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kunnen e n willen plaats nemen om als
verraders te w orden aangezienl D it is de
zorg van hen die zich nog werkelijk pro
f
' •" . 'L
gressief wanen.
„B roeders,” h& et'hét m dé Internatio den op de eigen, en in gem eenschappe
D e A m érikaanse politiek is een gans
nale, strijdt niet meer voor an d erer twis lijk bezit zijnde, fabrieksterreinen en cul- andere. O ok een nationaal vrij verklaard
ten. B reekt de rijen, hier is U w kam p.” tuïés.
Indonesië zal, w anneer ze haar economie
D a t kam p is het klässe-kam p. H et kamp
O m gekeerd ,w at zich daar voltrok is wil opbouwen, een ontzaglijk grote ka
ons aller arbeiders-ideaal. Reeds daarom
v a n de klassestrijd.
pitaalbehoefte kennen. D e A m erikaanse
Bevrijd v an de koloniale heerschappij moet h?t proletariaat over de gehele w e-' bourgeoisie w eet, d a t het straatarm e N e
d e r N ederlandse bezittende klasse, vrij reld en moet dus ook de N ederlandse a r derland daarto e niet bij njachte is. Ame
ook gekom en jvan d a t andere imperialis beidersklasse w annéér zij er zich ibewust rika staat gereed de erfenis over te ne
m e v a n Japan, d at de N ederlandse heer van w ordt w at zich.in Indonesië afspeelt, men. Een snelle kapitalistische ontw ikke
schappij in de tw eede w ereldoorlog van zich solidair voelen met deze extremisten. ling van Indonesië, m edebrengende een
d e Indische w ateren
verdreven had, O f zij die bew ustheid bezit en óf zij zich belangrijke stijging v a n het levenspeil
m aar toch uiteindelijk te zw ak, om de solidair gedraagt, is een andere vraag. van de Indonesische arbeiders, betekent
m acht v an A m erika in het bijzonder te
niét alleen levering v a n machines, tran s
w eerstaan, stonden d e eeuwen uitgebuiportmiddelen,
fabriekinstallaties - enz.,
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h an d te krijgen. A l hun slaafsheid legden
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zij af, vrij als zij w aren op eigen grond. g*at natuurlijk die eensgezindheid niet. In
N atuurlijk g a a t vooraf, d a t de kapita
E n ondanks h u n gebrekkig inzicht, on tegendeel, onafgebroken g aa t de onder listische „o rde” in o rd e moet komen.
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danks hun oude slavenpositie, trokken zij
M a a r nu d i t . blijkbaar niet goedschiks
de conclusies en namen de cultures en de winstmogelijkheden.
gaat, is h et h et beste, van d e nood een
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ten
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van
bedrijven in eigen hand en zetten, zo
deugd te maken. Om beurten een beetje
goed en zo kw aad als zij dit konden, het de te volgen politiek tw ee strom ingen
vriendelijkheid n a a r de zijde van de Re
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economisch leven w eer op gang. Jong
publiek en de N ederlandse staat, en de
nog zijn h u n organisaties en zonder tw ij volkomen doortrokken zijn van de oude
tijd zorgt voor de rest. Die rest is voor
fel m oeten die organisaties die de naam koloniale blanke-meé&ter-mentaliteit. Z o  A m erika slechts w inst. D e N ederlandse
veel
jaren
hebben
zij,
of
hun
familie
en
van vakbew eging dragen, organisaties
bourgeoisie haalt door zijn politieel op
zijn, die een volkom en andere instelling klassegenoten, zich absoluut m eester ge treden, voor het w ereldkapitaal de ka
weten,
bezaten
zij
de
m
entaliteit
d
at
elke
hebben d an de oude bew egingen van d;e
moest stanjes uit het vuur. N a a r mate bij het
naam in E uropa. T erw ijl die oude bewe-- gezagsaanranding neergeslagen
w ordingsproces van de z.g.n. nationale
worden,
d
at
bajonetten
en
galgen,
uitwij
gingen hier d o o r hun historie en tegen
onafhankelijkheid
de N ederlandse bour
woordige taak volkomen ongeschikte in zing of opsluiting in de Digoelkam pen de
geoisie zich m eer g eh aat maakt, naar die
strum enten zijn gew orden in de komende enige remedie w as. d ä t hun denken tegen
mate groeit de in d e toekom st even zekere
klassenstrijd, zijn d e form aties v an de a r over hen, die zichi vergrijpen aan hun
A m erikaanse invloed, des te sneller.
beiders en boeren in Indonesië ongetwij- m acht en bezit geen andere richting kon
D e Republikeinse regering w as in de
J e ld sterk onderhevig a a n h et revolution nemen. Z elfs een gedeelde m acht m et een
aanvang, uit de overw eging, d at eigen
naire willen v an de vrij gew orden a r zich min of meer zelfstandig voelende
m acht veiliger zou zijn in een combinat e
beidsslaven. H oe ook de ontw ikkeling bovenlaag zien dezen als esiL,aantasting met het zw akke, N ederland d a n met het
van die arbeidersbonden zal zijn. ze nu v an hun positie. V o o r de G erbrandy’s en
overm achtige A m erika, geneigd tot een
op één lijn te stellen m et de v ak o rg an isa de koloniale burgerlijke en militaire am b harm onieuse klassenpolitiek met onze
ties v an het oude E uropa zou dw aas zijn. tenarij, w as de oplossing reeds direct
bourgeoisie. T h an s w endt zij zich meer
„soldaten”..
en
meer n a a r U .N .O . en Amerika.
De progressieven kennen m eerdere
D it alles speelt zich af, hoog boven de
O v er de gehele w ereld h eerst nog het uitgangspunten, m aar naarm ate zij min
kapitalisme.. H et is eensgezind op d it ene d er met de, Sjahrirs konden bereiken, hoofden v an „vrijen” in Indonesië. Nochpunt, dat ook op de eilanden van Insu- naarm ate - deze minder in staat bleken, thans zijn zij zelf d e aanleiding to t deze
imperialistische politiek. H un nederlaag,
linde de „norm ale" orde, de kapitalisti een einde-, te maken aan de verstoring
sche o rde dient te w orden hersteld. Een van de m aatschappelijke orde, liep hun hun geëiste onderw erping is de inzet van
het geheel. H oe zeer mogen deze dappe
einde moet g o rd e n gem aakt aan de toe politiek optreden meer uiteen.
stand, dat m Indië arbeiders en boeren
U itgangspunten als een nieuwe „ethi ren aanspraak m aken op ons aller sym
als vrijen rondlopen met opgeheven hoof- sche politiek” , die er op neer zou komen, pathie. D e tw isten en diplom atieke han
de m acht met de Indonisische intelligent delingen tussen de im perialisten mogen
ons onberoerd laten, de strijdenden aan
1
Vervolg van pag. 3 sia te delert en de toepassing v an een
teren zijn. Ze nemen hun plaats weer in, want
verdeel en heers politiek (wij denken aan het klassefront hebben alle aanspraak op
ze behpren tot de heersende klasse, die in haar • d é gegeven klasseverhoudingen zelf en- onze hulp.
geheel indien nodig even wreed tegen de arbeiders
ook aan de M alino-poging) moesten
zal optreden. De arbeiders zijn de onderdrukte
klasse, zij oelenen de rechtspraak niet uit. Streng —schipbreuk leiden, zodra deze bovenlaag
te willeb zijn tegen de groten, blijft een vrome
niet in staat bleek een kapitalistische orde
wens.
te herstellen. Z o w on de kolonialen-menMaar mild tegen de kleinen? Ook als ze zich
taliteit in de hoofden v an N ederlands
als dienstwillige beulen en knechten laten gebrui
politici steeds m eer terrein.
D aardoor
ken tegen de strijdende arbeiders, zoals ze het
deden in dienst van hét dpitse fascisme? Als ze
w orden nu echter ook voor de toekom st
als onderkruipers of spionnen optreden en zo op
de verhoudingen voor de N ederlandse
nieuw de werktuiqen worden van de heersende
m c x
machten?. Deze gedachte uitspreken, betekent met 'bourgeoisie in Indonesië danig bedorven.
een alle „mildheid” afwijzen. Mild zijn is iets, wat
W elk e Indonesische bew eging, die steu
in de klassestrijd niet- thuis hoort. Maar als zij
yy
nen wil op belangrijke volksgroepen zal,
ySpxvdacuA
zich omgekeerd als klassestrijders betonen, als ze w anneer daar enigszins burgerlyk-dem oyy'
geleerd hebben, dat ze naast hun arbeidskameracratische verhoudingen zullen blijven, met
den in de strijd moeten staan,"cfiih zijn liet onze
kameraden.
de overheersers, a c h t« de groene tafels
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DIPLOMATEN
EN STROP-POLITIEK
O p de algemene vergadering van de toch al machteloze w ereldorganisatie
U .N .O . te Lake-Succes in Amerika, die alleen m aar belemmerd w ordt, dan w o r
kort geleden na een lange tussenpoos den de laatste banden verbroken. T o t
de onverm ijdelijkheid daarvan is Am eri
w eer bijeen kwam, heeft de Amerikaanse
minister tvan buitenlandse Z aken, M ars ka- zonder twijfel gekomen.
O o k Rusland, de g ro te tegenstander
hall, buitengewoon heftige aahvallen
te g e n R usland gerichte W ischinsky heeft
van A m erika, heeft geen illusies meer.
(als de heren van het Kremlin ze ooit h a d 
niet minder scherp geantw oord. De Ame
rikaanse voorstellen, die er op doelen het d en), het antw oord van W ischinsky was
vetoreche der grote mog»ndheden op te duidelijk genoeg.
M aar redevoeringen
heffen en een internaionale organisatie in van diplom aten zijn w oorden, die men
leven te roepen, die naast d e V eiligheids kan verbuigen en anders uitlegden. A n
raad handelend kan op treden in inter ders staat het met de voorstellen van.
nationale geschillen, staan hier niet los A m erika, die, als ze w orden aangeno
van. H et Russische T A S S A gentschap, men, R usland en zijn satelieten
zullen
dat na deze aanvallen de w ereld in sein dwingen, de U .N .O .~te Verlaten. En a n 
de, d at de dagen van de U .N .O . geteld
ders sta at h e t met het optreden van Rus
zijn, en men er rekening mee moet hou land tegen politieke leiders, die binnen
den, dat deze het volgende voorjaar niet zijn m achtsgebied zich aan "de kant v an
meer bestaat, zal dan ook wel niet ver Amerika scharen. Z e w brden, zoals de
leiders van d e boerenpartij in Bulgarije.
bezijden de w aarheid zijn.
Lak^ Succes iS -ver en de wereld van Petkow , ter dood gebracht door de strop.
de diplom aten ligt nog verder uit de ge
„ E r zullen geen N icalai Petkofs in Bul
zichtskring van ons gew one mensen. Als garije meer zijjn,” schrijft d e U .P. corres
de kranten er geen melding van maakten, pondent, en de „W aarheid'V voegt er aan
zouden wij het niet eens merken, hoe zij toe. „H ijheeft gelijk." E r zullen ook geen
elkaar bevechten. W a t dezen voor ons Petkofs meer zijn in Tschecho-Slovakije,
bekokstoven, merken w e wel. W ij her in Polen, H ongarije, Roemenië en O osteinneren ons nog allen heel goed, w at er j^ k -D u its la n d , en als ze er komen, w acht
op volgde, toen D uitsland, Italië en Japan £ R in de strop. D it is h$t antw oord van
de V olkenbond-verlieten. O nafw endbaar Rusland op de aanvallen, die T rum an en
kwam de tw eede w ereldoorlog naderbij. M arshall hebben ingeleid. Zullen er nog
H e tzelfd eg aat nu gebejaren, alleen in een dw azen zijn, die geloven, d a t tw ee la n 
den, die zo tégen elkaar optreden, samen
veel snelier tempo.
Zolang de diplom aten der verschillen in één w ereldorganisatie de vrede kun
de landen nog bij elkaar zitten, al vech nen bew aren?
D e conferentie van Europese landen,
ten zij dan om elk stukje grond, m acht
en invloed, zijn ze toch nog met elkaar die in v erband met het plannM arschall in
verbonden, om dat h ét nog mogelijk Parijs vergaderden, ' en hun rapporten
schijnt,T an g s diplom atieke w eg vóór hun hebben ingeleverd, om van de beloofde
land iets te bereiken. M a a r als blijkt, dat dollarzegen hun deel té ontvangen, kom t
daarvoor geen k a n s m eer is, als integen daardoor in een bijzonder licht te staan.
deel de strijd, die in de w erlijkheid buiten Z e zullen d e dollars ontvangen, a ls ze
de conferentiezalen w o rd t uitgevochten bondgenoten van A m erika w orden. H et
en scherper en scherper kom t te liggen, plan-M arshall w ordt de nieuw e „Leen en
door h e t parlem entaire geredetw ist in de P ach tw et" w aard o o r a a n bondgenoten
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de m iddelen w orden verstrekt, om aan
de zijde v an A m erika mee te strijden in
de aanstaande w ereldstrijd.
De nieuwe politiek van de Engelse Labourregering, aangekondigd door de rede
van Bevin op het vakvefenigingscongres
te Southport, duidt op een poging, zich
hier buiten te houden. H et zal niet mak
kelijk zijn, het economische leven in E n
geland zonder de hulp van Amerika in
gang te houden, m aar zelfs als het moge
lijk zou blijken, steunend op het Engelse
wereldrijk, een bepaalde zelfstandigheid
te herw innen, zelfs dan kan E ngeland bij
een nieuwe w ereldbrand e r zich niet bui
ten houden. H et komt evenals R usland
e*v*en Voor de tw eede wereldoorlog op d e
wip te staan, en kan de w eegschaal n aar
de ene of de andere k an t doen doorslaan.
De toestand w ordt daardoor alleen m aar
gevaarlijker.
H et zou verkeerd zijn, slechts naar de
politieke m aatregelen van Rusland in zijn
machtsgebied, o f naar de diplom atieke
zetten van Am erika en de U .N .O . en jsijn
optreden in G riekenland, Turkije en
M andsjoerije te kijken, om te peilen, hoe
diep de tegenstellingen reeds zijn gew or
den. De binnenlandse strijd in Italië b.v.
w aar de met R usland geliëerde commu
nistische partij trach t zich van de rege
ring m eester te maken, om dit land aan
de k an t v an R usland te brengen, levert
hiervoor het 'beste bewijs. N iet d a t in de
* andere Europese landen geen zelfde po
ging w ó rd t gedaan, m aar in Italië is d e
grote massa der w erkende bevolking in
beroering. M assale stakingen Volgen
elkaar op. vandaag £ijn‘het 500.000 land
arbeiders, morgen meer dan 100.000 me-r
taalbew erkers, die het w erk neerleggen.
^ E n de nood stijgt, w ant de inflatie v a n
het geld is z o v er voortgeschredtn, d a t
er geen houden meer aan is. H et loon
heeft haast geen betekenis meer en de
verzorging met levensmiddelen door de
distributie is geheel onvoldoende.
De
m assa’s der arbeiders en boerejg,.... dfe
tegen deze toestanden in verzet "köS)en,
w orden door de stalinistische leiders in*
het gevecht gebrach t tegen de regering,
die h a a r ruggesteun zoekt bij Amerika*
en om deze leiders zelf in het zadel te
helpen. Als d e k ran ten een m assavergadering v a n 800.000 personen melden, die
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m o g e n w ij s t a k e n
o f m o e t e n w ij s t a k e n ?
H et weekblad iDe V lam , d at als onder . w eekblad de vraag stelt, of wij arbei
titel draagt „Socialistisch 'w eekblad vafor ders mogen staken. H et is ruim veertig
V rijheid en C ultuur”, en w elks dagelijkse jaren geleden, d at in N ederland na de
redactie uit personen b estaat, die in de spoorw egstaking -van 1903, een antilinker hoek van de arbeidersbew eging revolutionnair
m inister-president
zijn
min of meef „naam Tiebtxeni gem aakt”, w etsvoorstel inzake, verbod aan over
heeft ongetwijfeld onder h aar lezerskring heidspersoneel en spoorwegpersoneel,
een belangrijk aantal, v a a k jonge m en bekend gew orden onder de naam van
sen, cUe in 'het gehele w erk v an
De „de w orgw et van A braham K uyper” zag
V lam nun bevrediging pogen te vinden. aangenomen, na en ondanks een scherpe
O v e r het algem een betreft h et hier men tegen-com pagne van de toenm aals nog
sen, die opposant staan tegenover de jonge arbeidersbew eging. Een historische
leidende krachten in d e Partij van de erepluim w ordt daarm ede door D e Vlam
A rbeid, al zullen
illten zij
<zij nog vaak deel uit uitgereikt aah Kuyper,' destijds door
m aken v an die partij. D aarn aast zullen, A lbert H ahn in zijn prachtige karikatuur
zij het in m indere mate, ook mensen uit als de w orger van de arbeidersbew eging
andere strom ingen belangstelling voor uitgebeeld.
h et w erk v a n D e V lam hebben.
W ij zijn er van overtuigd, d a t ons,
M aar wij geloven n iet onjuist te zijn, w anneer wij met bovenstaande critiek vol
w anneer wij vaststellen, d a t redactie en staan, heM verw ijt zal w orden gem aakt,
vele lezers zichzélf en D e V lam toch, zien dat de redactie van de V lam en zelfs
a ls 'een onafhankelijke, radicale, socialis de. als reactionnair door medespeler D irk
tische culturele strom ing in of naast de uitgem aakte Jef, niet beogen de voorbe
Partij van de A rbeid. W ij hebben met reiding van nieuwe knevelw etten tegen
deze serie bijvoegelijke
naam w oorden de strijdende arbeiders, doch slechts de
n aar wij m enen De V lam niet tekort ge vraag a a n de orde stellen, of er thans
daan. W a t wij overigens v a n D e Vlam een moreel recht van de arbeiders tot
zelf denken, bew aren wij liever to t straks. staken bestaat. W ij moeten er daarom
D e Vlam b rengt in h a a r nummer van nog iets meer van zeggen.
29 A ugustus eien> „blijspel” in één bedrijf
A ndere tijden, andere • zeden, andere
“ onder de titel „M ogen wij staken?” De gebruiken.
D e bezittende klasse heeft
«^redactievergadering w o rd t ons voor oog thans d e hulp nodig van de leiders van
en oor gesteld, waarbij als onderw erp de sociaal-dem ocratie, bij haar pogen om
a a n de orde komt „of d e arbeiders prin de kapitalistische economie w eer gezond
cipieel het recht tot staken bezitten."
te maken. H et opnieuw vestigen van een
De medespelen de H an s. Dirk, Lies, Jef, normale orde in het economische leven,
F rits enz. getuigen d aarin , op nog al hef
tige wijze van hun opvatting. E n al v e r
klaren zij allen dat zij d at principiële
recht aanvaarden, al erkennen zij, om
het eens ih parlem entéir-kóloniale stijl uit
T ot nu toe Jiebben wij de handel met het buiten^
te drukken, d at „de ju re” ; vooral Jef be land buiten besprekjng gelaten en steeds de toe
strijdt het „de F acto” . 1
stand van voor dé oorlog op het oog gehad. Z o
D it is dan 'het „blijspel"; d a t een zich als wij zagen was voor het binnenlands geldver
als
radicaal-socialistisdh
aandienend keer geen korrel goud nodig. Wissels, kwitanties
Hoor de leider der stalinisten Tonliatti
w erd toegesproken, krijgt men er een
indruk van. welke krachten in beweging
zijn. gekomet
Toestandefa als in Ita li^ k tm n e n op de
duur in de andere E jurópese landen niet
uitblijven. Franïèrïjlc is reeds een goed
eirfd f p weg daarheen. D it m a a k t.....!
dat overal de m assa’s, strijdende Voor
hun naakte bestaan, in de strijd d e r heer
sende machten w orden betrokken. In d e
strijd der heersenden orft de m acht over
d e arbeiders.
Z o lan g d e arbeiders zich d a a rto e lenen
w orden zij als speelbal gebruikt. A an hun
uitbuiting kunnen ze slechts een einde
m aken, w anneer w ordt begrepen, dat zij
d e productie in eigen h an d moeten ne
men, en dus de eigen zelfstandige klas
senstrijd g aan voeren.

en andere „goederen-bewijzen" bewegen zich naar
de centrale bank, hier worden zij veranderd in
geld, dat in de maatschappij stroomt. Na bepaalde
tijd worden de wissels betaald, en het geld vloeit
weer terug in de bank. Hoe meer er geproduceerd
en verkocht wordt hóe breder de geldstroom is die
zich naar en van de bank beweegt, hoe meer geld
er in ondoop is. Weigert een bank een wissel te
kopen, omdat de aanbieder, niet soliede is, dan
kan . deze laatste zijn koper geen crediet geven en
wordt zijn handel beperkt tot contante handel. Het
geld beweegt zich dan heen en weer in de maatschappij. Uit alles blijkt, hoe funest het zou zijn,
voor het verloop van het gehele proces, wanneer
het kopen van een wissel afhankelijk werd gesteld
van de aoudvoorraad in de centrale bank. Het cre
diet, zelfs van de meest solide firma zou beperkt
worden, de handel geremd, en daardoor opk de in
dustrie. W ie de „Geschiedenis der Nederlandse
bank” leest van Mr. Vissereing zal daarin meer
dere getuigenissen vinden van de angstige discussie
der bankdlreqteuren wanneer de geldomloop „te
groot” dreigde te worden t.o.v'. de goud-voorraad.
Een angst die natuurlijk volkomen misplaatst was.
Het goud komt bas in geding, speelt pas een
werkelijke rol als betaalmiddel, wanneer wij de
buitenlandse handel. onder ons gezlchtveld bren
gen. Hier komen de goederen op vreemd gebied.

moet plaats ivinden o n d er leiding v an de
staat en kan niet an d ers betekenen, dan
dat de arbeiders m eer 'winsten moeten
vóórtbrengen .e n dus m et een kleiner
eigen aandeel v a n h et d o o r hen gepro
duceerde tevreden m oeten zijn.
M eer
produceren en een nog bescheidener
levensstandaard als v ó ó r de oorlog.
In d it kapitalistisch noodzakelijk pro
ces kan de uitvoering v an de te nemen
„overheidsm aatregelen” aan geen betere
handen w orden toevertrouw d, dan aan
de sociaal-dem ocratie, die onder het mom
van socialisatie en gemeenschap, haar
arbeidersaanhang tot bereidheid daartoe
het beste kan brengen. Geestelijk moet
dus de arbeidersklasse daartoe worden
„opgevoed’\ K unnen dw angw etten w or
den vermeden, des te b e ter immers. D it is
dus de sinistere rol v a n de Partij van de
Arbeid en d e vakbew eging. A an die omstelling in de arbeidershoofden w o rd t dus
naarstig gearbeid. A an die arbeid poogt
nu De V lam m et h a a r „blijspel” het hare
bij te dragen, in 'het bijzonder Jef. M aar
ook, of zij vóór o f tegen het „morele
recht tot staken” zijn al d e andere to
neelspelers. F eit is, d at De V lam -redactie, door dit onderw erp in haar kring ter
discussie te stellen, de arbeiders-lezers
de v raag voorlëgt, hebben wij eigenlijk
wel .het recht, m ogen wij staken?
De volgende v ra ag in d e tegenw oor
dige m aatschappelijke orde moet onge
twijfeld w orden,
„'w anneer dit morele
recht niet b e sta at en arbeiders uit ber
paalde bedrijven toch gaan staken en dus
immoreel handelen, heeft d an ,de ge
meenschap”, de sta a t h et recht hun wettélifk te dwingen.* W ij w eten toch, dat
in verschillende landen, deze kwestie van
wettelijke dw ang (o, vrijheid en cultuur)
juist nu w eer telkens aan de orde komt.

En w at, zou er terecht gekomen zijn
v a n een w orgplaat v a n H ahn, w anneer
hij en d e toenmalige arbeiders in twijfel
hadden verkeerd, of Zij wel een „recht
tot staken" bezaten?
O p een 'bepaald moment zegt Jef in
het „blijspel":
„Is het reactionnair, als ik bang ben
het laatste wapen d a t de arbeiders heb
ben in gevaar te brengen?"
Misschien kunnen enkele van de
medespelers zich nog herinneren uit de
geschiedenis van de arbeidersbew eging,
op welke wijze zich overal de arbeiders
h et stakingsrecht hebben moeten ver
overen. H et stakingsrecht voor zover het
hier en daar en overal bestaat is niet
een vaststaand w ettelijk of moreel recht
binnen de.orde van de burgerlijke m aat
schappij. O ver m oraal d enkt de strijden
de arbeider en de tegendver hem staan
de verdediger van d e huidige orde reeds
volslagen
verschillend. " Stakingsrecht
w erd geboren uit en door de strijd, de
staking zelf, De staking, de strijd zelf is
• het tot uitdrukking komen v a n d e klassemaatschappij. De arbeidersklasse moet in
die zin staken. E n w anneer de vakbew e
ging en de parlem entair-politieke partijen,
omdat zij niet meer revölutionnair staan
_jen opzichte van dezë klassenm aatschap
pij, zich als onderdeel van die orde be
tonen, dan moeten d e stakingen komen
ondanks en tegen hen.
H et doet daarbij w einig terzake hoe
een bepaald instituut d e publieke opinie
interpreteert, of zelfs hoe die publieke
opinie momenteel is. D e klassenm aat
schappij brengt klassenstrijd, brengt sta
king. D e arbeiders m oeten staken.
M a a r ook, w anneer men h e t'w il be
zien van de zijde „w at m oet aan de ar
beiders w orden gezegd, w a t moeten wij
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Hier heerst een munt die alleen in dit land wettig
betaalmiddel is. Dit zou ook niet anders kunnen.
Veronderstel dat een tramconducteur geld terug
moeit geven, terwijl er een vijftig en meer soorten
vreemd geld ia omloop waren.
Dit vraagstuk
wprdt echter als vanzelf opgelost door het goud,
het internationaal betaalmiddel. Doch zien wij
eerst hoe dit alles in zijn wei[k gaat.
W anneer wii ons voorstellen, dat alle handel
met het buitenland in goud verrekend wordt, en
voor het gemak, dat er maar één buitenland is,
dan zal dat land, dat het meeste goederen uitvoerd, het meeste goud ontvangen. Deze eenvou
dige wet was dan ook onder het liberale kapitalis
me van vóór de oorlog, of eigenlijk van vóór de
gro|e crises van kracht. En feitelijk nu nog.
Alleen door de omwegen die de betalingen en
verrekeningen maken, blijkt zij niet duidelijk.
Meer nog dan de binnenlandse handel is de han
del met het buitenland aangewezen op crediet.
W eliswaar bestaat ér een vorm van „betaling
tegen overgave van documenten”. De expediteur
ontvangt dan het bedrap en de kóper de vracht
brief waarop hij de poederen kan afhalen. Ten
eerste gaat er toch een geruime tijd overheen,
voordat de koper zijn geld kan ontvangen, doch
ten tweede is deze gang van zaken niet de nor
male procedure; er steekt wantrouwen of een an-

dere belemmerende omstandigheid achter.
De gewoonte is ook hier, dat de verkoper de
wissel aan een bank „verkoopt”, terwijl deze voor
net voorgeschoten geld een percentage ln rekeningr
brengt, het „disconto". Z o komen de banken in
net bezit van allerlei vorderingen op het buiten
land, die na een zekere tijd vervallen, betaald
boeten worden.
Wanneer twee mensen vorderingen op elftaar
nebben kunnen zij elkaar „met gesloten beursen”
betalen, en Indien er overschotten zi)n, alleen het
overschot VCTrekenen. Dit doen de banken, ook
in geval van betalingen aan bet buitenland.
En hét overschot? Ja het overschot. Hiér zou
den wij dan weer terecht komen bij de conducteur
jnet z'n vijftig en meer soorten geld. Daarom gaat
net anders. De ééne bank heeft een te kort aan
dissels om al z'n buitenlandse vorderingen te ver
rekenen, doch de andere heeft een overschot. Bij
deze bank klopt de eerste nu aan. Hij vraagt hebt
u °°k (stellen we dat het buitenland Engeland is)
Ponden te koop. De bank beeft ze; want hij heeft
een overschot aan vorderingen op Engeland, maar
“'et voor niets. Hij moet een „agio” hebben, een
overgeld. Als de prijs van het pond f 12.— is,
omdat mén bij de circulatie bank in Londen twaalf
maal zoveel goud moet geven voor het pond als
‘n Holland voor een gulden, dan vraagt hlf b.v.

arbeiders leren? ' «Jan kan h e t antw oord
niet. an d ers zijn: ,',De arbeiders moeten
staken! ’ eft........ v de arbeiders moeten
leren staken, zelfbewust staken.
Jef wil een generale staf, een braintrust
( denk-centrale?) en «Jen handleiding v o o r
het staken. M oet D e V lam -redactie de
braintrust zijn, een redactie die discutabel
m aakt of de arbeiders eigenlijk w d m o
gen staken? M oet het de vakbew eging
zijn, in sam enw erking m et d e w erk
geversorganisaties, in de Sichting van de
Arbeid? N u, die m eent d at recht al te
bezitten.
O f, moet hét de E.V .C.-leiding zijn?
Zij dan st w el niet, zoals N .V .V . en
P arij van d e A rbeid naar gelang door
A m erika aan de koordjes getroklcen
w ordt, m aar b a a r benen én arm en zit
ten v ast e n w orden bew ogen door koord
jes d ie in Russische handen zijn.
W ie moet de „handleiding" sam en
stellen? Jef, die van mening is. d a t „als
alle arbeidersgroepen evenveel in loon
omhoog gaan. ook d e prijzen stijgen, of
de laatste groep een lege winkel vindt?"
O f, zouden w e d e braintrust, generale
staf, v an w elker resultaten de arbeiders
nu juist in deze periode zulke „pracht
erv aringen" opdien, in de vorm v an de
„leiders” v a n . de oude arbeidersbew e
ging, niet m aar terzijde schuiven en hun
handleidingen afwijzen?
D e arbeiders m oeten staken! H e t ka
pitalism e dw ingt. In d e strijd, in de sta 
king, m oeten de arbeiders leren, dat het
juist nu w o rd t éen strijd tegen d e orde
als geheel. Z ij zuHen die érV aringen op
doen, in de grotere en kleinere acties,
voor g ro tere en H einere doeleinden. Zij
zullen leren, d a t zij tegen deze o rd e en
daarm ede ook tegenover de sta at staan.
Zij zullen leren, d at zij nieuwe strijd-

ƒ 12.10. Hoe groter de vraag hoe hoger de prijs.
Echter, en nu komt het goud op de proppen; de
prijs kan niet steeds blijven stijgen. W ant op het
laatst wordt het voordeliger met goud te betalen,
goud naar het buitenland te zenden. Men k as toch
voor ƒ 12.— bij de circulatiebank in Holland pre
cies zoveel goud kopen als men nodig heeft om
in Engeland één pond te kopen. Het komt er nu
nog slechts op aan wat de kosten zijn van het
overmaken van goud naar Engeland. Blijven deze
onder de „wisselkoers” (zo noemt men dit cijfer
ƒ 12.10)) dan vinden goudverzendingen plaats en
anders blijft de koers op de „wisselmarkt" stijgen,
totdat ten gevolge van ee n . ommekeer van de
„betalingsbalans' ,• de wisselkoers, w^er daalt, er
is dan n.l. een algemeen overschot van Engelse
wissels én natuurlijk in Engeland een tekort aan
Hollandse wissels. Aldaar gaat nu de wisselkoers
op Holland stijgen en kunnen goudzendingen naar
Holland het gevolg zijn. Z o reist het goud als in
ternationaal betaalmiddel heen en weer en veref
fend de wisselkoers-verschillen. W ijl le<iereen voor
goud de nationale munt in ziln bezit kan krijgen
heeft het goud geen vaderland- Hèt Is internatio
naal. En alles komt neer op wat wij ln het begin
neerschreven: „Het land dat de meeste goederen
exporteerd. ziet zijn goudvoorraad stijgen.”
Het is een bewonderswaardlg automatisch sy
steem, dat zichzelf corrigeert en het is geen won
der, dat het door de liberale kapitalisten werd ver
dedigd en geprezen.

•méthoden en strijdorganisaties behoeven
en zij zullen d a t alles zelf doen. Z ij zul
len zichzelf nieuw e ideeën en nieuwe -or
ganen veroveren.
1
E en b reintrust is niet nodig en is n iet
anders dan het schadelijk gebleken v er
leden. M aar wel is nodig, d a t d e arbei
ders to t h et inzicht komen, d a t zij w ei
nig k rach t kunnen putteh uit V lam se •'
voorlichting. '
---------- ------------------ --------------------- — -------1—

Van de Maaskant
D ie verdom de arbeiders leren het to ch
. n aar nooit, hè? Z e zijn zo m aterialistisch
aangelegd tegenw oordig, d a t het meer
d a n verschrikkelijk is. ’t Is altijd m a a r
de vraag „w at lev ert het op” . Neem nou
bijvoorbeeld het geval eens van die las
sers bij P iet Smit Jr. Een doodgew one
2e k las lasser w erd opgedragen om le
klas i w erk te verrichten. N atuurlijk tegen
2e klas loon.«-dat is logisch. A an een 2e
klassie kan je geen le klas loon betalen.
M aar d a t is ook niet nódig, de eer alleen
moest al voldoende zijn. M a a r d ach t je.
dat die kerel d a a r genoegen mee nam?
N iks hoor, hij w eigerde. E n al die 2e
klassers w eigerden eveneens. Z e gingen
zelfs ra staking ert toen kreeg je als klap
op de vuurpijl, d at ook de 1e klas las
sers mede in staking gingen. Die v er
langde voor l e klas w erk óok le klas
loon. N ou v ra a g ik je. „snap je d a a r nou
w at
van?" D a a r hebben die lui mooi
werk en nou w illen ze nog mooi? geld
ook. E n d ie 2e ‘klassies krijgen d e ge
legenheid om in de b a a s z ’n tijd, hele
maal
v o o r niks mooi w erk te leren
maken en. nou willen ze nog ex tra be
loond w orden oók. N ee, op deze \n a n ie r is er geen huis
me te houden e n \ l a t v o n d Jan W a c h t
v an de A .N .W .B . ook. Zijn advies w as
tenminste „eerst w eer aan het w erk én
dan zullen w e w el v erder zien." M a a r,
kan je geloven.
Z e zeien tegen Jan
W a c h t: „als jullie je kas niet openstellen
voor onze staking, kan je n a a r de w eer
licht lopen.D a n vorm en w e een eigen
strijdleiding en storten onze contributie
in onze eigen stakingskas." Ja, feitelijk
vertelden ze h et Jan W a c h t een beetje
minder netjes hoor. M aar ja, je k an h et
toch niet zo in diè ruw e arbeiderstaal
in je k ra n r zetten. Je moet toch een beetje
aan de journalistiek ook denken.
Enfin, sed ert W o en sd ag 17 Sept. zijn
dus alle lassers v a n P. Smit Jr. op een
na o nder eigen leiding in staking.
H et is hier w eer als overal e laers d e
druppel die de emmer deed overlopen.
G eruhnen tijd w as er al gisting onder
dit personeel. D é lonen bij dit bedrijf zlja
lag er dan overal elders. C onferentie na
conferentie w erd belegd zonder éen entkel
re su lta a t totd at d e arbeiders uiteindelijk
al dit confereren b eu w erdén en d f strijd
zelf ter h an d nam en. N o g steeds zijn de
betreffende arbeiders in staking. A fge
w acht dient d u s te w orden hoe h e t v e r
dere verloop zal zijn. ~

P e r s e n v a k v e r e n i g in g s
le id e r s in E n g e la n d
In dc „D aily M ail” ivan 15 Sept. Voa- pers heeft die feiten gepubliceerd en de
. den w e een interessante beschouwing onderhandelingen, die daaruit voortkw a
men. O ok verm eldden d e kranten de
o v er een uitlating van A rth u r H o rn et, de
communistische algemene §eCretaris van „verw arring" yan de symphatie-stakiivd e N ationale U nie van £nijnw«5fk ers in gen, die niet ontstonden onder invloed
E ngeland. H orner had op een7 bijeen van de pers, m aar uit solidariteit met de
kom st in W o rk sh o p de pers verantw oor G rim ethorpe-m ijnw erkers.
De staking b rak 12 Augustus uit m aar
delijk gesteld voor het d o o r de kolen
stak in g geleden verlies v an 500.000 ton w erd pas volledig in de dagbladen ver
meld op 27 A ug. H ad H orner h et beter
kolen.
H ij zei o.rn.: „Zij (d.i. de pers) heeft gevonden, als de kranten de staking had
al het mogelijke gedaan om verw arring den doodgezwegen?
•
te stichten; om een wig te drijven- tussen " O p 28 A ug. zei BiH-Lawther, de voor
„De
de m ijnwerkers en de N a to in a le 'K olen- zitter v a n de m ijnwerkersbond:
^ ' ra a d ; tussen d e arbeiders en de regering G rim thorpe staking is schandalig en tra 
en tussen de m annen en hun vakvereni gisch, m aar zij, die uit solidariteit staken,
ging, w aartoe ze trots zijn te b e h o re n /’ zijn erger dan onverantw oordelijk. Zij
De „D aly M ail” geeft daar de volgen handelen m isdadig in een tijd van natio
d e cortimentaar op: „D e pers,” zegt H or-v naal g ev aar.”
De dagbladen maakten deze w oorden
ner, „heeft al het mogelijke gedaan, om
verw arring te veroorzaken in de South publiek. Sommigen w aren het m et Law Y orkshire kolenmijnen. D it is onjuist. De ther eens. W ie dreef hier de wig?
Kort daarna stand met krijt op de
■ verw arrin g ontstond, doordat de situatie
d a a r verw ard w as. om de te bew erken muren geschreven: „W eg m et Bill Law oppervlakte („stin t” ) te vergroten, -was ther” . W e zijn ons niet bew ust, dat
genomen door de Ikolenraad in overleg iemand ergens heeft geschreven: „W eg
m et het vakfv.erenigingsbestuur. M aar de met de pers” .
N iet de kranten, maar de mijnwerkers
arbeiders dachten er anders over. Z e
vonden de extra taak te zw aar en onrecht uitten bittere klachten om trent de 'kolen
raad en de burokratie. 'De pers heeft die
vaardig. Dus staakten ze.
M et andere w oorden: Z e staakten zo klachten opgenomen en er het hare over
W a t is de
wel tegen hun eigen vakbond als tegen de gezegd. E n w aarom niet?
kolenraad. d ie.het samen eens w aren. De functie van de pers? — of denkt H orner

EXODUS
Dit verhaal wordt een eentonig verhaal. Hét
is de geschiedenis van mensen achter prikkeldraad
en het leven achter prikkeldraad is niét erg af
wisselend. Hoewel de mensen uit dit verhaal.......
Het waren Joden, 4.400. Vele jaren van hun
leven hadden ze doorgebracht achter het prikkel
draad in Duitsland en in Polen. Toen kwam de
y.bevrijding”. Ze waren vrij, ze kónden gaan,
Waarheen ze wilden. Dat .dachten ze tenminste.
Hun hart' trok naar Palestina. Daar konden ze
het verleden kunnen overwinnen, het prikkeldraad
kunnen vergeten. Het schip, waarop ze gingen,
noemden ze „Exodus 1947”. (Uittocht 1947). In
de nabijheid van het beloofde land gekomen, werd
het schip door de Engelsen beschoten. Ze verde
digden zich wanhopig, maar moesten zwichten
voor de overmacht.
%
Nu wordt het verhaal eentonig. Ze kwamen
weer achter prikkeldraad. Op drie schepen wer
den ze overgeladen, en, om te voorkomen, d at ze
in zee zouden springen, verscheen het hun zo be
kende prikkeldraad. In Frankrijk weigerden ze van
boord te gaan. Ze wilden naar Palestina, en ze
zouden naar Palestina. Toen brachten de EngeLsen ze naar Duitsland. Toen ze dè haven van
Hamburg binnenstoomden,i stonden —zwaarbewa
pende Engelse soldaten hen op te wachten. 4.400
Soldaten voor 4.^00 Joden. Goederenwagons zon
der banken, voorzien van tralies stonden voor hen
klaar, om hun naar Poppendorf te vervoeren. Het
kwam hun allemaal jo bekend voor......
Het
Icwam ook de Duitsers, die opgevoed moeten wor
den in democratie zo bekend voor....... Sommigen
waren verbaasd.
Velen reageerden door er aan te herinneren, dat
ernu 4.400 mensen meer gevoed moesten worden.

dat alles w at autoriteit e n doen en zeggen
heilig is en gepubliceerd moet w orden,
terwijl ieder protest, door vrije mensen
geuit, behoord te w orden onderdrukt!
D at is niet de m anier, w aarop, de din-gpen in dit land gedaan w orden, en H o r
n er behoorde d a n k b a a r te zijn, d at. dit
zo is. W a n t als hij zelf com m entaar geeft
op de staking, welk hulpm iddel kiest hij
daarvoor? N atuurlijk e$p persconferentie
die „kw ade invloed” , die evenwel ge
trouw zijn opm erkingen openbaar m aakt.
Hij zei O.a.: „dat deze m annen (hij b e
doelde de stakers) de tvakverenigmg en
de staat naar de bliksem hielpen. D oor
de plechtige beloften van de vakbond als
oneerlijk voor te stellen, brengen ze de
5-daagse arbeidsw eek in g ev aar.” (H ier
doelde H . op h et feit, d at de vakbondsleiding er voor had ingestaan, d a t de a r
beidsprestatie
in de 5-dagenw eek niet
zou dalen. Red. Sp.)
De D aily M ail eindigt zijn beschou
wing aldus: „M annen, die van oneerlijk
handelen w orden beschuldigd, hebben het
recht, zich te rechtvaardigen en daar
voor staat de pers voor hen open. H un
het zwijgen opleggen zou misschien H o r
ner genoegen doen, m aar -h e t zou het
einde van de «vrije meningsuiting in Ertger
land betekenen.”
Hiermede kunnen de vakverenigingsburocraten v an het slag H orner het wel
doien. H et staa t echter te bezien, hoelang
in het traiditionele E ngeland deze ideën
van 'persvrijheid onder de nieuw w orden
de verhoudingen v a n het geleide kapita
lisme zich nog zullen kunnen handhaven.

Een politie-agent zei: „Ik ben blij, dat de Engelsen
dit nu eens moeten opknappen, ik heb' het twaalf
jaar moeten doen en heb er meer dan genoeg van.”
W at moest er om gaan in de harten en hoofden
In een ajtikel over de subsidies, die
van de mannen, vrouwen en kinderen toen ze aan
het Rijk toegeeft op de prijzen van onze
wal stapten in het land waar zes millioen Joden
de döod hadden gevonden! Dat hun geestkracht
levensmiddelen, schrijft „H et V rije V olk”
ondanks alles wat ze meegemaakt hadden, ondanks
onder meer, dat eeni bedrag van 500 mil
al hun desillusies, nog niet gebroken was, bleek
lioen door de regering w o rd t bijgepast,,
uit het lied, dat veleaJiunner aanhieven, toen ze
om dat de prijzen op de wereldm arkt
het schip verlieten. Het was het Partisanenlied
van de Poolse Joden: „Je moet nooit denken, dat
m aar niet willen zak'ken doch steeds stij
dit je laatste weg is.”
gen. Z o w ordt b.v. aangegeven, dat voor
En daar gingen ze met hun armzalige bagage,
de grondstoffen, nodig v o o r de fabricage
geduwd in goèderënwagens, 4.400. Vierduizend
v an m argarine, zo veel betaald moet w or
vierhonderd, die geen plaats hebben om hun hoofd
neer te leggen, vierduizend vierhonderd, waarmee
den, d at zondèr subsidie een pakje mar
gesold wordt. Mensen, of goederen?
garine wél 55 to t 60 cent zou moeten
W aarom we dit droeveige verhaal in Spartacus
kosten. O v e r het geheel genomen kpmt
plaatsen? E r zijn zoveel van die droevige verhalen,
. Duizenden en duizenden qiensen zijn op drift. In
men to t de Conclusie, d a t per w eek ge
China, in Indonesië, in Italië, in Oost-Duitsland.
middeld drie gulden aan subsidie per
óveral zwerven dakloze desperado's. Kampen vol
gezin van de regering w o rd t ontvangen.
met ,D.P.s (verplaatste personen). Mensen, waar
Je zou haast medelijden kunnen heb '
voor geen plaats is. Juist, daarom verschijnt dit
ben met de"- arme, geplaagde regering,
verhaal in Spartacus. Omdat dit verhaal een sterk
bewijs is, dat er in de kapitalistische wereld geen die bij alle narigheid die zij in Indonesië
plaats is voor duizenden en duizenden mensen. Om
en elders ondervindt, ook nog voor de
dat ze zo bezitloos, zo ontworteld en zo wanhopig
voeding van h e t „v o lk ” moet zorgen.
zijn, dat ze geen bruikbare winst-objecten meer
500 M illioen per jaar, w a t een geld. En
kunnen zijn. Het kapitalisme kan de gevolgen van
om
de rampen-, die het door de oorlog
over de wereld de Indonesiërs de vrede te brengen
gebracht -heeft niet aan. M et de slachtoffers van kost p er jaar 1000 millioen.
zijn misdrijven wordt gesold uit onmacht. De be
Brood en vrede is duur. D e arbeiders
zittende klasse is niet bij machte de millioenen
zullen d e productie m oeten opvoeren,
ellendigen een plaats ondpr de zon te geven, hen
in slaat te stellen, hun vernielde
4èven*. tehervoornamelijk v o o r d e export, d a t zal de
zorgen van „onze” regering verminderen*
stellen.
•—
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Bij het gehele plan van overheveling
. v a n w erkkrachten naar de bevoorrechte

industrieën, w erden enige richtlijnen aangegeven..

*

in de nieuwe slag om
De slag om Engeland in 1940— '41
werd gestreden met vliegtuigen en ander
oorlogstuig; in de „nieuwe slag om E ngeland’ is deNïxport van industrieproducten
het strijdmiddel, dat de Engelse bezittende klasse haar zelfstandige* plaats in de
kapitalistische wereld moet helpen behouden. De A rbeiders in de bedrijver
vormen het leger, dat d e z e 'strijd moet
voeren, door veel én goedkoop te produceren, opdat hun arbeidsproducten
kunnen worden uitgev#erd é.i .ieviezen
(d.i. buitenlands geld) opleveren, die
men anders in A m erika moet lenen. ’
Alles, letterlijk alles in Engeland is er
op gericht
export te verhogen. V oortdurend h o u d e a de verschillende autorileiten voeling met elkaar om de beste
middelentezoeke-n, om d at doel te bereiken,
A ls-eerste taak w ordt genoemd de ind u strie te helpen in het verkrijgen van
alles, wat leiden kan h e t d o el (verhoging van de export) te bevorderen. V erschillende commissies zijn ingesteld, die
vrijwel onbeperkte m acht hebben o p het
gebied, w aarvoor zij iijn aangewezen,
Zo zullen de grote
exportindustrieën
voorrang krijgen bij d e toewijzing van
grondstoffen. En als men w eet, dat vertegenwoordigers uit de ministeries ■van
arbeid, brandstofvoorziening, landbouw ,
buitenlandse zaken, van de dominions en
kolomen zitting hebben in de verschillende gon^té’s, is het té begrijpen, dat de
groot-industrie niets te kort zal komen,
” j*.*,dc a rbeiders betreft zal er, „w aar
mogehjk
plaatselijk gezocht w orden
naar extra arbeiders om het verplaatsen^
van w erkkrachten n aa r elders (andere
Plaatsen) te voorkom en. N u is het type»end. d at de plannen orh arbeiders naar
de z.g.n. vitale bedrijven. (d<t zijn de inAustritten, die voor de uitvoer het beangnjkste zijn > over. te hevelen, hij stukr J1
w orden gepubliceerd. , ^
*ed^c d^g B ä ijh te ft de. b ltö e n ;e r.le ft
o v e r'e n o p f i t Wijze worden d e

c
t

^

■m
I

•

»

c
E

•

'Pxolßt/ixiibis oJßjßj&KIóJmLua., V£A£HLQt h !

R. H U L S M A N

W \

. ■■ Ji** -•

I^Cfl

kunnen laten overplaaisen n a a r de
meer vitale bedrijven en verondersteld
arbeiders er zachtjes aan op voorbereid.
d a n ' d a t zc het recht zuUcn be’
Z o w as het eerst de bedoeling zoals
houden' wCf r °P hun oude plaats terug
we hierboven reeds schreven, zoveel mote kunne,n kom en- indien ze elders niet
gelijk te vermijden arbeiders naar andere
meer nodl& ziJn - ('Het gouvernem ent is
districten over te plaatsen hetgeen
qe- ZetI voorzichtifl in h a a r uitdrukkingen
zien de ook m Engeland heersende’ wo- omi.rent d<:2e * fa k 0
nindnood, grote bezw aren op huisves,
w erkzoekenden zullen verder, via
tinasgebied voo* hen zou me'ebrenqen
rijksarbeidsbeurzen, in de voor h e n
M aar later moest Tsaacs
minister van- ™eest Pa s s e n d e bedrijven geplaatst w o rarbeid, meedelen, dat aangezien de posi. „
m eent’ d a t- cr ecn S»-« * „re
tie op handelsgebied nu zo ernstig was. scrvoir
van w erkzoekenden zal o n tde noodzakelijke, gedwongen • verplaat- f taan - do° rd a t kleine en voor de b in n e n sing van arbeiders zal afhangen van het Jandse marJct w erkende bedrijven, d o o r
aantal dergenen, die zich vrijwilliq
op- ? et *nkri“ Pen van hun toewijzing aan
geven voor de exportindustrieën.
brandstoffen, en grondstoffen, een groot
D e bedrijven, die voor minder belang- surPlus v an werklozen zal geven,
rijke m arkten w erken, of voor de binr
V ervolgens zullen diegenen, die door
nerlandse handel, hebben al bericht ont- ir aiddcl ya " de arbeidsbeurzen w erk zoevangen, gekort te w orden in h et ontvan- kcn> ke“s kunnen doen uit een lijst van
gen van grondstoffen. D aardoor zullen industrieën. W eig eren ze daaruit te kied u s ee n aantal werkers vrij komen, die
zen’ dan zal
een plaats van hoger
d a n n a a r de belangrijker bedrijven g e hand worden aangew ezen. Vo<?r tew erkzonden w orden.
stellin g in bedrijven gelegen buiten de, i
■ V oorlopig zal dit een aantal van plm. tegenwoordige w oonplaats van de arbei40.000 m annen en vrouw en betreffen. E r ders> *«Hen allereerst de ongehuw de in
zijn natuurlijk honderden die. proberen ^ rim erk in g komen.
zullen er tussendoor te glippen, m aar ook
O ngehuw de vrouw en, gehuw de m annen
die zal men trachten te achterhalen.
en g ehuw de, vrouwen,, zonder kinderen
. -.D an is er nog een aridere klasse van beneden 15 jaar. zullen „zo dicht m ogehen., die proberen a'an tfe gedwongen tehij hun w oonplaats
tew erk gesteld
w erkstelling te ontkomen. T oen ongeveer worden.
5 weken geleden (we schreven daar V oor hen.
die zich met
een gedw ongen
reeds o v er), de regering haar plannen overplaatsing buiten ,hun w oonplaats niet
ter verhoging van de texport tot iedere kunnen verenigen, w orden raden van beprijs, aankondigde, werden zij, die in roep ingesteld. Huiselijke en financiële
leidersposities geplaatst waren en admi-, om standigheden zullen in aanm erkinq qenistratief personeel, uitgezonderd. Sinds nomen > o rd e n . W a n n e e r al deze m aatdie tijd is het aantal z.g.n. leiders en van regelëh nog niet afdoende zullen blijken
hen, die tot de uitvoerende sta f behoren, te zijn, zal ér nog een vierde mogelijkaanzienlijk g roter geworden. W aarschijn- heid open gehouden Worden, dezelfde die
lijk zal dan ook getracht w orden, al de- wij in N ederland tijdens de bezetting zo
genen, d ie eeij leidende positje Vervullen goed gekend hebben? het-z.g.n. „uitkam -*
in, mirtder belangrijke (voor de export)^ m en v an een b e d rijf'.
d an natuurlijk
bedrijven eri onder de 50
':•% ? ' iö * w eer van dje industrieën,; di* niet noodw a l men, hier noemt, «fleer vitale ttedrij^ v zaftelijk *ijn v o o r‘de uitvder. D at ta l door *
ve^. onder tè; b ren g en ..: ^
p t^ tÄ lijk e fiistarities ^ e b e ié e n /-w a a rin
;
V r- M ; r ' — A
V» w erkgevers vakverenigingen el?'p laatse.............
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