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„In sommige kringen zou men van mening zijn,

dat én de Paus én de Koning gedurende het

35 minuten lange particuliere gesprek, heden-

morgen in het paleis, uitdrukking gegeven heb-

ben aan hun beider verwachting, dat het huidige

conflict in Europa spoedig zou kunnen worden

beëindigd. Gedurende dit gesprek, zou de Paus

den Koning zijn wens te kennen hebben ge-

geven om Mussolini te ontvangen".

29 December 1939. „Het Volk".

UDE Efl HUfl VALSE VREES.
Haf front van Paus en Koning.

PAUS EN KONING.

Op 28 December was de bevolking van
Rome getuige van een historische gebeur-
tenis. Nog nooit had de Paus van Rome
den over Italië regelenden Koning in zijn
paleis opgezocht. Thans is met die traditie
gebroken. Na een visite van den Koning
aan het Vaticaan, volgde het tegenbezoek
van den Paus aan het paleis van den Ko-
ning. Rome was er op voorbereid de merk-
waardige gebeurtenis op sprekende wijze
te vieren. Zo was er de luister, die om
Pausen en Koningen is en geven de foto's,
die van dit bezoek gemaakt zijn, een denk-
beeld van de grote afstand tussen de pracht
en de weelde die de beide hoogwaardig-
heidsbekleders omgeven en de eenvoud,
waarover met zoveel ontroering gesproken
wordt als gedurende de Kerstdagen de
stal van Betlehem wordt beschreven.

Zou geen ogenblik de gedachte opko-
men in het hoofd van gelovige christenen,
dat het moeilijk is harmonische eenheid te
ontdekken tussen de stal van Betlehem en
de kerk van Rome? Tot ons gevoel spreekt
wel zeer sterk, dat de tegenwoordige ker-
ken van goud zijn en over priesters van
hout beschikken.

Het ging niet zonder meer om een be-
zoek van den Paus aan de koninklijke
familie. Het was geen particuliere aange-
legenheid. Aan de gehele wereld is mede-
gedeeld, dat een bespreking plaatsvond tus-
sen den Koning en den Paus, die 35 minu-
ten geduurd heeft 'en die gedragen werd
door de verwachting, dat binnen niet lange
tijd een einde zou kunnen worden ge-
maakt aan de oorlog. Paus en Koning stel-
len zich voor hun „goede diensten te be-
wijzen" aan het herstel van de vrede. Die
regering van Italië moge haar eigen doel-
einden hebben en haar eigen wensen en
plannen koesteren, de samenwerking tus-
sen Mussolini en den Paus is verzekerd.
Washington acht die samenwerking be-
langrijk genoeg om een specialen afgezant
naar Rome te zenden, die misschien het
vredeswerk kan ondersteunen. De ver-
wachtingen, die in Amerika bestaan, zijn
niet hoog gespannen. Bovendien maken de
staalkoningen van dat land, de petroleum-
baronnen, de vliegtuig- en auto-fabrikanten
enorme winsten, die direct met de oorlog
verband houden.

Het staat wel vast, dat de verhoudingen
tussen het Italiaanse fascisme en de hoge
geestelijkheid nooit beter waren dan zij
op dit ogenblik zijn. De Paus had em vrede
mee, dat met geweld een einde gemaakt
werd aan het bestaan van Abessinië; die
heeft er geen enkel bezwaar tegen, dat
de kroon van den Negus werd overge-
plant op het hoofd van den Italiaansen
Koning. Hij geeft graag aan den nieuwen
Keizer, wat des Keizers is. En over de
ruime hulp van Mussolini aan Franco was
de Paus uitstekend te spreken. Ondanks die
voorkeur, kon hij toch nog doorgaan voor
een demokraat, die door alle demokraten
van West-Europa graag gezien werd op
den pauselijken troon. Wijl zijn verkiezing
plaats had, toen de Stalinisten nog voor de
volksfrontpolitiek opkwamen, zagen zelfs
zij met instemming de uitkomsten van de
laatste pausenverkiezing.

En nu is het zover gekomen, dat deze
Paus zich geroepen acht om leiding te
geven aan een zodanig herstel van de
vrede, dat daarbij een compromis wordt
afgesloten tussen Londen, Parijs en Ber-
lijn, waarmee in de praktijk de nieuwe
betrekkingen tussen Moskou en Berlijn
gelikwideerd zouden worden, zodat Stalin
in de eerste plaats gedupeerd zou zijn door
deze oplossing. Waar het niet twijfel-
achtig is, dat de tegenwoordige Paus door-
kneed is in de internationale politiek, kan
aangenomen worden, dat zijn diplomaten
zich niet onbetuigd zullen laten en alle
kansen zullen aangrijpen om op de ver-
wezenlijking van de gedachten van den
Paus aan te sturen.

WAAROP STEUNEN DE
VERWACHTINGEN ?

Zolang als de oorlog duurt wordt in ver-
schillende landen gewezen op het gevaar,
dat uit een langdurige oorlog de revolutie
geboren kan worden. Men kan er zeker
van zijn, dat die gedachte onder de bezit-
ters van alle kapitalistische landen bestaat.
Zij hebben de lessen van de eerste oorlog
niet vergeten en zij weten, dat de tegen-
woordige oorlog voorwaarden schept, die
voor het uitbreken van revolutionnaire be-
wegingen gunstig zijn*). Al hebben enige
pausen in sociale encyclieken banvloeken
uitgesproken over het kapitalisme, dat
neemt niet weg, dat zeker de hoge geeste-
lijkheid vóór het kapitalisme en tegen het
socialisme is.

Het is een waan te denken, dat de kerk
van deze tijd het kapitalisme zou willen
loslaten. Juist omdat ïn Spanje het ge-
vaar dreigde, dat de burgeroorlog, die
Franco verwekt had, naar het socialisme
zou kunnen leiden, koos het Vaticaan vol-
komen de kant van Franco.

Dit feit is van zo jonge datum, dat het
onaannemelijk moet worden geacht, dat
de kerk dus zou redeneren: Nu voor de
tweede keer in 25 jaar de oorlog voort-
vloeit uit de bestaande orde, is de kerk be-
reid de onhoudbaarheid van die orde te
erkennen. Daar is geen sprake van. Men
late zich vooral niet misleiden door de in
enige landen bestaande coalitieregeringen,
waarin sociaal-demokraten en katholieken
opgenomen zijn. Die toestand is pas ont-
staan, nadat zich het innerlijke verval van
het socialistische idealisme in de sociaal-
demokratie voltrokken had.

Nog zetten de christelijken kerken — in
het bijzonder Rome — op de kaart van het
kapitalisme.

Omdat de revolutie gevreesd wordt door
de bezitters van alle landen, daarom gaat
de Paus uit van de mogelijkheid de partijen
tot elkaar te brengen voor het veilig stel-
len van de kapitalistische' orde.

Hij maakt er gebruik van, dat de vricnd-
schapsverhoudingen tussen Berlijn en Mos-
kou in vele kringen de heersende onrust
vergroot hebben. Door het Stalinisme af
te schilderen als de dreigende macht, die
loert op de kans het kapitalisme ten val
te brengen, wordt de stroming in de kapi-
talistische wereld versterkt, die de vrede
zo gauw mogelijk hersteld wil zien. Natuur-
lijk weten vele kopstukken van de wereld-
bourgeoisie heel goed, dat Stalin al geruime
tijd door geheel andere begeerten wordt
gedreven dan door het verlangen de we-
reldrevolutie te verbreiden. Doch als het
opjagen tege'n het Stalinisme een middel
kan zijn, waardoor de bezittende klasse
van de oorlogvoerende landen op een hoop
kan worden gedreven, waarom zou dit mid-
del dan niet worden gebruikt?

E c h t is de vrees van de gehele bour-
geoisie voor de sociale omwenteling, va l s
is de vrees van die bezitters, die een juist
oordeel hebben over de betekenis van het
Stalinisme doch die desondanks de ge-
dachte helpen voeden, dat het Stalinisme
het grootste gevaar voor de kapitalistische
orde is.

In hoeverre de hoge heren van het Vati-
caan over informaties beschikken, die hen
ertoe brengen de verwachting uit te spre-
ken, dat het einde van de oorlog spoedig
Êomen kan, weten wij niet. Als in de' bla-
den gemeld wordt, dat een van de diplo-
maten van den Paus Hitlet kon bena-
deren, dan is het wel zeker, dat bij het
onderhoud geen middel onbeproefd is ge-
laten om Hitler met wantrouwen te voe-
den tegen de bedoelingen van Stalin. Eerst
wanneer met die taktiek bij de leiders van
het tegenwoordige Duitsland zekere resul-
taten bereikt zijn, kan er sprake zijn van
het aan de orde stellen van internationaal
overleg voor het herstel van de vrede.

WERELDVIJAND No. 1.
In de dagelijkse propaganda van de ka-

tholieken, ook in dit land, wordt Stalin
voorgesteld als „wereldvijand No. l". Het

gebeurt in artikelen en in caricaturen. Voor
de arbeidersklasse is de kapitalistische orde
zelf de ware wereldvijand No. 1. Die revo-
lutionnairen, die zich nu al vele jaren tegen
het Stalinisme in de' arbeidersbeweging ke-
ren, doen dat in de eerste plaats op grond
van hun overtuiging, dat Stalin in het ver-
leden en in het heden zijn geweldige
macht misbruikt heeft voor de verzwak-
king van de internationale arbeidersbewe-
ging. Aan de lezers van „De Arbeid" zijn
herhaaldelijk voorbeelden genoemd van die
Stalinistische activiteit. Die voorbeelden
golden zowel de binnenlandse verhoudin-
gen van Rusland als zijn internationaal op-
treden. Het zondenregister van Stalin is
bekend genoeg. Wanneer wij vierkant af-
wijzend staan tegenover de aanval van Sta-
lin op Finland, dan hebben wij aan de ene
kant betoogd: Het komt op nieuwe schade
en schande voor de socialistische arbeiders-
beweging neer en aan de andere kant deden
wij uitkomen, dat het verloop van de Rus-
sische veldtocht tegen Finland wel sterk
het streven dienen kan van de wereld-
reactie om met een gesloten front tegen
Moskou op te treden. Geen ogenblik gin-
gen wij accoord met de doelstelling, die
voor de reactie geldt, als zij het Stalinisme
gebruikte als de boeman van de revolutie.
Wij wisten beter. Wij hebben dit uitge-
sproken en wij hebben verklaard: De geest
van de revolutie stoort zich niet aan
landsgrenzen. Openbaart die geest zich met
grote kracht, dan hebben ook Stalin en
zijn verwanten alle redenen om hem te
vrezen.

( TV Vrachten, die de tegenwoordige oor^
log deden losbarsten, hebben zeker van-
daag nog niet uitgewerkt. Wij achten het
niet waarschijnlijk, dat zij zich door den
Paus van Rome en den Koning van Italië
zullen laten boeien. En wij willen daarom
in de eerste krant van het nieuwe jaar tot
alle revolutionnaire arbeiders in het N.A.S.
zeggen: In de verhoudingen van vandaag
komt het er op aan zoveel mogelijk klasse-
genoten te doen begrijpen:
Het kapitalisme is wereldvijand No. l!

*) Golijn sprak nog over daf thema in zijn
Nieuwjaars-radiorede voor de N.C.R.V.

Duits Front m de Arbeid
Nationaal-socialistische
Kameraadschap

De weekoverzichtschrijver van de „Haagse
Post" schreef in zijn blad van 23 Dec. j.L:

„Opmerkelijk zijn de berichten, dit. ons
bereiken uif de wereld der Duitse industrie,
en in het bijzonder uit de wereld der ar-
beiders. Hun leven is niet licht of aange-
naam, maar tallozen hunner zijn nu vol-
strekt niet ongeduldig. Wat zij te verdragen
hebben, dragen zij met zekere verwachting.
Zij zien gelijkheid om zich heen.*) In de
machtige, nieuwe fabrieken, die met staats-
steun worden opgericht, zijn geen afzon-
derlijke cantines meer voor de verschillende
graden van medewerkers; alles zit samen,
directeur en Slowaakse grondarbeider. Alles
heef kameraad. Dit moge dan een zeer
uiterlijke vooruitgang voor den arbeider zijn,
hij verwacht er meer van, als de dingen
zich zo verder ontwikkelen. Of die verdere
ontwikkeling nationaal-socialisme of bolsje-
wisme zal heten, is hem om het even. Het
vooruitzicht er 'op, doet hem de lasten van
het ogenblik gemakkelijker dragen. Daar-
voor verdraagt hij ook, geduldiger dan zijn
chefs, het gebral van de propagandisten,
die ieder in de fabriek, van hoog tot laag,
op bepaalde uren moet aanhoren."

Dit bericht heeft ons getroffen. Er is geen
sprake van, dat de schrijver een bewonde-
raar van Hitler-Duitsland is, een vriend
van het nationaal-socialisme. Hij is integen-
deel bekend als een man, die in zijn, jour-
nalistieke loopbaan last ondervond van zijn
anti-nationaal-socialistische inzichten.

De verstrekte informatie bevreemdt ons niet.
Nadat Hitler de teugels van het be-

wind in handen nam, deden zich conflicten
voor tussen zijn aanhangers. Zij', die van
oordeel waren, dat de leiders van de fas-
cistische dictatuur het „socialisme" in de
steek lieten en voor het kapitalisme bogen,
hebben het onderspit gedolven in de partij
van Hitler. Voor zover zij niet uit de
weg geruimd werden, hebben zij als poli-

tieke vluchtelingen (Strasser e.a.) hun agi-
tatie voortegezet. Op grond van de door
hen geleverde kritiek werden wij gesterkt
in onze overtuiging, dat de dwang van de
fascistische dictatuur zich niet alleen be-
perkte tot gewelddadige onderdrukking van
de gehele zelfstandige arbeidersbeweging,
maar bovendien ten behoeve van het kapi-
taal in de regeling der verhoudingen tus-
sen kapitaal en arbeid uitsluitend arbei-
der s vijandig was.

De informaties over de bestaande sociale
verhoudingen in Hitler-Duitsland liepen
sterk uiteen. Er deden zich aan de top
botsingen voor, tussen het partij-apparaat
en de legerleiding en bovendien tussen het
partij-apparaat en bepaalde grootkapitalis-
tische kringen. (Het meest sprekende ge-
val is het vertrek van den grootkapitalist
Thijssen uit Hitlers paradijs).

Wij begrijpen, dat de uiterste krachts-
inspanning, die de oorlog voor Duitsland
in de eerste plaats is, Goering en Goebbels
er toe drijven om geen middel ongebruikt
te laten voor het bewerken van de
brede massa. Als op internationaal politiek
terrein het omzwaaien naar Moskou aan-
vaard moest worden ondanks daaraan ver-
bonden nadelen (die zeker niet gering zijn
gebleken) dan moesten ook voor de binnen-
landse verhoudingen konsekwenties geno-
men worden van de lofzangen op de ar-
beid, die het nationaal-socialisme bij alle
passende gelegenheden laat horen.

Worden nieuwe hulpmiddelen toegepast
om in de bedrijven (er is in het bericht
sprake van de „machtige nieuwe fabrie-
ken", die met staatssteun opgericht zijn)
het „front van de Arbeid" aaneen te suie-
den dan kan daarvan nuttig effect worden
verwacht voor het oorlogsbedrijf van het
Duitse imperialisme1.

Het is waarschijnlijk, dat in het Derde
Rijk nog wel verhoudingen voorkomen,
die een geheel ander beeld opleveren, dan
hierboven beschreven. Doch het verband
is duidelijk tussen de' geschetste verhou-
dingen en de vroegere propaganda, die
met name Goebbels toepaste, toen de Nazi's
nog niet de macht bezaten.

Houdt in de gemeenteraad van Amster-
dam de fascistische dominé Ekering een
betoog, waarin hij het negeren van de ar-
beiders hekelde bij de feestelijke in gebruik
neming van het Amstelstation, dan werd
door hem kwistig lof toegezwaaid aan de •
scheppende arbeid.

Hij liep warm, toen hij de „adeldom van
de Arbeid" verheerlijkte:

„Dit moge dan een zeer uiterlijke voor-
uitgang voor den arbeider zijn, hij'
verwacht er meer van, als de dingen
zich zo verder ontwikkelen".

De socialistische arbeidersbeweging kan er
in haar verschillende schakeringen niet aan
ontkomen, zich rekenschap te geven van
zulke tekenen. Dat geldt voor de politieke
en economische organisaties van het pro-
letariaat.

Ook langs deze weg worden wij er aan
herinnerd, dat voortsjokken in oude trant
tot de ondergang van de zelfstandige arbei-
dersbeweging zal voeren. Het is toch de
volle waarheid, dat de resten van die be-
weging een schamele rol vervullen tegen-
over de geweldige gebeurtenissen van onze
tijd. Klagelijk is de positie van de Stalinisti-
sche partijen, die haar zonnegod in Moskou
aanbidden en zijn gruwelpraktijken toe-
juichen. . . . maar klagelijk is even goed de
slaafse afhankelijkheid der Tweede Inter-
nationale en haar I.V.V. van de eigen
bourgeoisie en haar verschrompelende de-
mokratie, het weerzinwekkende dienstbe-
toon aan den klassevijand.
Ons zeggen de informaties van de „Haagse
Post" met grote nadruk, dat aan de resten
der bestaande socialistische arbeidersbewe-
ging, inclusief haar vakbeweging, niet veel
tijd meer gelaten wordt om tot inkeer
en zelfbezinning te komen. Het makke-
lijke geloof van het reformisme brengt ons
het socialisme en de vrijheid evenmin als
het tot verval en bederf voerende Sta-
linisme.

*) Aan boord van de in Amsterdam voor
rekening van Moskou gebouwde „Joseph Stalin",
is bitter weinig rekening gehouden met het
qelijkheidsbeéïnsel.

(Red.).



KERSTOVERPE3NZINGEN.
NAAR NIEUWE STRIJD.

(G. P.)- Toen wij ons hedenmiddag gin-
gen neerzetten om onze gedachten weer
te geven over hetgeen door Jen heer G.
P. J. E. M. van Weezenbeek, rijksinspec-
teur van de werkverschaffing in de ,,Nw.
Rott. Crt." van 8 Dec. j.l. was geschreven,
(het was voor de uitgezogen werklozen
zeker bedoeld als St. Nicolaasgeschenk)
en behandeld in „De Arbeid" van 22 Dec.
1939, klonk door de radio een mannenstem
met een Duits accent. Daarna een vrou-
wenstem sprekende over de Kerstgedachte,
over de ontredderde wereld, over de el-
lende, die er geleden wordt, over hen die
voor het vaderland zijn gevallen, en over
het geloof in Christus, vooral in deze tijd.

Tot besluit werden wij vergast op het
schone lied „Stille nacht, heilige nacht",
waarna de mededeling kwam, dat de uit-
zending van uit Den Haag was afgelopen.

Naar de spraak te oordelen kwam deze
Kerstboodschap niet uit het huis van den
proletariër. In deze kamer zal de kachel
vrolijk gebrand hebben, was ongetwijfeld
de dis goed voorzien en kon men spreken
van „Vrede op aarde". Toen wij daar tus-
sen door een kinderstem hoorden, gingen
onze gedachten uit naar zovele kinderen
van arbeiders, die niet alleen deze dagen,
maar altijd de zegeningen van deze maat-
schappij aan de lijve ondervinden. Dit leed
wordt niet weggenomen door preken en
gezang, door een "kerstmand van één of
andere liefdadigheidsinstelling. Hoevele pre-
dikers van het evangelie, die door hun
ambt, verbindingen hebben in de arbeiders-
wijken, kennis kunnen nemen van de ge-
weldige tekorten die daar heersen, weten
geen andere boodschap te geven dan „ge-
looft in Christus"! Maar het geloof brengt
geen eten op tafel, kleedt niet dé kinderen,
brengt geen verlossing uit de toestand,
waarin de mensheid door het kapitalisme
is gebracht. Een figuur uit het verleden
staat ons voor ogen, n.l. de lichtende fi-
guur van den gewezen predikant Domela
Nieuwenhuis, die, na de ellende in de
arbeidersklasse te hebben doorvoeld, ge-
broken heeft met het. z.g. Christendom en
zich in dienst stelde van het Socialisme.
Want deze maatschappij-orde, het kapita-
lisme, het privaatbezit, is de veroorzaker
van de ellende en wanorde, waarin de
massa's van arbeiders en daarmee gelijkge-
stelden, nationaal en internationaal wor-
stelen.

Onze gedachten gaan uit, naar de mil-
Hoenen arbeiders in uniform, die onder
de leuze demokratie en vaderland elkander
vermoorden; de demokratie die hun hun
rechten ontneemt; het vaderland, dat hen
als •werkenden of werklozen uitbuit en
wanneer zij voor het kapitalisme geen vol-
doende winst meer opleveren, op straat
smijt en afscheept met een fooi, te veel
om van te sterven en te weinig om van te
leven.

Kameraden, leest en herleest de gedachte
van het kapitalisme, vertolkt door den heer
Weezenbeek, over de werklozen; wat men
met hen voor heeft, hoe men over hen
oordeelt. De steun is te hoog; er is geen
prikkel voor werk. Hoe durft de man deze
woorden te schrijven? Zijn oordeel geeft
ons al de zekerheid, dat hij de mentaliteit
en de arbeidszaamheid van de gehele ar-
beidersklasse en speciaal de werklozen, op
geen stukken na kent. Verkeer tussen de
werkers zou hem een andere taal doen

spreken. Ziet hen ploeteren in de werk-
verschaffingen vaak zelfs beneden hun
steun. Ziet hen 's morgens gaan op de fiets
één of anderhalf uur rijden, of met de
bus, om te gaan spitten in de zware klei
met zelfs geen beschutting om hun brood
te eten, ja zelfs geen privaat. Waar haalt
gij, verdedigers der kapitalistische wanorde,
de moed vandaan, om zo over slachtoffers
van uw eigen orde te spreken? Gij spreekt
over te weinig vakbekwamen als gevolg
van de verkeerde toepassing van de steun-
regeling. Is dat de schuld van de werklo-
zen? Het is het stelsel zelf, dat deze toe-
stand schept! Immers er wordt geen fa-
briek gebouwd met de gedachte, hier kun-
nen wij zoveel bouwvakarbeiders aan wer-
ken, hier kunnen zoveel wevers weven,
hier kunnen zoveel dekens gemaakt wor-
den, hier kunnen zoveel mensen mede ge-
dekt worden. Neen, zo is het niet. Alreeds
bij de voorbereiding van de bouw wordt
al berekend, hoeveel of de fabriek op moet
brengen. En als deze dividenden niet be-
vredigend worden geacht, dan worden
oudere vakmensen ontslagen en aan de
gesel van de werkloosheid prijsgegeven.
Dan wordt de jeugd ingeschakeld voor
minder loon om de dividenden weder op
peil te brengen, tot ook die jeugd weer een
leeftijd krijgt, waardoor zij een gezin vor-
men, zodat zij een loon moeten verdienen.
Dan gaat zij dezelfde weg als haar oudere
maats. En als de arbeiders naar elkaar
toegroeien, zich trots verschil van wereld-
beschouwing tot één geheel aaneensluiten
en zich verdedigen, dan vinden zij allen
die belang hebben bij deze kapitalistische
maatschappij en ook hen, die zeggen „so-
cialist" te zijn tegenover zich. Dan zien wij
hen, die door de arbeiders op een goed be-
taalde post in een vekverenigingskantoor
zijn gebracht, zich tegenover het strijdende
proletariaat, dat voor een beetje meer le-
vensgeluk vecht, stellen. Het kan ook niet
anders, zij zijn van socialist nationalist ge-
worden en dragen verantwoording voor
deze maatschappij. Ook de ster, sikkel en
hamer uit het Oosten, eens het licht in de
duisternis, ook zij is gedoofd door het
Stalinisme, dat verachting brengt.

Toch moedig voorwaarts!
Het stelsel biedt geen uitkomst meer.

Stelt je in dienst van het Socialisme!
Kameraden, meldt je voor je klasse, voor

je gezin, voor de mensheid, voor een maa£-
schappij waar recht en arbeid bestaan voor
een ieder die werkt, de socialistische maat-
schappij. En zij komen uit doffe berusting
uit de proletenhuizen. Wij zagen er weer,
die tien jaren door teleurstelling zich op
de plaats rust hadden gesteld, actief deel-
nemen. Wij zagen hen gaan in de barre
kou samen op stap huis aan huis colpor-
terende hun socialistisch woord, tachtig
kranten in een luttele tijd. Wij zagen maats
nauw met ons verbonden, colporterende
met de „N. F.", in een wip hadden ze alles
verkocht. Makkers in Hilversum volgt het
voorbeeld van deze maats, er is vraag naar
het werkelijke socialistische woord. Dit ge-
zamenlijk optrekken brengt kameraadschap,
vertrouwen en achting voor elkaar. Vooral
zij, die zeggen te behoren tot de voorhoede,
moeten begrijpen, dat zij, door hun activi-
teit te tonen, zij slechts hun plicht doen
tegenover hun klasse!

Hilversum, 26 December.

WERKLOOSHEIDSPROBLEMEN
Bekeken door reactionnaire bril

DE LONEN IN DE WERKVER-
SCHAFFING ZIJN TE HOOG.

Een zekere konsekwentie in de beschou-
wingen van den heer v. Weezenbeek is er
ongetwijfeld te onderkennen. Indien men,
zoals hij, op het standpunt staat, dat de
werklozensteun omlaag moet, dan komt
men er vanzelf toe, dat hetzelfde dient te
geschieden met de lonen in de werkver-
schaffing. De heer v. Weezenbeek kent
aan een goede werkverschaffing in de eer-
ste plaats waarde toe tot het „tegengaan
van lediggang". De loonregeling dient ge-
baseerd te zijn op tariefionen, wil men ten-
minste dragelijke prestatie verkrijgen. Het
basisuurloon vormt het uitgangspunt voor
het vaststellen der tarieven, waarin ge-
arbeid wordt.

Dat is alles goed en wel, zo redeneert de
heer v. Weezenbeek, maar de arbeiders in
de werkverschaffing verdienen lonen, die
boven de lonen in het vrije bedrijf uitgaan
en daartegen is zijn geschrijf gericht. Hij
zegt daarover o.m. het volgende:

„Voor de meeste werkverschaffingen in
ons land doet zich tegenwoordig de moei-
lijkheid voor, dat de basisuurlonen voor de
werkverschaffing werden vastgesteld in de
tijd, toen vele goede vakarbeiders werkloos
wareu.

De betrekkelijk hoge Ionen der vakar-
beiders bepaalden mede het peil, waarop
het basisuurloon voor de werkverschaffing
werd vastgesteld.

In de laatste jaren verdwenen gelukkig

vele vakarbeiders bij de werkverschaffing,
omdat zij weer in het normale bedrijf wer-
den opgenomen. In de werkverschaffing
bleven hoofdzakelijk over: ongeschoolden,
ouderen en om andere redenen minder
bruikbare krachten.

De bestaande basisuurlonen werden ech-
ter in de regel niet verlaagd, integendeel
werden zij geleidelijk, mede door invoering
van emolumenten, nog iets opgevoerd.

Het gevolg was, dat voor de in de werk-
verschaffingen overblijvende groepen werk-
lozen de werkverschaffingsionen in vele ge-
vallen gelijk of zelfs hoger zijn, dan de
lonen die de betrokkenen in het vrije be-
drijf zouden kunnen verdienen.

Dat er zodoende geen prikkel overblijft
tot het zich onttrekken aan de werkver-
schaffing, behoeft geen nader betoog.

Werkverschaffingslonen van 24 gulden per
week en soms zelfs meer voor tewerkge-
stelden uit gemeenten als Rotterdam en
Den Haag, zoals die veelvuldig voorkomen,
houden gee i prikkel meer in voor het
zoeken naar ,,vrij werk", althans niet voor
die arbeiders, die op grond van hun capa-
citeiten in het vrije bedrijf ternauwernood
20 gulden per week of. ..nog minder waard
zijn."

Er is een tijd geweest, dat publicaties in
de „N. R. C." ons wilden doen geloven, dat
de arbeiders in de werkverschaffing f 50.—
a f55.— per week verdienden. Thans wekt
de heer v. Wöezenbeek de voorstelling, dat
de werkverschaffingsionen f24.— per week
en meer bedragen. Dat is misleiding.

Wij hebben er al vaak op gewezen: de
regeling der werkverschaffingsionen is grof
willekeurig. In de door uitvoerders der

werken vastgestelde tariefionen zit heel wat
muziek. De onredelijkheid, die men daarbij
begaat, is, dat geen rekening wordt ge-
houden met de soort arbeiders, die tewerk
wordt gesteld. De ervaring leert, dat ploe-
gen arbeiders, die f 16.— a f 18.— per
week verdienen, zeker niet minder hard
ploeteren, dan hun gelukkiger kameraden,
die het tot even in de twintig per week
brengen. Het gebeurt niet zelden, dat de
tariefionen bepaald worden naar de hoe-
veelheid grond, die door bepaalde gerouti-
neerde ploegen wordt verwerkt. Daarbij
komt, dat alle te verwerken grond niet het-
zelfde is. Het gebeurt dan ook niet zelden,
dat men een of meier ploegen als gangma-
kers laat optreden, waarmede dan aange-
toond moet worden, dat een bepaalde ar-
beidsprestatie mogelijk is, terwijl een goed
deel der tewerkgestelden een loon ontvangt,
dat nauwelijks gelijk staat met de steun,
of daaronder ligt. Er is daaromtrent reeds
heel wat feitenmateriaal gepubliceerd en bij
de autoriteiten aanhangig gemaakt.

HUICHELARIJ.

De heren, die de steun en de werkver-
schaffingsionen te hoog achten, plegen
daarbij de huichelarij, dat zij zouden opko-
men voor de arbeiders in het vrije bedrijf,
wier lonen in meerdere gevallen lager zijn
dan die van de arbeiders in de werkver-
schaffing. Want, niet waar, dat ontneemt
aan de tewerkgestelden de prikkel om weer
in het vrije bedrijf te gaan werken.

Zou deze gedragslijn, die de reactie aan-
geeft, in de praktijk worden gebracht, dan
rijst de vraag, hoever in deze gegaan zou
moeten worden. Er zijn bedrijven, waar
volwassen arbeiders bij de tegenwoordige

lonen een heel stuk blijven onder de f 20.—
per week. Indien dus de lonen in de werk-
verschaffing daaronder zouden moeten blij-
ven, dan zouden als regel de werkverschaf-
fingsionen een stuk onder de steun ko-
men te liggen en dus ook de werklozen-
steun in vele gevallen (vooral als het grote
gezinnen betreft) zo ongeveer met een
derde moeten worden verlaagd.

Het komt blijkbaar geen ogenblik in het
deskundige hoofd van den heer v. Weezen-
beek op, dat in de eerste plaats aan de er-
gerlijke uitbuiting van de arbeiders met lage
lonen in het vrije bedrijf paal en perk
moet worden gesteld. Hij en de heren
van de burgerlijke dagbladpers denken er
ook niet aan uit te gaan van het menselijke
begrip, dat ten minste een bestaansminimum
ook voor arbeiders noodzakelijk is. Daarom
huichelen zij, als zij voorgeven een lans te
breken voor de slecht betaalde arbeiders
in de vrije bedrijven.

De moraal van de reactie is geen andere,
dan dat de bedrijven moeten renderen. In
de kapitalistische maatschappij moet bij de
productie en distributie vóór alles het ren-
dement verzekerd zijn, ook al moet men
de arbeiders laten werken voor lonen, zo-
als die bestonden 50 jaar geleden, in de
periode, toen de arbeidersklasse ongebrei-
deld door de bezitters werd uitgebuit.

Daarom zeggen wij tot de arbeiders: Zo-
als gij U aan de ergste loonslavernij van-
een halve ©euw geleden hebt moeten ont-
worstelen door harde opofferende strijd, zo
zult gij ook thans zelf in massa de daad-
kelijke strijd moeten aanbinden tegen -de
reactie, wier streven in het belang van het
ondergaande kapitalisme is: het levenspeil
der arbeidende massa's steeds verder omlaag
te voeren.

OndenvMron inle Me Hamer.
Verbetering leerlingenschaal verworpen

(B.). Alvorens de heren van de Tweede
Kamer met Kerstvacantie gingen, hebben
zij eerst de begroting van onderwijs, kun-
sten en wetenschappen, afgedaan. Op twee
punten is in het land sedert het optreden
van het kabinet-De Geer enige verbetering
verwacht in de ergerlijke en beschamende
toestanden op onderwijsgebied en wel ten
aanzien van de leerlingenschaal, zomede
het veelvuldig voor de klas plaatsen van
den kwekeling-met-akte tegen geen of zeer
weinig loon.

Wat het eerste punt betreft heeft de
minister reeds in de memorie van ant-
woord inzake de onderwijsbegroting 1940
te kennen gegeven, dat bij hem het ver-
langen bestond om een voorstel te doen tot
verbetering van de leerlingenschaal. Doch
kort na het optreden van het huidige ka-
binet kwam de oorlogstoestand, die grote
eisen aan de schatkist stelde. Mocht nu,
aldus de minister, worden overgegaan tot
verlaging van een schaal, die in gunstige/r
omstandigheden verhoogd werd? Een ver-
laging, die in de uiterst onzekere toestand
van het land misschien weer spoedig onge-
daan moest gemaakt worden, een verla-
ging, die tot stand moest worden gebracht,
terwijl uitgaven op militair en economisch
gebied reeds alle financiële krachten op-
eisen? De regering meende, dat dit niet
te verantwoorden was.

Om te doen geloven, dat de minister
evenwel van goede wil is, stelde hij in de
M. v. A. in uitzicht, dat bij het ontwerpen
van de begroting voor 1941 de verbetering
van de leerlingenschaal ernstig onder de
ogen zal worden gezien.

Uit het voorgaande kon reeds worden
afgeleid, dat bij de debatten in de Tweede
Kamer bitter weinig of niets inzake ver-
betering van de leerlingenschaal te berei-
ken zou zijn. Verschillende Kamerleden
hebben over dit punt het woord gevoerd
en aangedrongen op verbetering. Het libe-
rale Kamerlid Wendelaar diende een motie
in, waarin werd voorgesteld, reeds nu maat-
regelen te nemen voor verbetering van de
leerlingenschaal. Maar ook deze motie
werd door de regering afgewezen en door
de Kamer verworpen met 48 tegen 22 stem-
men.

Alzo blijft de afbraak van het volkson-
derwijs, die vooral door de kabinetten Co-
lijn in de afgelopen jaren is bewerkstel-
ligd, gehandhaafd. Minister Bolkenstein
heeft aan de vooravond van de begrotings-
debatten in een bijeenkomst te Utrecht
wel schone woorden gesproken over het
onderwijs, maar daarmede is het onderwijs
niet gebaat. De schoolklassen blijven vol-
gepropt met 50 en meer kinderen, waar-
door het onderwijs onberekenbare schade
wordt toegebracht.

Defensie, defensie en nog eens defensie,
daaraan wordt alle aandacht besteed.
Zeventien ton per dag kosten alleen de
lopende uitgaven van de mobilisatie, doch
voor het onderwijs kunnen geen gelden
worden gevonden voor een verbetering, die
ook volgens den minister een belang is
„van de eerste rang".

KWEKELINGEN—MET—AKTE.
Wij beleven in dit land het schandaal,

dat ongeveer 4500 kwekelingen-met-akte
bij het lager onderwijs voor de klas zijn
geplaatst en dus als volwaardige onderwijs-

krachten optreden, voor welke verant-
woordelijke arbeid een aantal kwekelingen
in het geheel geen loon ontvangen; an-
deren worden met een kleine vergoeding
afgescheept, in het gunstigste geval ont-
vangen deze leerkrachten 900 gulden per
jaar. Kwekelingen met acte vallen buiten
elke regeling ten aanzien van de arbeids-
voorwaarden.

Het Kamerlid van Houten van de Chr.
Dem. Unie, wees er bij de debatten in de
Kamer nog eens op, dat er schandelijke
toestanden voorkomen; men werkt soms
alleen voor reiskosten. En dan te weten,
dat er oudere kwekelingen-met-akte rijn
van boven de dertig jaar, die wel als vol-
waardige leerkrachten worden gebruikt,
doch die er niet aan kunnen denken, om
bij gebrek aan inkomsten in het huwelijk
te treden.

De minister beantwoordt echter de vraag,
of hij bereid is te bevorderen, dat de zelf-
standig optredende kwekelingen-met-akte
een billijke vergoeding voor hun arbeid
ontvangen, ontkennend. Hoewel de minis-
ter waardering heeft voor het werk. dat
velen dezer kwekelingen in d eschool ver-
richten, kan hij toch het feit, dat het uit
onderwijskundig oogpunt geenszins nood-
zakelijk is te achten, dat een zo groot
aantal akte-bezitters als thans bij het on-
derwijs werkzaam is, niet over het hoofd
zien. De minister maakt er zich van af,
door te verklaren, dat het toekennen van
een beloning aan kwekelingen-met-akte aan
de gemeente- en schoolbesturen dient te
worden overgelaten.

De Lager-onderwijswet 1920 kent geen
vergoeding uit 's Rijkskas aan die besturen
voor beloningen aan kwekelingen. De vraag
om de diensttijd, door de bezitters van de
onderwijsakte doorgebracht als z.g. kwe-
keling-met-akte, te doen medetellen voor
het toekennen van periodieke verhogin-
gen, beantwoordt de minister ontkennend.

De minister plaatst zich verder op het
standpunt, dat het instituut van kweke-
ling-met-akte behoort te verdwijnen, daar-
om wil hij niet medewerken, dat een ca-
tegorie lager betaalde jonge onderwijzers
zou ontstaan, al meent hij, dat het beter
is werk te hebben - - ook al wordt dat
slecht betaald - - dan leeg te lopen. Ver-
laging van de leerlingenschaal acht de mi-
nister het belangrijkste, als tenminste de
omstandigheden haar toelaten.

Dat is allemaal goed en wel, maar in-
tussen bestaat het instituut van kwekeiing-
met-akte en het zal ook na het begro-
tingsdebat in de Tweede Kamer blijven
bestaan. Niet alleen, dat de hierbedoelde
leerkrachten schandelijk worden behandeld,
doch er heerst ook in deze de grootst mo-
gelijke chaos. Zoals gezegd, van enige al-
gemene regeling is geen sprake. In Am-
sterdam, Den Haag en Utrecht heeft men
in 4e laatste tijd een loonregeling voor de
kwekelingen-met-akte ingevoerd, die een
stuk ligt beneden de salarisregeling voor
onderwijzers; in andere plaatsen geeft men
aan deze leerkrachten nog minder of niets.'

Intussen is de begroting van Onderwijs
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Voorlopig zal er van enige verbetering
van het lager onderwijs niets komen.

: solidariteit door het l. s. F.
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in 1938

in Finland

Snuffelende in wat oudere papieren
kwamen wij op blz. 359 van het Gemeente-
blad van Amsterdam over 1938 het ver-
slag tegen van een redevoering, die de
voorzitter van de C.P.N, hoeft gehouden
in de Raad van de hoofdstad.

Hij, K. B e uz e m a k e r had op 31 Maart
1938 een motie ingediend „om te proteste-
ren tegen luchtbombardementen op de bur-
gerlijke bevolking, die in strijd zijn met de
bestaande internationale oorlogsrechten".

Een niet alledaags voorstel in een ge-
meenteraad, dat is zeker; desondanks een
voorstel, dat verklaarbaar was, waar in de
gehele wereld afgrijzen gewekt was door
toepassing van zulke oorlogsmiddelen

op de bevolking van Abessinië tijdens
de Italiaanse veroveringsoorlog in dat
deel van Afrika;
op de bevolking van Spanje door Fran-
co en zijn generaals in de burger-
oorlog ;
op de bevolking van China door de
in dat land binnengedrongen Japanse
legers.

Waarom kan de bisschop van Canterbury
zijn verontwaardiging en afkeer aan de
wereld bekend maken over zulke moord-
dadig geweld en waarom zouden gemeente-
raden van grote steden geen protesten
doen horen?

Waarom wordt het protesteren pas aan-
vaardbaar, als de moordlust van vernielers
de eigen stad treft en niet vóór die tijd?

Toen, op 13 April 1938, kon B e u z e -
maker zijn motie aanprijzen -- bereiken,
dat de sociaal-demokraat W o u d e n b e r g ,
de katholiek De Groo t en de liberaal
Ja n s ma achtereenvolgens zich aansloten
bij zijn schildering van de verschrikkingen,
die de bombardementen te weeg brengen,
doch deze heten gaven meteen te ken-
nen, dat zij niet bereid waren voor de
motie te stemmen. Dat lag volgens hen
niet op de weg van de Raad. De initiatief-
nemer trok zijn motie in om een onzuivere
stemming te vermijden.

* * *

Enkele uitspraken van Beuzemaker ver-
dienen hieronder uit het gemeenteblad te
worden overgenomen:

„De heer Beuzemaker zegt, dat hij in zijn
motie de raad voorstelt, afkeuring uit te
spreken over de verschrikkelijke praktijken,
die in de laatste oorlogen ten aanzien van
de niet-strijdende burgerbevolking zijn toe-
gepast. Deze oorlogen dragen een gans
ander karakter dan vroeger; de methoden
verschillen hemelsbreed. Men spreekt te-
genwoordig dan ook van een totalitaire oor-
log, d.w.z. een oorlog, waarbij de aanval-
lende partij niet in het minst rekening
houdt met de menselijke rechten van de
burgerbevolking, doch eenvoudig alles tracht
te vernietigen, niet alleen aan het front,
doch ook in het achterland. Men streeft
naar de vernietiging van de burgerbevolking
in het achterland, om haar daardoor te in-
timideren en in een positie van vertwijfe-

1 ling te brengen. In drie achtereenvolgende
oorlogen is gebleken, dat er geen sprake
meer is van een rechtmatige beveiliging
van de niet-strijdende bevolking."

De drie oorlogen: Abessinië, Spanje, China.
Bijzonderheden en cijfers worden genoemd
om de werking de'r luchtbombardementen
te doen uitkomen. Bekende bijzonderheden
en bekende cijfers.

Daarna komt de voorsteller van de mo-
tie tot zijn conclusie:

„Dit zijn enkele grepen uit de ontroerende
lijst van slachtoffers van deze wijze van
oorlogvoeren. Niet alleen zijn uit alle delen
van de beschaafde wereld, uit Amerika en
Europa, protesten tegen deze bombardemen-
ten geuit, ook verschillende gemeenteraden
hebben zich ie dezer zake uitgesproken.
Wanneer men bedenkt, dat dit de praktijk
van het moment is en dat de internationale
situatie in Europa het vermoeden wettigt,
dat het hiermede niet afgelopen zal zijn,
doch de aanvalspolitiek van bepaalde staten
de zekerheid van nieuwe oorlogen schept,
zodat dus Nederlandse steden in dezelfde
positie kunnen komen als Barcelona, Ma-
drid, Kanton en Peking, dan is het naar
sprekers mening wenselijk, dat de raad
van Amsterdam, naast de talloze protesten
uit het buitenland, op eenvoudige en dui-
delijke wijze zijn afschuw van dit optreden
tegen de burgerbevolking demonstreert door
het aannemen van de voorgestelde motie.
Om die reden heeft spreker haar dan ook
ingediend."

Toen de overige sprekers zich geuit had-
den en de voorzitter van de Raad verklaar-
de, dat B. en W. niet van plan waren aan
de discussie doel te nemen, volgde nog
een poging van Beuzemaker, die de steun
van alle raadsleden wenste, om te doen
uitkomen, waarom naar zijn mening de
Raad van Amsterdam zich wel degelijk kon
uitspreken. In dat korte betoog speelde
Beuzemaker het klaar, om de Moskouse
lezing te geven over de beruchte processen,
die door den katholiek De Groot aange-
sneden waren.

Waar hij wilde voorkomen, dat alléén
de C.P.N, voor de motie zou stemmen,
trok hij haar liever in.

Zo was het toen, ruim l Va jaar geleden.
Nu was er Finland. Gebruik makende van
de sedert l September bestaande oorlog in
Europa en aangemoedigd door het ont-
vangen van Poolse buits na de overwin-
ningen van Hitlers legers, marcheerden
Russische soldaten Finland binnen om van

dit kleine en dun bevolkte gebied te ne-
men, wat niet verkregen kon worden door
besprekingen. Dit gebeurde op 30 Novem-
ber. Stalins rechterhand, Molotow, verkon-
digde aan de wereld: geen oorlog, maar
bevrijding.

Troepen marcheerden en meteen kwam
de Russische luchtmacht in actie tegen
de burgerbevolking. Bommenwerpers zoch-
ten uit de lucht hun prooi. Vrouwen, kin-
deren, hospitalen werden getroffen. Deze
misdaad besmeurde de zaak van het socia-
lisme.

Op 7 December diende Sneevliet de motie-
Beuzemaker van Maart 1938 nog eens in
bij de Raad van Amsterdam. Een netelige
zaak voor Beuzemaker & Co. Die firma
weigerde haar steun voor het in behande-
ling nemen der motie.

Er was niets meer over van de edele
verontwaardiging der C.P.N, over lucht-
bombardementen. Aan de lezers van „Het
Volksdagblad" werd dagelijks de verzeke-
ring gegeven, dat de Moskouse heren al-
leen maar dachten aan bevrijding der Finse
arbeiders en boeren en dat strenge orders
waren uitgevaardigd tegen het treffen der
burgerbevolking!! Foto's in alle bladen over

door Russische bommen aangerichte ver-
woestingen. Die getuigenissen werden aan
de volgelingen der C.P.N, onthouden. Er
is 'geen richting in de arbeidersbeweging,
die zich zo vlot laat bedriegen als de
Stalinistische.

In het nauw gedreven, moest de man
van de QP.se motie van 1938, Beuzemaker,
spreken. Hij deed dat ook en gaf alleen
wat schimpscheuten ten beste aan de vrien-
den van de reactie en van Mannerheim. Hij
koos de partij van zijn Russische chefs,
die precies datgene deden, waarvan hij
anderhalf jaar geleden Mussolini, Franco
en Japan beschuldigde

Wat bereikte dit heerschap?
Hij liet aan iedereen, die er kennis van

nam, zien, dat het Hollandse Stalinisme
even grif de Russische luchtbombardemen-
ten tegen de Finnen aanvaardt, als de kogels,
waarmee Stalins G.P.Oe. zoveel voortrek-
kers van de Russische revolutie uit de
weg ruimde.

Voor denkende en klassebewuste arbei-
ders is het Stalinisme in het algemeen en
het Hollandse in het bijzonder

een poel van stinkend bederf
geworden.

8EHEROELIES M BAMI.
Op 17 December bevatte de „Nw. Rott.

Crt." 'het volgende bericht:
„Batavia. Als mededeling No. 177 publi-

ceert het centraal kantoor voor de statistiek
de resultaten van een onderzoek naar de
levenswijze van gemeentekoelies te Batavia
over 1937. Het eigenlijke budgetonderzoek
omvatte ruim 200 gezinnen.

Het verbruiksbudget der koeliegezinnen
is eenvoudig'. Het budget van de laagste
loongroep, waarvan het bruto dagloon 30
cent per dag is, bestaat voor 75 procent
reeds uit uitgaven voor voeding en huis-
huur. In de hoogste loongroep, van /1 of
meer per dag, is het overeenkomstige per-
centage 60.

Hef aantal voedingsmiddelen in het koe-
liemenu is zeer groot. In totaal worden 362
soorten voedingsmiddelen gebruikt.

De uitgaven voor voeding van het gezin
stijgen bij toeneming van het inkomen.

De vraag, of in de laagstbetaalde gezinnen
ondervoeding voorkomt, kon niet worden be-
antwoord, doch wel bleek, dat de algemene
toestand van gezondheid en voeding, opper-
vlakkig beoordeeld, beter wordt in de ho-
gere inkomstenklassen.

Inzake de financiële positie is gebleken,
dat het koelie-gezin voornamelijk op krediet
leeft en dat_ van het ontvangen loonbedrag
gemiddeld 65 pet. voor aflossing van schul-
den bij waronghouders en huiseigenaars
wordt besteed.

Uit het onderzoek naar de gezondheids-
en woningtoestanden is gebleken, dat de
drinkwatervoorziening zeer gunstig is. Gun-
stig zijn ook de uitkomsten van het onder-
zoek naar bad- en wasgewoonten."

(Anefa.)
Hoe vlot verdedigen koloniale kapitalisten,
autoriteiten en een groot deel van de
Nederlandse pers de uitkomsten van het
Nederlandse koloniale bestuur? Hoe graag
leggen zij beslag op oordeelvellingen uit
het buitenland, die gunstig luiden?

In de grond van de zaak zijn allen, die in
het openbaar kritiek uitoefenen op het
gevoerde beleid, kwaadwilligen. Dat geldt
voor alle Indonesiërs, die wantoestanden
hekelen in woord en schrift. Dat geldt voor
die weinige Europeanen, die in Indonesië
blijk geven van sterk meeleven met de
Indonesische bevolking. Het geldt tenslotte
voor buitenlandse schrijvers, die tot een
onafhankelijk oordeel komen en met feiten
bewijzen, dat de Nederlandse overheersing
door plat egoïsme gekenmerkt wordt. De
„Haagse Post" van 23 December maakt
er gewag van, dat een Amerikaanse schrij-
ver, Mare T. Greene, in het December-
nummer van „Asia" zich aan „kwaadaardig-
heid" en „tendentieuze voorstellingen" te
buiten ging in een artikel van 4 bladzijden,
waarvan de „Haagse Post" zegt:

„Niets wordt dien lezers bespaard. De
schrijver begint bij J. P. Coen, die als
laatste redmiddel door de Oost-Indische
Compagnie zou zijn uitgezonden, ten einde
door een schrikbewind Insulinde van een
verliesgevend tot een winstgevend object te
maken, hetgeen deze woesteling volbracht.
En hij eindigt met den tegenwoordigen gou-
verneur-generaal Jhr. Tjarda, die door de
Nederlandse regering is uitgezonden met
ongelimiteerde volmachten om op meedo-
genloze wijze elke nationalistische uiting
te onderdrukken en te zorgen, dat de In-
dische ondernemingen dividend blijven be-
talen."

De verontwaardiging van de „Haagse Post"
is zeker wel echt maar uiterst goedkoop. De
redactie van dit blad kon weten, dat vele
documenten uit verschillende tijden afkom-
stig en geleverd door kenners van Indo-
nesië allesbehalve vleiend zijn voor de
exploitanten van het grote en rijke win-
gewest van eeuw tot eeuw.

* * *

Zij, die zo voldaan zijn over de Neder-
landse koloniale praktijken, staan direct
klaar met de opmerking: „Cijfers, die be-
trekking hebben op het leven der Indo-
nesiërs moeten niet met een Nederlandse
maar met een Indonesische maatstaf be-
oordeeld worden".

Alle brave vaderlanders, die zich op die
wijze laten voorlichten, zijn er gauw mee
klaar aan te nemen, dat de Indonesiërs dank-
baar moeten zijn voor de zegeningen, die
hun geschonken worden.

Wij weten beter. In het verleden en het
heden gold, dat het koloniale systeem de

kunst verstaat bodemschatten en bevolking
eenzijdig uit te buiten tot heil van de
brandkast en het lieve vaderland. De wei-
nige gegevens, die het bericht bevat, dat
wij aan de „Nw. Rott. Crt." ontleend heb-
ben, zijn tekenend.

Er is sprake van „de levenswijze van ge-
meentekoelies van Batavia". Let wel... .
gemeentekoelies! Zeker in Indonesië zou-
den publieke lichamen, als werkgever op-
optredend, over de gehele linie moeten
zorgen voor trekkende voorbeelden. Het
particuliere kapitaal heeft geen last van de
behoefte sociale gerechtigheid te laten gel-
den .Batavia behoort tot de grootste ge-
meenten. In de loop der tijden hebben zich
vele Europeanen in die stad verrijkt. Vele
anderen hebben de kunst verstaan op be-
trekkelijk jonge leeftijd met ruime pen-
sioenen te verdwijnen, die ten laste van de
arme Indonesische bevolking komen.

Er is in het bericht sprake van „bruto
daglonen" der gemeentekoelies, die varieren
van 30 cent tot „fl.— of meer". Er zijn
géén cijfers over de sterkte van de be-
staande loongroepen. Die cijfers zouden
van belang zijn o.a. om te weten, hoeveel
gemeentekoelies van Batavia een bruto
dagloon van ... dertig cent „genieten".

Denkt aan de Indische maatstaven!
Tracht te begrijpen, hoe goed het met de
voeding der koelies gesteld moet zijn, als
je leest:

„Het aantal voedingsmiddelen in het koelie-
menu is zeer groot. In totaal worden 362
soorten voedingsmiddelen gebruikt."

Drie honderd twee en zestig soorten
Wat zullen di^ koeliegezinnen zich te goed
kunnen doen! De vraag „of in de laagst-
betaalde gewinnen ondervoeding voorkomt"
kon niet worden beantwoord, doch wel
bleek, dat de algemene toestand van ge-
zondheid en voeding, oppervlakkig beoor-
deeld, beter wordt in de hogere inkomsten
klassen.

Is het niet indrukwekkend? Is het niet
overtuigend? Een officiële enquête in ruim
200 gezinnen.

Weest gerust, christelijke en onchriste-
lijke -- maar dan toch humanitaire -- va-
derlanders! O! weest gerust. Onder Neer-
lands vlag wordt geen honger geleden!
Warm klopt het hart van de gemeente-
koelies van Batavia en van alle Indonesiërs
van dankbaarheid jegens het lage land aan
de Noordzee, dat zich al eeuwen lang offers
getroost om de Indonesiërs welvarend en
gelukkig te maken.

Graag zullen die Indonesiërs ©en groot
deel opbrengen der gelden voor nieuwe
kruisers van de Nederlandse vloot, die in
staat zijn om de zegenrijke verbinding van
de Archipel met het moederland tot in
lengte van dagen te beschermen!

Miinwerkersstaking
in België.

(B.). Terwijl de leiders der reformisti-
sche arbeidersbeweging steeds weer de ar-
beiders trachten wijs te maken, dat de
directe actie een verouderde strijdwijze is
in een ver verleden door het N.A.S. hier
in dit land gepropageerd en toegepast, blijkt
tioch steeds weer opnieuw, dat de arbeiders
deze strijdwijze in de praktijk moeten bren-
gen, omdat de parlementaire- en onderhan-
delingstaktiek — met inbegrip van de col-
lectieve contracten - - onbevredigende re-
sultaten voor de arbeiders afwerpt.

Na de stakingen van zeelieden, haven-
arbeiders en bouwvakarbeiders in dit land,
beleefde België het de vorige week, gedu-
rende de Kerstdagen, dat ongeveer 40.000
mijnwerkers van drie bekkens in de pro-
vincie Henegouwen, de Borinage, het Cen-
trum en Charleroi, in staking gingen.

Het geschil loopt hier over de arbeids-
duur. Er is n.l. per 16 Deccember j.l. in
België een koninklijk besluit in werking

getreden, waarbij, met het oog op de inter-
nationale gebeurtenissen en de daaruit
voortspruitende economische behoeften, het
aantal werkuren van 7Va uur per dag weer
op 8 uur is gebracht, met een maximum
van 45 uur en 20 minuten per week. Een
verzoek van de arbeiders _ aan de regering
om uitdrukkelijk toe te zeggen, onmiddel-
lijk na de oorlog weer de 7Vs-urige arbeids-
dag te doen ingaan, werd afgewezen.

Dientengevolge heeft het bestuur van de
mijnwerkerscentrale in de Borinage in een
manifest aangespoord, dat de mijnwerkers
geen minuut langer zouden werken. Ver-
der werd door de Centrale tegen 29 Decem-
ber een mijnwerkerscongres bijeengeroepen.

De mijnwerkers zelf voelden er echter
niets voor om vorige week Dinsdagmorgen
op de nieuwe regeling in de schachten af
te dalen. Op hun vraag, of de nieuwe re-
geling reeds onmiddellijk in werking zou
treden, ontvingen zij een bevestigend ant-
woord.

De arbeiders gingen toen zo goed. als
allen in staking. Reeds spoedig staakten
in de Borinage, het Centrumbekken en de
de streek van Charleroi, ongeveer 30.000
mijnwerkers. In het bekken van Luik en in
Limburg, waren de arbeiders aanvankelijk
aan het werk gebleven, doch in de pro-
vincie Luik heeft men zich later bij de
staking aangesloten. Volgens de correspon-
dent van „Het Volk" waren er vorige
week Dinsdag ongeveer 40.000 stakers.

Het bestuur van de moderne mijnwer-
kersbond zat met deze staking dood verle-
gen. Het heeft getracht de werkgevers te
bewegen, het besluit van de regering niet
toe te passen, alvorens het mijnwerkers-
congres een beslissing zou hebben geno-
men, teneinde de arbeiders niet de indruk
te geven, dat zij voor een voldongen feit
werden gesteldd. Maar de werkgevers heb-
ben dit verzoek afgewezen.

Het ligt wel voor de hand, dat de Bel-
gische mijnwerkers nog andere grieven heb-
ven hebben, die de ontevredenheid hebben
aangewakkerd en de strijdbereidheid bevor-
derd. Ook in België wordt in de huidige
omstandigheden een beroep gedaan op de
opofferingsgezindheid van de arbeiders. Ter-
wijl men van de mijnwerkers vraagt lan-
ger te werken, verzet de bourgeoisie zich
tegen de extra-belasting op de buitenge-
wone oorlogswinsten. De mijneigenaars
hebben de loonovereenkomst opgezegd en
zijn uit de gemengde mijncommissie getre-
den, omdat de regering weigerde de jongste
prijsverhoging van drie francs per ton
steenkolen goed te keuren. De mijnwerkers
zeggen dan ook: de werkgevers willen geen
enkel offer brengen en alle lasten op de
schouders van de arbeiders afwentelen.

Vorige week Woensdag heeft de sta-
king zkh nog verder uitgebreid. In de
loop van die dag heeft onder leiding van
den minister van Arbeid en Sociale Voor-
zorg een conferentie van gedelegeerden der
mijnwerkers en mijneigenaars plaatsgehad.
Van de zijde der mijnwerkersgedelegeerden
werd voorgesteld de verlenging van de ar-
beidsduur afhankelijk te maken van de vol-
gende voorwaarden: 1. De toepassing van
het besluit mag de arbeiders boven de
grond geen schade toebrengen; in drie ar-
beidsweken zal ten hoogste één dag van
de tijd, dat het werk heeft stilgelegen,
worden ingehaald; 3. het koninklijk be-
sluit moet van, tijdelijke aard zijn.

Inmiddels heeft de eerste minister Pier-
lot in de Senaat verklaard, dat terugge-
keerd zal worden tot de normale arbeids-
duur, zodra het leger weer op vredesvoet
zal zijn gebracht. Nadat de werkgevers
hadden verklaard, dat de aanplakbiljetten,
waarop de arbeidstijdverlenging is aange-
kondigd, zouden worden weggenomen, zou
den mijnwerkers worden verzocht om Don-
derdag 28 December weder aan het werk te
gaan op voorwaarde van 7Va uur per dag.
In het mijnwerkerscongres zou dan nader
de kwestie van de arbeidsduur worden be-
sproken.

Wij constateren met voldoening, dat ook
in de bestaande verhoudingen de stoot-
troepen van de Belgische arbeidersklasse
zich in beweging zetten, wanneer het om
grote belangen van de brede massa gaat.
Het zou er troosteloos uitzien voor de ar-
beiders, wanneer zij er zich toe zouden
bepalen de boodschappen van autoriteiten
en werkgevers in ontvangst te nemen in
plaats van met de daad te bewijzen, dat
zij voor eigen zaak opkomen.
Omdersdirift:

Reeds vóór het miinwerkerscongres op Vrij-
dag 29 December j.l. bijeenkwam, was een deel
der stakers onder de druk van hun bestuurders
aan het werk gegaan. Door het besluit van
het congres werd de staking algemeen als
geëindigd beschouwd.

Op het congres zelf was heel wat oppositie
tegen het voorstel van het bestuur tot het
doen van concessies ten aanzien van de ver-
lenging van de arbeidstijd, voordat de werk-
gevers" zouden tonen een offer te brengen en
alle mogelijke maatregelen te nemen om de
productie te doen stijgen. In de Borinage zijn
sedert enige maanden vijf mijnen van Flénu
gesloten.

De socialistische minister van Buitenlandse
Zaken, Spaak, was in het congres aanwezig en
heeft al zijn invloed aangewend om het voor-
stel van het bestuur te doen aanvaarden. Het
congres besloot ten slotte, de kwestie van de
arbeidsduur te onderwerpen aan de bespreking
door de plaatselijke en gewestelijke afdelingen
van de bond. Intussen zou aan de regering
worden gevraagd het dekreet inzake de ver-
lenging van de arbeidstijd op te schorten.
Aan de afdelingen zal worden voorgesteld onder
bepaalde voorwaarden de verlenging van de ar-
beidstijd te aanvaarden. Na raadpleging van de
afdelingen zal zo nodig opnieuw een congres
worden bijeengeroepen.



DUURTE, LOOD ER
DE POSITIE DER WERKENDE
ARBEIDERS.

(B.) De eerste vier maanden oorlog in
Europa hebben wij achter ons en in De-
cember constateerde het Amsterdamse
Bureau voor de Statistiek reeds een alge-
mene stijging der prijzen van de levens-
behoeften van bijna 6°/o sedert Augustus
1939. Voor de voeding was die stijging
bijna 10°/o.

Aannemende, dat deze cijfers de juiste
stijging aangeven (zij worden door menig-
een aan de lage kant geacht), zullen wij
aan de hand daarvan nagaan, hoe het nu
met de materiële positie van de Neder-
landse arbeidersklasse gesteld is. Daarbij
moeten wij in het oog houden, dat de
index-cijfers van de groot-handelsprijzen,
berekend door het Centraal Bureau voor de
Statistiek op 5 Dec. j.l. met bijna 20%
waren gestegen sedert Augustus j.l. Al
stijgen deze prijzen sneller en sterker, toch
geven zij de richting aan van de klein-
handelsprijzen, hetgeen in dit geval be-
tekent, dat wij met een verder gaande
duurte te maken zullen krijgen.

Nu heeft het Centraal Bureau voor de
Statistiek nog gegevens verzameld over de
loonbeweging na Augustus 1939. In de pu-
blicatie wordt daarover gezegd: „een aan-
tal arbeiders geniet thans reeds enige ver-
meerdering van inkomsten, meest als ge-
volg van een toegekende loonbijslag. Het
laat zich aanzien, dat de toeslagen zich nog
zullen uitbreiden".

De publicatie zegt dan verder:
i

„Alle beschikbare gegevens samenvat-
tende, kan men het aantal ondernemin-
gen, waar een loonbijslag of loonsver-
hoging in de laatste maanden is inge-
voerd, dfln wel reeds besloten is de-
ze(n) zeer binnenkort in te voeren,
ruwweg schatten op 20 a 25 duizend,
en het aantal arbeiders op een cijfer,
dat de 200 duizend nadert. Meestal
bedraagt de bijslag tot dusver 5%. Doch
ook hogere percentages komen voor,
voornamelijk voor kostwinnaars en
kinderrijke gezinnen. Ook zijn er ge-
vallen, waarin men voor 1940 reeds
thans in een verhoging van de eerste
bijslag heeft voorzien".

Op grond van deze gegevens staat het
dus zo, dat in de vier eerste oorlogsmaan-
den bijna 200 duizend arbeiders een duurte-
bijslag hebben verkregen als regel van 5%.
Indien men er nu rekening mee houdt, dat
er in Nederland minstens 2 Va millioen ar-
beiders zijn, dan „geniet" tot heden verre-
weg het grootste deel der arbeiders het
volle nadeel van de verminderde koop-
kracht door de duurte.

Maar ook de arbeiders, die wel een
duurtetoeslag ontvingen van voor het me-
rendeel 5%, boeken de achterstand als ge-
volg van de inmiddels weer hogere prijzen
der levensbehoeften.

Derhalve is de ophef, die o.a. gemaakt
wordt door de „Arbeiderspers", over de
reeks van resultaten op het gebied van de
„loonbewegingen" bereikt in onderhande-
lingen van de erkende vakbonden met de
werkgevers, misplaatst en misleidend. De
redactie van „De Bouwer", orgaan van de
moderne bouwarbeidersbond, dreef kort ge-

. leden de misleiding zover, dat zij „h-et re-
sultaat" door onderhandelingen voor de
bouwvakarbeiders bereikt, voorstelde als
het bewijs, dat de directe actietaktiek een
„verouderde" methode is. En dat, terwijl
ieder weet, dat de Amsterdamse bouwvak-
arbeiders door het toepassen van directe
actie (zelfoptreden der arbeiders) 10% loons-
verhoging veroverden, terwijl twee maan-
den later de onderhandelingen slechts 5%
bijslag opleverden.

DE POSITIE VAN DE WERKLOZEN.
De redactie van „Het Volk" noemde

het een „heugelijke mededeling", n.L, dat
.de regering heeft besloten om met ingang
van 18 December op de werklozensteun en
de lonen in de werkverschaffing een duur-
tebijslag van 5% te verlenen.

Men kan zich natuurlijk op het stand-
punt plaatsen: beter een half ei, dan een
lege dop. Ten overvloede zij hier opge-
merkt, dat wij niet willen zeggen, had den
werklozen liever niets gegeven. Maar wij
zeggen wel heel nadrukkelijk, dat het toe-
kennen van deze armzalige duurtebijslag
bewijst, dat de reactie in dit land nog altijd
stevig aan de touwtjes trekt. Want voor
de gesteunde werklozen en de arbeiders in
de werkverschaffing geldt nóg meer dan
voor de werkende arbeiders, dat 5% veel
en veel te min is.

Maaktlmet jullie
weekblad

,DE ARBEID'
propaganda onder
anders- en
ongeorganiseerden

Er moet steeds weer de aandacht op
worden gevestigd, dat den gesteunden en
tewerkgestelden in de werkverschaffing
geen enkele compensatie is gegeven voor
de 5% koopkrachtvermindering, als gevolg
van de stijging der prijzen van de levens-
middelen in de' periode van September
1936 tot September 1939. Met de werk-
lozen staat het dus kort en goed zo, dat zij
sedert September 1936 een koopkracht-
mindering hebben te boeken van 11%. Daar-
bij moet er nog rekening mee worden ge-
houden, dat de voedingsmiddelen alleen
met bijna het dubbele zijn gestegen, dan
dit met de algemene prijsstijging het geval
is. Dit laatste feit moet een reden temeer
zijn, om de 'werklozensteun en de lonen
in de werkverschaffing behoorlijk te ver-
hogen, aangezien het beetje geld, waarvan
de betrokken gezinnen moeten leven in
hoofdzaak voor voeding besteed moet wor-
den.

Met deze feiten heeft de sociaal-demo-
kratlsche minister van Sociale Zaken blijk-
baar geen rekening gehouden. Als hij het
wel gedaan heeft, dan deed de regering—De
Geer het zeker niet en het staat nu een-
maal zo, dat een soc.-demokratische mi-
nister in een burgerlijke regering bitter
weinig voor de arbeiders kan doen. De
„Nw. Rott. Crt." prijst de redactie van „Het
Volk", dat deze er rekening mede houdt,
dat de nu toegekende 5% een wekelijks
bedrag van f 100.000.— van de overheids-
middelen vordert. Daar moet men niet zo
licht over denken. Door de socialistische en
burgerlijke nationalisten wordt veel minder
licht gedacht over de zeventien ton per
dag, die nodig zijn voor de lopende uit-

gaven in verband met de mobilisatie.
Daarbij komt nog dit, dat de regering de

5% duurtetoeslag aan de werklozen heeft
beschikbaar gesteld, voorlopig tot 2 Maart
1940, dus voor de tijd van nog geen drie
maanden. De burgerlijke bladen zijn zo
lekker als kip, dat dan weer de gelegen-
heid daar is om opnieuw te overwegen, of
de 5% duurtetoeslag weer niet van de ge-
zinnen van de gesteunden en de arbeiders
in de werkverschaffing moet worden af-
genomen.

De enig juiste conclusie, die de arbei-
ders uit de feiten, die wij in dit artikel
hebben gememoreerd, hebben te trekken,
is, dat zij eindelijk gaan inzien, hoe ver-
keerd het is om hun belangen toe te ver-
trouwen aan de leiders van de erkende
vakbeweging en van sociaal-demokratische
ministers. In stede, dat de directe actie-
taktiek zou zijn verouderd, is er nooit een
tijd geweest, die het voor de arbeiders zo
noodzakelijk maakte, dat zij door het toe-
passen van de buiten-parlementaire strijd-
methode de reactie noodzaken om aan hun
verlangens tegemoet te komen.

Arbeiders' strijdt mee voor de volgende
eisen:

Verbetering van de werklozen-steun-
regeling ten minste tot het peil van
vóór Juli 1934 met handhaving van de
bestaande emolumenten; afschaffing
van alle maxima's en alle vastgestelde
loonnormen, waardoor het steunbe-
drag begrensd wondt.

Ter bestrijding van de werkloosheid
productief werk (waaronder begrepen
alle vormen van werkverschaffing) te-
gen normale arbeidsvoorwaarden en
invoering van de 40-urige arbeidsweek
zonder loonderving; intrekking van alle
overwerkvergunningen.

De sociale minister
van Sociale Zaken.

AFGEWEZEN
VERBINDEND-VERKLARING.

(...dt.). De wet op de bindend- en on-
verbindendverklaring van Collectieve Ar-
beids-Overeenkomsten is een van die so-
ciale kaneelhompen, die de arbeiders als
een der zegeningen van de reformistiscke
en confessionele vakverenigingsstrategie in
de hand worden gedrukt, opdat zij al zui-
gende, maar zoet zullen blijven.

Nog pas enkele weken is: net geleden,
dat b.v. in het schildersbedrijf afstand ge--
daan is van een actie tot contractsverbete-
ring, onder het motief, dat de pas verkre-
gen verbindend-verklaring van de C.A.O.
nog niet voldoend lange tijd in werking
was, om haar vruchten voor de arbeiders
en het bedrijf te kunnen opleveren. Dus
eerst nog maar rustig laten doorwerken,
ondanks te lage lonen en andere sociale
ongerechtigdheden.

Daarover wilden wij het echter in dit
bestek niet hebben. Wel over een contract,
dat niet verbindend-verklaard is, n.l. dat
in het stukadoorsbedrijf.

Een eerste verzoek tot verbindend-ver-
klaring van dit contract was van de be-
drijf sraad uitgegaan voor het contract 1938-
1939. Dat was onder minister Romme, den
katholieken demokraat. Deze wees de ver-
bindend-verklaring af. Het motief daar-
voor: de lonen in het stucadoorsbedrijf zijn
te hoog.

De bedrijfsraad in het stukadoorsbedrijf
gaf echter geen kamp. Opnieuw werd de
verbindend-verklaring aangevraagd, nu voor
het contract 1939-1940 en klaarblijkelijk
had men nu goede hoop, dat het er wel
van zou komen. Was niet inmiddels de
katholieke demokraat aan het ministerie
afgelost door Jan van den Tempel, ex-
schildersgezel en sociaal-demokraat ? Nog
in zijn blad van 28 October j.l. schreef
de voorzitter van de moderne Stukadoors-
gezellenbond, de heer Ant. Poptie:

„Inmiddels stellen wij de zaak zo, dat
iedere minister voor zijn eigen beslissingen
verantwoordelijjk is en het zal ons be-
nieuwen, wat deze minister van Sociale Za-
ken over de stukadoors denkt."

Deze moderne bondsbestuurder behoeft
niet langer benieuwd te zijfn, want het
antwoord is er. Het staat in „Het Volk"
van 28 December j.l. en het is wederom
afwijzend.

Uit genoemd blad nemen wij uit de
ministeriële beslissing het volgende over:

„De minister heeft deze afwijzing ge-
grond onder meer op de overweging, dat
de toenmalige minister van Sociale Zaken
in zijn beschikking van 29 Maart 1939 met
betrekking tot de in de destijds voor het
stukadoorsbedrijf geldende collectieve ar-
beidsovereenkomst vastgestelde uurlonen
onder meer heeft overwogen, dat deze voor
vrijwel alle gemeenten des rijks niet on-
belangrijk uitgaan boven die van arbeiders
in andere bedrijven, die vergelijkbare ar-
beid verrichten, met name van de arbeiders
in het bouwbedrijf en het schildersbedrijf.
Dat deze overweging in het algemeen ook
ten aanzien van de thans ter verbindend-
verklaring voorgedragen uurlonen en ta-
rieven geldt, dat in verband met deze voor
een aantal plaatsen aanmerkelijke over-
schrijding van het normale loonpeil be-
zwaar bestaat om de in de collectieve
arbeidsovereenkomst opgenomen loonbepa-

lingen van overheidswege dwingend aan het
bedrijf op te leggen."

Het vetgedrukte in dit citaat is van
steller dezes. Het bespaart ons de moeite
van een uitgebreid kommentaar. Romme
of Van den Tempel, het is voor "de arbei-
ders lood om oud ijzer, zoals uit voren-
staande wel blijkt.

Wel zal het ons nu benieuwen, wat
partijgenoot Poptie er van zal zeggen. Wat
de „Nieuwe Rotterdammer Courant" en
de „Nederlandse Werkgever" er van zul-
len zeggen, kunnen wij wel dromen. Die
zullen zeker weer niet karig zijn met hun
loftuitingen op dezen, van zoveel zelf-
standigheid blijk gevenden socialen minis-
ter van sociale zaken.

Misschien zegt dit den arbeiders wat.

Faürielw&eüSers.
Aan onze bestuurders en leden.

Als deze krant U bereikt, is het nieuwe
jaar pas begonnen.

Wij wensen U allen een goed en voor-
spoedig strijdjaar! Wat zal 1940 ons bren-
gen?. . . . Ziedaar de vraag, die zeer zeker
ons allen bezighoudt.

Wij gaan het jaar onder buitengewoon
moeilijke omstandigheden in en de toe-
komst zal uitmaken of tenslotte ook de
Hollandse arbeidersklasse in de strijd zal
worden gedreven, die de kapitalistische
orde deed ontbranden.

De kern van hen, die de arbeidersklasse
de onverbloemde waarheid durven voor te
houden is zeer klein.

Was de positie van U allen in de loop
der jaren door loonsverlaging en werkloos-
loosheid reeds bijzonder slecht geworden,
de prijsstijging der meest noodzakelijke
levensbehoeften vergrootte uw ellende nog
meer.

Van strijd der arbeiders voor een beter
menswaardig bestaan is maar weinig sprake.
Men maakt dagelijks propaganda in de
pers der moderne arbeidersbeweging voor
de bereikte „resultaten" ten aanzien van
duurtetoeslag en loonsverhoging, welke in
de praktijk neerkomen op een verhoging
van enkele dubbeltjes, terwijl guldens no-
dig zijn om de ergste gaten te stoppen.

Kameraden, leden en bestuurders van
onze Federatie:

Weest actief! Neemt deel aan het werk
der Federatie, opdat in het belang van U
zelf en Uw gezin, in het belang van Uw
klassegenoten spoedig een periode van wer-
kelijke strijd voor Uw directe belangen
mag aanbreken. .Hoog het revolutionnaire
N.A.S.!

Het Federatiebestuur.

VAN EN UIT
DE ORGANISATIES.

AMSTERDAM.
Een succesvolle ochtend.

De filmochtend van 24 December j.l. is in
alle opzichten een succes geweest. Een uitver-
kocht huis en goed program. Doordat de film
nogal lang was, was er weinig tijd voor massa-
zang en dat daar veel animo voor bestond kon
men bemerken, doordat er verschillende kame-
raden aan het einde om nog enige nummers rie-
pen. Ik kan nu wel vast verklappen, dat et
nog een ochtend komt, waarbij het voorprogram
massazang zal zijn. Mevr. de Gruijter had ook
het succes, dat de samenstellers van het pro-
gram zich voorstelden en bezorgde ons een
gezellig half uurtje met haar sappige Vlaamse
voordrachten.

van het I.S.F.
Wij stelden ons in verbinding met den ver-

tegenwoordiger van het I.A.F. in Oslo*) over de
vraag, op welke wijze en door middel van
welke organisaties de door ons ingezamelde
gelden ten behoeve van Finse arbeidersvluch-
telingen, slachtoffers van de tussen Finland en
Rusland woedende imperialistische oorlog, zou-
den kunnen worden besteed.

Het I.A.F. verklaarde zich volkomen bereid
zijn bemiddeling te verlenen en meldde o.a.,
dat de Zweedse Onafhankelijke Socialistische
Partij eveneens zelfstandig een actie was be-
gonnen. Onzerzijds lieten wij in onze voor-
stellen en verzoeken aan de kameraden in
Oslo duidelijk uitkomen, dat wij op één punt
zeer grote zekerheid moeten hebben: dat met
onze gelden nief de oorlog als zodanig onder-
steund wordt, noch de Finse bourgeoisie en
haar verdere reacfionnaire aanhang. Voor de
Finse arbeiders staat de vijand in het eigen
land. Ook in deze oorlog is er voor de Finse
arbeiders maar één uitweg: het verzet van de
onderdrukte massa's tegen de eigen bourgeoisie,
de vorming van een revolutionnaire arbeiders-
en boerenregering. Alleen daardoor en dus door
de vorming van zo'n regering en door de revo-
lutie zou het Finse proletariaat zich kunnen
onttrekken aan de greep van het Moskouse
imperialisme, het contra-revolutionnaire Sta-
linisme.

De kameraden van het I.A.F. hebben zich in
verbinding met de kameraden van de Onafhan-
kelijke Socialistische Partij in Zweden gesteld,
Wij zijn nadere informaties wachtende. Door de
oorlogstoestand blijven deze informaties echter
veel langer onderweg dan wij wel zouden wil-
len. Het is op die gronden, dat de beslissing
viel op de 22 December uitgeschreven verga-
dering van het L.B. de steunbeweging voorlopig
op te schorten.

Zodra wij positieve informaties hebben en
absolute zekerheid, dat de bestemming der
gelden in revolutionnair-socialistische zin zal
kunnen plaatsvinden, komt het L.B. opnieuw
bijeen, teneinde tot een nadere beslissing te
komen.

Hulp aan de Spaanse kameraden.
Intussen gaat onze hulpverlening aan emi-

granten en andere slachtoffers van kapitalisme,
fascisme en de imperialistische oorlog onver-
moeid voort. Het I.S.F. stelde opnieuw twee-
honderd gulden ter beschikking van de in
Frankrijk vertoevende en in concentratiekampen
zittende Spaanse kameraden. Dat is in korte
tijd / 300.—. De kameraden schrijven ons ech-
ter, dat de nood bijna niet te lenigen is en veel
grotere bedragen gezonden moeten worden om
doeltreffende hulp tot stand te brengen.

De vervolgingen van onze Franse kameraden
nemen toe. Ook voor hen komt hulpverlening
door klassesolidariteit aan de orde.

In Spanje zelf .heerst een woedende terreur,
strijders hebben recht op onze steun. Daarom
wekken wij op met kracht het werk voor het
I.S.F. voort te zetten. Vraagt de I.S.F.-steun-
lijsten en steunbonnen voor de Spaanse kame-
raden en andere vervolgde strijders aan. Toont
dat klassesolidariteit bij ons geen leeg woord is.

Onze kalender.
Onze oplaag was groter dan het vorig jaar. Thans
beschikken wij nog over een beperkte voorraad
kalenders. Waar met onze kalender gewerkt
werd, werd uitverkocht. Afdelingen van het
I.S.F., N.A.S.-orgauisaties en R.S.A.P.-afdelingen,
die nog niet bestelden, verzoeken wij dit nu
direct te doen. In de eerste helft van Januari
zijn er zeker nog vele liefhebbers te vinden.
De prijs bedraagt / 0.25. Bij meerdere exem-
plaren 10°/o korting.

Th. v. D r., secretaris.

*) I.A.F. = Internationaal Arbeiders Front
tegen de Oorlog.

Kam. v. Briesten hield een korte inleiding
over de film en kwam vanzelf naar aanleiding
van de film op de bargeroodog in Spanje, welke,
oppervlakkig bekeken, afgelopen is, maar waar
nog dagelijks kameraden op alle mogelijke en
onmogelijke wijzen worden vervolgd. Een tref-
fend voorbeeld, waarom men afgeslacht kan
worden; 2 doktoren werden ter dood veroor-
deeld, omdat zij revolutionnaire gewonden had-
den verzorgd. Dat de leus fascisme is moord
geen onwaarheid is, blijkt hier uit.

De film „Viva Villa" liet ons zien, dat als
het goede voorbeeld aanwezig is, de massa
voldoende reageert en met succes. Dat het
echter buitengewoon moeilijk is om de macht
te behouden, werd ook goed weergegeven. Hier-
door zien wij, dat wij nog veel inoefen Ieren.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 4
Februari. Gegeven wordt de film „Muiterij op
de Bottnty". Medewerking verleent het P.A.S.-
mannenkoor „De Nieuwe Bouwers", spreker
kam. Bouwman, secretaris N.A.S.

Voorziet U tijdig van kaarten, want er is nu
al een overstelpende aanvraag.

- Secr. P.O.C.
P.S. Het kinderfeest van hef P.A.S., dat

door de zorgen van de P.O.C, zeer goed was
voorbereid, is een groot succes geworden.
Daarover meer in de volgende krant.

(Red. „Arbeid" . )
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