
nog eens uitdrukkelijk onderstreept in het Rot
terdamse havenconflict, toen zij zelfs de haven tot 
stilstand bracht doordat ze weigerde met de ar
beiders te spreken over hun grieven, als 
met van te voren afstand wilden doen van hun 
erfenis uit de „liberale” periode, het stakings
recht. En de hele serviele pers van de bezittende 
klasse, „Het Vrije Volk”, „Trouw” en „De Nieuwe 
D ag , voert het walgelijke toneel op, de haven
arbeiders voor het conflict verantwoordelijk te 
stellen, waarbij „Trouw” nog ophitst tot arresta
ties over te gaan. De minister spreekt over de 
radio over het conflict en stelt de arbeiders in 
staat van beschuldigng. Maar als de arbeiders 
aanbieden, hun standpunt ook over de radio 
mede te delen, dan is dat niet eens waard, om 
m discussie genomen te worden. Een misdadiger 
heeft nog het recht van verdediging. Onder de 
nieuwe democratie van het neo-fascisme is voor 
pfaat^ g Van dCZe aangeklaagde geen
Schuldenprobleem? Laat de bezittende klasse 
maar onderling krakelen, langs welke normen 
ze de buit die de werkende bevolking regelmatig 
levert, onderling verdeelt Een streep door de hele 
of door de halve rekening zal onze last toch niet - 
verlichten. Het Rotterdamse conflict is op dit 
punt leerzaam genoeg. De arbeidende bevolking 
heeft de bezittende klasse en haar zaakwaarne
mers andere schulden voor te houden. Dat is de -f 
schuld van het geleidelijk inkapselen van het 
leven en de vrijheid der grote massa’s in de 
nieuwe opbouw van de rijkdommen der bezit
tende klasse.
Vóór ons ligt een enorme strijd, de strijd om de 
opbouw van een nieuwe wereld naar nieuwe ge
zichtspunten. Het gaat daarbij om een alom door
gevoerde democratisering, waarin de lichamelijke 
en geestelijke krachten der bevolking in zelf
werkzaamheid tot uiting kunnen komen. Dit is 
de nood van de tyd. De bezittende klasse wil de 
huidige vormen van democratie nu gaan ver
eeuwigen, ze brengt ze met mitrailleurs en atoom
bommen, juist op het punt, waarop de arbeiden
de bevolking deze vormen als onbruikbaar, als 
ondoelmatig, moet verwerpen. We worden nu 
tot de „democratie gedwongen.
Z l  I n *uUen de strijd voeren, zonderons daarbij door vraagstukken van ons pad te 
laten brengen, die voor ons schijnproblemen zijn, 

j  schulden vraagstuk het geval 
is. We hebben andere uitgangspunten.

Tussen Regge en Dinkel
KOMT TWENTE TOT LEVEN?

Het is dan zo ver. De ruwe katoen is in Twente 
aangekomen, de stroommoeilykheden zijn over
wonnen en sinds enkele weken draaien de fabrie
ken weer. Velen denken, dat nu alles weer in 
orde is en dat er nu weer met opbouwend werk 
begonnen kan worden. Dat is echter theorie, de 
praktyk is enigszins anders. Het zou mogelyk 
zijn, al was het dan voorlopig nog op beperkte 
schaal, in het algemeen belang de zo nodige 
textiel te gaan vervaardigen wanneer.. . .  er geen 
Twentse textielfabrikanten waren.
De arbeiders willen werken. Zij wéten terdege 
welke behoeften er zijn, daar zy het dagelijks 
zelf aan den lyve ondervinden. M aar.... zy 
vragen begrip voor hun moeilijkheden. Een be
hoorlijk vervoermiddel om tweemaal per dag de 
lange afstand van huis naar fabriek af te leggen, 
hebben zjj niet. Voldoende brood om voor een 
gehele dag een broodmaaltijd mede te nemen, 
is er niet. Zou men dus gedwongen zijn een pan
netje aardappelen mede te nemen en wil men 
dan, dat men om 12 uur een pannetje koude 
aardappelen gaat verorberen? Bedrijfskleding 
hebben zij ook niet meer. De meesten beschikken 
nog slechts over één costuum, dat zowel voor 
Zondag als in de week gedragen moet worden, 
en vaak tot op de draad is versleten. Daarmee 
werken betekent binnen zeer kort niets meer 
te bezitten.
En de lonen. Berekend is, dat voor een gezin van 
man, vrouw en twee kinderen ongeveer het vol
gende nodig is:

Levensmiddelen: A - bonnen .........  ƒ  5.70
D-bonnen ............... 5.95
Fruit .................. 2 . -
Vis .....................  „ 3._

Woninghuur ................................... h m
Verzekeringen ................................... ) 2.50
Loon en personele belasting................2.55
Brandstoffen ....................................... . 2.—
Reparatie schoenen en klerèn ...» ’ L_
Gas, water, electra ........................... . l._
Ontspanning, zakgeld, k r a n t ............... 5!—
Ziekenfonds ............................. 1  jg
Vakvereniging  .............................  ” 035
beheren, haarknippen en z .............  „ 0.75

Totaal ƒ37.48
Allerlei posten zijn veel te laag berekend, aller
lei absoluut nodige dingen komen hierop nog 
met voor. Geen nieuwe kleren, geen huisraad of 
reparatie daarvan, geen „zwart” sigaretje of 
anderszins. ~
Wanneer men nu w eet dat het gemiddelde loon 
ongeveer ƒ 27.— bedraagt kan ieder op zijn 
vingers natellen, hoeveel het wekelijkse tekort is. 
DerEenheidsvakbeweging heeft zich nu tot de 
Fabrikantenvereniging gewend met de navol
gende looneisen:
Minimum-weekloon voor een volwassen arbeider 

38;~ Per week. De lonen van de jeugdige 
arbeiders verhpudingsgewijs. Van 18 tot 1» jaar 
65%; van 19 tot 20 jaar 75%; van 20 tot 21 jaar 
80% en yan 21 tot 22 jaar 90%, met dien ver
stande, dat by gelijkwaardig werk ook gelijk
waardig loon zal worden betaald. De lonen van 
het technisch personeel gelijk aan de lonen, die 
m de betreffende particuliere bedrijven volgens 
overeenkomst geldend zyn.
Tegelijkertijd heeft men zich in een schrijven tot 
prof. Ir. Schermerhorn en den Rijksbemiddelaar 
Mr- v- d. Dussen gewend, waarin men kennis 
geeft van het aan de Fabrikantenvereniging ver
zonden schrijven en waarin men de hoop uit
spreekt, d a t het niet nodig zal zijn, door staking 
deze eisen af zal dwingen, doch dat men hoopt, 
dat men zonder dit middel tot overeenstemming 
zal kunnen geraken.
WÜ geloven echter niet daaraan. De Twentse 
textielfabrikanten zyn geestelijk en anderszins 
nauw verwant aan de Rotterdamse havenbaron
nen en wij zeggen nogmaals, dat wy er niet aan 
geloven dat men verbeteringen als hiervoren Be
noemd, zonder strijd zal kunnen afdwingen.
Wy volgen dan ook met intense belangstelling 
het verloop, spreken de hoop uit, dat mocht het 
tot stryd moeten komen, deze strijd in navolging 
van de Rotterdamse havenarbeiders massaal en 
eensgezind zal zijn.
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Kapitaalsdictatuur
___  en Arbeidersdemocratie

De Rotterdam se staking is geëindigd, „bij
gelegd”, zoals dat in  de burgerlijke pers 
heet. In w erkelijkheid hebben de stakers 
onder de d ruk  van he t m ilitaire geweld 
de staking opgeheven.

„Het hele m achtsapparaat is in  werking 
gesteld”, aldus d e v voorzitter van de 
E.V.B. te  Rotterdam , „om deze strijd  te  
breken. De ste rke gewapende m acht is in 
Rotterdam  aangekomen en wij kunnen er 
zeker van zijn, dat Maandag de hel los
barst. Intussen zijn Vrijdag besprekingen 
gevoerd, gevolgd door een nachtelijke 
conferentie m et den minister-president, 
waarbij de E.V.B. tenslotte de verklaring 
aflegde, zich bij de regeringsvoorwaarden 
neer te leggen.”

H et is voor de verdere ontwikkeling van 
de strijd, die de arbeiders in de toekomst 
tegen h e t kapitaal m oeten voeren, van be
lang één kant van de staking nog eens in 
he t bijzonder te  belichten, n.1. dat de R ot
terdam se havenstakers t.a.v. bepaalde 
kwesties geen eisen hebben gesteld, maar 
eenvoudig die m aatregelen doorvoerden, 
die zij noodzakelijk achtten.
Zo besloten zij:
a. to t invoering van de 8-urige werkdag;
b. to t handhaving van de ploegensterkte 

volgens de eisen, door hen gesteld op 
29 Ju n i 1945 en  in, nader overleg tussen
hun  eigen vertrouw ensm annen en het 
opzichthoudend personeel;

c. to t uitsluitend w erk  aannem en voor 
2  opeenvolgende taken;

d. to t h e t aanwijzen van een groot aan
ta l vertrouw ensm annen, die in  de ge
hele haven de belangen der havenar
beiders zouden behartigen en toezicht 
houden op de naleving van deze be
sluiten.

kon vroeger de staat algemene maatrege
len nemen t.a.v. de arbeiderswetgeving en 
arbeidsveiligheid, m aar driest ingrijpen in 
de  practijk van he t w instm aken deed de 
staat niet. D it is nu veranderd. De onder
nemersklasse van vandaag is n iet m eer 
geheel vrij. En zij kan n ie t geheel vrij zijn, 
w ant de toestand, w aarin  h e t kapitalisme 
heden ten  dage verkeert, vereist, dat alle 
arbeid zoveel mogelijk onderling wordt 
geregeld; dat niet alleen w ordt bepaald 
w èt er geproduceerd w ordt, m aar ook 
hóéveel. Men moet w eten w at de arbei
dersklasse aan loon kan  ontvangen, opdat 
de productierichting en de productiegroot- 
te n iet in gevaar w orden gebracht.

U it deze besluiten der arbeiders blijkt, 
d a t op zeker mom ent overleg tussen de 
beide groepen was uitgesloten. Daardoor 
moést het op een krachtproef uitlopen. 
D at de havenarbeiders hierbij' voor déze 
keer de slag verloren hebben, is w el jam 
mer, m aar n iet onoverkomelijk. Tenslot
te  hebben de havenarbeiders nog slechts 
een voorpostengevecht geleverd, da t nog 
kinderspel is tegenover de toekomstige 
strijd, die zal worden gevoerd.
Wij hebben n u  reeds gezien, terw ijl deze 
staking nog slechts alleen een deel van  de 
Rotterdam se arbeiders betrof, hoe sterk  de 
regering m et geweld dreigde en  wij zijn 
m et Blokzijl van  mening, d a t de hel zou 
losbarsten, indien de arbeiders zouden 
hebben verder gestaakt.

H et kapitalism e van  deze tijd onderscheidt 
zich van he t vooroorlogse hierin , dat de 
ondernemersklasse, die vroeger alle macht 
in  h aar bedrijven kon uitoefenen zonder 
enige zeggenschap van de staat, thans een 
deel van h aar ondernem ersfuncties aan de 
staat heeft moeten overdragen. Weliswaar

W anneer wij ons alleen to t deze drie be
langrijke punten beperken, dan is het ons 
duidelijk, dat de regeringen een reeks van 
instituten, rijksbureaux e.d. moeten in
stellen, om d it w erk mogelijk te  maken. 
Door de noodtoestand van h e t kapitaal, 
w ordt zij dus gedwongen, allerlei, de pro
ductie en consumptie regelende instituten 
te  vormen; d.w.z. zij w ordt gedwongen 
bureaux in het leven te  roepen,.die feite- 
lijk de belangrijkste bronnen van he t men
selijke leven controleren. Of anders ge
zegd: deze staatsinstituten hebben het le
ven van de w erkende mensen in  handen. 
Deze centrale organisaties, die ontstaan 
zijn om de w inst van de ondernemersklas
se veilig te  stellen, moeten zich tegenover 
de eerste levensbelangen van de arbeiders 
plaatsen, indien de arbeiders tegen hun  
ondernemers in  beweging komen.
H et betekent dus, dat elke strijd  van de 
arbeiders tegen een enkelen ondernemer, 
in  feite een strijd  w ordt tegen he t appa
raat, dat de gehele ondernemersklasse 
vertegenwoordigt. H et betekent practisch, 
dat tegenover elke beweging van de ar
beiders het geconcentreerde geweld van 
de bourgoisie staat. E n  wij moeten h ier
u it dus de les trekken, da t alleen grote 
massa’s arbeiders h ier tegenover front 
moeten maken.
H et is begrijpelijk, d a t tegen deze macht 
de Rotterdam se havenarbeiders alleen, op 
de duu r n iet opgewassen konden zijn en 
da t de maatregelen, die zij zelfstandig 
hebben doorgevoerd, dus tegen de onder
nem ers en de regering in, u it de aard der 
zaak niet anders dan van korte duur kon
den zijn. M aar dat is n ie t he t belangrijkst. 
Belangrijker is, dat wij h ier een practisch 
voorbeeld hebben, hoe de strijd  der a r
beiders in  de toekom st zich steeds m eer 
zal voltrekken, langs welke wegen he t 
verzet zal gaan.
De bevelen van  de centrale staatsorgani
saties, die dus feitelijk centrale beschik- 
kingsorganisaties zijn, kunnen door de a r
beiders op den duu r n iet opgevolgd wór
den. Zij zullen hun eigen maatregelen 
moeten doorvoeren en  doorkruisen, daar
mede dus de heersende wetgeving. Voor 
de arbeiders zijn de maatregelen, die zij

genomen hebben, hun nieuwe 
w aaraan zij gehoorzamen.
Tegen een dergelijk massale wetsov 
ding k an  de regering niet ingrijj 
een boete of een enkele inhechten 
van de stakingsleiding. H ier moet' 
beweging zelf, d.w.z de bron vj 
nieuwe rechtsbewustzijn, vemit 
uiteenslaan.
D aardoor w ordt ook in  de strijd  de l  
7aak  van de arbeidersklasse om tot| 
heid en  solidariteit in de beweging 
men, to t een vanzelfsprekendheid 
De Rotterdam se havenconflicten \ 
laten zien, dat de arbeiders door de j 
gedwongen zijn, ook over te  gaan 
zelf doorvoeren van sociale verbet» 
in  h e t bedrijf. M aar tevens, dat zij 
zó m aar kunnen, dat hieraan dirt 
zit, he t zich klaarm aken voor de 
terug, die h e t kapitaal dan  uitdi 
kunnen h e t alleen, als zü he t verst 
zó m et de arbeiders van andere b 
to t één fron t te  verenigen, dat 
weging en  een georganiseerde nu 
staat, w aarvan h e t kapitaal het 
moet, dat zij in  de arbeidsvoc 
ingrijpen.

I Septem ber 1945 P rijs 15 cent 5e Jaargang - No. 36

PARTACUS
EEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS”

R edacteur:

f J E E R D  W O U D S T R A
. :  Uitgeverij „D e  V lam ” -  A msterdam

te r in g , u o n  A cd ë

Ook in de oude socialistische 
w érd  gesproken van een strijd 
macht. D aarm ee w erd dan bedoeld, i 
arbeiders de meerderheid van del 
tegenwoordigers in  h e t parlem ent: 
zien te  krijgen en  daardoor het 
apparaat in socialistische zin aan? 
De w erkelijke ontwikkeling van het| 
tal isme heeft ons de onmogelijkheid 
van laten zien. De strijd  om de 
speelt zich af in de fabrieken en 
zoals we een stukje daarvan in R< ‘ 
hebben beleefd. De strijd  om de 
een proces van  harde strijd, waarin I 
beiders zélf m aatregelen nemen 
w anneer zij over voldoende mac 
schikken — deze maatregelen tot 
het bedrijf verheffen, d.w.z. alge 
dend maken.
De strijd  in de Rotterdam se havenj 
s tu k  m achtsstrijd geweest. De «  
de heersende klasse in  haar gel 
ben he t als zodanig geproefd. Ookj 
beiders hebben iets daarbij geproa 
hebben, a l was h e t nog maar eenj 
stukje, m acht geproefd. D at is een. 
die zij nooit w eer zullen vergetr 
m oesten terugwijken. Zij hebben 
besloten, zij hebben d a t gedaan in i 
m en orde, zonder zich uiteen tej 
slaan, zonder hun vast aaneen 
gelederen te  laten doorbreken, zo* 
te  la ten  verstrooien. H un winst isJ 
te  gevoel van eenheid, van op d* 
kunnen, van  .geweldig gegroeid^ 
wustzijn. Zij hebben de basis 
opnieuw voorwaarts gaan, bebc

Vreemde vingers In de
De bezetting van Indinesië zal voor 
grooste deel door A m erikaanse en BH . 
pen  geschieden, of volgens anderen *** 1 
en A ustralische. Vóór ze h ie r 'in  de g»B J  
w at d a t voor „onze heilige rechten *T 
W ie b ied t m e geld voor m ’n  Indisc» 
Indonesische aandeeltjes?

soldaten der „Verenigde Naties”, 
nen in  khaki en  veldgrijs, onder de 

en Stripes”, en de „Union Jack”, ’ 
er de Franse tricolore en de Neder- 

driekleur, onder de vlag m et de 
er en de sikkel en  de vanen der Kwo- 

ntang, m atrozen in  blauw  en wit, ruk- 
i binnen in  de oneindige gebieden van 

Idië en China. Zij landen vanuit de zee en 
| lucht op de Japanse eilanden, in  Ma- 

Siam, op Korea en  de ontelbare 
nden van de Stille Oceaan. Tienduizen- 
vliegtuigen begeleiden ze en  beveili- 

i hun weg. Duizenden schepen van elke 
staan hun transport ten  dienste, be

nt door de stalen reuzen der slagvloten 
Groot-Brittannië en  de Verenigde 

en.

de geheimzinnige schrifttekens van 
1 Sanskrit, naast de Arabische, Chinese 
I Japanse tekens, verschijnen de ver- 

vde letters van h e t Latijnse schrift 
in China en Japan — ook de Rus
om de vreem de soldaten en arbei- 

; de weg te wijzen, om hun  bekend te  
met w at ze te  doen en te  laten 

en. De voor onze oren eentonige me- 
van he t Oosten, hun  vreemd 

ie, w ordt overstem d door het la 
der machines en de Jazz-dissonan- 

• Bezetting van de O riënt door de zege- 
ende veroveraars u it A m erika en 

herovering en ordening van het 
vroeger veroverd bezit, he t vaak 
omstreden, vaak reeds verloren en 
weer veroverd bezit van he t „blan- 

|fas” in de landen van de Rijzende Zon, 
l toneel van de wonderlijkste sprookjes 
[de kleurige avonturen, van de over- 

?e rijkdom  der natuur, van de mil-\

die de Tai Mahal, misschien h e t schoonste 
bouwwerk te r  wereld, beziet m et de „ken
nersblik”  van Am erikaanse „beschavings- 
pioniers” op, hoe schreeuwend de tegen
stelling is tussen de rijkdom  der aarde en 
de ellende van hen, w ier kracht alleen 
deze rijkdom ten  dienste ste lt van de pa
rasieten.

A ltijd weer, zo zegt men, hebben de dui
zenden jaren  van cultuurgeschiedenis, die 
'e vreem de veroveraars van he t Oosten 

aanschouwen, hen schroom ingeboezemd. 
H et heeft hen n iet verhinderd, de dragers 
en scheppingen van deze cu ltuur te  vuur 
en te  zwaard te  vernietigen, de mensen 
door wereldlijke en geestelijke w etten te 
binden, als h e t e r  om ging, de m acht van 
he t „blanke ras” en zijn maatschappelijk 
systeem over de gehele wereld te  vergro
ten. In deze landen botsten zij, de vreem 
delingen, ook op elkaar en  roeiden elkaar 
u it te r  wille van de heerschappij over de 
rijkdommen. De koloniën wisselden van 
„m oederlanden” in  de kentering van de 
Europees-Amerikaanse geschiedenis, to t 
door twee wereldoorlogen tenslotte de 
hoogste machtsconcentratie, die wij to t 
dusver leerden kennen, zich voltrok. Con
sul Bonaparte riep den Fransen soldaten 
bij de pyram iden toe, dat duizenden jaren 
op hen neerzagen. Hij, de latere keizer 
Napoleon, die evenals H itlers generaal 
Rommel meende Engelands macht in 
Egypte te-kunnen treffen, moest deze po
ging van he t Franse imperialisme, om zich 
de deelname in de rijkdomsbronnen van 
het Oosten te  verzekeren, opgeven. F rank
rijk  herhaalde de poging, verzekerde zich 
een kostbaar aandeel in  de bu it in  Voor- 

en in„ ^ ________________, __________  Azië, in Indië en in het V erre Oosten.
n mensen, die n ie t tellen en niet Syrië en de Libanon werden Franse man- 
n zijn. Zij zijn m et zovelen, dat hun daatgebieden, Indo-China Franse kolonie, 
als individu n iet telt; de rijkdom De tweede wereldoorlog heeft ook hier,

hun landen is zo overvloedig, dat de zeker in Syrië en de Libanon, en waar-
e der mensen, die deze rijkdom  aan Schijnlijk ook in Indo-China, de „Stars en
n, m ineralen en olie voor de Stripes” en  de „Union Jack” laten zege-
lappij u it de aarde halen, de blik vieren over de Franse tricolore,
de ongeschoolde toeschouwer 

“t* dan boeit, als bij deze armoede nog De burgerlijke beschrijving van deze lan-
^rhaaldelijk voorkomende catastrofes den ste lt m et voorliefde de Oosterse lan- 
^hongersnood, pest, cholera en  derge- den voor als gebieden, w aarin sedert dui- 

komen. Dan m erkt zelfs de toerist, zenden jaren  weinig veranderd is, waarin
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vooral de mensen in  hun  denken en hun 
zeden star aan  de trad itie  vasthielden. 
Zelfs in  Japan, zo zegt m en ons, hebben 
moderne techniek en  productie de mensen 
over het algemeen weinig veranderd. 
Daarbij verw ijst m en n aar harakiri en 
opium, naar de oude religies en de primi
tieve landbouw- en handwerk-methoden. 
De vooruitgang personifieert zich volgens 
deze opvatting in de dunne laag van ge
leerden en technikers, die in  Europa en 
A m erika gestudeerd hebben en hun land
genoten onderrichten in  h e t bedienen van 
machinegeweren en  dergelijke en in  het 
salueren voor de symbolen van beurs en 
kerk.

En dan spreekt men van de ontwikkeling 
dezer landen onder leiding en  invloed van 
het „blanke ras”, waarbij m en dan denkt 
aan  de, zo mogelijk, ongestoorde mede
w erking van circa 1  m illiard bruine en 
gele m ensen in  de aanwending van de 
natuurlijke rijkdomm en en de afname van 
kapitalistische producten tegen lonende 
prijzen. Met naar verhouding weinige sol
daten  regeerden de „m oederlanden” in 
deze gebieden. A rbeiders in  uniform en 
burger heeft h e t „blanke ras” betrekkelijk 
weinig en  slechts n a  zorgvuldige selectie 
daarheen gestuurd. Beroepsm ilitairen uit 
Europa en A m erika w erden daar gestatio
neerd. In  hun bagage zat de bijbel, in  hun 
proviandzak de whiskey-fles, in hun 
hoofden het bewustzijn van de superiori
teit en roeping van h u n  ras. By het „ver
broederen” beperkten zij zich to t de doch
te rs van he t land, in  he t bijzonder to t die, 
die, volgens eeuwenoude zede, uit be- 
roepsbelang hiertoe bereid waren.

De totale oorlog en  de totale onderw er
ping van h e t maatschappelijk leven der 
w ereld aan de m acht van het kapitaal, 
betekenen voor de landen van h e t Oosten 
een grondige verandering. De „moeder
landen” zijn zich van deze verandering 
volkomen bewust. De - bezittende klasse 
weet, dat ze n iet slechts een veranderde 
economische structuur, m aar ook een ver
anderd bewustzijn aantreft, als n u  legers 
der geallieerden aan de kusten van Indië 
en h e t V erre Oosten aan land gaan. De 
belofte van staatsreehtelijke gelijkheid is 
een bondgenootschapsaanbod aan de, in 
'de koloniën to t ontplooiing gekomen in
landse ondernem ersklasse e n  tegelijkertijd 
de oorlogsverklaring aan  h e t inlandse pro-
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