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

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

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

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

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

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

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

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

Een der meest ver-strekkende -naatre-

de kracht van de arbeiders overal te  be
vorderen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Engelse pond, d a t voorheen

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

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

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

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

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

V ' . <  ' ■* '
■ ' ‘ —'O  —1
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H et bovenstaande-voorstel van N eder
land— België is duidelijk genoeg. Komt er 
een centrale instantie, om de verschillen
de geldsoorten van de aangesloten lan
den, tegen vastgestelde koersen om te 
wisselen, met een A m erikaanse goud- of 
dollarpot, dan  kunnen de landen onder
ling hun goederen ruilen. M aar alle be
talingen gaan over die instantie, die dan  
tegelijk toezicht houden kan.

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

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

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



oor ons ligt „De Vakbew eging”, i>r*'

.lang, 
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Jaflk&el N .V .V ., van 23 Juli 19 
voorpagina vinden we daar 

^  van het „Sobsi-congres in M af 
w aaraan als vertegenwoordigers 

ï t  N .V .V ., Kupers en Suurhoff heb-' 
— Jedgeaom en. '
Suurhoff sprak daar, volgens het ver

slag,-^vex hef N .V .V . en.'Over de wen
selijkheid van „samenwerking, tussen .In
donesië en N ederland op grondslag van 
gelijkgerechtigheid;. . ... ^  :

Terug gekörnten-in Nederland "staat d e 
zelfde Suurhoff ä th te r  vide politiek- der 
Nederlandse regering, Idie aan Generaal^ 
Spoor opdracht geeft, met wapengeweld- 
de „historische rechten" van Nederland 
in Indonesië te bevestigen. O p het congres 
was ook Berend Blokzijl, v^orzitt^r van 
de E.V.C., aanwezig. De beide partijen 
hebben het elkaar nu niet bepaald geinak- 
kelijk gemaakt. H et verslag in de V akbe
weging w eet . daarvan het volgende te 
berichten.

„O ok Blokzijil van de E.V.C. voèr- 
de het woord.. Hij had he t over de 
„eenheid” in dé N ederlandse vakbewe
ging en- over het Indonesische beleid 
van de 'Nederlandse regering. D aarvan 
deugde volgens hem geen zier. „M aar’’, 
zo beloofde Blokzijl, „als het ooit tot 
wapengeweld mocht komen, dan z'ór- 
gen wij in N ederland voor een tweede

• front.” Even onverantwoordelijk als h e t, 
van Blokzijl was, deze belofte tè doen, 
even begrijpelijk is het, da t zij bij de

‘ toehoorders daverend enthousiasm e. 
wekte. W ä n t d ie toehoorders voelden 
zich van alle kanten bedreigd en ing£- 
sloten en zij kennen de politieke ver- 

; . houdingen in N ederland slecht. O nder 
die omstandigheden moest Blokzijl’s 
onverantwoord gedaas, da t natuurlijk 
de ronde deed door de gehele Indonesi
sche pers, de positie verzwakken van 
die krachten in de. Republiek, die de- 

, samenwerking met Nederland zien als 
een noodzaak en d ie streven naar een 
vreedzame oplossing......

• • W ij hebben reden om aan te nemen, 7 
dat de feidende figuren onder de Indo-... 
nesiërs Blokzijl’s woorden op de juiste 
waarde weten te taxeren. W ij van 
onze Ikant hebben, desgevraagd, niet 
nagelateg het onze daarover te zeggen. 
M et name konden wij onze Indonesische

.vrienden uit de droom helpen aangaan
de de houding yan de E .V -C  ten tijde 
vah de proteststaking tegen de troepen-

• zending van 24 September 1946 te 
Amsterdam." De E.V.C. had de mensen 
ginds in de w aan gebracht, dat zij de

- ’ staking georganiseerd had. W ij * kon- 
u<;n d£ Indonesiërs de- waier-en-melk- 
resolutie Voorleggen. die het E.V .C.- 
bestuur des tijds aannam /’ >'
Hoe moeten de N .V .V .-leidëts met hun 

figuur verlegen zijn geweest, toen zij met 
een zuurzoet gezicht het daverend ent
housiasme aanschouwden, dat'B erend niét

do^èéi
m e l J P

% bjfaqhte ^w ater-en-m elk-resolutie '’, onder 
;<Je£ twTus fii<jld.eh  ̂ MaarJjfc .^a^^géei^nnjr^- 
der met modder schoonwassen. Je bewijst 
alleen, dat de anider net zoveel boter op 
zijn hoofd heeft als jezelf. H et moet een 
fraaie situatie geweest zijn voor deze 
„prominente leiders” toen ze daar voor 
de Indonesische vakbondsvertegenwoor- 
digers in het zonnetje w erden gezet we-i 
gens de ról, die te  tijdens deze actie van 
de Nederlandse arbeiders hebben gespeeld.

Inderdaad*, w at zullen de „Indonesische 
vrienden” gedacht hebben’ bij h e t „ge
daas” van Berend, over het twééde front 
toen zij voor hun ogen' lazen, dat de

Dit. tot nu toe, ongekende verschijnsel 
hebben we nu ook in N ederland kunnen 
beleven. De bakkèrijen in Amsterdam, 
Utrecht en “nog verschillende ändere 
plaatsen werden dóór de patroons stil
gelegd, naar aanleiding van een geschil 
tussen deze ondernemers en de regering 
over de vastgestelde broodprijs. #

T ot de vorige week had de overheid 
een deel. van de broodprijs voor haar re
kening genomen, door het verstrekken 

A an een subsidie op het. meel. Déze sub
sidie zou hu verminderd worden van 5 
óp 4 cent, per brood van 8.00 gram, het
geen, volgens de bakkers, een stijging van 
de prijs van het brood ten gevolge zou 
'moeten hebben. '

M aar tegelijk toonde de regering* door 
een accountants onderzoek aan, dat zelfs 
rnet. de  voorgestelde verlaging van de • 
subsidie de winst van de, ondernemers 
nog zeer behoorlijk was. De eigenaars
van de bakkerijen bestrijden de juistheid 
>van dit accóüntantSr-onderzoek en legden 
aan de minister een eigen accountants 
rapport over., dat tot een geheel andere 
uitkomst k o m t.- -H e t geschil komt nu 
nierop neer, dat de overheid een verho
ging van de broodprijs van één cent wil 
toéstaan, zodat de kostprijs van 800 gram 
brood voor de consument 22 cent zou 
bedragen, terwijl de ondernemers in de 
broodproductie menen 25  cent te. moeten, 
berekenen. Nu de regering haar toeslag 
op de meelprijs gedeeltelijk wil intrek-- 
ken en aan de bakkers de gewenste 
hroodpriisverhoging niet wil toestaan, 
hebben de laatstén het bakken van brood 
gestaak t.’ .

» W ij missen in ons weekblad de ruimte, 
om op het verloop van de staking; die, 
terwijl wjj dit schrijven, naar aanleiding 
van een aangekondigde interpellatie van 
het tweede kanjerlid A . H. W .- Hacke, 
voorlopig is opgeheven, n a d e r  in te gaaft. 
De -maatregelen Van de minister, O'ftTlïei'

enmUW
eken, doch ' het

E .V .C . tezamen td«£U LïU ^tóièr$£
-had, dat d^ ^takers en demonstranten, na
— _ yug**“' —--------
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___ Jilige Rus
Die kans is nu

,k

begint
reien. De oude S.D.A.P.ers mopperen,; 
en Berend ziet weer eens een kans. Alsj 
die P . v. d. A. eens in tweeën ging, zpu 
dan een der stukken ook zo afkerig st^an 
tegenover zijn Partij, de £ .  P.? En tot 
welk deel .van de twee stukken zou het 
N .V .V . gaan behoren? Zie, hij ziet weet 
een kans. Kritiek dus, kritiek. W ij, van 
de E .V .C. en C.P. willen wel. H ét tweede 
front! De algemene staking! M aar jullie 
zien het, de leiders van het N .V .V ., zij 
willen niet. Z e  antwoorden niet eens op

begint er in de P. v. d. A. w at te. Sor-

S ta k e n d e
staking te breken^ de wijze, w aarop de 
ondernemers- dit, voor hen zo ongewóne 
wapen, hanteren, d.w.z. w at ze ertegen 
doen of niet doen. de geest, die onder de 
„stakers” heerst, hoe interessant dit alles 
mag zijn, we moeten er van  a f  zien, dit 
uitvoerig te behandelen. W e  zullen ons 
moeten beperken tot enige algemene op
merkingen. v ƒ

'  Om te beginnen merken we op, dat er 
voor de arbeiders geen aanleiding is, 
partij te  kiezen. De regering is de ver
tegenwoordigster van  de belangen d er be
zittende klasse. De door haar toegekende 
subsidie op de meelprijs diende om de 
lonen laag te kunnen houden. In onze 
tijd is d it een van haaf voornaamste func
ties, n.l., om aan het kapitaal in het alge
meen e^n. w at *nen noemt, lonende ex
ploitatie t e  mexzekeren. Een andere voor
name taak is de wederopbouw van het 
kapitaalbezit.-Ook haar oorlogvoering in 
Indonesië moet men in dit licht bezien. 
De kosten hiervoor groeien zienderogen. 
Daarom moet er bezuinigd wórden. En 
dan natuurlijk op uitgaven, die de"w er
kende bevolking ten  goede komen. Een 
hiervan is de meelprijs-toestag. . anderen 
zullen onherroepelijk volgen. M aar als de 
bakkerijen hun zin krijgén en de brood-/ 
prijs, evenredig aan de verm inderde sub
sidie, w ordt verhoogd, dan dreigen- de 
loonacties van de gedupeerde arbeiders 
op grote schaal.# Dus zal men trachten; 
de lasten w at te  verdelen.

'D e consumenten zullen een cent meer 
moeten betalen, misschien w el. twee. of 
drie cent. Loonstakingen der arbeider^ 
eindigen ook vaak met éen compromis.

•V X

ófteet ürtttïodtgïng om san¥en"»oti&teJvW^ 
rtft* -Br’ feit * d u ^ ^ e e r  nrtiztek in ; denkt 
Berend. n i  ^ c .  r.i

‘D e 'tfégerings vakcentrale, Jiet- N.VvV. 
is iftttlSsëh alleen  gediénd iöet -'»vrtót-: éfn 
ordé.M IA H ét Parool lezen we, vét ge* 1 
drukt,- d a t d é  leiding Vatt het' 
de landelijke1 meetings en demonstraties, 
dié' in A ügustpä -zouden plaats ■vH*dfm,s 
vóór dé «iédezeggittgschap vart dé  -vak
vereniging, heeft afgelast, daa t deze ge
beurtenissen in de arbeidersbeweging een 
min of meer feestelijk karakter dragen, 
hetgeen niet in overeenstemming is met 
de ernstige situatie van  het ogenblik.

De N .V .V . leiders houden dus niet 
yan muziek. O veral zoveel mensen bij 
elkaar, nee, nee. daar komt muziek van, 
daar moeten we niets van hebben, in deze 
„ernstige situatie".

De „vrienden in Indanesië” . denken: 
,.Van je vrienden moet je het maar heb
ben.”

- • 1
In H et H aadelsblad ,Van 18 Augustus 

vraagt de alon^kend*,L „m en” of /d e  
D .U iW , m^.nogi wel, nodig is, daar deze 
instelling toch oorspronkelijk bedoeld w ^s 
om tdé ja^roorlogse werkloosheid op té 
vangen. doch thaijfj slechts arbeiders a a n  
het normale productieproces onttrekt. 
H e t blad antw oordt deze „men” onder 
anderen, da t er een categorie arbeiders 
bestaat, die „geheel buiten hun schuld” 
prestaties leveren, d ie  onder -het gemid
delde blijven en ,de  regering wil hen toch 
nuttige werkzaamheden laten verrichten 
en hen niet ^afsto ten” naar de overbrug- 
gingsregelirvg, „die vroe g e ra d e  steun 
heetté” •Ó'oc/gt d e  sluwe „ethische” oude 
dame er tussen haakjes aan tóe.

Er w ordt in tarief- en stukloon ge
werkt. waarbij een normale arbeider bij' 
normale prestaties een loon behaalt.' dat

theoretisch overeenk
I0 9 & voor ongeadxu .—.  uuv.
nooit hoger dan 20 pCt. boven het nor-
male loon kan komen. D e arbeiders zifa

* ‘ j  *

W aarom  cfck niet een staking van^ onder
nemers onI hogere prijzen? In dit geval 
betekent ijet compromis voor de onder
nemers m fer w inst, terwijl het de rege
ring niets kost. Alles, w at de S taat dus 
aa5> de bakkerijen toegéeft, komt uit de 
zakkeit van  de consunienten.

W ij zien geen^feden voor de arbeiders, 
om partij te k iezen ' voor de regering. 
M aar ook niet voor de stakende onder
nemers. D ie denken er niet aan, iets van 
hun winst in te boeten. Z e zetten de 
broodproductie stop; om de consument 
het gélag te laten betalen. Veel sympathie 
vinden ze bij he t publiek niet en ook niet 
in de pers. H oe kan het ook anders, in 
deze zo „heerlijke” maatschappij, w aar 
ieder slechts op eigen behoud bedacht is. 
Het ongerie f geen brood te kunnen eten, 
bepaalt * daarbij de houding. D e burger- 
pers toont 'nogal, begrip voor de eisen der 
stakende ondernemers, maar „dat” had
den ze niet mogen doen. V an  stakende 
bakkërspatfoons ondervindt ook de bur

germ an last. Toch, hoe zachtaardig is in 
de burgerlijke pers d e  critiek, nu het. 
patroons betreftl W a t zou het een hetze 
gegeven hebben, indien de knechts bijv. 
een lóonstaking begonnen waren,

Al’een „Dq W aarh e id ” neemt het voor 
de bakkferspatroons op. Dit blad wil ver
der zien, d an  „de neus van het publiek 
lang-i'is”. H e t beweert, d a t de oorlogs
politiek der regering in Indonesië d® aan- 
leding is van hé t intrekken van de meél- 
sub§idie en- dus to t de staking. Hierin zit 
veel waars., tenm inste a b  men de oorlog 
ln Indonesië in het raam van, de algemene 
politiek der regering ziet. .p *  W aarheid  
betreurt alleen, d a t de stakers niet als 
eisU esteld hebben, da t de subsidié door-

betaald wordt, en .......  wie w eet, samen
met de C.P.I^. een actie gaan voeren om 
de regering Beel te doen verdwijnen. 
H aar wens is, dat klein-burgers* en arbei
ders een eenheid vormen, die tezanlCn 
tegen de regering te  velde trekken, 't 
Mocht wat! De ondernemer in het bak 
kersbedrijf is geen haar beter, dan elke 
andere Ondernemer. Als hij de gelegen
heid krijgt, zal .hij zijn winst zo hoog mo
gelijk trachten op te voeren. Die gelegen
heid hebben ze gehad, tijdens de oorlog 
en ook nu veelal nog. En dié lieten (en 
laten) ze niet ongebruikt voorbij gaan. 
Zij zijn de tussenpersonen met betrekking 
tot een voornaam deel van hef volks- 
voedsel. In hun eigen bedrijf zijn ze daar 
heer en meester#over. W ij weten; hoe 
vele bakkers tot w elstand gekomen zijn 
door het bakken van  wittebrood, klein 
hrood en gebak, alles van het meel, dat 
hen werd toegewezen. Op^feen stakings- 
vergadering w erd zelfs het voorstel ge
daan in het vervolg alleen maar klein 
brcK>d te bakken; waarvoor een1 hogere 
prijs betaald /wordt, en het bereiden van 
„gewoon” brood stop te zetten.

De bakkerspatr’oons kenden . beter dan 
de W aarheid hun klasseplaats. Zij hieven 
de staking op, toen de woordvoerder van 
de Partij van de Vrijheid zijn interpella
tie aanvroeg. •

De W aarheid  heeft alleen zichzelf en 
zijn" lezers een paar dagen een illusie ge
schapen^ De illusie van hét volksfront van 
arbeider en _ kleine ondernemer, waarbij 
de laats ten aan de spits zouden gaan.

Dit gezelschap zou een prachtig een
heidsfront met d e  arbeiders te  zien geven. 
M aar zij denken er niet aan. Die gedach
te leeft oók alleen m aar in de propagan
da van „De W aarh e id ’V’die een grote 
blunder geworden Ts: ’ •> • , -... v

dan pok ,,beducht”, 09» 
i terecht te  komeij en doen meer dan ge

wone moeite, om in het vrije bedrijf te 
worden opgenomen, w anneer zij over- 
bruggingsgeld. steun, genieten. D an volgt 
e r echter iets», w aar wij in geen geval met 
lichtzinnig heid aan  voorbij mogen gaan.

* E r is n.l. een 0 .U .W . I  en II. De eerste 
voor arbéiders. die normale .prestaties 
laveren en de tweede voor hen, die dit 
n ié t kunnen, doch ‘toch nog boven de 
5D pCt. van  de normale prestatie komen. 
E r is echter een D .U .W . III in voorbe
reiding, voor de „door eigen schuld werk-^ 
lozen", d.w.z. degenen.'die bij ongeregeld
heden zijn ontslagen. Een zodanig arbei
der kan, na zich gemeld te hebben aan 
het gewestelijk arbeidsbureau, w erk aan
geboden. krijgen bij de werkverschaffing 
D .U .W . III, w aar hij gelegenheid heeft 
zich te .rehabiliteren  (zich te herstellen) 
en bij voldoende gedrag en ijver bij dé 
eigenlijke D .U .W . kan komen en van- 

_daae. misschien w eer in het vrije bedrijf. 
H et vrije bedrijf kent wel meer arbeiders 
van  eertijds geringe malafid.iteit (kw aad
willigheid), die goed terecht zijn gekomen
(aldus H et H anddelsblad) .......... die bq
ongeregeldheden zijn ontslagen." W a t 
zijn ongeregeldheden? D aar kan heel wa* 
onder begrepen worden. Een ongeregeld
heid  is bijv. een staking, doch ook een 
vergadering in het bedrijf of een samen- 
sehobng of zelfs een debat tussen enige 
arbeide.s. Ieder, die dus op die manier 
opvalt, kan naar de strafkolonie, de 
D .U .W . III worden gestuurd, zonder ver
oordeling of enige vorm van  proces, en 

. voor zolang, als het d e  D .U .W . goed 
dnnkt.

D e N ationaal-Sodalisten hadden hun 
concentratie-kampen voor arbeiders die 
opvielen; de progressieven hebben .hun  
strafkolonie de D .U .W . III. W ij moeten 
goed begrijpen, da t d it een maatregel is 
van zeer ver strekkende betekenis, hoe 
onopvallend ook aan ons bekend g er 
maakt. Tezam en met de' bedrijfsbinding 
en loonstop, vormen zij de bouwstenen 
voor de fascistische structuur, die men 
bezig is in alle landen op te  trekken.

EËT MEER VLEES ^
Sinds Pythagoras honderd ossen slacht

te, om zijn ontdekking te  vieren* .d a t in 
een rechthoekige driehoek 'het kw adraat 
op de schuine zijde gelijk is aan  dé som 
der kw adraten  op dfe rechthoekzljden. 
s taa t ieder rjind in de w erekT van  angst • 
te beven, telkens als een nieuwe w aarheid 
wordt ontdekt.

v .  v  „H eine". .■
N aarm ate waa'rheden onderschat wor

den. w ord t ook het vlee* gerantsoeneerd .f 
“ „Spartacus’*.



U e schrijver, van  het standpunt uit
gaande dat Amerika aangevallen zou 
worden, betoogt; dat dit land geen af
doende m aatregelen zou kunnen treffen, 
om aan  de ondergang te  ontkomen.

--“ E n  wij voegen d a a f  aah  toeT dat, Wat 
voor Amerika geldt, ook op alle andere 
landen, die bij deze oorlog betrokken zul
len zijn, van toepassing is. W an t reeds 
nu blijkt, hoe de rest van de w ere ld en  
tw ee kajnpen zal uiteen vallen, die 'zich, 
veelal gedwongen, aan de zijde van de 
aanvaller ö f aangevallene zullen scharen.

A4s mogelijkheid van  verdediging, die 
het aangevallen land en zijn bondgenoten 
nog ten dienste staan, w ordt genoemd het

G E E N  U IT W E G
In  een A m erikaans Tijdschrift „T he A t

lantic M onthly”, w órd t Uiteengezet, hoe 
in de komende derde wereldoorlog, w aar
in de partijen dan Amerika en Rusland 
zullen zijn, van een verdediging tegen een 
algehele vernietiging voor elk der beide 
deelnemers geen sprake kan zijn.

van  het standpunt uit
aangevallen zou 

it dit land geen af
zou kunnen treffen, 

te  ontkomen.

W an t reeds 
an de wereld in

genoemd het
te r beschikking hebben van de grootste 
voorraden atoombommen, bacterieën en 
andere dodelijke chemische preparaten. 
V erder zou moeten voorkomen worden

een opeenhoping, van  dé industrie, .men 
zou de bevolking moeten kunnen versprei
den, liefst ondergronds, hetgeen practisch 
niet uitvoerbaar zal zijn, noch door een 
groot, noch door een klein land.

De schrijver geeft alleen de aanvaller 
een kans. W ie  het eerst er in slaagt de 
dodelijke sl.ag toe te  brengen, zal als we- 
reldheerser de rest van de mensheid in
bedwang kunneiy houden........ mits hij er
dan ook voor zotjgt, da t die rest iedere ge
legenheid to t verzet radicaal ontnomen 
wordt.

A rnold Toynbee, een. bekend Ameri
kaans geschiedschrijver, höudt zich in 
hetzelfde tijdschrift ’bezig met de vraag, 
wie een (volgens hem ook onvermijde
lijke) wereldbrand zal overleven. En dan 
geeft hij een kans aan  de van  de „be
schaafde” wereld geïsoleerd levende 
stammen in M iaden-Afrika. D ie zouden 
dan, zonder onzer hedendaagse volmaakte 
techniek, kunnen zien, w at zij nog van de 
wereld terecht kunrien brengen.

Al deze krankzinnigheden, ‘ die in dé 
grond der zaak helemaal niet zo w aan
zinnig zijn,’ m aat w aaraan  de vreselijke 
werkelijkheid, ten grondslag ligt, kunnen 
in een vooraanstaand tijdschrift op een 
cynische wijze ten  beste Worden gegeven,

omdat de heersende klasse onmachtig en 
onw illig is ^ a n  deze waanzin een halt toe 
te roepen.

.Onmachtig, omdat de onbeperkte mo
gelijkheden, die onze techniek de wereld 
biedt, haar over het hoofd zijn gegroeid, 
en onwillig, omdat ze geen afstand  wil 
doen van  haar heersers-positie, maar lie
ver de mensheid Wil laten ten onder gäan, 
dan zich t<» voegen in een gemeenschap 
van* gelijkgerechtigden.

E n  wij?
Kort geformuleerd zullen wij, „dé nul-- 

lioenen werkers, die in aantal verre  in de 
meerderheid zijn, ons bewust moeten w or

gden van  onze nog latente (slapende) 
m acht W ij zullen ons moeten organise
ren, waarbij het minder zal aankom en op 
de i^iteindelijke vorm van organisatie, dan 
wel ó p  de vaste geslotenheid, de solida
riteit, de onbreekbare eenheid in^hande- 
len, de opofferingsgezindheid van ieder 
tegenover de kameraden, de discipline 
tegenover het geheel. O p deze organisatie 
berust de mogelijkheid van bevrijding. 
Een door sterke organisatie heersende 
minderheid kan alleen door, m aar zal, ten 
slotte ook inderdaad door de organisatie 
yan de meerderheid overwonnen wor
den.” (A rbeidersraden bl. 87— 88). s*
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B O E K E N :
”  „V A A R W E L , M IJN  BRO ED ER”

V an het boek „D e Gebroeders As- 
* . .kenazi” van J. J. SingërT iwaa^van wij in

dertijd in onze rubriek „Grepen uit de 
revolutionnaire literatuur” ’ een paar frag
menten hebben opgenomen, is'eéri nieuwe 
uitgave verschenen, onder de titel „V aar
wel, mijn broeder”.

Dit mag wel met een streepje aan de 
balk, daar dergelijke romans meestal mét 
één druk in het niet verzinken. Er staat 
te veel in. dat de gemiddelde lezer niet 
welgevallig~is, er Wordt geen enkele goed
kope oplossing aan de ta n d  gedaan en 
geen valse'hoop gewekt.

„V aarw el, mijn broedèr”, geeft een 
beeld van de opkomst en ondergang van 
de stad  Lodz in Polen,-cfi^van de strijd 

j 'd e r  Joden en industrie-arbeiders tegen 
hup uitbuiters, eerst uit eigen kringen, 
later tegen het Pruisische militarisme. H et 
gevaar, dat dergelijke bóeren iw^l eens 
aankleeft, namelijk dat zij te  veel ..pam
flet, te weinig roman zijn, heeft d e  schrij

ver meesterlijk qntweken. H et is. in elk 
opzicht een kunstwerk. O ok de vertaling 
is prachtig.

De nieuwe uitgave is door de N .V . 
Standaard-boekhandel te  A ntw erpen in 
dundrak in de handel gebracht, zodat zij 
voor meer beurzen bereikbaar zal zijn 
dan  de vorige. En zo 'het yoor arbeiders 
dan ook al niet meevalt, aanschaffingen 
buiten het direct noodzakelijke om te doen: 
dit is een boek om voor te sparen. •

Sterft gij oude vormen 
en gedachten *

Ittj*fcet_-te Lyon gehouden congres v a n ’ 
de Franse socialisten, is scherp de tegen—- 
stelling tussen socialistische regering en 
partij naar voren gekomen.

Hoewel op dit congres de socialistische 
ministers de noodzakelijkheid tóegaven, 
dat door hen eén socialistische politiek 
gevolgd zou moéten w orden,, w at gezien 
de mScht van de andere politieke par
tijen, voor hen onmogelijk is, geven deze 
ministers er de voorkeur aan, het socia-

Internationale Federatie van Bedrijfskernen
Hoewel ons bij het verzorgen van de 

inhoud van dit niimmer van de krant 
het officiële communiqué nog niet heeft 
bereikt, menen wij goed-' té doen, reeds 
thans mede te delen, d a t de op Zondag 
24 Augustus 'j.l. in Parkhotel te Amster
dam gehouden bijeenkomst, -.waarover 
wij d e  vórige keer*'reeds" schreven, ge
leid heek  to t de oprichting van een or
ganisatie van revolutionnaire' propagan- 
da-kernen*in de bedrijven. De hierboven

vermelde. naanT^frerd door de nieuwe 
organisatie aangenom en. U it verschillen
de delen van heé land w aren kameraden 
aanwezig, terwijl ook enkele Belgische 
kameraden • weven' vertegenwoordigd. 
Ook in België' W ordt in ongeveer de
zelfde geest gewerkt. D e volgende week 
kómen wij op d« zatik terug. W ij hopen 
dat de I.r.B , een stevige en principiële 
strijd gaat aanbinden voor de bewust
wording van  d e  arbeidersklasse. • , '

lisme overboord te gooien, om toch 
voöral De Gaulle of de Communistische 

. partijleiders geen kans te geven.
Volgens „H et V rije V olk" zou een re

geringscrisis op dit ogenblik m aar al tc 
zeer het einde van  de parlem entaire en 
democratische regeringsvorm in Frank
rijk kunnen zijn en, om. deze te verdedi
gen, zouden de socialisten met alle demo
cratische bondgenoten moéten samcnwer- 
ken, ook al verschillen zij nog zo m et hen 
in politiek opzicht.

„H et V rije V olk” negeert in haar be
schouwingen evenwel volkomen de groei
ende kracht van de arbeidersklasse, die 
buiten en^ zélfs tegen de democratisch- 
sociälistische en andere regeringsvormen 
in haar macht bewust wordt.

®n toch, slechts een groeiende arbei- 
dersmacht is in staat de Gaulle teSceren. 
Parlem entaire tactiek en in het bijzonder 
het daarbij inschakelen van de arbeiders
klasse voeren slechts van compromis tot 
compromis.
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DE JOODSE TRAGEDIE
r \

4500 Joodse emigranten, die * met hun 
schip Exodus ,1947 voor de kust van 
Palestina verschenen, zijn na hevige ge
vechten met geweld op drie Britse sche
pen gebracht. D aar leven zij, in het laad
ruim opgesloten, achter prikkeldraad in 
verschrikkelijke omstandigheden, mannen, 
vrouwen, kinderen. M en heeft getracht 
zfr- in Frankrijk aan wal te zetten, maar 
ze weigerden aan land te gaan. Z é 'z ijn  
vastbesloten de schepen niet te verlaten; 
w aar ze ook worden heengebracht. Pale
stina is het doel van hun reis en alleen 
d aa r willen zij aan land.

Deze drie schepen zijn nu op weg naar 
Hamburg. D aa r zijn de Britten heer en 
meester en deze zullen hen njet geweld 
van het schip afhalen en naar concen
tratiekampen brengen. Oyermanning, 
brandslang en traangas worden a ls 'm id 
delen van geweld genoemd.

Z iedaar de tragedie der Joden, die zich, 
ruim twee jaar, na de^ massaslachtingen 
in Auschwitz en andere vernietigings- 
Kampen, van H itler-Duitsland herhaalt. 
M aar nu niet in het geheim. V oor de 
ogen van d ^J jrh e le  wereld gebeurt deze 
gewelddaad, alle kranten vullen dage
lijks hun kolommen met dit „nieuws".

De Engelse socialistische (?) regering 
heeft het bevel e’r toe gegeven' ien de 
tragedie voltrekt zich, meedogenloos. Het 
is niet dat dß-^ngelse regering bijzonder, 
wreed is, Q i  ze de Joden terugstoot in 
de hel, waarin ze ten onder gaan .1 Het 
gaat.ook niet alleen o.m deze 4500, wier 
Jot het is in concentratiekampen te Ver
kommeren. H et gaat óm al degenen, die 
fleen andere .mogelijkheid taeer*zien om 
te leven, dan in Palestina, maar w aa r ze 

'niet-w orden toegelaten. Wie mogen aan^ 
nemen dat de Engelse regering de Joodse 
en Palestijns# geschiedenis 'heel onaan
genaam vindt.' M aar zij behartigt dé 
zaken van  de heersende klasse van 
in g e lan d  en die heeft er belang bij, niet 
jnet de heersende klasse, in de A rabisch^ 
landen in conflict te komen. Deze ver
zetten zich tegen de toelating van nog 
m*er Joden, in Palestina, en om de rust

in de Arabische landen; te verzekeren —  
lees om de oliebelangen veilig te stellen 
— vangen Engelse torpédoboten de emi
grantenschepen op, en sturen de opva-x 
renden naar de concentratiekampen terug. 
N iet wreedheid dus is ,h e t motief dat er 
toe leidt, maar zuivere belangenpolitiek. 
W a t niet wegneemt, d a t deze in haar 

. uitwerking even hard  efr meedogenloos is 
als de Hitlerse 'uitroeii^gspolitiek.

Er zijn er die vragen: waarom gingen 
die 4500 niet in FranWrijk aan land, als 
zij e r  toch mochten blijven? Men kan 

. evengoed vragen, waaflonTbïëven zij niet 
in. de kampen in Duitsfend en lieten zich 

“ transporteren n aa r Suriname of andere 
• streken van dé aardbal, w aar zé in een 

moordend klimaat nog< een tijdlang kun
nen vegeteren en dan* te a ro n d e  gaan? 
W ie  zo vraagt, w aant zWl veilig voor 
het noodlot, da t vandaag de Joden- heeft 
getroffen en dat morgen ook hem te  
wachten staat: \V an t Jde uitdrijving der 

1 Joden in Europa is geen uitzondering, al 
mogen dan de directe oorzaken haar bij
zonder karakter dragen. De uitdrijving 
der Duitsers uit het cjoor de Polen be
zette Oostelijke Duitsland en u it Tsche- 
cho-Slovakije om vat 15 millioen mensen; 
,hun leed en ellende^s niet te beschrijven. 
De millioenen Russische boeren uit de 
Oekraine en andere streken aan de Z w ar- 
te Zee, werden naar Siberië gebracht, daar 
zé onqeschikt bleken voor de kolchozen 
van de Russische staa t;'o o k  zij zijn ver
dreven uit het land # a a r  ze honderden' 
jaren lang hebben gewoond en geleefd. 
E n  opnieuw «zullen gehele bevolkings
groepen, als ze n aar de mening van de 
heersende klasse niet in hun machtsorga
nisatie passen, uitgedreven worden.

In de Joodse tragédie verschijnt als in 
een spiegel de tragedie van dé gehele 
moderne kapitalistische wereld. Sinds de 
kapitalistische machthebbers hun geza
menlijke macht *in d e ‘ staafc hebben ver
enigd is de natie de burcht w aarin ze zich 
verdedigen p f van wakruit zij ten aanval 
overgaan. In deze burcht, worden niet 
alleen discipline, maa* ook gezindheid,.
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nationale deugden, enz. gevraagd. Als er 
bevolkingsgroepen zijn, die n aaf het: odr- 
deel van de heersende klasse nie^aan de 
gestelde eisen voldoen, worden zij uit het. 
leven van  de natie verwijderd, in kam
pen ondergebracht, gedeportëerd of uit
gedreven.

H et is beslist niet overdreven dé zaak 
zo voor te stellen, w ant de drie voorbeel
den, die wij genoemd hebben, zijn hele
maal geen uitzondering. Zelfs in het be
zadigde N ederland zijn na de oorlog ruim 
100.000 N.S-B.ers. vaak met hun gezin
nen, in kampen opgesloten. W a t een 
moeite kost het niét om ze druppelgewijs 
weer in het burgerlijke leven op te nemen. 
Trouwens, er w aren plannen genoeg om 
ze naar de woeste streken van Nïeuw- 
.Guinea of Suriname te deporteren. Deze 
N.S.B.ers behoren niet tot een bepaald 
ras, ze hebben zich alleen in de strijd om 
de macht tijdens de tweede wereldoorlog 
onbetrouw baar tegenover dé Nederlandse 
natie gedragen en zijn déarom -^rifire t 
leven verwijderd. D at he t niet to t het 
einde toe is doorgezet, w prdt vandaag 
nog doqr velen als een  inkonsekwentie 
gezien. ~ ’ ‘

De strijd om de macht in de wereld 
is met de tweede wereldoorlog n ie t 'te n  
einde. • Juist het hechter > aaneensmeden 
van de naties, het strakker aanhalen v an ’ 
de teugels, voornamelijk w at de gezind
heid betreft (zié de communistenjacht in 
Amerika) is een der wezenlijke voorbe
reidingen tot de nieuwe wereldstrijd. die, 
als hij m e t de wapenen w ordt uitgevoch
ten, de .derde wereldoorlog zal worden 
genoemd. Reeds vóór, m aar zekef tijdens 
deze nieuwe wereldoorlog, zal blijken dat 
niet allen „goede vaderlanders’" zijn. Z o
lang he t enkelingen zijn, worden zij op- \  
gesloten o f geKkwideerd. Z ijn  he t min
derheden, dan  zal men trachten zé uit (te 
drijven, of, als dat niet gtaat. vermoor
den. V oor de heersende klasse in onze 
moderne wereld bestaat e r geen andere 
oplossing. H et bloedige, meedogenloze 
spel kan pas to t een einde komen als de 
arbeidersklasse, de grote m eerderheid der 
bevolking, in opstand' komt en ‘de. macht 
van  de heersende klasse breekt.

De Joden zijn uit het maatschappelijke 
leven in  O ost- en  M idden-Europa uitgè-


