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„Maar hij (dr. Kortenhorst) verbond er de

varwachting aan, dat het misschien zou

kunnen leiden tot een verbod van staking

en uitsluiting, mits waarborgen werden ge-

geven voor een rechtvaardige behandeling

van de belangen. Ik voor mij ga niet zover,

maar misschien — ik laat dit verder geheel

in het midden — zou dit in een volgende

periode mogelijk zijn".

24 November 1939. J. v. d. Tempel

Tweede Kamer.

ACH! IL GAEII!"
Maar niet zonder strijd.

" /

„De kostjes van Van den Tempel smaken ons best.'
RECLAME VOOR DE VLOOT.

Het is de naam van de film, die gefa-
briekt is om reclame te maken voor het
Nederlandse militairisme en die ongetwij-
feld overal in het land vertoond zal wor-
den, die ons deze titel verschafte.

Het aanschouwen van deze film moet
de gezindheid teweeg brengen om nog vele
millioenen te offeren voor uitbreiding van
de zeemacht: Denk er om, vaderlandslie-
vende Nederlanders, dat het erfdeel der
vaderen ongeschonden overgegeven moet
worden aan latere geslachten. Groot-Ne-
derlana1 is een machtig koloniaal imperium.
Het telt meer dan 70 millioen inwoners.
Het dankt zijn* ontstaan aan de taaie vast-
houdendheid en de grote dapperheid van
vroegere geslachten. Het beschikt over rijke
hulpbronnen. Dus moet het mogelijk zijn
die hulpbronnen zo te gebruiken, dat ka-
pers op de kust geen kans krijgen om zich
van delen van het Nederlandse gebied
meester te maken; reeds zijn wij zo ver,
dat de bouw van drie nieuwe slagkruisers
grote kans heeft verwezenlijkt te wor-
den; de geest van Jan Salie moet uitgeban-
nen worden. Alle tegenstand moet over-
wonnen worden. Het gehele Nederlandse
volk met inbegrip van de bruine millioenen
moet offers weten te brengen:

..'t Sal waerachtig wel gaen!"
Belangstelling uit de hoogste regionen

is Teeds geuit, toen de film voor de
eerste maal vertoond werd. Al is het ge-

Held van de
Socialistische Arbeid!

Uit „Hef Volksdagblad" van 8 Januari:

„Een nieuw machinegeweer.

Wasili Degtjaref heeft een nieuw type ma-
chinegeweer geconstrueerd, dat grote voordelen
biedt boven de tot nog toe in gebruik zijnde
typen. Deze laatste werden ontwikkeld in oor-
logstijd en droegen alle nadelige kenmerken
daarvan, daar ze haastig in elkaar gezet zijn.
De voornaamste bezwaren waren wel een te
grort gewicht, geringe trefzekerheid enz.

Degfjaref heeft nu een constructie bedacht
die al deze bezwaren ondervangt. Zijn machine-
geweer munt uit door geringe zwaarte, grote
trefzekerheid en buitengewone eenvoud van
constructie. Degfjaref is door de Sowjetregering'
voor zijn uitvinding beloond met de Leninorde
en de titel van held van de socialistische ar-
beid, terwijl hem ook een gratificatie van 50.000
roebel is toegekend."

bleken, dat de regering een stok achter de
deur nodig heeft om uit de kringen van
de bourgeoisie voldoende geld los te krijgen
voor een betrekkelijk kleine lening, deson-
danks moeten de dromen van het Neder-
landse militairisme verwezenlijkt worden.

Omdat er oorlog is, is de wereld nu vol
van een brutale campagne, die geen ander
doel heeft dan om de verschrikkelijke mid-
delen van verwoesting en afslachting nog
te vervolmaken. De bewerking van de pu-
blieke opinie is in volle gang. Er kan van
een opzweping van gevoelens gesproken
worden, die de mensheid in haar geheel
slechts op een lager plan kunnen neer-
drukken.

Er zal slechts geld zijn voor het bevre-
digen van de generale staven. Er zal geen
geld zijn voor het lenigen van sociale
noden. Er zal geen geld zijn voor de in-
voering van nieuwe sociale maatregelen.
Naarmate het militairisme meer verslindt,
blijft er voor de stoffelijke en geestelijke
belangen van de massk minder over. Voor
wat Holland betreft, is er geen enkele
garantie gelegen in het feit, dat een sociaal-
demokraat het departement van Sociale
Zaken bestuurt. Hem zullen hoogstens
kruimels toegeworpen worden, die hem het
doorvoeren van belangrijke verbeteringen
onmogelijk zullen maken. Zeker in deze tijd
geldt, dat van de massa meer genomen zal
worden, dan aan haar gegeven. Komt de be-
zittende klasse ertoe in de tegenwoordige
verhoudingen gebruik te maken van soc.-
demokratische ministers, dan gebeurt dat in
de eerste plaats om de massa met illusies
te voeden. Door die taktiek slaagt zij; erin
grote delen van de arbeidersbeweging te
verlammen en tot onderworpen aanpassing
aan de eisen van het militairisme te bren-
gen. Deze winst is groot genoeg om een
paar kopstukken van de S.D.A.P. ministers-
posten te verschaffen en daarmee naar het
woord van August Bebel tot gijzelaar van
de bezittende klasse te maken.

GEEN GEVAARLIJKE ILLUSIES.
Het allerminst kan de arbeidersklasse nu

valse illusies gebruiken. Als de bezittende
klasse zich tot leuze kiest: „'t sal waer-
achtig wel gaen", dan moet de arbeiders-
klasse extra op haar hoede zijn. De doel-
einden van de bourgeoisie zijn immers in
vele opzichten tegengesteld aan die van de
arbeidersklasse.

Lang genoeg is Jan van den Tempel mi-
nister van Sociale Zaken, om zijn waarde

.&OOT de arbeidersklasse op die plaats te be-
oordelen. De moderne vakbeweging maakt
alle dagen reclame voor Jan van den Tem-
pel. Dat wordt in het kamp van de bezit-
ters gaarne gezien. In het nummer van „De
Vakbeweging" van l Februari is een arti-
kel opgenomen onder de titel „Activiteit
aan „Sociale Zaken"." Waarom is dit ar-
tikel "geschreven ? Omdat enkele vakbladen
der confessionele vakbeweging mededelin-
gen hadden gedaan over het werk van mi-
nister Van den Tempel. Het blad van het
N.V.V. achtte aanvulling nodig van het goe-
de, dat van dien minister getuigd werd. Zo
ontstond een lijst van uitgetrokken begro-
tingsposten; van reeds verwezenlijkte pun-
ten ; van gedane toezeggingen en van zaken,
die nog in onderzoek of overweging zijn.
Uit de opsomming blijkt, dat de leiders van
het N.V.V. tevreden zijn. De banden tussen
den minister en hen, zijn zo sterk, dat zij
zich wel gedrongen moeten gevoelen de
loftrompet te steken voor Jan van den
Tempel. In het zelfde artikel wordt ook
nog verteld, wat de minister niet wil. Hij
wil geen arbeidsverbod voor 14-jarige jon-
gens en voor 14 en 15-jarige meisjes; geen
arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen; geen
staat-van-dienst boekjes; geen jeugdregi-
stratie door sociale jeugddienst.

Nauwelijks was het blad van het N.V.V.
verschenen, of het bleek, dat Zijne Excel-
lentie zo ver wil gaan met het overnemen
van de plannen van Romme op dit laatste
punt, dat het blad „Herstel" van het R.K.
W.V. zich op 9 Februari voldaan toonde
over het volgen van het door Romme ge-
geven voorbeeld, betreffende jeugd-regi-
stratie.

Difzelfde blad tracht een artitëel van het
katholieke Kamerlid Henri Hermans, waar-
uit blijkt, dat deze apostel van de gods-
vrede constateert:

„Zijn sociale politiek wijkt niet af van
prof. Romme. Wij constateren dit.
Minister Van den Tempel begrijpt vol-
komen zijn nieuwe taak en vervult
ze met ere".

Henri Hermans getuigt van minister Van
den Tempel, dat hij altijd behoorde „tot
de gematigde socialisten". Hij stond naast
Schaper, toen in 1918 Troelstra op de weg
ging van revolutionnaire actie:

„Van de oude revolutionnaire ideën
had hij' geen last. Het nieuwe socia-
lisme vond in hem een overtuigd voor-
stander en uit zijn kritiek op het Plan
van de Arbeid is wel gebleken, dat
hif ook in eigen kring zelfstandig wist
op te treden".

Een uitgesproken vijand van de klasse-
strijd, reikte aan Van den Tempel dit ge-
tuigschrift uit. Hij deed nog meer. Hij be-
sprak de in de Tweede Kamer gevoerde
debatten over „Sociale Zaken". Van den
Tempel moest zich uitlaten over de wens
van den katholieken afgevaardigde dr.
Kortenhorst, representant van het katho-
lieke Werkgevers Verbond, zowel staking
als uitsluiting te verbieden. Wat zei minis-
ter Van den Tempel:

„Dat hij daartegen geen principieel
bezwaar had".

Het kon nu nog niet. Misschien zou het
in een volgende periode kunnen. Is dit
niet afdoende? Het leek er op alsof Van
den Tempel de eer wil verwerven bij1 de
wet een einde te maken aan stakingen en
uitsluitingen.

In welk opzicht die man nog voor socia-
list moet doorgaan is ons niet duidelijk:!
Hij staat met lege handen, als uit de vak-
beweging vooral wordt aangedrongen op
verkorting van arbeidstijd voor de bestrij-
ding van de werkloosheid. Hij komt den
katholieken in het gevlei met de verzeke-
ring, dat voor hem het dogma van de vrij-
heid der vrouw om arbeid te verrichten
niet geldt. Hij wil zich ook niet het dog-
ma aanschaffen om de vrouw onder alle
omstandigheden uit te sluiten van beroeps-
arbeid. Dat willen de katholieke werk-
gevers evenmin.

Men ziet, dat de redactie van de vak-
beweging, die zo haar best deed om de
prestatie van Van den Tempel gunstig uit
te stallen op haar beurt onvolledig was.
Het kwam haar niet gelegen, om de be-
denkelijke opvattingen van Van den Tem-
pel in beslissende vragen ter kennis van
haar lezers te brengen.

Duidelijker kon niet worden aangetoond,
dat de moderne vakbeweging aan de eis
van de bourgeoisie voldoet om de arbei-
ders met valse illusies te voeden en op
de plaats rust te stellen.

ZONDER STRIJD GAAT HET NIET
Als 'de arbeidersklasse niet strijdbaar is,

dan is er wezenlijk gevaar voor verdere
verzakking in het moeras van de klassen-
vrede. Dan is het volstrekt niet denk-
beeldig, dat de sociaal-demokratie en het
N.V.V. de voornaamste rechten van d« ar-
beidersklasse verkwanselden aan den vijand.

Wij hebben wel eens de mening horen
verkondigen, dat Albarda mede zitting nam
La het ministerie—de Geer om te voor-
komen, dat Jan Van den Tempel zich al
te grif in de armen van de bourgeoisie zou
werpen. Wie deze opvatting heeft, kent
grotere waarde toe aan de kleurvastheid
van Albarda dan door diens verleden ge-
rechtvaardigd wordt. De arbeidersklasse zal
zelf moeten oppassen.

Een kleine 40 jaar geleden ging de nog
jonge arbeidersbeweging in strijd om te
voorkomen, dat het stakingsrecht van het
spoorwegpersoneel werd aangetast. Als in
de kop van Van den Tempel de begeerte
leeft, om het stakingsrecht voor alle ar-
beiders te likwideren, dan wordt het zeker
nu al zaak om een front te vormen tegen
deze bedenkelijke voornemens.

In de tijden, waarin we nu leven, kan
ook de arbeidersklasse zeggen: „'t sal waer-
achtig wel gaen", doch dan zal zij zich
op zich zelf moeten bezinnen, vertrouwen
moeten tonen in eigen innerlijke kracht.
Dan zal zij zich voor verdere besmetting
met klassenvrede moeten bewaren. Veel
moet veranderen, wil de arbeidersklasse in
"staat zijn om te voorkomen, dat een Van
den Tenrpel 'in zijn volgende periode toch
tot wettelijk verbod van stakingen en uit-
sluitingen zou komen.

EU PLUIM OP ZIJN HOED
In de „Nw. Rtd. Courant" van 30 Januari

j.l. lezen wij:

„Het laat geen twijfel of de bestrijding van
de werkloosheid zal het onderwerp van de
discussie ook in de Eerste Kamer zijn. Of aan
een dergelijk debat behoefte bestaat, wagen wij
te betwijfelen, omdat alles, wat met dit ge-
wichtige vraagstuk verband houdt, in de Tweede
Kamer reeds uitvoerig besproken is en ook de
Eerste Kamer in de tweede helft van Decem-
ber bij de verhoging van het krediet voor werk-
verruhning aan dit onderwerp aandacht heeft
geschonken.

Maar voor twee dingen hopen wij bij de
debatten te worden gespaard. Het eerste is
een debat in de stijl van wat de parlementaire
redacteur van „De Tijd" (r.k.) in de eerste
dagen van Januari over minister Van den
Tempel's nuchterheid en oud-minister Romme's
ethische zin neerschreef. Die heer Romme zou
volgens dezen redacfeur zich reeds dadelijk
een ander mens hebben getoond dan de heer
Van den Tempel bij hef onderkennen der noden.
Men moest, naar deze schrijver opmerkte, niet
alleen op de economische behoeften en noden
letten, doch ook op de totaliteit der sociale
denkbeelden. De schrijver spreekt van leniging
van noden ten koste van het gezinsleven, omdat
de heer Van den Tempel er geen bezwaar
tegen heeft, indien de vrouw werkt, teneinde
aldus de gezinsinkomsten te verhogen. Minis-
ter Van den Tempel's vraag, of het karakter der
werkverschaffing wel veel verandert door waf
de heer Romme als veredeling aanduidde en
waarmede hij beoogde de arbeiders uit de
werkloosheidssfeer te halen, wordt in „De Tijd"
een nuchtere kijk genoemd, die dea minister
slechts vergunt de zaak van de stoffelijke kanf
te zien.

Het behoeft geen betoog, dat de schrijver
in „De Tijd" deze tegenstelling maakt om tegen-
over den sociaal-detnokraat Van den Tempel
den ethischen, van godsvrucht doordrongen heer
Romme ten voorbeeld te stellen. Ons hebben
deze fwee „artikelen in „De Tijd" echter mef
afschuw vervuld, omdaf hef in de Nederlandse
polifiek al zeer ver gekomen moet zijn, indien
knen in fijden, als wij thans beleven, een man,
kjie opgegroeid is in de arbeidersbeweging,
tyeroordeelf op een vermoeden, dat zijn ge-
moed voor hef lof der werklozen minder be-
wogen zou zijn dan daf van zijn rooms-kafho-
Heken voorganger."

Twee zinsneden lieten wij vet zetten. Is het
niet hartroerend de „Nieuwe Rotterdamse Cou-
rant", die problemen van kapitaal en arbeid
in Nederland altijd uiterst reactionnair be-
kijkt, zo warm te zien lopen voor den sociaal-
demokratischen minister v. d. Tempel?

Het leek ons nuttig de lezers van „De Ar-
beid" dit goede getuigschrift voor te leggen.
Neemt er nota van.



STA AT-VAN-DIENST BOEKJE van
minister ¥an den Tempel

INZAKE DE WERKLOOSHEID.
(B.) De vorige week is Sociale Zaken

in de Eerste Kamer aan de orde geweest,
zoals dat een paar maanden geleden in de
Tweede Kamer het geval was. Sedert de
begrotingsdebatten in de Tweede Kamer
heeft minister Van den Tempel met be-
trekking tot de werkloosheid _.enige. maat-
regelen getroffen, welke door de sociaal-
demokraten geweldig worden uitgebuit.

Bij gelegenheid van het behandelen der
begroting in de Eerste Kamer, is zowel van
burgerlijke als van de zijde der sociaal-
demokraten minister Van den Tempel lof
toegezwaaid. Naar aanleiding van eeii rede,
uitgesproken door het soc.-demokratische
Eerste Kamerlid, Hiemstra, geeft de Kamer-
oyerzichtschrijver van „Het Volk" door de
volgende opsomming het „Staat-van-dienst"
boekje van; den minister weer:

„Duurtebijslag op de werklozensteun en
de werkverschaffingsionen. — Tijdelijke ver-
hoging van de kolentoeslag. — Extra ver-
strekking van margarine en vef. - - Veran-
dering van enige veertiendaagse in week-
kampen. — Vijf ton meer voor bestrijding
van de jeugdwerkloosheid. — Drie millioen
meer voor verstrekking van goedkope le-
vensmiddelen. — Acht ton voor scholing
en herscholing van werklozen. — Twee ton
als bijdrage in de kosten van vervroegde
pensionnering?'

Zijn dat nu zulke beduidende verbeterin-
gen, die speciaal te danken zijn aan een
soc.-demokratischen minister? Deze vraag
moet met de grootste beslistheid ontken-
nend wórden beantwoord. Zulke maat-
regelen werden in de loop der jaren door
andere ministers, ongeacht tot welke bur-
gerlijke partij zij behoorden, genomen en
soms veel doeltreffender.

Begin 1929 was er ook een vorstperiode.
De leiders van de S.D.A.P. en van dé er-
kende vakbeweging waren er toen nog
niet in geslaagd de actie der arbeidersklasse
zover af te breken, als dit in de laatste
jaren het geval is. De N.A.S.-vakbeweging
wist in tal van plaatsen van het land de
arbeiders in beweging te brengen. Het re-
sultaat daarvan was, dat plaatselijk veelal
een extra steun van f 2.50, werd toegekend
en dat, de toenmalige minister van Arbeid
belangrijk tegemoet kwam aan de werk-
lozenkassen, door Op kosten van de over-
heid verlenging van de uitkeringsduur en
een zeer belangrijke verhoging van sub-
sidie aan de werklozenkassen toe te staan.

Thans heeft minister Van den Tempel
op een desbetreffend verzoek van de Fede-
ratie van Bouwvakarbeiders verlenging van
de uitkeringsduur der werklozenkas afge-
wezen.

De duurtebijslag op de werklozensteun en
de werkvêrschaffingslonen, die minister van
den Tempel toekende, is ver, zeer ver

onder de maat. Terwijl in December reeds
de algemene prijsstijging der levensbehoef-
ten 6.9% bedroeg, alleen voor de voeding
10.3%, kwam hij met een armzalige 5°/o
bijslag, die da'n nog tijdelijk is en 2 Maart
a.s. eindigt. En dat terwijl de werklozen,
afgezien nog van de prijsstijging gedurende -,
de oorlog, geen steunverhoging verkregen
voor de koopkrachtvermindering van 5%
als gevolg van de devaluatie van de gulden.

De tijdelijke verhoging van de kolen- <
toeslag steekt wel wat schriel af bij de
concessies, die begin 1929 aan de werk-
lozen werden gedaan. Minister Van den
Tempel geeft thans een extra kolentoeslag
van veertig centen. Over de twee weken,
dat deze toeslag thans verstrekt is (wij
weten niet of deze extra toeslag nog ver-
lengd zal worden), wordt dit een bedrag
van 80 centen, waarvoor nog geen ,mud
kolen Tian worden gekocht. En dat terwijl
wij een vorst- en sneeuwperiode achter
de rug hebben van anderhalve maand.*)

Wij zijn dus van oordeel, dat het „Staat-
van-dienst" boekje van minister Van den
Tempel niet schitterend is. Burgerlijke Ka-
merleden en de redactie van de „Nw. Rott,
Crt." mogen dan deze „in meer dan één
opzicht sympatbieken minister" met in-
stemming tegemoet treden, de werklozen
hebben daartoe, geen reden.

Als een sociaal-demokratische minister
verklaart, dat hij „Ónder de huidige tijds-
omstandigheden, waarin vooral de inter-
nationale toestand een rol speelt, niet het.
initiatief zal kunnen nemen tot een alge-
mene verkorting van de arbeidsduur voor
de bedrijven, waarop de Arbeidswet reeds
van toepassing is", dan mogen deze woor-
den uit het hart gegrepen zijn van de
redactie van de „Nw. Rott. Crt.", doch zij
bewijzen, dat onder kapitalistische heer-
schappij een sociaal-demokratisch minister
geen zier beter de belangen van de ar-
beiders behartigt, dan zulks met burger-
lijke ministers het geval is.

Wie er op let, hoe lang de eis van ver-
korting van de arbeidstijd, reeds door het
N;.V.V. op zijn program van „actie" ver-
meld is, die zal moeten .erkennen, dat dit
v<?or bestrijding van de werkloosheid be-
la'ngrijke middel bij den sociaal-demokrati-
schen minister van Sociale Zaken weinig
kans op toepassing krijgt. Sociaal-demokra-
tische kopstukken, die het beleid van Van
den Tempel prijzen, doen precies hetzelfde
als die leiders der katholieke arbeidersr

' beweging, die zo tevreden waren met hun
Excellentie Romme.

*) Intussen heeft de minister termen gevonden
om de termijn, gedurende welke de etxra-
brandstoffentoeslag wordt verstrekt, met nog
één week te verlengen.

ACTIES EN LOONBEWEGINGEN
HAVENARBEIDERS AMSTERDAM.

(B.). Er is een manifest onder de haven-
arbeiders van Amsterdam verspreid. Het is ge-
tekend „een aantal havenarbeiders". Daarin wordt
geconstateerd, dat drie maanden onderhande-
lingen door de erkend bonden voor de haven-
arbeiders niets heeft opgeleverd.

Enkele maatschappijen hebben voor hun losse
mensen een garantiegeld-regeling ingevoerd.
Doch bij de K.N.S.M. ging dit gepaard met
grote loonsverlaging voor de vasten. Wat men
met de ene hand geeft, neemt men met de
andere weer af.

Voor velen, zowel grijze als groene kaart-
houders en andere ingeschrevenen bij de H.A.R.,
werd nog niets gedaan.

Van de eisen in November gesteld, n.l. ga-
rantieloon voor alle havenarbeiders en 15%
duurtetoeslag is nog niets terecht gekomen,
hoewel de levensomstandigheden steeds duurder
zijn geworden. Daarbij komt nog, dat van de
ontslagenen nog maar drie kameraden op hun
plaats zijn teruggekomen.

Nadat in het manifest wordt gewezen op
de noodzakelijkheid, dat door de havenarbei-
arbeiders één front wordt gevormd van lossen
en vasten, zoals dat destijds in de Antwerpse
havenstaking het geval was, wordt opgewekt
de volgende eisen te ondersteunen:

1. Ontslagenen terug in het bedrijf.
2. 15 °/o loonsverhoging.
5. Garanfieloon voor alle havenarbeiders.
4. Intrekking loonsverhoging voor het vaste

personeel.
Binnenkort worden de havenarbeiders opge-

roepen voor een vergadering.

HAVENARBEIDERS ROTTERDAM.

Nu wij het toch over de havenarbeiders heb-
ben, een enkel woord over die van Rotterdam.
Ook daar brengen de onderhandelingen van
de besturen der erkende vakbonden met de
Scheepvaartvereniging Zuid voor de havenar-
beiders tof dusver niets op tafel.

Het daar bestaande comité uit de haven-
arbeiders gaf tweemaal een blaadje uit in
brochurevorm. De afdeling Rotterdam der Fe-
deratie van TransDorfarbeiders agiteert voort-
durend voor een loonsverhoging van 15% en in
het blaadje „De Federatie" wordt terecht vast-
gesteld, dat thans minder dan ooit is te ver-
pachten, dat de besturen van de erkende
bonden ernstig actie voor verbetering van ar-
beidsvoorwaarden zullen voeren, zodat de ha-
venarbeiders het zelf moeten doen over de
hoofden van die besturen heen.

Er is op het ogenblik niet veel werk in de
havens, mede tengevolge van de vorst. Maar
als er straks waf meer bedrijvigheid komt, dan
zal het nodig zijn, dat de havenarbeiders zich
doen gelden. De prijzen der levensbehoeften
zijn in de eerste vijf oorlogsmaanden reeds
zodanig gestegen, dat met niet minder dan
15% loonsverhoging genoegen kan worden ge-
nomen.

RïJNVAARTPERSONEEL.

Vorstperiode betekent voor opvarenden van
Rijnsleepboten en -schepen werkloosheid. Dat
duurt nu al bijna twee maanden. Het per-
soneel van de ene boot is vroeger ontslagen,
dan van dé andere, doch de laatste weken ligt
zowat de gehele vloot stil.

Als de dooi invalt, dan zullen de werkgevers
de boten en schepen weer in de vaart willen
brengen en kunnen zij weer de nodige Rijn-
mannen gebruiken. De eerste weken zal er
misschien zelfs enige drukte zijn.

Intussen met de arbeidsvoorwaarden van de
Rijnmannen staat het slecht. De lonen zijn
in de laatste jaren nief verhoogd, wel om-
laag gegaan. Daarom wordt er onder het per-
soneel druk gesproken over de vraag, of het
bereid zal zijn op de oude voorwaarden weer
fe beginnen.

In Rotterdam is hierover reeds een verga-
dering onder leiding van de Federatie gehou-
den. Er waren zowel leden van de Centrale
Bond van Transportarbeiders als van de Fe-
deratie en ongeorganiseerden aanwezig. Men
was in die vergadering eenstemmig van me-
ning; ten eerste: dat van de zijde van hef be-
stuur van de moderne bond niets is te verwach-
ten, dat et actie komt; ten tweede: dat toch
door de gezamenlijke Rijnmannen, ongeacht
hoe georganiseerd, eisen dienen te worden, ge-
steld; ten derde: dat de actie door het per-
soneel zelf onder een eigen gekozen leiding
dient te worden ter hand genomen.

Wij zien met belangstelling tegemoet, of de
Rijnmannen nu eens hun eigen zaak zelf ter
hand zullen nemen.

Later heeft ook de Centrale Bond van Trans-
portarbeiders vergaderingen met de leden van
de vakgroep Rijn- en Binnenvaart gehouden.
Van eisen wordt door het bestuur van de
Centrale Bond nief gesproken. Het heet, dat
enige verlangens bij de werkgevers zijn inge-
diend en dat de kans bestaat om tot een col-
lectieve arbeidsovereenkomst te komen. Dit
laatste is voor het reformisme het belang-
rijkste.

SPOORWEGPERSONEEL.

Er is gedurende vele weken in conferenties
tussen de directie van de Nederlandse Spoor-
wegen en de Personeelraad geconfereerd over
de vraag om aan hef spoorwegpersoneel loons-
verhoging toe te kennen, of beter gezegd
duurfètoeslag.

De Personeelraad heeft gevraagd om een
duurtetoeslag van 10%, doch men is daarover
met de directie niet tof overeenstemming kun-
nen komen.

Nu worden de onderhandelingen wel voort-
gezet, maar de erkende bonden schijnen er
niet erg gerust op te zijn, de gewenste toe-
zegging van de directie te verkrijgen. Zij waar-
schuwen althans hun leden voor overdreven
verwachtingen in deze, aangezien de weder-
zijdse standpunten elkaar op geen stukken na
zijn genaderd. Wel verklaart het bestuur van"

de Ned. Vereniging van Spoor- en Tramweg-
personeel haar „actie" fe blijven voortzetten.
maar die actie bestaat in het blijven pleiten
voor de tien procent, zonder evenwel het
spoorwegpersoneel zelf te trachten tot actie
te brengen.

Dat weet de directie van de Nederlandse
Spoorwegen heel goed. Vandaar, dat zij zich
door praten nief laat overreden. Als een
soort afleiding heeff zij nu het volgende be-
kend gemaakt:

„De directie der Nederlandse Spoorwe-
gen heeff, in verband met de jongste pe-
riode van vorst en sneeuw in een dienst-
order haar waardering uitgesproken voor
de bijzondere opofferingen, die een groot
deel van het personeel zich heeft moeten
getroosten, teneinde een zo goed mogelijke
dienstuitvoering te bereiken.

In verband hiermede is besloten aan,
hen, wier taak in deze vorstperiode be-
langrijk verzwaard is geworden, een gra-
tificatie toe te kennen, en wel van twee
dagen loon aan hen, die tenminste zeven
dagen gewerkt hebben in de rangeerdienst

op de goederen-emplacementen en van één
dag loon aan bepaalde categorieën van
personeel in de buitendienst."

Maar ook deze gratificatie is ver beneden
de verwachtingen van de Personeelraad ge-
bleven. Deze tegemoetkoming zal in totaal
; 40.000 kosten. Dat is dus een waardering
van de zijde der derictie op een koopje.

Indien aan hét spoorwegpersoneel inderdaad
10% loonsverhoging zou worden toegekend, dan
zou hiermede nog slechts de koopkrachtver-
mindering worden gecompenseerd, ontstaan door
de prijsstijging, die reeds een feit is. Maar
dan nog zou er een achterstand zijn, in aan-
merking nemende de devaluatiestijging vóór "het
uitbreken van de oorlog en tengevolge van de
prijsstijging in de eerste vijf oorlogsmaanden.

Intussen denken de grote erkende vakbon-
den niet aan werkelijke loonactie door de
spoormannen zelf. Sedert 1903 is voor het
.spoorwegpersoneel met medewerking van dé
bestuurders der erkende bonden het woord
staking geschrapt en daarmede houdt de di-
.rectie rekening.

De Zweedse syni
ïn „De Arbeid" van 26 Januari hadden wij

een stuk uit „De Syndicalïst" van 13 Januari,
waarvan wij het voornaamste bestanddeel be-
handelden.

Onafgedaan bleef het slot gedeelte:
„Ben tweede bedenking van de redactie

van „De Arbeid" is gelegen in de vrees,
dat bij de leiders der I.A.A. in Zweden
het standpunt in het gedrang komt van
onverzoenlijke bestrijding van de imperia-
listische oorlog. Zoals gezegd heeft de
I.A.A. voor de beide artikelen geen ver-,

; ahfwoording, want zij zijn niet van haar
afkomstig.

Wat het standpunt der Zweedse syndi-
calisten ten opzichte van de oorlog aangaat,

• wij hebben er vroeger al eens over ge-<
schreven en het is ons ook nu wel zeer

' verklaarbaat, " maar tóch niet zeer klaar.
Onze Zweedse kameraden willen in geen
geval door hun houding de krijgskansen van
een fofalitairen aanvaller begunstigen. Dat
is verklaarbaar. Zij wijzen echter iedere

: godsvrede af en handhaven in ieder opzicht
• hun revolutionnaire klassestandjjunt. Deze

houding is zeer goed doorvoerbaar in een
revolutionnaire oorloé tegen het fascisme.
Maar hoe zij praktisch kan worden door-
gevoerd vóór de revolutie uitbreekt, is
minder klaar, tenzij men, al oorlog voe-
rende, kans zou zien, de sociale revolutie

i' in te zetten in het belang van de oorlog.
(De Commune van Parijs!)

Wij gaan hier niet dieper op in, doch wik
len verder volstaan met een en ander mede
te delen omtrent het standpunt der Zweedse
kameraden."

Geciteerd 'wordt door dé redactie van - „De
Syndicalist" (13, Januari) uit het Zweedse blad
„Arbetaren":

„De S.A.C. heeft op haar laatste congres een
resolutie over het vraagstuk van dé oorlog aan-
genomen, waarin o.a. wordt gezegd: v,In landen,
die bloot staan aan een fascistische inval, moeten
de arbeiders naar de sociale revolutie streven
zonder de overwinning in handen der fascisten
te spelen. Maar hoe de taktiek óók mag wis-
selen, de grondtendens moet onveranderlijk zijn:
verscherping van de klassenstrijd in het eigen
land tot er de sociale revolutie uit voortvloeit".

Konkreet toegepast in verband met een even-
tuele Russische of Duitse inval in Zweden
houdt dit dus in, dat de syndicalisfische arbei-
ders niets zullen doen, wat de weerkracht te-
gen de binnentrekkende fascistische legers ver-
zwakt, maar tegelijkertijd zullen zij zich een
eigen oorlogsdoel moeten stellen. Onder geen
omstandigheid kan in geval van een dergelijke
lijke opge dwongen oorlog sprake zijn van het
sluiten van ds godsvrede of van het opgeven
van de eis van het socialisme. De arbeiders in
de imperialistische „demokratiën" nemen aan
een oorlog deel, die zogenaamd voor de demo-
kratie wordt gevoerd, maar die imperialistische
doeleinden nastreeft. Zij hebben hun socialis-
tische streven prijs gegeven voor de instand-
houding van de burgerlijke demokratie, die ge-
baseerd is op een kapitalistische inrichting van
de maatschappij. De syndikalisten zullen nooit
hun strijd voor het socialisme opgeven en hun
streven kan daarom ook nooit samenvallen met
dat van de burgerlijke klassen. Niet de over-
winning aan de fascisten bezorgen, maar even-
min de klassenstrijd opgeven voor de verwezen-
lijking van het socialisme.

De oorlog lost geen enkel probleem op. Hij
schept alleen maar nieuwe problemen en is
steeds een bron van nieuwe oorlogen. De oor-
log kan niet worden afgeschaft, zolang het
kapitalisme blijft bestaan. De opheffing van
het kapitalisme is de voorwaarde voor het be-
vestigen van de vrede."

En vervolgens een manifest van de Zweedse
syndicalistische jeugdbeweging, die niet aange-
sloten is bij de i.A.A. en zelfstandig staat
tegenover het Zweedse Syndicalistische Vakver-
bond:

„Tegen het imperialisme.

Stalins overval op Finland heeft het gehele
Zweedse volk vervuld met verontwaardiging en
afschuw. De syndicalistische jeugd deelt deze
gevoelens ten volle.

Niet dat de syndicalistische jeugd daarom
zou sympathiseren met het tot dusverre in
Finland heersende regime. Zij weet, dat een
jong rooflustig kapitalisme en een oude wrede
reactie heersen in dit land. Zekere verheugende
veranderingen ïn de allerlaatste jaren hebben
hieraan in beginsel niets kunnen veranderen.

Toch constateert de syndicalistische jeugd
met begrip en sympathie, dat de overweldigende
meerderheid van de Finse klassebewuste arbei-
ders met verbitterde energie strijden tegen de
bedrijvers van deze niet uitgelokte aanval. De
Finse arbeiders verdedigen zich met offers en
strijd tegen een regime, dat alle „socialistische"
maskering ten spijt, niets zou kunnen worden
dan een hatelijke vreemde overheersing. Zij
verdedigen hun beperkte demokratische vrij-
heden en hun mogelijkheden tot onafhankelijke
spcialistische ontwikkeling. Daarmede doen zij
zich ook kennen als aanhangers van het ideaal
van het zelfbeschikkingsrecht, dat ook een
ideaal van het socialisme is.

De Finse arbeiders strijden voor de vrijheid
van de Zweedse arbeidersklasse, voor de ver-
verdediging van het Noorden tegen het nazi-
Duitse en Stalin-Russische imperialisme. Onze
mogelijkheden om hun hulp te bieden, zijn he-
laas uiterst beperkt. Maar wat er gedaan kan
worden, mogen wij niet nalaten.

De Zweedse burgerklasse heeft een humani-
taire hulpactie ten gunste van Finland geor-

ganiseerd. Wij wensen haar succes. Onze plicht
is het intussen de solidariteit van arbeider tot
arbeider te organiseren. Daarom, begroeten wij
met de grootste instemming het besluit van de
Zweedse Spanje-comité's om hulp te brengen
aan de Finse burgerbevolking in samenwerking
met de Finse plaatselijke arbeidssecretariaten.
Dit initiatief moet een zaak worden van de ge-
hele arbeidersklasse. : i» •

De syndicalistische jeugd strijdt voor een al-,
gehele, revolutionnaire omvorming van de maat-
schappij-verhoudingen. Zij wil een vrije socia-
listische samenleving. In de strijd voor dit grote
doel, komt zij op voor ieder stuk vrijheid en ;
zelfbeschikkingsrecht. Daarom is ook de strijd
van het Finse volk tegen Stalin-Rusland een
zelfs uit een socialistisch gezichtspunt recht-
vaardige oorlog, trots het feit, dat hij wordt jge-
leid door het arbeidersvijandige en reactionnaire
element.

De strijd van het Finse volk is de onze. On- ,
danks alles!"

Hierbij tekent de redactie van „De Syndica-
list" aan:

„Dat wij de zienswijze der Zweedse syndi-
listische jeugd niet onderschrijven is dui-
delijk. De konsekwentie zou zijn, zich ook
aan de zijde van het Engelse imperialisme
te scharen."

Bij dat manifest behoeven wij niet stil te
staan. Er blijft immers in dat document geen
enkel verschil' meer over tussen de positie van
de sociaal-demokraten 'en die dezer syndicalisti*
sche jeugd. Dé resolutie van de organisatie der
ouderen (de S.A.C.) is zeker veel beter. En
toch ontbreekt in die resolutie het wezenlijke
en is het onmogelijk twee meningen tegelijk
recht te doen wedervaren: • i

„Konkreet toegepast nv verband met een.
eventuele Russische of Duitse inval in; ,
Zweden houdt dit dus in, dat de, syndica-
listische arbeiders niets zullen doen, wat
de weerkracht tegen de binnentrekkende
fascistische legers verzwakt, maar tegelij-
kertijd zullen zij zich een eigen oorlogsdoel

J moeten stellen."
en:

„Onder geen omstandigheid kan in geval.
van een dergelijke opgedwongen oorlog
sprake zijn van het sluiten van de gods-

i vrede of van het opgeven van de eis van
het socialisme."

Het niet sluiten van de godsvrede betekent,
dat klasse-actie gevoerd wordt en in verband
met de klasse-actie juist dan de „eis van het
socialisme" nadrukkelijk naar voren wordt ge-
bracht. Zulke actie zal meestal direct nadelige
invloed uitoefenen op „de weerkraeht tegen de
binnentrekkende fascistische legers". De zuig-
kracht van het sociaal-patriotisme onder de
arbeiders is in zulke omstandigheden sterk. De
soclaal-demökratiê komt daar openlijk voor uit.
Die onklare positie van het Zweedse syndica-
listische vakverbond zal in eigen gelederen ver-
warring scheppen.

Vandaar de door ons naar voren gebrachte
bedenking („Arbeid" van 29 December j.l.):

„Lezen wij de door ons vertaalde artikelen
van de I.A.A. met aandacht, dan kunnen
wij de gedachte niet van ons afzetten,
dat bij de leiders van de Syndicalistische
Internationale, die in Zweden gevestigd
is, "het standpunt ïn hef gedrang komt van
onverzoenlijke bestrijding van de imperia-
tische oorlog."

Wij dienen er slechts goede nota van te
nemen, dat de uitspraken uit de Persdienst
van de I.A.A. die ons bezig hielden geen uitin-
gen waren van de I.'A.A. zelf.

De polemiek heeft heel wat ruimte gevorderd
in onze krant. Naar ons oordeel wél bestede
ruimte.

Wij kunnen haar definitief afsluiten met een
korte terugwijzing aan het adres van een kame-
raad in Drente, die er blijkbaar tegen is, dat wij
uitvoerige informaties in onze krant geven
over de beoordeling van de Finse kwestie
in het syndicalistische kamp. Deze kameraad,
wiens verbindingen met de N.A.S.-beweging nog
maar van korte duur zijn, kent het verleden van
hef N.A.S. niet genoeg en begrijpt daarom niet,
dat het de taak van de leiding van het N.A.S.
en dus van de redactie van „De Arbeid" is,
om de nodige aandacht te schenken aan de
syndicalistische beweging en haar uitspraken
over belangrijke gebeurtenissen, waarmee • de
arbeidersbeweging zich bezig moet houden.
Voor hem moge het voldoende zijn, als de be-
schikbare ruimte van „De Arbeid" met arti-
kelen van Trotski gevuld wordt. Niet velen in
het N.A.S. huldigen de opvatting, dat het
woord van Trotski hoogste, laat staan de enige
wijsheid is.

AETERPIRATEK in DE CEL
Jaap Hoofdman, WimMotz en PietSWhot

kregen 2, 2 en l maand in verband met
een uitzending van de Rode Omroep. Motz
en Schot zijn op 11 Februari in hun
hotel aangeland. Hoofdman op 13 Februari.
Wij hebben nog geen nummers en adressen.

Toch brieven zenden aan: Menist, Maas-
straat l b, Rotterdam.

Die zorgt voor doorzending. Niet ver-
gieten. Eenmaal per week een brief of
kaart!
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Duitsland-sociaal.... en Europa-sociaal.

Reeds stelden wij de behandeling van het
onderwerp „Duitsland-sociaal" éénmaal uit. Dat
was,, toen de pas uitgebroken oorlog ons de
opmerking deed maken: „De sociale toestand
vaa de Duitse arbeidersklasse wordt in de
oorlog nog veel slechter dan zij naar onze me-
ning reeds was". Omdat het geen zin had, die
toestanden vóór en in de oorlog afzonderlijk te
gaan beschouwen, en het beter was de sociale
oorlogstoestand nog wat langer aan te zien,
alvorens er over te schrijven, besloten wij toen
de behandeling van het aangekondigde onder-
werp uit te stellen. Wij spraken toen af, de
kwestie van de concentratie voor te laten gaan
en ook Duitsland en het Zuid-Oosten.

Dat is gebeurd en nu enige maanden verder
is Duitsland sociaal bezien zeker al veel ver-
der achterop geraakt, maar een behandeling
van het onderwerp Duitsland-sociaal lokt ohs
nog veel minder dan tevoren. Die behandeling
zou naar onze mening in de tegenwoordige ver-
houdingen een volkomen onjuiste indruk wekken.

Ongetwijfeld, de lange arbeidstijden van vóór
dte in September 1939 uitgebroken oorlog, zijn
nog langer, de slechte arbeidsvoorwaarden nog
slechter, de uitbuiting van de Duitse arbeiders-
klasse en in het bijzonder wel de zeer om-
vangrijke vrouwenarbeid, ongetwijfeld veel gro-
ter geworden, en de warennood is schrikbarend
-toegenomen. Officieel wordt erkend, dat de
brandstoffënvoorziening in de barre winterwe-
ken van - dit jaar zeer ernstig tekort is ge-
schoten. Aangenomen mag worden, dat de ver-
halen vari ' het binnendringen van verkleumde
massa's ï'n verwarmde stations en openbare
gebouwen en het met zachte of harde hand ver-
wijderen ' dier èllendigen door politie en sol-
daten, niét geheel en al onjuist zijn, wanneer
men weet, dat gezinnen moesten volstaan met
als brandstof een viertal ^briketten daags.

Zonder twijfel mogen mededelingen, illegaal
per post of door persoonlijke gesprekken over-
gekomen en waarin het woord „verhongeren"
letterlijk, word-t gebezigd, ten dele als waarheid
worden Aanvaard, wanneer men bedenkt, dat
vet, thee, 'koffie niet, aardappelen slechts voor
de helft van de normale behoefte te verkrijgen
zijn. Wij noemen nu slechts enkele artikelen.
Wij zijn er anderzijds van overtuigd, dat bij
het voorbijgaan van deze koudegolf, het trans-
port wel wat kan verbeteren, de boeren wat
meer aardappelen kunnen rooien, enz., maar
wij weten daarnaast, dat de blokkade wel enig
effect heeft, dat het tekort aan arbeidskrachten
vóór de oorlog ontzaglijk vergroot werd door
de oorlog, dat het spoorwegtransport tekort zal
blijven schieten in verband met het reusachtig
toegenomen internationale vervoer over land.

Wie aan de ellendige toestand voor de Duitse
bevolking n.iet gelooft, hij vrage zich eens af,
waarom maatregelen nodig zijn als door de Na-
tional-Zeitung 29 Januari werden bekend ge-
maakt, dat „de yerdedigingsraad ,de districts-
leiders in, het vervolg verantwoordelijk stelt voor
het moreel en de houding van de bevolking van
hun district enz,"

De vraag, die bif dit alles opkomt en dié zeer
moeilijk té beantwoorden is, luidt: in hoeverre
heeft het feit, dat er oorlog is op de bevolking
ingewerkt? In hoeverre is het nationaal-socia-
listische regime er in geslaagd, de bevolking
van de ïechtvaardigheid, onvermijdelijkheid ettz.
van deze'zaak te overtuigen? In hoeverre óf
eigenlijk hoe lang zal de massa dit massa-leed
kunnen dragen? Onze Nederlandse geschiede-
nis gaat prat op de Leidse ratfeneters en
leerkauwers, die' hardnekkig bleven.

Maar"iijn wij met dit alles niet aangeland
bij een onderwerp, dat wij aanvankelijk in geen
geval beoogden? Een onderzoek naar de uit-
komsten van de nationaal-socialistische autar-
kistische economie, was het doel. Het wikken
»an Duitslands oorlogskansen zou het resultaat
zijn.

Willen wij nu helemaal van het onderwerp
afstappen? Neen! Wij willen positief overstap-
pen op het onderwerp: de sociale situatie in
en na de nu uitgebroken oorlog in Duitsland
én in heel Europa.

Niet alleen zet ons een absoluut gewilde
objectiviteit in de strijd tussen de imperialisten
ons daartoe aan. Zeker, wij willen in dit op-
zicht objectief blijven. Niet om Nederlands-
neutraal, maar om proletarisch klassebewust
te blijven.

Daar is het dan ook ons nieuwe onderzoek
om begonnen. Wij, revolutionnairen, moeten voot
zover ons de nederlagen en ten dele ook de
verzwakking van de beweging in de afgelopen
jaren daartoe hebben kunnen brengen, ieder,
(om ook eens psychologisch te doen) minder-
waardigheidscomplex en iedere gedachte, dat
wij niet veel betekenen, van ons zetten, want
de komende jaren zullen ons waarschijnlijk
voor bijna ongekende kansen en bewust te
aanvaarden ontzaglijke plichten in Europa plaat-
sen.

Ik zeg waarschijnlijk, want iets anders zou-
den de zaken nog komen te liggen, wanneer
elkander verscheurende Europese imperialisten
„De weg terug", de weg naar de vrede zouden
kunnen vinden. Dat komt ons echter zeer on-
waarschijnlijk voor. Het zou een vrede op een
hoger kapifahstisch-Europees-plan en daarbij
geea gewapende vrede moeten zijn. Dat alles
is zoals gezegd niet te verwachten, maar wij

M. HART

OP WEG KAAR HET
COMMUflO-ltAZISME?

(Slot.)
©e brief, die door het Duitse Nieuws-

bureau van kameraad Hitler, waarschijn-
lijk met genoegen bekend is gemaakt, had
de volgende inhoud:

„In opdracht van de regering der Sowjet
Unie moet ik meedelen, dat het bijeen-
roepen van de Volkenbondsraad op 9 De-
cember en van de leden-vergadering op
11 December in overeenstemming met art.
11 sub I van het statuut van de Volken-
bond op initiatief van den heer Roedolf
Holsti naar de opvatting van mijn regering

hopen daarover toch binnenkort nog wel iets
meer te. zeggen.

Maar voorlopig behandelen wij de vraag:
Hoe lang zal Europa oorlog kunnen voeren?

Hoe lang zullen haar werkende massa's dat ver-
dragen? Wat zal een kapitalistisch Europa na
de oorlog betekenen?

Wellicht dat daaruit dan tenslotte nog de
vraag kan groeien: Wat moeten wij doen?

Wij, want ook de bezittende klasse en haar
vertegenwoordigers stellen zich die vraag.

Zo werd dezer dagen te Utrecht een samen-
komst gehouden van „werkers op sociaal ge-
bied". Daar werden inleidingen gehouden, die
voor een belangrijk deel inplaats van over de
droeve toestanden onder het Nederlandse pro-
letariaat en daarmee gelijk te stellen bevolkings-
groepen, handelden over „geestelijke volks-
kracht", geestelijke weerstand" enzovoorts.

De nul van ontwikkeling gepaard aan de nul
van ontspanning, die tezamen, hoe onwaarschijn-
lijk dan ook, meer dan nul zouden moeten op-
leveren werd besproken door Mr. L. van Eint-
hoven. Hij was inzake de doelstelling vrij
duidelijk en zeide o.m.:

„Wij mogen echter onze aandacht niet alleen
tot de weermacht bepalen. Ook indien wij
er in zouden slagen, de geest in de weer-
macht, die ook aan het einde van 1918 zo-
veel te wensen liet, op het uitstekende peil
van thans te handhaven, zouden wij ons
doel niet bereiken, indien wij zouden ver-
zuimen ook de bevolking geestelijk gezond
te houden. De weermacht leeft niet op
een geïsoleerd eiland. Bij zijn thuiskomst op
de verlofdagen mag de soldaat niet be-
merken, dat zijn vrouw met allerlei zorgen
zit, waarbij zij niet voldoende geholpen
wordt, enz."

En tot slot:

„Als het ijs om ons heen straks gaat kruien,
als bij een vrede deze ijswal doorbreekt en
reusachtige golven ons dreigen te overspoe-

I len, dan moet hier staan een aandrachtig
volk, waartegen deze golven als tegen een

; rots te pletter slaan."

Hier is ongetwijfeld sprake van begrip, waar-
heen het Europese maatschappelijke en poHfieke
groeiproces gaat en een poging wil ondernomen
zijn, om de gevaren voor het kapitalistische
stelsel te keren. Laat men zich daar blij maken
met het vinkje O. en O., dat wellicht nu lus-
tig kwinkeleert, maar straks een dood musjë
zal blijken te zijn. Maar laten wij ons bewust
zijin van de ontzaglijke tijd, waarin wij leven.
Tijd, die zich gereedmaakt de voorhoede van
het Europese proletariaat ten tweede^ male
voor de vraag van de macht te stellen-

Want het klinkt ongetwijfeld niet onaardig,
die zorg voor de vrouw van den gemobiliseerde,
m!aar het kleine Nederlandje kent nuchtere
leiders van het economische leven. Zo schreef
ongveer gelijktijdig Mr. J. Bierens de Haan
in het maandblad van de Ned. Mij. voor
Nijverheid en Handel over „Kosten der de-
fensie en het economisch beleid". Wij halen
enkele belangrijke regels uit zijn betoog aan.

„De meest gewenste wijze om de extra üit-
, gaven voor onze defensie te betalen zou

zijn door een evenredige vermindering van
de overige consumptieve uitgaven, zij zou-
deti dan uit het nationale inkomen betaald
kunnen worden."

„Een dergelijke beperking in volle omvang
en plotseling behoort echter tot de onmo-
gelijkheden."

„Het duurder worden van allerlei goe-
deren is reeds een automatisch werkend
middel, dat tot beperking dwingt."

„Het zou een volkomen verkeerde, 'maar
ook onmogelijke politiek zijn, die zou willen
aan de gevolgen van dit duurder worden
tegemoet te komen door duurtebijslagen en
loonsverhogingen, opdat de massa evenveel
zou kunnen blijven verbruiken vaft het-
geen in mindere mate aanwezig is. Het zou
zijn alsof men een vermindering van een
beschikbare hoeveelheid zou willen te niet
doen door aan de papeters grotere lepels
te geven."

Daar ga je, Mr. van Einfhoven. Minder pap
voor de grote massa en dus kleinere porties.
En dat geld dan al voor hef rijke en nog buiten
de oorlog staande Nederland. In een volgend
artikel zullen wij behandelen, hoe hard de
sociale positie van ie arbeiders in landen als
Frankrijk en Engeland achteruit gaat. Dat alles
is dan nog slechts de zuivere oorlogseconomie
en haar sociale gevolgen.

Maar gelijktijdig voltrekt zich eenzelfde pro-
ces als van 1914 tot 1918. Toen daalde Europa
in macht en aanzien en werden de V.S. van
Amerika sterk en machtig. De daling van
Europa zet zich voort in versneld tempo. Ca-
nada rijst omhoog De landen van Zuid-Amerika •
krijgen ondanks hun kapitaal-armoede van voor-
heen straks ongetwijfeld veel groter betekenis.
Indië en andere in de toekomst belangrijke ge-
bieden gaan hun handel minder over Europa
en meer rechtstreeks voeren. Europa zinkt weg
in armoede en zijn betekenis wordt geringer.

Dat alles legt den arbeiders van dit wereld-
deel en dus ons, grote verplichtingen op.
Fr. T j. W.

ongemotiveerd is. De Sowjetregering is niet
in oorlog met Finland en bedreigt het
Finse volk niet met oorlog. Daarom is de
verwijzing naar art. 11 sub l van de Vol-
kenbond onjuist. De Sowjet regering is
in vriendschappelijke betrekkingen met de
democratische Finse' republiek, met wier
regering zij op 2 December een verdrag
van vriendschap en bijstand heeft afge-
sloten. In dit verdrag zijn alle kwesties
geregeld, waarover zonder resultaat onder-
handeld is in de besprekingen met de
vroegere Finse regering, die nu haar vol-
machten heeft neergelegd.

De regering van de democratische Finse
republiek heeft zich met haar verklaring
van l December tot de Sowjet Unie ge-
wend met het voorstel de Finse democra-
tische republiek met haar militaire krachten
te ondersteunen om door gemeenschappe-
lijke inspanning de gevaarlijke oorlogshaard
te likwideren, die in Finland ontstaan is
door de houding van de vroegere Finse
regering.

In deze omstandigheden is het bijeen-
roepen van de Volkenbondsraad en van
de vergadering der leden van de Volken-
bond niet gerechtvaardigd, vooral omdat

3 Slagkruisers
voor Indië.

(B.) Het is wel een bedenkelijke aan-
wijzing van de huidige „beschaving", dat
de plannen dex regering om drie slagkrui-
sers voor Indië te laten bouwen in de grote
burgerlijke pers met uitbundige vreugde
worden begroet, in de „Arbeiderspers" als
dringende noodzaak wordt aanvaard, ter-
wijl er onder de brede massa, althans tot
dusver, een gematigde onverschilligheid ten
aanzien van die plannen is waar te nemen.

i,Goed nieuws", schrijft de redactie van
de Nw. Rott. Crt." boven een artikel, waar-
in, nog vóór de regering haar plannen in
deze had kenbaar gemaakt, de regering en
de marineleiding van ganse harte geluk ge-
wenst werd met de bouw van de drie krui-
sers van ongeveer 28.000 ton en een hoofd-
bewapening van 28c.M. geschut.

„Het heugelijke feit is wel", aldus de
redactie van het Rotterdamse dagblad van
haf: grootkapitaal, „dat de gaestssgosteld-
he|d van ons volk zodanig is gewijzigd,
dat Hét de noodzakelijkheid van een krach-
tiger defensie thans inziet".

Naast het verblijdende feit, dat het klei-
ne Nederlandse eskader in het Verre Oos-
ten door de bouw van de drie slagkruisers
zal uitgroeien tot een moderne vloot, zal
de bouw van deze schepen van grote
betekenis * zijn voor onze scheepsindustrie
en dé metaalnijverheid.
Duizenden handen zullen jaren lang werk
kunnen vinden, voordat deze trotse vaar-
tuigen de oceanen zullen bevaren. Enige
duizenden jonge mannen zullen bij de
marine .dienst kunnen nemen en een levens-
positie verwerven als lid der bemanning.

Dit zijn de lichtzijden, die de „Nw. Rott.
Crt." in verband met de plannen van dfe
regering ziet. Maar . . . . „zelfs op deze dag
van vreugde mogen wij de ogen niet slui-
ten voor de financiële lasten, welke ons
volk, uit hoofde van de vlootversterking,
te dragen zal krijgen".

Wat deze kant van de kwestie betreft,
daarmede is de redactie van de „Nw. Rott.
Crt." spoedig klaar: „vlootversterking is
een vraagstuk van de allereerste orde,
waartegenover men geen afwijzende hou-
ding kan aannemen, zonder onze hoogste
belangen in de waagschaal te stellen". ,

het slot heet het dan:

„Wie van deze aard vari de volstrekte nood-
zakelijkheid der te besteden kosten over-
tuigd is, mag met des te meer recht
pleiten voor versobering op andere uit-
gaven en tegen verzwaring vaff de lasten
van hef bedrijfsleven uit anderen hoofde/'

Kort en goed komen de hiervoor in het
kort weergegeven ontboezemingen van de
redactie der „Nw. Rott. Crt." hierop neer,
dat defensie de alles overheersende factor
is, waaraan al het andere ondergeschikt
'dient te worden gemaakt. En iedereen,
die zich nu maar op dit standpunt stelt,
heeft daarmede tevens het recht te plei-
ten vóór versobering op andere uitgaven en
tegen verzwaring van de lasten van het
bedrijfsleven.

Dit standpunt betekent niet alleen, dat
door het bouwen van drie slagschepen de
defensie-uitgaven met een aanzienlijk be-
drag zullen worden verhoogd, dat weer
opnieuw in de vorm van directe en
indirecte belastingen door de Neder-
landse en Indonesische bevolking moeten
worden opgebracht, maar ook, dat de ar-
beiders en daarmede gelijk te stellen, be-
volkingsgroepen hun levenspeil nog verder
omlaag zullen zien gaan.

Daarnaast geen verzwaring van het be-
drijfsleven door loonsverhoging en sociale
lasten, want de bedrijven moeten vóór
alles rendabel zijn en als het even kan
moet aan de aandeelhouders in oorlogstijd
extra winst worden uitgekeerd.

Het kapitalisme, dat de oorlog veroor-
zaakt, tracht de oorlogslasten in hoofdzaak
op de schouders der niet-bezittende klasse
af te wentelen, want het is die klasse,
die bijna uitsluitend de versobering onder-
gaat en die geen reden heeft om met de

de personen, in wier naam zich de heer
Holsti tot de Volkenbond wendde, het
Finse volk niet vertegenwoordigden. Wan-
neer — ongeacht deze overwegingen — de
Volkenbondsraad en de ledenvergadering
toch nog bijeen geroepen worden voor
de behandeling van het voorstel van den
heer Holsti, dan zou de Sowjet Unie het
niet als mogelijk beschouwen aan die ver-
gaderingen deel te nemen. Dit besluit van
de Sowjetregering wordt nog daardoor ver-
sterkt, dat de mededeling van den algeme-
nen secretaris van de Volkenbond Avenol
over het bijeenroepen van de Volken-
bondsraad en de ledenvergadering van de
Volkenbond de tekst bevat van het beledi-
gende en lasterlijke schrijven van den heer
Holsti en daarom als absoluut ontoelaat-
bare eis voorkomt, die de passende achting
tegenover de Sowjet "Unie, laat vermissen".

„De passende' achting" wordt in de brief
zeker gemist - - want aan de Russen zou
eigenlijk iets heel anders zijn „toegeko-
men"! Maar men ziet op achting kan deze
Molotof nog alleen maar aanspraak maken
voor zijn macht: wat anders valt er te
achten in zijn leugenachtige voorstelling
van zaken?

„Nw. Rott. Crt." uitbundig te juichen over
de bouw van drie slagkruisers en de krank-
zinnige opvoering der bewapening in de
wereld in het algemeen, die slechts op
vernietiging van waarden en mensen en
op de ondergang der mensheid is gericht.

Jaarverslag van de B.U.L
Parate bourgeoisie

,,Hef Landstormblad" van Januari bevat bij-
zonderheden uit het jaarverslag van "de Bijz.
Vrijwillige Landstorm over 1939.

Na te hebben gememoreerd, dat de Nationale
Landstorm-Commissie bestaat uit de heren Dr.
H. Colijn, L. ï. Duymaer van Twist, Mr. Dr.
L.' N. Deckers, J. R. Snoeck Henkemans, Mr.
A. G. Ridder van Rappard, A. N. Fleskens,
H. de Jongh, G. F. Boulogne, wórden de na-
volgende mededelingen gedaan over de sterkte
van het corps:

„De Bijzondere Vrijwillige Landstorm was op
31 December 1939 als volgt samengesteld:

19 Landstotmfcorpsen, omvattende:
1338 plaatselijke afdelingen van Bij^

zondere Vrijwilligers met
Ie Ban 62426 vr.
2e Ban . . . . . . . . . . . 25302 „

Sterkte der bijzondere vrijwilligers . 85728 vr.

waartoe behoren 2186 reserve-officieren en 1291
plaatselijke • leiders.

Bovendien behoren tot de instellingen, die
voor handhaving der openbare orde en rust
ter beschikking van de regering staan:

Het Vrijw. Landstormkorps „Motordienst";
het Vrijw. Landstormkorps „Vaarfuigendienst"
en Vrijw. Lahdstormkorps „Spoorwegdienst",
samen . . . . . . . . . . . . 12237 vr.

Totale sterkte van landstormvrijwilligers, welke
beschikbaar zijn voor handhaving vari de orde
en rust . . . . . 97965 vr.

Sterkte der Landstormkorpsen.

Vr. Landst.k. „Friesch Verband" . . . 5935 vn
» ,, „Gronings Verband . . 3948 „

„Drents Verband" . . .3013,,
„Twents Verband" . . . 4019 „
„de IJssel en Vollenhove" 4497 „
„Veluws Verband . . . 1361 „
„Veluwzoom" . . , . . 4141 „
„Limburgse Jagers" . . . "6722 „
„de Meijerij" . . t . . 15095 „
„W.-Brabante Verband" . 2812 „
„Zeews Verband . . . 3423
„Verb. Monden der Maas" 959
„Rotterdam" . . . . . 3830
„Verband Dordrecht" . . 2475
„Zuid-Holland: West" . . 8662
„Nieuwe Holl. Waterlinie" 3201
„Stelling v. Amsterdam" 5872
„Kennemerland" . . . . 1497

„ „Verband Alkmaar" . . . 4268

Landstormcommissiën.
Totaal 85728 vr.

Ten behoeve van de consolidatie van het In-
stituut waren werkzaam:

Nationale Landstorm Commissie . . 7 leden
21 Gewest. Landstorm Commissiën 367 j,
H32 Plaats. Landstorm Commissiën 5855 „
l Landstorm Comm. uit „Pro Rege" 5 „
l Landstorm Commissie uit de Bond

van R.K. Militairen Verenigingen 6 „

Totaal aantal Commissieleden 6238 leden

Nieuwe afdelingen werden gevormd in 2 plaat-
sen, fcw. Hoorns f erzwaag-Beetsterzwaag en
Margraten."

De samenstelling van de Nationale Commissie
demonstreert duidelijk de nauwe relaties tus-
sen dit machfs-insfituut en de bezittende klasse.
Het klassebewustzijn der bezitters riep dit
corps in het leven. Zijn aard bleef tot op de
huidige dag ongewijzigd.

Het is volkomen normaal, dat in dat num-
mer van „Het Landsformblad" enige regels
gweijd worden aan den verongelukten invlie-
ger der Koolhovenfabriek, reserve Ie Luitenant
Th. H. Coppers van wien getuigd wordt:

„Coppers had bekendheid verworven door
in 1933 als bestuurder van het vliegtuig
D 11 de muiterij op „De Zeven Provinciën"
te bedwingen. In hem heeft ons leger een
dapper officier verloren."

De reactionnairste gevoelens en begrippen
worden in het korps van luitenant-generaal
b.d. Dujranaer van Twist met zorg gekweekt
en versterkt.

Alle steunpilaren van de kapitalistische orde
staan den „generaal" gaarne ter zijde. Landda-
gen van de B.V.L. bewijzen het. De S.D.A.P.
gevoelt zich al lekker in dat gezelschap.

In gewetenloonheid zijn de Komuno-Na-
zies aan elkaar gelijk. En het nut van een
zich ver uitstrekkend bondgenootschap is
duidelijk. Wat blijft er dan eigenlijk nog
als steun over voor de .gedachte, dat Hitler
en Stalin misschien op dit of dat punt
weer uit elkaar zouden gaan en zelfs
tegenover elkaar stelling zouden nemen.

Een van de motieven zal in de onte-
vredenheid bestaan, die een gedeelte van de
beide volkeren zou hebben aangegrepen,
omdat velen de principiële redevoeringen
der dictatoren ernstig genomen hebben:
het anti-fascisme van Stalin en het anti
bolsjewisme van Hitler — misschien zijn
er ontevredenen ook op hogere posten in
de beide landen. Dat zij de macht zouden
bezitten om de zaken met geweld te
veranderen of ook maar de wens zouden
koesteren om het te 'doen, is zeer onzeker.
Een splijting van de leiding uit principiële
gronden, wier leden allemaal in het aelf de
schuitje varen, is voorlopig niet waarschijn-
lijk. Misschien doet zij zich Voor als een
manoeuvre, als een stap naar „de vrede".

Een ander motief komt hierop neer:'
het werkelijke nut van het kommuno-
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Faüpieksirüeiüers.
NOORDWOLDE.

Actie voor loonsverhoging der Rietbewerkers.
Begin 1939 zette de moderne bond van Meu-

belmakers een actie in tot het verkrijgen van
een collectieve overeenkomst voor de Rietbe-
werkers te Noordwolde. Alhoewel onze Fede-
ratie circa 35 leden in deze industrie heeft
georganiseerd, konden wij de demokraten van
het N.V.V. er niet van overtuigen, dat samen-
werking in deze in het belang der arbeiders
moest worden geacht. Wij zijn ervan overtuigd,
dat als een der beide kerkelijke organisaties
in onze plaats desnoods de helft van dit le-
dental zou hebben gehad, men wel tot samen-
werking was gekomen.

De overeenkomst is er tenslotte gekomen,
een eis tot het instellen van een vacantie van
3 dagen, werd in. de besprekingen met de werk-
gevers door de heren vergeten, zodaf alleen
een kleine verhoging der lonen en een regeling
terzake der lonen voor de jeugdige werkers als-
mede de verhouding van jeugdige en volwassen
arbeiders in elke onderneming op papier werd
gebracht.

Met nadruk schrijven wij „op papier ge-
bracht", want de praktijk van hef afgelopen
jaar heeft doen zien, dat er op de naleving
van deze regeling, waarvoor een speciale com-
missie in het leven werd geroepen, nog wel
het een en ander viel aan fe merken.

De overeenkomst werd aangegaan voor de
tijd van een jaar en zal op 2 Maart 1940
eindigen.

In verband met hef eventueel nieuw af-
sluiten der overeenkomst hebben wij opnieuw
gepoogd samenwerking met de moderne or-
ganisatie tot stand te brengen, echter tever-
geefs. In een bespreking met de werkgevers
meenden deze geen mededelingen over de door
de moderne bond gedane voorstellen te kun-
nen doen, zodaf wij besloten thans met onze
eigen voorstellen te komen.

Het zou tenslotte toch al te „demokrafisch"
worden als wij goed konden vinden, dat bij
bepaalde werkgevers, waar wij 2/3 van het
personeel hebben georganiseerd, de moderne
bond in overleg met de werkgevers uitmaakt,
hoe de arbeidsvoorwaarden, ook van onze le-
den zullen zijn.

In een vergadering met onze leden werd be-
sloten de navolgende voorstellen aan de werk-
gevers te zenden en daarover een bespreking
aan te vragen:

1. een verhoging van de lonen met 10°/o;
2. invoering van een vacantie mef behoud

van loon van 3 dagen;
3. doorbetaling van de erkend christelijke

feestdagen. ~~H l?

Voor wat de lonen betreft, zouden wij nog
willen opmerken dat, ook al was er zelfs geen
sprake van verhoging van kosten van levens-
onderhoud, deze dienen te worden verhoogd,
omdat deze op een maximum uurloon van 401/2
cent en daar beneden absoluut ontoereikend
zijn.

In een uitvoerig manifest hebben wij de
riefbewerkers van Noordwolde met onze be-
sluiten in kennis gesteld. Wij hopen, daf ook
de modern georganiseerden zullen gaan in-
zien, daf de machfswaanzin van hun be-
stuurders tenslotte hun belangen in de weg
staaf.

Gij hebt als arbeiders één belang kameraden!

Belasting
der gesteunden

B. en W. van Zwolle hebben het besluit ge-
nomen, dat ieder, die sfeun ontvangt, verplicht
is zichzelf en zijn gezinsleden vóór l Februari
a.s. fe verzekeren tegen de kosten van zieken-
huisverpleging voor de tijd van 42 dagen per
jaar. Deze verplichting geldt niet voor gezins-
leden, die ouder zijn dan 65 jaar, of waarvoor
om een andere reden geen verzekering kan
worden gesloten.

Een tweetal verzekeringsmaatschappijen, waar
men terecht kan en moet, worden in een des-
betreffende circulaire van 28 December 1939 van
M.H.B, genoemd en een formulier voor inschrij-
ving wordt er maar tegelijk bijgedaan. De ge-
meente verleent ingaande l Februari a.s. aan
ondersteunden voor de tijd, dat steun wordt
genoten 50 pet. reductie op de fe betalen pre-
miën, doch uitsluitend, wanneer de verzekering
bij een der in de circulaire genoemde plaatse-
lijke fondsen is gesloten.

Bij weigering fot het sluiten van een ver-
verzekering als hiervoor bedoeld, wordt het
steunbedrag met een bedrag gelijk aan de
eventueel verschuldigde premie verlaagd.

Ten overvloede wordt er in de circulaire nog
op gewezen, dat eventueel de kosten van zie-
huisverpleging niet voor gemeenterekening wor-
den genomen, indien blijkt, dat de aangegane
verzekering is opgezegd, nadat werk is aan-
vaard, terwijl in dat geval later geen steun
meer zal worden toegekend, zolang de ver-
zekering niet is hersteld.

Alzo, eerst heeft men de gesteunde werkloze
arbeiders verplicht om van hun armzalige steun
de premie te betalen voor een ziekenfonds (om
bij ziekte een dokter te kunnen krijgen); nu

nazistisch verdrag kunnen de beide vrien-
den slechts oogsten, wanneer zij de Wes-
terse Staten overwinnen. Dat is zeker niet
.uitgemaakt. De laffe aanval der Russen
op Finland zal de positie der Westerse
staten eer versterken, zij het voorlopig al-
leen maar betrekkelijk door de afkeer, die
die aanval verwekt heeft. En als die over-
winning over de „in verval verkerende"
Westersche machten zich niet zal voor-
doen, dan kan men — dank zij de cynische
gewetenloosheid van Hitler en Stalin,
waaraan niet meer getwijfeld kan worden,
er op rekenen, dat ieder van ben bereid
wordt gevonden den ander ir. de rug aan
te vallen.

Het is zeker zeer moeilijk om hier een.
beslissing te nemen. De poging voor het
neerslaan van den enen aanvaller den an-
deren te gebruiken en dan dien anderen
op de plaats rust te zetten, is zeker aan-
lokkelijk, daar die poging veel sneller re-
sultaat belooft, dan de aanval op beide
despoten tegelijk. Die beiden, men moet
dat niet vergeten, zijn bij de beoordeling
van gevaren voor hen zelf dikwijls nuch-
ter en zeer helder geweest. En zij zullen

verplicht het college van B. en W. van Zwolle
de gesfeunden Dok nog om de premie te be-
talen, zij het ook voor 50 pcf. voor ziekenhuis-
verpleging. Ook 'angs die weg wordt de werk-
lozensteun steeds verder omlaag gevoerd!*)

*) Dit bericht staat al een paar weken gezet.

Plaatselijke Correspondentie.
NIEUWE NIEDORP.

Werklozenzorg.

Oude en Nieuwe Niedorp werkten in „Werk-
verruiming".

Wat „Werkverruiming" is, weet ieder toch,
hé? Of zijn er nog, die het niet weten?

Nu, het is een tot nog toe vrij goed gelukte
poging van de Overheid om normaal werk
(vooral ook van de Overheid) in „Werkver-
ruiming" uit te doen voeren.

Verder: Zodra de Overheid een ander woord
uitvindt dan een normaal gangbaar woord,
zit er een luchfie aan. in dit geval •— l(>onsver-
laging.

En nog wijders: Tam houden van de werkloo-
zen, wat zo gekarakteriseerd kan worden:

„Kijk eens werkloze", zegt de Overheid, „ons
hart krimpt ineen, als wij er aan denken, da,t
je als maar in de steun moet lopen. Nou wilden
wij graag een brug bouwen, niet noodzakelijk
hoor, helemaal niet; maar wij doen het om
jou. Wij hebben echter maar duizend gulden
en zij kost 2000. Wij zullen proberen nog
wat bij die duizend gulden te krijgen en als
jullie dan ook nog wat laten vallen van jullie
loon, dan kan de brug gemaakt worden, an-
ders niet. Het hangt dus van jou af, of je
werk wilt hebben of niet. Begrijp goed, nood-
noodzakelijk is die brug niet, en het scheelt
ons niets, of zij gemaakt wordt of niet, maar
wij doen het om jou te helpen."

De werkloze krabt eens achter zijn oor....
„Ja, wat zal ik doen, en is het allemaal wel

waar, wat die daar smoest?....
En zo geschiedde het dan, dat in de twin-

tigste eeuw, de eeuw van vooruitgang, speciaal
in de jaren '30 tot '40, de werkloze nog achter
zijn oor stond te krabben, terwijl de Werkver-
ruiming met een hoera van Overheid en Bonds-
besturen al in kannen en kruiken was.

En nog aldoor denkende en achter zijn oor
krabbende kwam de werkloze in de „ver-
plichte" werkverruiming te werken en werkt
er nog, maar denkt er al Tang niet meer over, dat
het een solide brug was, die door de Overheid
en bondsbesturen was geslagen, dienende tof
overbrugging van normaal naar werkverschaf-
fingsloon en niet andersom zoals eerst was
voorgespiegeld.

En zoals het dan met zulke dingen gaat:
het gaat van kwaad tot erger.

Zo kon het dan ook in de donkere dagen
voor Kerstmis gebeuren, dat de werklozen van
Oude en Nieuwe Niedorp uit de werkverschaf-
fing geschorst werden door den inspecteur van
de werkverschaffing en.... 3e vertegenwoor-
digers van de vakbonden, zonder ook maar één
van de betrokken arbeiders gehoord te hebben.

Wat hebben wij het toch heerlijk ver ge-
bracht; wij mogen mee helpen schorsen!

Als wij er dan nog bij vertellen, dat een deel
van die geschorste arbeiders nog meer, veel
meer, hebben gedaan 'dan van hen gevraagd
werd, dan komt de verrichte schorsing in een
nog' schoner daglicht te staan.

Hoe noemen zij zulke bondsbestuurders ook
weer vertrouwensmannen is hef niet?

Vertrouwensmannen!... een te mooie naam
voor die knoeiers.

Harm.
ZWOLLE.

Actie onder de werklozen.

De afdeling Zwolle van de Federatie van
Bouwvakarbeiders zond een schrijven aan het
college van B. en W., waarin voor de werklozen
gevraagd werd om extra brandstoffen te ver-
strekken in verband met de barre koude. In
het antwoord namens B. en W., werd er aan
herinnerd, dat reeds enige weken een bon van
ƒ0.25 naast de bestaande bons van ƒ0.55 en
/0.60 werd verstrekt.

Dit was niet het juiste antwoord op het ge-
dane verzoek, en een groot gedeelte der Zwolse
arbeiders van alle richtingen was het met onze
afdeling Bouwvak eens, dat de nodige druk
op de plaatselijke autoriteiten moest worden
uitgeoefend om de gevraagde extra brandstof
te krijgen. Men toog er op uit, verkreeg een
onderhoud met den directeur van M.H. met
als gevolg, daf alle werklozen een bon kregen
ter waarde van /1.50.

Maar de werklozen waren het er met onze
afdeling Bouwvak over eens, dat brandstoffen
wel belangrijk zijn, vooral gedurende de barre
koude, doch ook aan andere levensbehoeften,
die vooral in deze tijd steeds duurder worden,
is gebrek. Daarom trokken de werklozen er op
Vrijdag 2 Februari spontaan en massaal op
uit naar hef stadhuis. Een deputatie werd bij
den burgermeester toegelaten. Ook de burge-
meester was wel de mening toegedaan, dat in
verband met de strenge winter iets gedaan
moest worden om aan het nijpend tekort der
gezinnen van werklozen tegemoet te komen.

Intussen moest hierover eerst het college van
B. en W. gehoord worden en zo dit college zich
al op het standpunt stelde, dat gratis levens-
middelen moesten worden verstrekt, dan moest

dus waarschijnlijk zelf wel ex aan. denken,
dat zij later allebei naar de regel behandeld
zouden kunnen worden: samen uit, samen
thuis. Het kan best zijn, dat zij helemaal
niet ver met elkaar zouden willen gaan,
dat vooral 'Stalin alleen maar zijn rust
wilde kennen in een geïsoleerde positie
en dat de eetlust bij Tiet eten kwam. Het
kan zijn, dat hij verrast is door de tegen-
stand van de Finnen, welke tegenstand
de ogen opende van trouwe volgelingen,
die nog bij "het afsluiten van de verdra-
gen van de andere ^aldsche staten gedacht
hebben, dat net echt om verdragen ging.
Nu echter verschijnt hij als de naakte im-
perialist, als de gewone landrover, precies
zoals allen voor hem. En zo zal de boze
daad van het „vriendschapspact" wellicht
de vloek kennen, die uit die daad alleen
geboren kan worden.

Dit ene is nu al duidelijk, dat Stalin zich
langer moet ophouden bij Hitler. Kan men
werkelijk Hitler verplichten om het ge-
roofde Polen te verlaten, tot het weer in
het leven roepen van Tsjecho-Slowakije en
andere landen en rechten en daarbij maar
rustig de Russische veroveringen slikken?

in dit geval ook nog de minister van Sociale
Zaken worden gehoord. De burgemeester be-
loofde met spoed te zullen handelen en zo
het tot het verstrekken van levensmiddelen
zou komen, dan zou zulks op 5 of 6 Februari
geschieden.

Er moet in dit geval hulde gebracht worden
aan het afdelingsbestuur van de Federatie van
Bouwvakarbeiders en vooral aan zijn secretaris,
die de koude trotserende de in actie gekomen
kameraden bijstond, onder hen op straat ver-
toefde en ze bij alles behulpzaam was.

Daarentegen was er van de bestuurders der
„erkende" vakorganisaties geen spoor te ont-
dekken. Die zijn sr nooit, als de arbeiders zelf
in actie komen.

Daarom, kameraden, laten deze feiten u wat
leren. Gij krijgt in de praktijk zo duidelijk te
zien, wie uw vrienden en wie uw vijanden zijn.
Hef N.A.S. wordt door een leger van vijanden
bestreden. Maar hef blijft steeds op de bres
staan voor de belangen van de arbeiders. Als
gij dat met ons eens zijt, n.l. dat de leiders
van de erkende vakbeweging uw belangen ver-
waarlozen en dat hef N.A.S. voor uw belangen
opkomt, dan is hef in uw eigen belang plicht
om door uw lidmaatschap onze N.A.S.-bewe-
ging te helpen versterk.cn. (Corr.)

VAN EN UIT
DE ORGANISATIES.

AMSTERDAM.

Geslaagde cursusvergadering.
De bouwvakafdeling belegde op Donderdag

l Februari in haar gebouw een cursusverga-
dering, die om twee redenen geslaagd kan
heten. De opkomst was gunstig; ook werkende
bouwvakarbeiders konden door het winterweer
's middags present zijn. Kameraden uit andere
beroepen hadden van hun kant aan de op-
roep gevolg gegeven. En hoewel de inleiding
van Smeevliet over: „Hef ontstaan en het
verloop van de huidige oorlog en de vooruit-
zichten", twee en een half uur duurde, was er
van het begin tot het einde grote belangstelling,
die ook in enige vragen tot uitdrukking kwam.

Een ouderwetse cursusvergadering, die zeker
niet de symptomen van mafheid vertoonde, die
in onze dagen al te vaak zichtbaar zijn.

Enige bezoekers gaven een dag later de wens
te kennen, dat zulke bijeenkomsten systema-
tisch gehouden moesten worden. De tijd is
er naar om aan deze wens te voldoen.

Filmochtend 4 Februari 1940.

Ondanks sneeuw, ijzel, vorst en alles wat het
verblijf buiten onaangenaam maakte, was het
weer een uitverkochte zaal.

En terecht; diegenen, welke onze ochtenden
regelmatig bezoeken, zijn er van overtuigd, dat
wij een zo goed mogelijk program brengen.

Nu waren het „De Nieuwe Bouwers", onder
leiding van den heer J. Smit, die ons van
hun koorzang lieten' genieten. Ik wil hier niet
verder over schrijven, dan dat hef de beste
dank aan het koor zal wezen, om zoals de voor-
zitter het zei, te zorgen,'dat de volgende maal
er niet 40 zangers staan, maar honderd.

Kam. Bouwman, welke deze ochtend als
spreker optrad, vergeleek de toestanden van
150 jaar geleden, zoals de film die aangaf, met
de hedendaagse toestanden.

Hij kwam tot de slotsom, dat de behandeling
wat betreft eten, drinken en ligging door de
tijd een meer menselijk karakter had gekregen;
dat lijfstraffen waar men in die tijden erg kwis-
tig mee was, niet meer in onze Westerse be-
schaving voorkwamen, maar dat de knoet op
een geraffineerde wijze wordt gehanteerd en
men zich afvraagt, hoe lang nog?

De film had aller aandacht en wij hopen,
dat de indruk, welk dit aanschouwen van on-
menselijke behandeling aan boord van dit schip,
er toe zal meewerken om onze ideën te ver-
wezenlijken.

Binnenkort krijgt gij een mededeling over
het bezoek met rondleiding aan de tentoonstel-
ling „De Kunst van Heden", moderne schil-
derkunst in het Rijksmuseum. Geeft u spoedig
op voor deelname en laten ook de vrouwen
zich niet onbetuigd laten en ook aan dit bezoek
deelnemen. (Corr.).

I. S. F.
ZEVENDE VERANTWOORDING.

November 1939.
R.S.A.P., extra fonds f 10.—; Fed. v. Trans-

portarb., extra fonds f 40.—; Bouwvak Den
Haag, extra fonds f25.—; Purmerend contri-
butie f2.20; Wormerveer confr. f 1.50; Zutfen
contr. f2.15; Zaandam confr. f25.—; Amers-
foort contr. f5.52; Arnhem contr. f6.50, lijsten
A H No. 469 f6.55 A H 453 f5.65, A H 455
f 6.50, A H 471 f 8.35, A H 452 f 6.90, A H 451
f 7.05, A H 470 f 5.75, A H 472 f 5.17, A H 454
f3.34, totaal f61.76; Rotterdam contr. f21.84;
Amsterdam lijsten A H 122 f7.30, A 16 f6.68,
A 17 f7.99, A 18 f6.93, kalenders 1939 f20.95,
totaal f49.85; Groningen contr. f3.20; Leeuwar-
den contr. f5.68; Den Haag confr. f 18.28;
Bussum giffen Br. f 1.50; Zwolle contr. f 1.40;
Wormerveer contr. f 1.50; Landarbeiders bij-

Kan de overval op Finland verontschuldigd
worden? Zou dat het geval kunnen zijn
als het om Roemenië of Turkije zal gaan?
Zeker niet en zo schijnt het bij het in stand
houden van ook maar een spoor van ge-
rechtigheid niet mogelijk, dat een van de
beide rovers voor de bestrijding van den
anderen gebruikt kan worden. Zeker is de
haat tegen het „bolsjewisme" makkelijker
te voeden dan die tegen het nazisme, vooral
waaneer dit berouwvol 'het bolsjewisme
| als de hoofdvijand wil beschouwen. Veel

uitingen van de pers van Mussolini komen
hierop neer, dat Hitler in Italië instem-
ming zou vinden, wanneer hij terugkeerde
naar het Komintern-pact.

Maar kan in een politiek leider als Hitler
ook maar ooit het geringste vertrouwen
gesteld worden? Men zou het niet voor
mogelijk moeten houden, dat na de uit-
spraken van de tegenstanders van Hitler
een herstel der vroegere verhoudingen mo-
gelijk zou zijn. Het lijkt althans een taak,
waarvan de doorvoering op heiden niet
kan worden overzien. Wij hebben al ge-
zegd, dat het rekening houden met d<-,
kolossale verliezen, die een oorlog tege:>
het Derde Rijk en de Russen teweeg zou

drage extra fonds f 25.-—; Schiedam confr. f2.55;
Delft contr. f4.80. lijsten A H 476 f5.—, A H
477 f2.90, A H 494 f3.10, totaal f 15.80; R.S.A.P.
retour telefoon f2.—; Nieuwe Niedorp contr.
f3.—; Amsterdam F.D.K.colIecfe f27.25; Am-
sterdam bus A.F.T. f38.72; Nieuw-Amsterdam
contr. f 6.—; Landarbeiders St. Jac. Parochie
contr. Januari tot October f 60.—; Deventer
contr. f9.—, F.D.N.-giften f374.16 en bijdrage
extra fonds f374.16, totaal f748.33; Lemmer
giften R. f2.50, kalender f 0.50, totaal f3.—;
Haarlem confr. f 10.—, obligaties f 10.—, totaal
f20.—; Beekbergen kalenders f2.50, kranten
fl.—, totaal f3.50; Utrecht bouwvak kalen-
ders f3.50; Hilversum contr. f 1.75; Koog a1d
Zaan kalenders f 2.50; Amersfoort confr. f 3.25,
lijsten A H 211 f5.40, A H 212 f7.15, totaal
f 15.80; Federatie van Transportarb. extra fonds
f50.— ; Amsterdam Fabr. arb. lijsten A 205
f 1.73, A 206 f 1.75, A H 89 f 0.95, A H 90
f2.55, totaal f6.98.

November totaal 11321.06.

December 1939.
Zuffen confr. f 1.65, kranten f 1.—, totaal

f2.65; R.S.A.P. extra fonds f 12.50; Leiden
contr. f9.6Q; Alkmaar confr. f5.50; Amsterdam
giften f2.— ; Noordwolde kalenders f2.25; Delf f
contr. f4.75, lijsten A H 478 f3.30, A H 492
f4.—. totaal f 12.05; Bussum giften Br. f 1.50;
Den Haag contr. f 11.10; Wormerveer contr.
f 1.50; Utrecht contr. f2.05; Groningen confr.
f7.60, foto's Nin f 1.50, totaal f9.10; Nieuwolda
kalenders f 0.50; Dordrecht contr. f 10.50; Rot-
terdam contr. f29.60, obligaties f6.—, bon-
boekjes A Q 601—625 f 1.25, A W 551—575 f 1.25,
totaal f38.10; Schiedam contr. f 1.95; bon-
boekje AAA 601—625 f 1.25, totaal f3.20; Zut-
fen kalenders f2.25; Zwolle contr. f 1.75; Arn-
hem contr. f4.30, lijsten A H 457, f4.40, A H
468 f 6.—, A H 467 f 5.25, A H 456 f 4.55, A H
466 f4.90, totaal f29.40; Noordwolde kalenders
f2.25; Den Haag lijsten A H 539 f5.89, A H
530 f3.26, A H 535 f5.46, A H 532 f3.75, A H
527 f4.14, A H 554 f3.64, A H 540 f4.60, A H
541 f5.63, A H 538 f4.12, A H 537 f5.32, A H
533 f5.53, A H 531 f4.—, A H 528 f3.—, bon-
boekjes AAA "126—150 f 1.25, AAA 201—225
f 1.25, f60.84; Landarbeiders Schoonoord gif-
ten f 1.50; Enschede contr. f9.65, giffen f 1.52,
bonboekje A V 251—275 f 1.25, totaal f 12.42;
Harlingen contr. f3.50; Amersfoort contr. f2.90,
kalenders f 5.—, totaal f 7.90; Amsterdam confr.
October—November f 67.33, collecte f 16.90, to-
taal f84.23; Lemmer giffen de R. f3.— ; IJmui-
den kalenders f2.44; Purmerend contr. f2.80;
Landarb. Schoonoord kalenders f3.38.

Totaal December f 341.76
Totaal November , 1321.06
Vorige verantwoording . . „ 5354.79

Totaal-generaal f 7017.61
J. v. d. M e r c, penningmeester.

DOCimiEflTATIE BULLETIH.
Het Februarinummer van het Documentatie

Bulletin is begin deze week verschenen en
aan de afnemers toegezonden. Het Januari-
nummer, dat voor het eerst in druk (16 pagi-
na's) verscheen, is een succes geworden. Wij
wonnen daarna ongeveer honderd nieuwe abon-
né's en moesten tof onze spijt een aantal ka-
meraden in het land teleurstellen, aangezien de
oplaag uitverkocht was.

Richt tijdig uw bestellingen aan de redactie:
Brederodesfraat 17, Amsterdam-W. Afrekenen
met den N.A.S.-penningmeester onder verme-1
ding „Voor Documentatie Bulletin".

Correspondentie der Redactie.
B. te A. en H. te H. — De polemiek over

de bekende leuze eenmaal lopende komt hef
niet gewenst voor nog andere partijen bij die
polemiek te betrekken. Inzender B. te A. zal
zeker spoedig afkomen met de gevraagde na-
dere inlichtingen. Blijven zij uit dan zullen wij
ook zonder die inlichtingen aantonen, dat de
tekst van K. Liebknechf was: „De hoofdvijand
staat in eigen land".

H. f. H. te N, N. — Een week geduld.
R. te A. — Idem.
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brengen, zowel als het rekening houden
met de onzekerheid van da afloop van
die oorlog er toe -cu icunnen leiden den
een of den ader te sparen, ook als hij dat
niet verdkrde. Maar ook die twee gezichts-
puTiten kunnen vandaag nauwelijks meer

Den een of den ander sparen, hem be-
hulpzaam zijn bij een overwinning op den
anderen aanvaller, dat zou betekenen daf
hetzij Stalin geweldig werd versterkt, om-
dat .hij dan zou kunnen zeggen, dat zijn
politiek van het eerste ogenblik af be-
doelde Hitler in die val te lokken en om-
dat hij dan op de inrichting van de ver-
houdingen in Duitsland een wezenlijke in-
vloed zou kunnen uitoefenen, die in be-
paalde omstandigheden Midden Europa zou
inlijven bij de bureaucratisch terroristische
wanorde, die in Rusland doorgaat voor so-
cialisme ;

dan wel het prestige van Hitler opnieuw
zou bevestigen, omdat hij de Westerse
machten er toe gebracht had zijn koers
te volgen.

Zo min Stalin als Hitler kunnen ook
maar het geringste bijdragen tot de we-
reldvrede.


