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De door Stalin aan Finland opgelegde
„vrede" is een imperialistische roofvrede,

die de door Moskou aan het socialisme

toegebrachte schade vergroot.

Het Duitse Nazi-regime is de mede profijt-

trekker van de Moskouse rovers.
Weer bewijst Stalin het fascisme een grote

dienst.

13 Maart 1940. Red. „De Arbeid".

zonder «Ier
De laatste dagen is overal in de wereld

de vraag aan de orde: Komt er vrede tussen
Moskou en Finland? De krijgsverrichtingen
waren în volle gang en waren niet stop
gezet, toen in de wereldpers bekend werd
gemaakt, dat met de hulp van Zweden en
via de Duitse regering onderhandelingen
aan de orde zijn gekomen tussen Moskou
en Helsinki!

Zweden, alle drie de Scandinavische lan-
den kwamen meer in de knel naarmate de
oorlog in Noord-Europa langer duurde. Als
er sprake zou zijn van Franse en Engelse
hulp aan Finland, nadat voldoende gebleken
was, dat de Scandinavische landen terug-
schrokken voor een krachtig partijkiezen
ten bate van Finland, dan was meteen aan
de orde, hoe die Franse en die Engelse
hulp In de kortst mogelijke tijd geboden
zou worden. In geval Franse en Engelse
soldaten door de Scandinavische landen
zouden trekken, zou Duitsland zeker niet
afzijdig blijven staan. Geheel Scandinavië
zou direct bij de wereldoorlog betrokken
zijn.

Zeker is maar één ding: dat Moskou de
stoot gaf aan de besprekingen. Reeds zijn
bijzonderheden bekend gemaakt, met be-
trekking tot de Russische eisen, die na
drie maanden oorlog worden gesteld. Of
berichten, op die eisen betrekking hebben-
bende, met de werkelijkheid kloppen, weet
op dit ogenblik niemand. Maar toch weten
wij, dat Moskou wil praten met de Finse
regering, die bet bij bet uitbreken der vij-
andelijkheden niet meer wilde kennen.

Vandaar, dat in Moskou de volks-
regering-Kuusinen werd gefabriekt, die di-
rect na haar geboorte bereid was om de in
November gestelde Russische eisen in te
willigen.

Van die zogenaamde regering-Kuusinen
is verder gebruik gemaakt om aan de we-
reld te vertellen, dat Rusland geen oorlog
voerde tegen het Finse volk, doch alleen
maar de bedoeling had, de Finse arbeiders
en boeren te „bevrijden" van het juk, dat
hun door „tyrannen" werd opgelegd.

De jongste berichten van deze dagen
doen uitkomen, dat heel vlot de regering-
Kuusinen door Moskou prijsgegeven is.
Plotseling kent men de behoefte niet meer
om de Finnen te bevrijden, doch wil men
van de oude Finse regering concessies af-
idwingen, die verder gaan dan die van
November.

Op dit tijdstip is wel gebleken, dat de
Russische weermacht in alle opzichten te-
kort schoot bij de vervulling van haar taak.
Zij boekte vele nederlagen. Het avontuur
van Stalin, kostte aan vele tienduizenden
Russen het leven. Het is de vraag, of wij
de juiste cijfers ooit zullen kennen.

Alleen omdat Moskou onbeperkt men-
senmateriaal 'kon aanvoeren, steeds nieuwe
wapens — met Duitse hulp - - beschikbaar
kon stellen, kon de Finse stad Viborg niet
langer veilig gesteld worden. In het uiterste
Noorden kon men de omgeving van Pet-
samo bezetten. Een magere prestatie voor
de geweldige overmacht, die Rusland op
de been bracht! Het Rode Leger overdekte
zich opnieuw met schande als in Polen
in 1939.

Aan Finse kant zijn zeker vele slacht-
offers gevallen, zowel in de oorlog zelf
als door de luchtbombardementen. Die
zeer "kleine bevolking heeft weinig re-
serves; het aanwezige materiaal werd in
de forse verdediging van het land en vooral
van de landengte van Karelië op zware
proef gesteld. Die wetenschap brengt den
veroveraar Stalin er toe om bij het sluiten
van de vrede strafmaatregelen toe te pas-
setn, zodat de Finnen grotere offers moeten
brengen.

Uit de boze daad van de aanval op Fin-
land, die niet te berekenen schade aan het
socialisme toebracht, groeien boze gevol-
gen. Stalin wordt door zijn eisen aan
Finland de brutale imperialistische verove-
raar, die radicaal brak met zijn socialisti-
sche verleden.

De nu nog bestaande resten van de Ko-
mintern worden onder de verachting be-
graven, die Stalins misdrijven wekken.

Als Moskou naar een .einde zocht van de
strijd tegen Finland, dan is daarvoor de
meest aannemelijke verklaring:

DE GROTE STAD EN HAAR
PERSONEEL

De onwillige werkgieefster.
PRIJZEN EN LONEN.

Vooral de arbeiders hebben reden met
groot wantrouwen te luisteren naar de uit-
eenzetting van denkbeelden, die beogen te
voorkomen, dat precies als in de vorige
oorlog de vicieuze cirkel van prijzen en
lonen ontstaat. Stijging van prijzen - - dus
stijging van lonen. Stijging van lonen — dus
stijging van prijzen. Wellicht omdat wij
sociaal-demokraten in het ministerie heb-
ben doen S.D.A.P. en N.V.V. lustig mee
aan het verbreiden van die bedriegelijke
gedachte, die mogelij k acht, dat in de tegen-
woordige oorlog een zodanige prijzenpoli-
tiek gevoerd wordt, dat prijsstijgingen ver-
meden worden, waardoor aan opvoering
van de lonen niet gedacht behoeft te
worden.

Toen de crisis nog op volle kracht woed-
de, liet minister Colijn herhaaldelijk uitko-
men, dat hij de macht fhniste om aan de
crisis een eind te maken. Hij kon zich
slechts bezighouden met de gevolgen en
die politiek in de praktijk brengen, die
door het „algemeen belang'' werd gevor-
derd. Zo staat het nu ook met de prijzen-
politiek. Het is in strijd met de werkelijk-
heid, dat de regering van Nederland in
staat zou zijn om de factoren uit te scha-
kelen, die de prijsstijging doen toenemen
naarmate de oorlog langer duurt.

Internationale invloeden bepalen prijzen.
Men behoeft niet lang na té denken om
verschillende factoren te kunnen vaststel-
len, wie die prijzen omhoog jagen. De
oorlogwinstmakers verstaan de kunst van
de bestaande toestand te profiteren. De
regering van dit land en van andere landen
kan niet op enigszins afdoende manier
het bedrijf van de O.W.-ers stopzetten.

De oorlog verslindt enorme voorraden.
De betrokken bedrijven zorgen voor de
aanvulling van die voorraden. Bestellin-
gen voor de oorlogsindustrie en voor het
onderhoud van de massalegers, leveren het
grootste voordeel. Op ander terrein ont-
staan op die wijze tekorten, die de prijs-
stijging mede teweeg brengen. Het oor-
logsbedrijf vreet schatten; de belastingen
worden opgeschroefd. Indirecte belastin-
gen nemen toe. Een andere factor, die de
prijzen opdrijft.

In zulke omstandigheden kan de brede
massa zich slechts in slaap laten sussen
door voorgangers, die de illusie teweeg-
brengen, dat de regering sterk genoeg is, om
de toeneming van de prijzen werkelijk
tegen te gaan.

Natuurlijk is het, dat uit alle hoeken aan-
gedrongen wordt op voorzieningen voor de
minstdraagkrachtigen in door prijsstijging
verwekte nood. Vooral omdat - - ook in
Holland - -zo sterk de politiek van loon-
druk is toegepast, is ©en bestaansminimum
bereikt voor brede groepen. Dat geldt ook
voor werkende arbeiders, inclusief grote
groepen overheidspersoneel.

Toen in de gemeenteraad van Amster-
dam op 6 Maart een adres aan de orde
kwam van een groep gemeentepersoneel,
is ook door den wethouder van Arbeids-
Zaken erkend, dat het niet goed was
nieuwe prijsverhogingen af te wachten vóór
dat hulp geboden werd aan de minder-
draagkrachtigen. En toch was slechts enkele

Ten eerste: Moskou vreest, het te ver-
wachten offensief van de Fransen en
Britten, gesteund door de Turken in
het Zuiden.

Ten tweede: Duitsland kan voor zijn
militaire plannen er geen genoegen
mee nemen, dat ©en deel der Russische
aanvoeren voor de strijd in het hoge
Noorden gebruikt wordt.

Hoe armzalig is de positie van de Stalinisti-
sche bureaukratie door het hardnekkige
verzet der Finnen geworden. Stalin en zijn
vrienden krijgen hun trekken thuis. Zij
zijn werktuigen van Hitler geworden.
9 Maart 1940.

dagen geleden door de regering met haar
twee sociaal-demokratische ministers nog
beslist, om voor alsnog de bestaande rege-
lingen voor het overheidspersoneel onge-
wijzigd te laten. De billijkheid werd bij
dat besluit met voeten getreden. Ook dat
besluit heeft duidelijk laten zien, dat so-
ciale voorzieningen niet tot het werkpro-
gram van de tegenwoordige regering be-
horen. Zij komt onmiddellijk voor de dag
met de boodschap: dat al het beschikbare
geld voor militaire doeleinden gebruikt
moet worden. Dat motief ligt vlak bij de
hand. De geestestoestand van de massa be-
wijst, dat met dit motief genoegen wordt
genomen — althans tot op vandaag. Debat-
ten ui publieke lichamen over de toe-
stand van het overheidspersoneel steunen
niet op actie der grote formaties, die ten
onrechte aan de hoop vasthouden, dat de
overheid haar houding zal veranderen ten
bate van haar werknemers.

EEN KATHOLIEKE MOTIE.
Enige uren heeft de gemeenteraad van

Amsterdam gesproken over de armlastigen
en de laagstbezoldigden van het overheids-
personeel. In het behandelde adres was
loonsverhoging voor het gemeentebestuur
over de gehele linie voorgesteld. Dit moge •
de eenvoudigste weg lijken, toch zal het
verstandig zijn in de toekomst bijzondere
aandacht te vragen voor salarissen beneden
een bepaalde grens. Er is geen enkele reden
voor het overgrote deel. van het personeel
om uit het oog te verliezen, dat men
vooral in de grote gemeenten ook met een
categorie hoge salarissen te doen heeft, die
buiten beschouwing moeten blijven. Drie
burgerlijke partijen: de Anti-Revolution-
nairen, de Christelijk-Historischen en de
Liberalen namen een afwijzende positie in.
Deeze drie groepen beweren ijskoud, dat er
geen geld is en dat er niets gedaan kan
worden. Zij willen liefst de behandelingen
van voorstellen tot verbetering verhinderen.
Die drie fracties tellen samen 9 raadsleden.
Zij kunnen dus niets verhinderen, alleen
maar tegenstemmen - - wat zij regelmatig
doen.

Dwaas zijn al die kleine luiden en ook
de arbeiders, die toch maar mogelijk ma-
ken, dat zulke aarts-conservatieven, die
naar hun eigen uitspraak „het goede"
leest de brandkasten - - willen behouden,
als hun vertegenwoordigers optreden.

De katholieke fractie van 8 man en de
S.D.A.P. van 14 man kunnen niet in die
richting gaan. Zij zijn verplicht om rekening
te houden met de brede massa van ar-
beiders, die tot hun richting behoren. De
beide groepen erkennen om strijd de nood-
zakelijkheid van aan te brengen verbete-
ringen. Zij voeren daarvoor dikwijls steek-
houdende argumenten aan. Maar beide
groepen zijn afkerig van het in beweging
komen der arbeiders zelf en aan de andere
kant gebonden aan de Haagse autoriteiten.
Zij laten het meestal bij het tonen van
goede wil of denken hoogstens aan oplos-
singen, die hun Haagse vrienden niet in
verlegenheid brengen.

Bij deze gelegenheid waren het de katho-
lieken, die wilden uitspreken, dat de op-
vatting van Den Haag afgewezen moest
worden om eerst na nieuwe prijsstijging
wat te gaan doen voor minder draagkrach-
tige overheidsmannen. B. en W. moesten
Den Haag voor een beter inzicht winnen.

De soc.-demokraten dienden enige spel-
denprikken toe aan de Katholieken, doch
gingen accoord met hun voorstel. De wet-
houder van Arbeidszaken deed uitkomen,
dat Amsterdam geen afstand kan doen van
zijn autonomie. B. en W. zouden met voor-
stellen moeten komen bij het georgani-
seerde overleg en langs die weg zou een
besluit geslagen moeten worden. Hij gaf
de raad aan zijn eigen partijgenoten, hun
voorstel aldus te wijzigen. Dit is geschied
en het aldus gewijzigde voorstel is aange-
nomen met 31 tegen 8 stemmen.

Waar de heer Kropman zelf deed uit-
komen, dat de betrokken arbeiders zich

Aan den minister van
Sociale Zaken.

's-G r a v e n h a g e.
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In verband met geleidelijke afloop
brandstoffentoeslag, waardoor werk-
lozen en arbeiders in de werkver-
schaffing in korte tijd één gulden en
zeventig cent per week derven en
gelet op snelle prijsstijging, verzoeken
ondergetekenden steun en lonen in
werkverschaffing evenredig met ge-
noemd bedrag te verhogen met ver-
waarlozing van het maximum ander-
half maal het steunbedrag.

Nationaal Arbeids Secretariaat

E. B o u w m a n .

H. Snee v l i e t

vooral niet moesten overgeven aan bij hen
gewekte verwachtingen, het overleg met de
Haagse autoriteiten ondanks de autonomie
aan bod komt, daar is het zeker zaak, dat
het Amsterdamse gemeentepersoneel zich-
zelf meer laat gelden om aan het aange-
nomen voorstel reële inhoud te geven.

Een voorstel van de Stalinisten om tegen
de negatieve beslissing van Dan Haag te
protesteren en de 5% korting van 1936
voor salarissen beneden f 3000 ongedaan te
maken, kreeg slechts 8 stemmen (4 C.P.N.,
3 N.S.B, en l R.S.A.P.).

Weer namen bij deze stemming de aan-
wezige sociaal-demokraten de verantwoor-
delijkheid voor het afwijzen van het enige
voorstel, dat enige directe tegemoetkoming
aan het gros van het Amsterdamse over-
heidspersoneel zou hebben gebracht. Op-
nieuw bleven zij volstaan met manoeu-
vreerkunst en goedkope woorden.

HET EERSTE NODIGE.
Wat gaat er gebeuren met het aange-

nomen voorstel? B. en W. komen met
voorstellen bij het georganiseerde overleg.
Hoe die eruit zullen zien, weet niemand.
Hoge verwachtingen zijn niet gerechtvaar-
digd. B. en W. zullen doorlopend de druk
van Den Haag voelen. Zij willen niet bui-
ten het gelid marcheren. Zij zijn niet door-
drongen van het besef, dat de Haagse auto-
riteiten opgestuwd moeten worden.

In het overleg kan naar hartelust gecon-
fereerd worden over de voorstellen van B.
en W. De concurrentie der erkende vak-
bonden kan zich laten gelden. Wijzigingen
zullen ingediend worden. Over die wijzi-
gingen zal opnieuw worden geconfereerd.

Veel tijd zal er verlopen met het ge-
confereer. Inmiddels zal de prijsstijging
voortgaan. Wellicht komt na enige weken
opnieuw de vraag aan de orde, of Den
Haag ertoe zal moeten overgaan om zelf
wat te doen. Het zal niet veel zijn, doch
het zal wat zijn. Op grond daarvan zal bij
B. en W. van Amsterdam de neiging opko-
men om niet verder te gaan dan Den Haag.

Zo is de werkelijkheid. Slechts één fac-
tor is hier .buiten beschouwing gebleven:
De duizenden overheidsmannen van Am-
sterdam geven er blijk van, dat zij zelf naar
voren willen komen voor hun belang.

Dat kan op verschillende manieren ge-
beuren. De beste manier is zeker, het tot
stand brengen van eenheid van optreden
van zoveel mogelijk werknemers der stad
Amsterdam. Laat men zich onderverdelen
en van elkaar scheiden, dan wordt de po-
sitie onmiddellijk zwakker.

Een eenvoudige uiting zou een door dui-
zenden getekend petittionment aan het ge-
meentebestuur van Amsterdam zijn. Daar-
mee toont men aan, dat men de eenvoudige
waarheid begrepen heeft:

Wij zijn er ook nog en willen voor ons
goed recht opkomen.

Een eerste stap van betekenis zou op die
wijze gezet zijn. Het tempo van handelen
van 'degenen, die ©en praktische inhoud
moeten geven aan het aangenomen voor-
stel zou langs die weg versneld worden.

Zonder actie der gemeentemannen, komt
de zaak niet in orde.



Hardnekkige Kortzichtigheid
Indonesië in de Kamer

HONGER NAAR KOLONIËN.

Onze lezers weten, welke brede plaats
naar ons inzicht het koloniale probleem
heeft ingenomen bij het ontstaan van de
tweede wereldoorlog. Als Engeland en
Duitsland als de voornaamste krachten ge-
zien moeten worden aan weerskanten van
het front, dan is dat, omdat Duitsland,
evenals in de eerste wereldoorlog een kolo-
niale mogendheid wil zijn, beschikkende
over de gebieden en de grondstoffen, die
het voor ontplooiing van zijn economi-
sche krachten nodig acht. Duitsland wil
koloniën. Hitler heeft dit meermalen op
nadrukkelijke wijze verklaard. Het gaat er
niet alleen om, om weer die gebieden in
handen te krijgen, die na de éérste wereld-
oorlog voor Duitsland verloren gingen. Zou
de tegenwoordige oorlog de overwinning
aan Duitsland brengen, zou het een beslis-
sende invloed op het vredesverdrag kunnen
uitoefenen —• dan zou blijken, dat de ko-
loniale begeerten van Duitsland zich veel
verder uitstrekken dan de bezittingen, die
het vóór 1919 had.

Engeland, de grootste koloniale macht
in de wereld zou dan een deel van zijn
bezit verloren zien gaan. Voor zover Duits-
land zijn macht heeft uitgebreid in Midden-
Europa, is dat in de eerste plaats gebeurd,
om zijn positie in de tweede wereldoorlog
wezenlijk te versterken. Het annexeren
van Oostenrijk, Bohème en Moravië, later
nog van een groot deel van Polen, had
bovenal ten 'doel, de kansen van Duitsland
in de tegenwoordige oorlog te verbeteren.

Men ziet ook in deze oorlog hoezeer
Frankrijk en Engeland gebruik maken van
hun koloniale machtsposities in de strijd
tegen Duitsland. De uitgestrekte gebieden,
die onder het beheer van beide landen zijn,
leveren niet alleen onontbeerlijke grond-
stoffen; zij leveren bovendien mensenmate-
riaal, dat aan de fronten in de dienst kan
worden gesteld van de Engels-Franse over-
winning.

IN BRITS-INDIË.

Vooral uit Brits-Indië komen veelvuldig
berichten over activiteit der koloniale be-
weging. Er is nog geen sprake van een
regelrecht stellingnemen tegen de Britse
overheersing. Onder de leiders van die be-
weging zijn er, die openlijk uitspreken, dat
zij de nederlaag wensen van Duitsland,
maar toch komt een groot deel van de
koloniale beweging tot actie voor uitbrei-
ding van de volksrechten, voor een funda-
mentele wijziging van de verhoudingen tus-
sen Engeland en Indië. Zij gebruiken de
oorlogssituatie om de Engelse regering te
nopen belangrijke concessies te doen aan
de koloniale beweging. Die beweging richt
zich uiteindelijk op de onafhankelijkheid
van Indië. Het ziet er niet naar uit, dat
de Engelse regering met rust gelaten zal
worden tijdens het verloop van de oorlog.
De Indiërs willen een duidelijke uitspraak

lel Hoornere Brood
In de .Zondagochtendbladen van 10 Maart

vond men de volgende publicatie:

„Die minister van Economische Zakdh deelt
het volgende mede:

Van het begin van de oorlog af heeft de
regering er naar gestreefd, door haar prijzen-
politiek een stijging van de prijzen voor de
eerste levensbehoeften zoveel mogelijk te voor-
komen. Zelfs is iedere prijsstijging van tarwe-
bloem en farwemeel, bestemd voor broodberei-
ding, tot nog toe vermeden, ondanks het feit,
dat de tarweprijzen op de wereldmarkt sinds
het uitbreken van de oorlog sterk gestegen zijn,
en daarenboven de kosten van de aanvoer
(vrachten en verzekeringspremies) zijn opge-
lopen tot een veelvoud van die, welke in nor-
male rijden golden. Zo steeg de tarweprijs
op de wereldmarkt van ƒ3.20 midden Augustus
1939 tot /5.35 op eind Februari 1940. De
vrachten stegen in datzelfde tijdvak van ƒ7 tot
ƒ 27.50 per ton,, terwijl de molestpremie, welke
voordien een te verwaarlozen kostenfactor ver-
tegenwoordigde, thans circa 3 ,pct. van de
waarde bedraagt. Dit betekent, dat de kostprijs
van uitheemse tarwe, waarop wij hier te lande
voor circa 65 pet bij de bereiding van brood-
bloem zijn aangewezen, is gestegen van /3..90
tot /8.35 4per 100 kg. Indien de regering
geen maatregelen had genomen, zou het ge-
volg hiervan zijn geweest, daf de broodbloem
hier te lande met een bedrag van ƒ3.75 per
100 kg in prijs zou zijn gestegen, hetgeen uit-
komt op een kostprijssfijging van het brood
van ruim 2 cent per brood van 800 gram.

Tot nu toe is een broodprijsverhoging als
gevolg van vorengenoemde factoren in haar
geheel voorkomen, doordat de regering is voort-
gegaan de grondstoffen en de ingevoerde bloem
tegen de vroegere prijs ter beschikking te
stellen. Welke grote bedragen hiermede ge-
moeid zijn geweest, wordt wel duidelijk ge-
ïllustreerd door het feit, dat bij de genoemde
prijzen- en kosfenverhoudingen de regering een
nadeel van in totaal ƒ 2.000.000 per maand
heeft.

Het spreekt, dat hiermede niet onbeperkt
kan worden doorgegaan. Hoezeer de minister
zulks ook betreurt, de huidige omstandigheden
dwingen hem hem wel om een deel van deze
grote lasten op den consument af te wentelen.
De minister heeft daarom thans besloten, de
verkoopprijs van de buitenlandse tarwe met
f 2.25 per 100 kg te verhogen, waardoor de
bloemprijs hier te lande met een bedrag van
/1.70 per 100 kg zal stijgen, hetgeen metter-
daad kan leiden tot een prijsstijging van l cent
per brood van 800 gram. Uit het voorgaande
blijkt wel, dat dit slechts een gedeeltelijke ver-
goeding is voor de hoge kosten, welke de staat
in dit opzicht heeft te dragen."

van de Engelse regering. Zij willen weten,
waar zij aan toe zijn. Onder hen komen
sterk uiteenlopende meningen voor. Enge-
land zal erop uit zijn, die meningsverschil-
len ten eigen bate te gebruiken. Omge-
keerd zal erop gerekend worden, dat de
radicale stromingen van de volksbeweging
druk zullen uitoefenen om reeds geduren-
de de oorlog de garantie te krijgen, dat
een belangrijke stap in de richting van de
onafhankelijkheid zal worden gezet.

HET „VOLWAARDIG PARLEMENT".
De beroering in Indië heeft haar uit-

werking op de Indonesiërs, die tot nauwere
aaneensluiting komen van hun organisa-
ties ten einde te bereiken, dat ook het
Nederlandse bewind concessies zal moeten
doen aan de Indonesiërs. De radicale voor-
mannen der Indonesische volksbeweging
zijn voor een groot deel in de voorafgaan-
de jaren door dwangmaatregelen van het
koloniale gezag geisoleerd. Met de rechten
en vrijheden der Indonesische organisaties
is het treurig gesteld. Dat neemt niet weg,
dat de gematigde nationalisten onder de
druk van de tijdsomstandigheden er toch
toe overgaan om denkbeelden naar voren
te brengen, die tot uitbreiding van de
rechten der Indonesiërs moeten voeren.
Een zekere concentratie der gematigde or-
ganisaties is verkregen. Nadat nog slechts
enkele maanden geleden gebleken i's, dat de
Nederlandse koloniale regering een afwij-
zende houding aanneemt tegenover radicale
wijzigingen der bestaande verhoudingen,
zijn de samenwerkende Indonesische orga-
nisaties er toch toe overgegaan een „vol-
waardig parlement" te vorderen. De sedert
1917 bestaande Volksraad heeft zo beperkte
bevoegdheden, dat het verlangen naar een
„volwaardig parlement" voortdurend ster-
ker wordt. De Volksraad is meer een
College van Advies dan een vertegenwoor-
digd lichaam met recht van beslissing. Het
koloniale gezag denkt er niet aan om de
rechten van de Volksraad belangrijk uit te
breiden. Een scherpe tegenstelling wordt
op die wijze geboren tussen de koloniale
volksbeweging en den overheerser. Zijn on-
wil orn iets van belang te doen, gaf reeds
meermalen aanleiding tot scherpe critiek
uit het buitenland.

REFLEX IN DE KAMER.
In de Tweede Kamer is deze kwestie bij:

de begrotingsdebatten uitvoerig besproken.
Bij die debatten deed zich het opmerkelijke
verschijnsel voor, dat de kleine Stalinisti-
sche fractie ook met betrekking tot het
koloniale vraagstuk weer vroegere posities
ging innemen. Enkele jaren lang toonde
zij zoveel aanpassingsvermogen ten aanzien
van den overheerser, dat zij zelfs de goed-
keuring van dr. Colijn verwierf. Hij sprak

er openlijk zijn tevredenheid over uit, dat
de Stalinisten het Nederlandse koloniale
gezag ondersteunden. De laatste koersver-
andering van de C.P.N, maakte aan dat
optreden een eind. Op last van Moskou
moesten de heren, die immers stelling ne-
men tegen het imperialisme en de imperia-
listische oorlog, duchtig van leer trekken
tegen de Nederlandse koloniale belangen.
Op die wijze kwamen zij weer tegenover
de sociaal-demokratie te staan, die wel een
tegemoetkomende houding wil aannemen
inzake de eis van het „volwaardige parle-
ment", doch die desondanks de koloniale
overheersing zelf wil bestendigen.

DE MOTIE VAN STOKVIS.
Het Kamerlid van de S.D.A.P., Stokvis,
diende de volgende motie in:

„De Kamer
van oordeel, dat er aanleiding bestaaf, krach-
tens reeds in de artikelen 62 en 63 van de
Grondwet besloten mogelijkheden, toeken-
ning van ruimere staatkundige bevoegdheid
aan Nederlands-indië in overweging te ne-
men,
nodigt de regering uit een onderzoek te be-
vorderen omtrent richting en omvang, waarin
dergelijke toekenning ware tot stand te
brengen
en gaat over tot de orde van de dag."

Akelig voorzichtig gesteld -- deze sociaal-
demokratische motie. Een zielige uiting van
de afhankelijkheid der S.D.A.P. ten op-
zichte van de kapitalistische orde, het kolo-
niale systeem en de regering met haar twee
sociaal-demokratische ministers.

En toch was er geen sprake van, dat die
motie genade vond bij de meerderheid van
de Kamer. Met 53 tegen 22 stemmen werd
de motie op 29 Februari verworpen. Al-
leen de christen-demokraten stemden voor
met de fractie van de S.D.A.P. De Stalinis-
ten stemden tegen in verband met de
nieuwe houding, die zij bij deze debatten
innamen. Zij kunnen weer langzamerhand
terug naar de leuze, die zij zo schandelijk
in de steek hebben gelaten. Tot de bur-
gerlijke partijen, dia van deze motie niets
wilden weten behoorden zowel de natio-
naal-socialisten als de... vrijzinnig-demo-
kraten.

Deze beslissing kan geen andere uit-
werking hebben, dan dat de nationalistische
organisaties in Indonesië nu zullen moeten
kiezen of delen: nog gematigder dan voor-
heen in het gareel van den overheerser
meelopen of tot scherpere vormen van
actie tegen den onwilligen en kortzichtigen
overheerser komen.

De hardnekkige weigering van de bour-
geoisie van dit land om tot de toekenning
van wezenlijke rechten aan de Indonesiërs
te komen, blijft gepaard gaan met de hand-
having van scherpe vormen van uitbuiting
der bruine massa, met het opleggen van
nieuwe lasten voor de bekostiging van de
weermacht en met de grootst mogelijke
willekeur tegenover het verenigingsleven
der Indonesiërs.

De DuUstte onueiteeMiaar.
(-n.) In zijn rede, waarin Hitler de

twintigste verjaardag der nationaal-socia-
listische partij herdacht, kwam de volgende
passage voor.-

„De hoop, dat Rusland en Duitsland weer
vijanden zouden worden, zal niet in ver-
vulling gaan en met Italië en Japan zijn
het drie grote staten, die in de vorige oorlog
tegenover ons stonden, en thans niet tegen
ons zijn,"

Hitler liet zeer duidelijk de grote waarde
der Russische vriendschap voor het Duitse
imperialisme uitkomen. Ten overvloede
heeft generaal Von Brauchitsch tijdens een
receptie op de Sowjet-ambassade te Berlijn
heildronken op het Rode Leger gewisseld
en zich zeer prijzend over dit leger uitge-
laten.

DE LIEFDE KOMT NIET
VAN ÉÉN KANT.

De vriendschap is van beide zijden defi-
nitief. Kriwitsky heeft aangetoond, hoe
tenslotte de taaiheid, waarmede Stalin om
de vriendschap van Hitler gebedeld heeft,
beloond is. •

Wij vonden in „Het Volksdagblad" van
17 Februari de vertaling van een artikel uit
de „Izwestia", over de op 11 Februari tus-
sen de Sowjet-Unie en Duitsland gesloten
economische overeenkomst. Deze overeen-
komst verzekert het Duitse imperialisme
de volle hulp, nodig voor zijn oorlogvoe-
ring en dus voor de verwezenlijking der
Duitse imperialistische doeleinden. Reeds
eerder had Stalin zich met de Duitse oor-
logsdoeleinden gesolidariseerd, zelfs met de
Duitse koloniale eisen.
Paul de Groot heeft in moeilijke situatie ver-
keerd toen hij1 commentaar op de overeen-
komst van 11 Febr. moest leveren. Deze
overeenkomst was een „slag tegen de voor-
naamste oorlogsdrijvers" Frankrijk en Enge-
land. Zij versterkt de Sowjet-Unie en
daardoor de positie der arbeidersklasse en
alle onderdrukten in de gehele wereld.
Over het feit, dat die overeenkomst voor-
al ook de positie van het Duitse imperia-
lisme versterkt, zweeg Paul de Groot we-
zenlijk. Dat deed immers zijn betoog, dat
de internationale arbeidersklasse hierdoor
versterkt was, volkomen ineenstorten!

Paul de Groot betoogt verder, dat Frank-

rijk en Engeland de neutrale staten tot
deelname aan de oorlog pogen te brengen
(natuurlijk aan Engelse zijde) om de blok-
kade te verscherpen. En dan komt hij plot-
seling tot de conclusie:

„De uitbreiding van de economische betrek-
kingen tussen de Sowjet-Unie en Duitsland
betekent daarom (de betekenis van dat
„daarom" ontgaat ons, -n.), ook een verlich-
ting van de Sositie der neutrale volken en,
niet in het minst, van ons Nederlandse
volk (dat is nog oude volksfrontsfijl, -n.),
dat in zijn grote meerderheid absoluut buiten
deze misdadige oorlog om de koloniale buit
wienst te blijven en met al zijn naburen
vreedzame betrekkingen wenst te onderhou-
den."

Dus, „een misdadige oorlog om de koloniale
buit". Maar de overeenkomst van 11 Febr.
versterkt Duitsland in zijn pogingen die
koloniale buit te verwerven. Paul de Groot
voelt, dat jubelzangen op de Sowjet-Unie
niet voldoende zijn. Daarom brengt hij het
fabeltje van „verlichting van de positie der
neutrale volken". Een voorstelling, waar-
van de onjuistheid door ieder mens met
een stel normale hersenen kan worden ge-
zien. Paul de Groot getuigt zelf, dat het
entente-imperialisme de druk op de neu-
tralen verhoogt om hen „tot indirecte deel-
name aan zijn blokkade van Duitsland te
dwingen". Waarom? Omdat die blokkade
niet effectief is, omdat er grote gaten in
voorkomen, voor een belangrijk deel door
het voortzetten van de handel door de
neutrale staten met Duitsland veroorzaakt.
Een ieder zal echter moeten erkennen, dat
de overeenkomst van 11 Februari Duitsland
nog meer onafhankelijk van de Engels-
Franse blokkade maakt. Het Brits-Franse
imperialisme heeft dus nu alle reden om de
druk op de neutrale staten nog heviger te
doen zijn. De juistheid van deze gedachte
wordt bevestigd door de gebeurtenissen, die
zich sinds 13 Februari (de datum waarop
Paul de Groot zijn artikel publiceerde) vol-
trokken. Het „Altmark"-incident was daar-
van zeker een der belangrijkste. In tegen-
stelling met de door Paul de Groot gewekte
valse voorstelling is het dus zo: De nieuwe
Duits-Russische overeenkomst heeft het
oorlogsgevaar voor de neutrale staten sterk
vergroot. Zo kunnen de Nederlandse ar-

beiders het straks mede aan vadertje Sta-
lin te danken hebben, wanneer zij onder
het mitrailleurvuur vallen of hun vrouwen
en kinderen tot doelwit der bommenwer-
pers worden.

STALINISTISCH MORAAL.'
Het Stalinisme tracht met tal van argu-

menten de vriendschap tussen Stalin en
Hitler goed te praten. Een daarvan troffen
wij aan in „Het Volksdagblad" van 17
Februari, dat, zoals wij opmerkten, een ver-
taling van een hoofdartikel van de „Izwes-
tia" bracht:

„Kan men een normale handel drijven
met Frankrijk, dat onlangs een politie-
bandieten-overval op de Sowjet-han-
delsvertegenwoordiging te Parijs orga-
niseerde, die naar het bekende Engelse
voorbeeld uit het jaar 1927 werd door-
voerd"?

Dit argument is toch wel schaamteloos
en heel'doorzichtig. Moskou krijgt last van
morele gevoelens. Met een land, dat zo
iets doet, kan men geen handel drijven.
Daarom moest men er toe overgaan een
overeenkomst met... Duitsland te sluiten.

Men kan geen handel drijven met een
land, dat de Sowjet-handelsvertegen-
woordiging laat overvallen, maar men
kan wel handel drijven met een land,
dat duizenden communisten gefolterd
heeft en deed hangen. Een land, dat
duizenden in de concentratiekampen en
gevangenissen heeft gebracht, een tand,
dat Ernst Thalmann sinds 1933 ia de
kerker heeft gesloten, een land, dat de
proletarische massa onder de bloedig-
ste terreur heeft doen zuchten en de
uitbuiting tot ongekende hoogte heeft
opgevoerd.

Met dat land — Duitsland — drijft men
niet alleen handel, maar men sluit er
vriendschap mede.

Het moet een toch wel heel voze poli-
tiek zijn, die met zulke argumenten ver-
dedigd moet worden.

Voor het internationale proletariaat kan
het nu duidelijk zijn: het heeft geen be-
lang bij overeenkomsten met het Frans-
Britse imperialisme, maar evenmin met het
Duitse, Het moet de scherpste strijd tegen
den hoofdvijand in het eigen land, de
bourgeoisie voeren. Het moet alle andere
imperialistische machten als zijn vijand be-
handelen en bestrijden. Zoals het zich los
moet maken van de sociaal-demokratische
steunpilaren van het entente-imperialisme,
dient het zich van de Stalinistische steun-
pilaar van het Duits - Italiaans - Japanse
imperialisme te bevrijden. De verbroede-
ring van alle arbeiders der oorlogvoerende
en neutrale landen, ziedaar het voor-
naamste „oorlogsdoel" van het internatio-
nale proletariaat!

HET HALVE El ER DE LE6E DOP
De metaalindustrie beleeft een gouden

tijd. Het gebeurt zelfs, dat de arbeiders
hele Zondagen moeten doorwerken om maar
op tijd met het werk klaar te komen.

Nu zou men van de ondernemers ver-
wachten, dat zij ook voor hun arbeiders wel
enige tegemoetkomendheid zouden tonen.
Wij lezen echter in het „Volksblad voor
Twente", dat de organisatie der modernen
met haar leden heeft vergaderd. In deze
vergadering werd mededeling gedaan, dat
de Metaalbond een duurtetoeslag wil ge-
ven van vijf overuren per maand. De leden
achten het onvoldoende, omdat de toestand
der bedrijven hun inziens wel een betere
toeslagregeling toelaat. De bestuurder
Visser te Hengelo deelde echter mea, dat
de Metaalbond (dat is de patroonsorganisa-
tie) niet verder wil gaan dan de toegezeg-
de vijf overuren per maand.

En hoewel de leden er tegen waren, wil
het bestuur der arbeidersorganisatie geen
verdere stappen ondernemen, omdat een
half ei beter is dan een lege dop. Strijd-
bare organisatie, die moderne bond!

Het wordt hoog tijd, dat er eens een
andere wind gaat waaien bij de arbeiders,
wier organisatie geen strijd wil. Alleen
daadwerkelijk verzet kan verbetering
brengen. K.

ARBEIDERS
VERZEKERT UW LEVEN
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WAAR HET OM GAAT.

(B.) In „De Vakbeweging" van 29Febr.
1940 wordt in een artikel „Sociale Zaken
in Oorlogstijd" gewezen op de positie der
moderne arbeidersbeweging en dus ook van
hun beide sociaal-demokratische ministers.
„Wie nu aanvaardt", zo redeneert de re-
dactie van de „V. B.", „dat de mobilisatie-
uitgaven gedaan worden voor het welzijn
van het gehele volk, die zal daardoor, hoe
noodgedwongen en ongaarne ook, tijdelijk
moeten afzien van verschillende sociale
verbeteringen, die hij in normaler tijden
wenselijk, noodzakelijk en mogelijk geacht
heeft".

Maar daarom zien de sociaal-demokra-
tische ministers, de S.D.A.P. en het N.V.V.
„niet van alle verbeteringen af. Verre van
dat! Wie de lijst van plannen en maat-
regelen van minister Van den Tempel, die
wij kort geleden afdrukten, gelezen heeft,
weet dat".

„Maar minister Van den Tempel erkent,
en wij 'erkennen het met hem, dat er aan
de mogelijkheid tot verwezenlijking van
vele onzer wensen en verlangens thans veel
nauwer grenzen gesteld zijn dan in vredes-
tijd".

De schrijver, die zich in het eerste deel
van zijn artikel heeft bezig gehouden met
de N.S.B.-ers en C.P.N.-ers, beklaagt zich
in het tweede deel over de schampere op-
merking van Patrimonium, n.l., dat het in
de „V. B." gepubliceerde werkprogramma
van minister Van den Tempel ook sommige
maatregelen zijn opgenomen, die al door
een vorigen minister waren voorbereid. Het
artikel vervolgt dan:

„«De Gids:> van het Christelijk Nationaal
Vakverbond gaat een stapje verder en ver-
wijt ons „moderne hovelingen", dat wij mi-
nister Wan den Tempel „vleien en flik-
flooien", alleen maar omdat wij Van den
Tempels werkprogram uitvoerig hebben af-
gedrukt, „De Gids" bevindt zich bij deze
verheffende afkammerij in gezelschap van
„De Arbeid", die het weet klaar te spelen,
Van den Tempels maatregelen als prutswerk
voor te stellen, door namelijk een vergelij-
king te maken met . . . . 1929. Je moet er
opkomen! 1929 was het jaar van de hoog-
conjunctuur, er waren slechts enkele tien-
duizenden werklozen, de gemeenten waren
nog vrij om te doen en te laten wat zij
wilden, zij zaten toen nog vrij goed in haar
slappe was en.... er was geen mobilisatie!

Dat „De Arbeid" het niet laten kan, op
dusdanige demagogische wijze tegen het
bewind van een sociaal-demokratisch mïnis-
ter te stoken, is volkomen begrijpelijk en kan
ons koud laten. De arbeiders weten beter.

Maar, dat het van huis uit zo „regerings-
getrouwe" C.N.V. er toe komt, daaraan mee
te doen, is alleen maar te verklaren uit
politieke spijtigheid."

De leiders van de moderne vakbeweging
maken zich van het in deze voor de ar-
beidersklasse zo belangrijke vraagstuk wel
heel makkelijk af. De politieke spijtigheid
van het van huis uit zo „regeringsgetrouwe"
C.N.V. kunnen zij van ons cadeau krijgen.
Maar wij komen er tegen op, dat onze
kritiek op Sociale Zaken demagogisch ge-
stook tegen het bewind van een sociaal-
demokratisch minister wordt genoemd.

Onze kritiek heeft geen andere bete-
kenis, dan om de arbeiders te trachten
duidelijk te maken, dat het demagogie is
van de zijde der leiders van de S.D.A.P.
en van "het N.V.V., wanneer deze het
voorstellen, dat een sociaal-demokratische
minister in een burgerlijke regering zoveel
meer zou kunnen bereiken voor de arbei-
ders dan andere ministers, die voortkomen
uit burgerlijke partijen. Dit geldt niet al-
leen in oorlogs-, maar ook in z.g.n. vredes-
tijd.

Dat heeft met de waardering der capa-
citeiten van de sociaal-demokratische mi-
nisters, die thans deel uitmaken van het
kabinet-De Geer, niets te maken, even-
min als met de goede wil van die ministers
om zoveel mogelijk voor de arbeiders te
doen. Wij nemen gaarne aan, dat b.v. de
heer Van den Tempel zijn ministersambt
heeft aanvaard met de bedoeling alles te
doen. op sociaal gebied, wat mogelijk is.
Maar wij geloven, dat dit met minister

Uit het leven
der gemobiliseerde!!,

door E. Wp.

III.

HUISVESTING EN VERZORGING.
Ook over dit onderwerp worden zeer

bittere opmerkingen gemaakt. Over de lig-
ging wordt gesproken in bewoordingen, die
nog hun beste waardering vinden in uit-
drukkingen als „vrij primitief", terwijl het
andere uiterste wel is:

„Weest U er dan met mij van overtuigd,
dat los ligstro op houten vloeren b.v. met
alle reinheid spot. Zeer zeker, wanneer dit
stro zelden ververst wordt, dat wil dan
zeggen: het uitspreiden van een nieuwe laag
over het oude verpulverde en met stof
vermengde rantsoen. Het is geen wonder,
dat de manschappen over de bekende kleine

Romme (om maar één der burgerlijke mi-
nisters te noemen) ook wel het geval was.

Waar wij als klassestrijder en als socialist
tegen opkomen is, dat socialisten, (zo noe-
men zij zich althans) deelnemen aan een
burgerlijke regering, die steunt, steunen
moet op de maatschappelijke orde, welke
gebaseerd is op kapitalistische overheersing.
Door wel aan zulk een regering deel te
nemen, stelt men zich mede verantwoor-
delijk voor die kapitalistische orde, niet
alleen de betrokken ministers persoonlijk,
maar ook de partij, waarvan zij deel uit-
maken en waarin zij een leidende positie
innemen, zomede de vakbeweging, in dit
geval het N.V.V., die met die partij een
bondgenootschap heeft gesloten. Daar gaat
het om en dat heeft met klein gemier of
gestook niets te maken.

ER IS MEER.
Hiervoor behandelen wij, zij het ook zeer

'm het kort, de principiële kant van de
zaak. Echter is er meer. Het werk van een
minister wordt publiekelijk beoordeeld. Het
komt er dus veel op aan, wie het werk
van in dit geval een sociaal-demokratischen
minister beoordeelt, teneinde mede op grond
hiervan te kunnen nagaan, in hoeverre
zulk een minister in het schuitje van de
heersende klasse meevaart.

En nu zijn wij het met de redactie van
„De Vakbeweging" eens, dat het gemeen-
schappelijk geschreeuw van N.S.B, en C.P.
N. als onwaarachtig gedoe moet worden
gekwalificeerd. Wij geloven ook best, dat
de leiders der R.K. en Christelijke Vakbe-
weging bij hun beoordelingen van den soc,-
demokratischen minister van Sociale Zaken
zich laten leiden door partijdigheid. Zoals
het N.V.V. verbonden is met de S.D.A.P.
en de politiek van die partij volgt, zo vol-
gen het R.K.W.V. en het C.N.V. de parolen
van de katholieke en anti-revolutionnaire
staatspartijen.

Daarom is het te opmerkelijker, dat de
liberale pers, die voor wat de arbeidersbe-
langen betreft, sedert jaren in de meest
rechtse richting opereert en die tegenover
het socialisme het meest vijandige stand-
punt inneemt, zeer gunstig over minister
Van den Tempel oordeelt.

In „De Arbeid" is daarop herhaaldelijk
gewezen, waarbij dan in het licht werd
gesteld, dat b.v. met name de „Nw. Rott.
Crt." minister Van den Tempel hemelhoog
prijst boven zijn voorganger van Sociale
Zaken, den heer Romme. Wij hebben hier
niet te doen met een op zichzelf staande
uiting van het grote Rotterdamse dagblad,
doch met een beoordeling van de liberalen
in dit land, zoals nog dezer dagen bij de
behandeling van de begroting van Sociale
Zaken in de Eerste Kamer bleek. Wij1 ci-
teren uit „Het Liberale Weekblad" van
23 Febr. 1940 in verband hiermede, het
volgende:

„Bij de Algemene Beschouwingen over de
begroting van Sociale Zaken in de Eerste
Kamer is de heer Joan Gelderman opge-
treden als woordvoerder voor de liberale
fractie.

Talrijke actuele sociale problemen van
het ogenblik zijn door den spreker in deze
rede in enkele markante trekken geschetst,
onder belichting van het liberale standpunt
daaromtrent,

Verheugend is het, dat ook onze liberale
senator zijn vertrouwen in minister Van
den Tempel kon uitspreken, gezien de wijze,
waarop deze minister tot nu toe is opge-
treden."

Ziet, als een sociaal-demokratisch minister
een beleid voert, waarover de woordvoer-
der der liberale Eerste Kamer-fractie ver-
heugd is en openlijk zijn vertrouwen in
dezen minister uitspreekt, dan hebben de
arbeiders en in het bijzonder socialisten,
alle reden om zich de vraag te stellen, of
wij1 geen gelijk hebben, als wij zeggen dat
het misleiding is, wanneer de leiders van
de S.D.A.P. en het N.V.V. het voorstellen,
dat de tegenwoordige minister van Sociale
Zaken zo geweldig veel in het belang van
de Nederlandse arbeidersklasse doet.

hinderlijke diertje klagen. Houten schotten
aan de voeteneinden en tussen de manschap-
pen houden 't stro wat bijeen, maar vormen
overigens geen enkele remedie."

Een ander weer heeft het over ligging in
een oude houten schuur (niet bepaald wa-
terdicht), waar de wind dwars doorheen
waait, kortom waar het een raadsel is, hoe
de winter door te komen.

Voorts wordt gewaagd van lokalen zon-
der zitgelegenheid of tafels, slecht verlicht
en tochtig of benauwd in verband met de
afwezigheid van ventilatie en/of de aan-
wezigheid van varkens of ander vee.

Over de voeding wordt maar weinig ge-
sproken en deze schijnt in het algemeen
dus niet veel aanleiding tot klagen te geven.
Een inzender zegt, dat in het begin het eten
slecht was, het brood (kuch) viel zo uit
elkaar, zodat men wit brood moest kopen.
Nu echter eet het grootste gedeelte der
soldaten kuch. Hij weet geen antwoord te
geven op de vraag, of de kuch nu beter is
geworden of „dat de jongens d'r centen
op zijn". Misschien zijn wij eraan gewend,
— zo besluit hij.

Als tegenhanger geeft een onder-officier

Reclame voor de jachlgeldregeig
Een circulaire aan de Amsterdamsche Werkgevers

De tijdsomstandigheden gaven de afdeling
Arbeidszaken van de gemeente Amsterdam aan-
leiding een rondschrijven aan de werkgevers
te laten uitgaan over de van kracht zijnde
„wachtgeldregeling", die ten tijde van of liever
kort na de vorige wereldoorlog is ontstaan.
Wij bepalen er ons in dit nummer van „De
Arbeid" toe de inhoud van de circulaire ter
informatie onzer lezers af te drukken. Waar de
besturen van de gesubsidieerde werklozenkas-
sen in kennis zijn gesteld met deze circulaire,
konden wij deze informatie aan onze lezers
verschaffen. Er zal nog wel aanleiding bestaan
voor ons om op het stuk terug te komen.

„L.S.
Gelijk U waarschijnlijk bekend is, bestaat

reeds sinds lang de mogelijkheid, dat aan werk-
gevers, die tijdelijk voor hun personeel geen
voldoende gelegenheid hebben, in de kosten
van een wachtgeldregeling, welke zij voor dat
personeel in het leven mochten willen roepen,
van overheidswege een geldelijke bijdrage wordt
verstrekt, in de regel bedragende 50% van de
uitgekeerde wachtgelden.

In de laatste jaren werd te Amsterdam
slechts nu en dan door enkele ondernemingen
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Door
de plotseling sterk verminderde werkgelegen-
heid in hef havenbedrijf tengevolge van de in
September j.I. ingetreden oorlogsomstandighe-
den, is een aantal ondernemingen in dat be-
drijf er thans fo« overgegaan, voor haar per-
soneel een wachtgeldregeling in te voeren.

Het kamt ons echter voor, dat het instituut
der wachtgeldregelingen zoveel goede eigen-
schappen bezit, dat het verdient op veel ruimer
schaal dan tot dusverre het geval was, te wor-
den toegepast. Wij achten het waarschijnlijk,
dat slechts door onbekendheid met die goede
eigenschappen vele werkgevers, wier onderne>-
nemingien zich daartoe goed zouden lenen, tot
heden niet tot invoering van een wachtgeld-
regeling zijn overgegaan.

Het schijnt ons daarom dienstig voor deze
aangelegenheid een ogenblik Uw aandacht te
vragen.

Hoewel gelukkig tijdelijke vermindering van
werkgelegenheid in een bedrijf niet steeds er
toe leidt, dat een deel van het personeel ont-
slagen wordt, kan echter de bedrijfsslapte wel
zolang duren en zulk een omvang aannemen,
dat het den werkgever financieel te bezwaar-
lijk wordt, zijn gehele personeel in dienst te
houden. Nochtans komt het niet zelden voor,
dat het onvermijdelijk geworden ontslag van
personeel voor 'de duurzame bloei der onder-
neming ongewenst is, omdat de economische
omstandigheden zich soms plotseling in gun-
stige zin wijzigen en alsdan het ontslagen per-
soneel, dat men gaarne weer te werk zou willen
stellen, elders werk heeft gevonden. Kansen,
welke men zou hebben kunnen aangrijpen,
indien maar het nodige geroutineerde personeel
onmiddellijk beschikbaar ware geweest, moet
men zich dan laten ontglippen.

Een van de belangrijkste doeleinden van hef
instituut der wachtgeldregelingen is te verhin-
deren, dat de werklieden, die bij een bepaalde
onderneming geregeld werk vinden, in tijden
van bedrijfsslapte voor die onderneming ver-
loren gaan. Aangezien hier een voornaam be-
drijfsbelang gediend wordt, spreekt het vanaelf,
dat de werkgever zich in dezen een offer moet
getroosten. In de regel draagt hij 50% van het
wachtgeld, doch in bepaalde gevallen, waarin
de ondernemer op deze wijze relatief te zwaar
zou worden belast, kan een voordeliger rege-
ling worden getroffen.

Naast dit zakelijke belang voor den onder-
nemer, dient de werkgever, die een wachtgeld-
regeling in het leven roept, ook het belang van
zijn personeel, hetwelk immers er ten zeerste
mee gebaat is, dat de band met de onderneming
bewaard blijft. Wij twijfelen niet, of vele werk-
gevers, zo niet allen, zullen hierin een zeer
aantrekkelijke kant der wachtgeldregeling zien,
omdat zij toch zich bewust er van zijn, dat zij
bij hun beleid als werkgever niet alleen hun
eigen belang en dat hunner onderneming, doch
ook de economische en sociale belangen van
hun personeel in het oog behoren te houden.
De saamhorigheid van het personeel onderling
en van het personeel met de onderneming
wordt bovendien door een wachtgeldregeling
versterkt, omdat deze de mogelijkheid schept,
de beschikbare arbeid over het gehele personeel
min of meer gelijkmatig te verdelen, waardoor
niet enkelen hun betrekking behoeven te ver-
liezen en alleen alle nadelen van de vertnlm-
derde werkgelegenheid ondergaan, maar allen
gezamenlijk de lasten dragen.

Ten aanzien van de sociale kant van het
werkloosheidsvraagstuk is het genoegzaam be-
kend welke gevaren de werkloosheid, zowel voor
de bevolking in het algemeen als voor de
loontrekkenden in het bijzonder, inhouden, zodat
het niet nodig ts daarover uit te weiden. Het
feit, dat de wachtgeldregelingen mede ertoe bij-
dragen deze gevaren te beteugelen, levert een
zodanig algemeen belang op, dat steun der
overheid aan dergelijke regelingen daardoor
gerechtvaardigd i's.

Het zou ons College verheugen, als deze
uiteenzetting bij U de overtuiging mocht hebben
gevestigd, dat het instituut der wachtgeldrege-

als zijn mening te kennen, dat de kritiek
op de voeding dikwijls komt „van een kant,
waarvan men praktisch als vaststaand kan
aannemen, dat zij het voor de mobilisatie
thuis minder goed hadden".

Treffend staaltje van mentaliteit.

TREEDT ER VERZET AAN DE DAG;
EN OP WELKE WIJZE?

Natuurlijk verwachten wij geen moment,
uit de enquête feiten naar voren te zien
komen, die wezen op verzetpogitigen, die
ondernomen zijn. Wat echter wel mogelijk
was, is het uit de beschikbare gegevens
putten van het reageren der manschappen
op de verschillende maatregelen, die geno-
men worden. Hierin kan men dan ook ten
dele slagen.

Vanzelfsprekend zijn de oorzaken voor
eventueel verzet dezelfde, die wij in dit
artikel onder een aantal hoofdjes groeperen
en het lijkt ons daarom niet noodzakelijk,
in dit bestek hierover meer in bijzonder-
heden te treden.

Voorhands schijnt er van bewust han-
delend verzet niet veel sprake te zijn;

tingen zegenrijk kan werken en zeker meer
toepassing verdient dan het tot dusverre heeft
gevonden. Hierbij denken wij niet alleen aan
de tegenwoordige tijdsomstandigheden, doch ook
aan normale tijden, wijl de omvangrijke werk-
loosheid tengevolge van seizoeninvloeden, con-
junctuurverscbjjnselen en wijzigingen der eco-
nomische structuur, tegenwoordig een vrijwel
permanent karakter heeft gekregen.

Mocht U naar aanleiding van deze circulaire
gronden vinden de invoering van een wacht-
geldregeling voor Uw onderneming in over-
weging te nemen, dan gelieve U er rekening
mede te houden, dat in het algemeen als
voorwaarde is gesteld, dat in de onderneming
ten minste 25 bedienden en/of arbeiders werk-
zaam zijn en dat de wachtgeldregeling zoveel
mogelijk moet worden samengesteld in overleg
met hetzij een commissie door de bij de regeling
betrokken arbeiders gekozen, hetzij met de
besturen der vakverenigingen, die met U of
met de Vereniging, waarbij U als werkgever
is aangesloten, een collectieve arbeidsovereen-
komst hebben gesloten. Van de voorwaarde
betreffende het minimum getal van 25 per-
sonen, voor wie een wachtgeldregeling geldt,
kan worden afgeweken, indien een vereniging
van werkgevers haar bemiddeling verleent en
de richtige naleving der wachtgeldregeling ga-
randeert.

Omtrent de maatregelen, welke moeten wor-
den getroffen om een wachtgeldregeling tot
stand te brengen en subsidie daarvoor te krij-
gen -- welke maatregelen echter niemand be-
hoeven af te schrikken, daar zij een eenvoudig
karakter dragen - - zal de afdeling Arbeids-
zaken ter Gemeentesecretarie, Raadhuis, O.Z.
Voorburgwal, tel. 43150, toestel 425, gaarne van
voorlichting dienen.

B. en W. van Amsterdam."
Maart 1940.

Een jubilerende
Cultuurmaatschappij.

In de „Nw. Rott. Courant" van 3 Februari
wordt op het jubileum van de in 1890 gestichte
Javase Cultuurmaatschappij gewezen, waarvan
de heer M. W. F. van Heukelom de gangmaker
is geweest. Een van de vele cultuurondernei-
tningen, betrokken bij de suikerindustrie van
Java.

Er is een gedenkschrift verschenen voor het
50-jarig bestaan dier maatschappij, waaraan
verschillende gegevens ontleend zijn. Bij de op-
richting in 1890 bedroeg het aandelenkapitaal
;"2.500.000, terwijl nog een lening tot hetzelfde
bedrag uitstond, die geheel werd afgelost in
1912. Het aandeelhouderskapitaal is in 2 etappes
tot 5 millioen gulden verhoogd. De in 1918
aangegane lening van 2Va millioen kon in 1920
afgelost worden. Het reservefonds bedroeg in
1938: één millioen, het assurantiefonds /1.135.000,
de reserve voor vernieuwing en uitbreiding
ƒ 1.300.000. Verder waren er „diverse reserves"
van totaal / 500.000.

Met trots worden de inlichtingen verstrekt
over de bedrijfsuitkomsten. Opgelet:

„Het rendement is in de 49 jaar, die het
gedenkschrift releveert, overeenkomstig de
aard van het cultuurbedrijf zeer wisselvallig
geweest. Vóór de oorlog 1914—1918 is slechts
in de jaren 1895, 1897, 1901 en 1902 geen
dividend uitgekeerd. Na genoemde oorlog
konden de aandeelhouders in de zes ach-
tereenvolgende jaren 1931—1936 niets tou-
cheren. Deze enkele gegevens spreken een
duidelijke taal omtrent de ernst van de
jongste crisis. Het hoogste dividend van het
bestaan der Mij., n.l. 96 pet., werd in 1920
1920 uitgekeerd, het laagste, n.l. 3 pet., in
1896. Alles bijeengenomen nebben de aan-
deelhouders in 49 jaren van het bestaan der
Javase Cult. Mij. 39 maal en in totaal
892.80 pet. dividend ontvangen. Met hoeveel
zorg en energie, door tijden van op- en
neergang heen, dat resultaat is verworven,
is in de sobere kernachtige woorden van dit
gedenkschrift neergelegd."

De jaren waarin niet werd uitgekeerd meege-
rekend, genoten heren aandeelhouders

achthonderd twee en negentig en
8/10 procent.

Dat wil zeggen bijna 9 maal de waarde van
het in de onderneming gestoken aandelenkapi-
taal. Deze Cultuurmaatschaappij heeft het dus
niet slecht geboerd. Zij leverde haar superwinst
aan de aandeelhouders.

Wijl er vele cultuurondernemingen zijn, die
met evenveel succes de Westerse beschaving
aan de bruine millioenen brengen,.is het heel
begrijpelijk, dat de Nederlandse kapitalistische
klasse elk middel met graagte zal gebruiken
oom de Nederlandse overheersing te besten-
digen. Als tot die middelen deelneming aan
de oorlog zal behoren, rekenen de geldkoningen
van het koloniale kapitaal grif op de bereid-
heid van blank en bruin om zich tot meerdere
eer en glorie van het lieve vaderland te laten
afslachten.

uitingen die waargenomen worden, wijzen
in de richting van mopperen, „kankeren",
lijdelijk verzet en soms „nog erger onkrijgs-
tuchtelijke gedragingen", zoals ©en der in-
zenders omschrijft. De ontevredenheid richt
zich in de eerste plaats tegen de enorme
verschillen der vergoedingen, tegen het ab-
solute uitschakelen der persoonlijkheid, te-
gen het verbureaukratiseerde militaire sy-
steem met zijn belachelijke uitwassen van
„order en tegen-order" en tegen het vaak
onzinnige beknotten der bewegingsvrijheid.

Men komt tot de erkenning, dat de mo-
bilisatie een gunstig klimaat vormt voor
het welig tieren van de machtsdrift van
sommige meerderen. Hoe hoger een derge-
lijk type geplaatst is, des te groter is het
rayon, dat eronder tijdt en begrijpelijker-
wijs komt dan een eendrachtige saamhorig-
heid, een band van verweer, tot stand.

Men kan zich moeilijk schikken in het
keurslijf van militaire voorschriften en
ceremoniën; aan correct excerceren en zich
als militair gedragen heeft men een hekel;
niet-begrepen orders (en van deze zijn er
nogal wat) worden met tegenzin uitge-
voerd.



ACTIES EN LOONBEWECINGEN
ACTIE VOOR LOONSVERHOGING BLIJFT
ACHTERWEGE.

(B.). Er is bitter weinig te vermelden op het
gebied van werkelijke acties in dit land voor
verbetering van de arbeidsvoorwaarden. In de
conferentiekamers worden wel besprekingen ge-
voerd russen de vertegenwoordigers van de
werkgevers en de leiders van de erkende vak-
bonden, besprekingen die tot een voor de be-
trokken arbeiders onbevredigend resultaat lei-
den, maar van werkelijke vakacfie, waaraan de
arbeiders zelf deelnemen, waarvoor in deze
tijd van steeds verminderende koopkracht meer
reden is dan ooit, daarvan is geen sprake.

De enige stakingen van betekenis, die er
gedurende de laatste 61/2 maand, dus sedert
de oorlog in Europa uitbrak, zijn geweest wa-
ren die van zeelieden in September van het
vorig jaar te Rotterdam en Amsterdam en
van bouwvakarbeiders en havenarbeiders te
Amsterdam en Delfzijl. Dat waren geen door
de vakbeweging geproclameerde, doch spontane
stakingen, waartegenover bovendien de leiders
van de erkende vakbonden afwijzend stonden.

Verder waren er tot dusver niets anders dan
onderhandelingen, gepaard gaande met een
steeds verder omlaag gaan van het levens-
peil der arbeiders. Een andere conclusie is
er uit het resultaat dezer onderhandelingen
niet te trekken. Wij kunnen dit opnieuw ver-
nemen uit de weergave hieronder van het ver-
loop der afzondelijke loon-„acties".

MIJNWERKERS.

De uitkomsten voor de aandeelhouders van de
Nederlandse mijnen zijn over het jaar 1939 zeer
bevredigend, zoals uit de tot dusver bekende
jaarverslagen kon blijken. Voor de aandeel-
houders zijn ook de vooruitzichten in de naaste
toekomst bemoedigend.

Met de mijnwerkers is het anders en veel
slechter gesteld. Eind Maart loopt de loon-
overeenkomst af en thans worden in de con-
tactcommissie voor het mijnbedrijf besprekin-
gen gevoerd om per l April tot het sluiten
van een nieuwe overeenkomst te komen.

Op 4 Maart heeft in de contactcommissie een
voorlopige bespreking plaats gehad. Daarna heeft
het bestuur van de Algemene Nederlandse
Mijnwerkersbond (modern) een brief aan de
contactcommissie gezonden, waarin wordt ge-
vraagd de per l Januari toegekende 5o/0
duurtetoeslag in het normale loon op te nemen
en uit de door de mijnondernemingen gemaakte
winsten over 1939, ingaande l April, een loons-
verhoging van 5o/o toe te kennen.

In „De Werker" van 24-2-'40, orgaan van
genoemde bond, vonden wij een redactioneel ar-
tikel, waarin geklaagd wordt, dat ondanks gun-
stige bedrijfsuitkomsten, de mijnwerkers daar-
van toch niet hun portie hebben gekregen. Wat
de ondernemers wel deden is dit: Bij gelegen-
heid van de geboorte van prinses Irene kenden
zij bij het ingaan van aaneengesloten vacantie
een vacantiebijslag toe. Een eerste toeslag van
i 4V20/o werd toegekend en een tweede van
5% van de uitbetaalde lonen, welke met in-
gang van Januari 1940 in werking trad. Het
artikel in „De Werker" gaat dan verder:

„Bovendien ontvingen de mijnwerkers een
Kerst-uitkering, zodat rond genomen, over
het jaar 1939 21/2 °/o inkomstenvermeerdering
is verkregen. Echter hier moet aan worden
toegevoegd, dat de 41/2% toeslag niet be-
tekenden een verruiming van de levensmoge-
lijkheden, want de prijsstijgingen slokten
deze vermeerderde inkomsten gewoonweg op.
De mijnwerkersbevolking bleef dus voor wat
het levensniveau betreft, gelijk aan dat van
vóór de toekenning van de duurtetoeslag.
Telt men de tweede toeslag, welke eerst
l Januari 1940 in werking trad, erbij, omdat
het contractjaar van l April 1939 tot l
April 1940 loopt, dan is de inkomstenver-
meerdering wel hoger dan de genoemde
21/2°/o> maar de uitkomst blijft toch vrijwel
hetzelfde."

De redenering, die in het artikel tot uiting
komt, bestaat hierin: Wanneer de ondernemin-
gen winsten uit kunnen keren variërend van
12 tot 20%, dan mogen d,e mijnwerkers zeker
verwachten, dat voor hen de loontoeslag, welke
niet l Januari j.l. is toegekend, wordt omgezet
in loon. Echter hiermede ontvangen zij nog geen
deel van de gemaakte winsten. Vandaar, dat een
verhoging van 5°/o der lonen mag worden ge-
vraagd en verwacht.

Van méér belang nog dan het stellen van
deze eis is, wat er geschie'dt, wanneer de mijn-
ondernemers deze alleszins redelijke, ja wij
zouden zeggen, uiterst bescheiden eis afwij-
zen. Ziet, daar zit het nu juist. Een gezonde
strijdbare vakvereniging zou beginnen met de
betrokken arbeiders voor zulk een eis te mobi-
liseren. Wanneer dan vertegenwoordigers van
een vastberaden en tot de strijd bereide massa
in de conferentiekamer verschijnen, dan weegt
hun woord veel zwaarder en zullen de onder-
nemers zich ernstig bedenken, alvorens afwij-
zend te beschikken, wanneer zij weten, dat
hun afwijzing de staking betekent. Zijn zij er,
zoals dit nu het geval is, van overtuigd, dat
de vakverenigingsleiders niet aan staking den-
ken, dan kunnen zij zonder risico hun belan-
gen in de conferentiekamer doen behartigen.

METAALBEWERKERS.

Er worden sedert een paar weken berichten

De oudere lichtingen, mannen van 30 en
35 jaar, vaders van gezinnen, die zich ge-
vestigde inzichten hebben eigengemaakt,
kunnen zich niet schikken in de strenge
orde van het militaire leven en voelen nei-
ging tot verzet, als zij op bevelende toon
worden aangesproken. Juist dit laatste is
een bron van ontevredenheid; globaal ge-
zegd is de aanspreekvorm vanaf den 2en
luitenant naar beneden „jij" en vanaf den
soldaat naar boven „u".

Ook het verplichte groeten en het mis-
bruik, dat door arrogante, piepjonge (maar
ook ,,knar"-oude) officieren hiervan ge-
maakt wordt, zet kwaad bloed.

Rest ons, te pogen uit de beschikbare
gegevens op te maken, wie in verzet ko-
men. Het lijkt ons daarvoor wel interes-
sant, een passage in haar geheel op te
nemen:

„Dit idee van gebruikt te worden door de
grote heren vindt men behalve bij de vrij
talrijke kommunisten (hoewel meestal geen
partijlid), öök bij de S.D.A.P.-ers. Ondanks
het beklimmen van het regerignskasteel is
de houding in de lagere regionen vol-
maakt: „Frank van Wezels roemruchte ja-
ren,"

in de pers gebracht over een dreigend con-
flict in de electro-technische bedrijven t€ Am-
sterdam!. Die gecombineerde ledenvergaderini-
gen van de afdelingen Amsterdam der Ned.
Vereniging van Electrotechnische Werkgevers
en de Nat. Bond van R.K. Electrotechnische
Werkgevers St. Anthonius heeft het voorstel
van de erkende metaalarbeidersbonden om een
duurtetoeslag toe te kennen, verworpen.

Volgens een publicatie in „Het Volk" hebben
de werkgevers bij de besprekingen terloops toe-
gezegd de mogelijkheid van een verhoging van
5% te willen overwegen, indien de kosten van
het levensonderhoud met 10°/o gestegen zullen
ïijn.

Intussen wordt in bovenbedoeld bericht van
de werkgevers medegedeeld, dat zij alsnog te-
genvoorstellen bij de samenwerkende metaal-
arbeidersbonden aanhangig zullen maken.

De hiervoor aangestipte loonactie geldt een
betrekkelijk klein deel van de metaalbedrijven
in dit land. Van meer belang is de vraag wat
voor de Nederlandse metaalarbeiders door de
erkende bonden is bereikt in de grote bedrij-
ven, die voor het economische leven van vitaal
belang zijn.

De N.A.S.-Federatie van Metaalbewerkers doet
daarover een boekje open in een manifest, dat
in meerdere plaatsen in het land wordt ver-
spreid. Daarin wordt herinnerd aan de pogingen
van die federatie, direct na het afkondigen van
de mobilisatie om tot een stevige loonactie te
komen. Inplaats van loonsverhoging bevorderen
de besturen van de erkende bonden inhouding
van 1% voor steun aan de gemobiliseerden.
Bij de meeste bedrijven wordt deze 1% nog
ingehouden, waaruit de ondernemers nog een
zoet winstje slaan, aangezien door verhoging
van de mobilisatietoelage, zo goed als geen
toeslag wordt betaald.

Het resultaat van maandenlange besprekin-
gen is, dat de ondernemers 5 uur loon per
maand als duurtetoeslag geven gedurende vier
maanden, hetgeen neer komt op een toeslag
van 2.4 o/o op het uurloon en nog geen 2%
op het gemiddeld uurinkomen.

Met deze fooi hebben de leiders van de
erkende vakbonden zich laten afschepen tot
grote schade van de metaalarbeiders, die in-
russen een koopkrachtvermindering van 12 o/o
hebben te boeken. De achterstand hunner ge-
zinnen wordt met de dag groter. De federatie
van metaalarbeiders roept de bedrijfsgenoten
op om over de hoofden van de leiders der
erkende bonden heen tot daadwerkelijke actie
voor lotsverbetering te komen.

TEXTIELARBEIDERS.

Het is bekend voor welke erbarmelijk lage
lonen de Twentse textielarbeiders werken. De
Winsten der textielondernemers stijgen, doch
met de loon-„actie" der erkende vakbonden wist
men tot dusver slechts een zeer mager resul-
taat te bereiken.

In „De Textielarbeider" van 29 Februari j.l.,
orgaan van de moderne texfielarbeidersbond,
vonden wij het volgend bericht:

„Wij ontvingen van verschillende onzer afde-
lingen in de Twents-Gelderse katoenindustrie
het bericht, dat in verband met de lang-
durige koude aan gehuwden en kostwinners
een toeslag van ƒ 7.50 op het loon zal wor-
den verstrekt.

Het spreekt vanzelf, dat deze extra toeslag
vooral in deze omstandigheden, van harte
welkom was en wij sluiten ons aan bij het
woord van dank, dat ook in de afdelingsbe-
richten tot uiting komt.

Uit het feit, dat op alle fabrieken, waar
deze extra-uitkering wordt verstrekt, het be-
drag even groot is, valt op te maken, dat van
de zijde der werkgeversverenigingen daartoe
geadviseerd is.

Al is deze toeslag op andere gronden ge-
geven, toch is hiermede tegemoet gekomen
aan het door de textielarbeidersorganisaties
indertijd gedane verzoek om de duurtetoeslag
wat hoger te stellen, dan waartoe de werk-
gevers bereid waren."

Het schijnt, dat de ondernemers het loon van
hun arbeiders, althans een gedeelte daarvan,
meer en meer als „gift" gaan beschouwen. En
de leiders der erkende vakbonden zijn er vre-
selijk dankbaar voor, inplaats van tegen de
broodheren de strijd aan te binden voor een
behoorlijk loon, waarop ook de textielarbeiders
recht hebben.

DUURTEBIJSLAG VOOR DE SCHILDERS,

Ook de schildersgezellenbonden hebben door
besprekingen een duurtebijslag bereikt. De
werkgevers hebben zich bereid verklaard met
ingang van l April a.s. een duurtebijslag te
betalen, neerkomend op een verhoging van de
uurlonen tot 30 cent met één cent, de uur-
lonen van 31—50 cent met twee cent en boven
de 50 cent met drie cent.

Inmiddels wordt de achterstand in de ar-
beidersgezinnen, gezien de veel snellere stij-
ging van de kosten van het levensonderhoud,
steeds groter.

HAVENARBEIDERS.

De meenden geleden, na de staking in de
Amsterdamse haven, aangevangen onderhande-
lingen tussen de besturen van de erkende,
transportarbeidersbonden en de werkgevers heb-

Samen met het citaat, dat wij aan het slot
van het hoofdstuk over de vergoedingen
brachten, krijgen wij een veelzeggend ge-
heel. Wanneer wij deze uitingen even als
toonaangevend beschouwen, dan vallen
hieruit enige conclusies op te maken, die
wonderwel in overeenstemming zijn met
de gevolgtrekkingen, die ook in de burger-
maatschappij te zien zijn. In de eerstee
plaats, dat die kommunisten, die meestal
geen partijlid zijn, over het algemeen geen
Stalinisten zullen zijn, maar dat het, even-
als wij dat in de periode, die direct voor-
afging aan het uitbreken van de oorlog zo
vaak bij straatdebatten hebben kunnen
waarnemen, arbeiders zijn, die op ons
standpunt staan zonder het contact met
onze beweging nog te hebben gevonden!

Vervolgens, dat de massa dei sodaal-demo-
kratische arbeiders blijkbaar niet voor hon-
derd procent accoord gaat met de lijn van
verraad aan het socialisme, dat door de S.D.
A.P.-leiding bedreven wordt! En tenslotte,
dat over verschillende urgente vraagstuk-
ken der soldatenmassa een zekere geeste-
lijke eenheid aanwezig is, die zelfs door
confessionele arbeiders gedeeld wordt!

ben tot heden tot geen resultaat voor de ha-
venarbeiders geleid. Naar buiten is daarvan
althans nog niets bekend geworden.

Het comité van havenarbeiders te Rotterdam,
samengesteld uit leden van verschillende orga-
nisaties heeft thans opnieuw een vergadering
van havenarbeiders gehouden, waarna het zich
schillende instanties met de volgende eisen
heeft gewend: Het in het leven roepen van
een reserve voor alle ingeschreven havenar-
beiders. Verder wordt gevraagd: / 21 wachtgeld
per week voor gehuwden en / 14 voor ongehuw-
den; uitbetaling van verdiend loon met 1/3 boven
het wachtgeld of garantie tot / 28 voor gehuw-
den en ƒ16 voor ongehuwden; maatregelen tot
rationele verdeling van arbeid, loonsverhoging
tot / 6 per dag, afschaffing van overwerk, na-
leving van de 48-urige werkweek en volle be-
zetting der ploegen.

Na eindeloze besprekingen hebben de bestu-
ren van de Scheepvaartverenigingen zich ten-
slotte bereid verklaard met ingang van 3 Maart
j.l. een duurtetoeslag te betalen van /1.35 per
week op de lonen der vaste arbeiders en op
de taaklonen (van de losse havenarbeiders)
een toeslag van 12 cent op een taak van 4 uur
en 15 cent op een taak van 4 Va uur.

In het kort gezegd is dit een voor de haven-
arbeiders beschamend resultaat. Er komt nog
wel gelegenheid hierop nader terug te komen.

BORNE.

De positie der textielarbeiders laat in elk
opzicht veel te wensen over en zeker is er
geen bedrijf, waar de lonen zo slecht en de
uitbuiting als gevolg van de opvoering der
productie zo ^root is, als in het textielbedrijf.

Toch gaat hef den bedrijven (de winst der
werkgevers betreffende) niet slecht.

In een vergadering van directeuren en aan-
deelhouders der Stoomspinnerijen en Weve-
rijen, v/h S. Spanjaard, zijn diverse zaken be-
sproken, terwijl aan het slot van de vergade-
ring door den voorzitter kon worden mede-
gedeeld, dat de bedrijfstoestanden over het af-
gelopen jaar in elk opzicht bevredigend konden
worden genoemd, waarbij hij te kennen gaf, dat
zonder nu direct bepaalde cijfers te noemen,
de uitkomsten en vaststelling der dividend-
cijfers zeer erg zouden meevallen.

Dit is er één, zo zijn er zeker meer!
Kameraden in de textielbedrijven neemt goede

nota van dergelijke uitspraken en ga dan eens
na met moeder de vrouw in hoeverre Uw toe-
stand „bevredigend" kan worden genoemd. Daar
is immers geen sprake van l

En toch hebt gij verbetering van uw positie
in eigen handen.

In tegenstelling met het streven van de mo-
derne en kerkelijke organisaties, om voor alles
de „goede verhouding" tussen hun bonden en
de werkgevers te behouden, waardoor elke actie
tot een »,papier-offensief'' wordt, hebt gij met
elkaar uw eisen te stellen en daarvoor op te
komen met de middelen, waarover gij beschikt.

Slechts door strijd krijgt ge verbetering!
Strijd is voor U alleen mogelijk door ver-

sterking van de Federatie!

NAAR DE 40-URIGE WERKWEEK TER BE-
STRIJDING VAN DE WERKLOOSHEID!

Wij hebben van de moderne vakbeweging
regelmatig gehoord, dat men ter bestrijding van
de werkloosheid, o.a. streefde naar verkorting
van de werktijd tot 40 uren per week.

Dat theorie en praktijk bij deze organisatie
nog al eens met elkaar in strijd zijn, wisten
wij allang, doch wij kregen daarvan kort ge-
leden opnieuw een sprekend bewijs.

In „Textiel-Industrie", vakblad voor de Spin-
nerijen en Weverijen van 16 Januari 1940, vin-
den wij o.m. vermeld, dat de minister van
Sociale Zaken, beschikkende op een verzoek
van de Fabrikantenverenigingen en de drie
samenwerkende organisaties van textielarbei-
ders heeft goedgevonden, dat in afwijking van
het bepaalde in art. 24 der Arbeidswet 1919
J/an l januari tot en met 31 December, 1940 —
behoudens intrekking tussentijds:

a. arbeiders van 16 jaar en ouder, die niet
in twee ploegen werken arbeid zullen mo-
gen verrichten tot een aantal van... . 53
uren per week;

b. ' dat aan arbeiders voor wie deze vergunning
is verleend ten hoogste 65 dagen, vallende
in 16 weken, deze langere arbeidsduur mag
worden gegeven.

Die regeling wordt vastgesteld ondanks het
groot aantal textielarbeiders, dat werkloos is
of in de werkverschaffing werkt. In samenwer-
king met de fabrikanten wordt een werkweek
van 53 uur(!) gebruikt in verband met de
drukte, die door extra-orders is ontstaan.

En als dan door deze langere werkweek de
ergste drukte voorbij is, zullen de werkgevers
korter mogen laten werken, of overbodig
geworden arbeiders de straat mogen opsturen.....

Kameraden, neemt goede nota van deze fei-
ten, bespreekt die met uw kameraden en wijst
hen er op, dat zij deze toestanden voor het
grootste deel aan zichzelf hebben te wijten.

Versterking van de'Federatie, inplaats van hef
lopen naar de z.g. massa-organisatie, is hier
het juiste middel.

SLECHTE VOORLICHTING.
Hebben wij tot nog toe factoren behan-

deld, die voor hen, die nog in de burger-
staat verkeren, niet te controleren zijn,
thans een intermezzo op een gefcied, dat
ook door ons enigszins te beoordelen valt.
Reeds de redactie van „Volksontwikkeling"
spreekt in haar inleiding uit, dat de kranten
een stroom van berichten publiceren, maar
dat deze gegevens in menig opzicht onbe-
vredigend zijn voor het vormen van een
juist beeld. Zij voert aan, geen voorstander
van het uit die persberichten sprekende
„hoera-patriotisme" te zijn en juist daarom
tot het idee van de enquête te zijn ge-
komen.

Ook enige der inzenders spreken hun
afkeuring uit over de voorlichting, die door
middel van pers, radio en film geschiedt.
Een zeer treffende uitspraak van een
sergeant:

„De beelden, die in de pers, film en radio
opgehangen worden van het moreel van
„onze jongens" zijn grotendeels vals. Bo-
vendien raken de vrouwen van de gemobi-
liseerden in de war, want die horen van
hun mannen meestal ook andere dingen."

Anderen fulmineren tegen de kranten-

In de leeftijd van 57 jaar overleed
op 24 Februari j.l. onze kameraad
Jan Beek. Hoewel niet op de voor-
grond tredende, was deze kameraad
toch een trouw lid en een stille wer-
ker. Wij geven langs deze weg den
nabestaanden dan ook de verzekering
den nu ontslapen kameraad nimmer
te zullen vergeten.

Namens de afdeling Arnhem
Fed. van Bouwvakarbeiders

Het Bestuur.

De 15de van deze maand verschijnt no. 19
van het Documentatie Bulletin. De inhoud van
dit nummer bevat voor de lezers waardevolle
gegevens, die zowel voor hen zelf, als voor
de propaganda kunnen worden benut.

In de sociaal-economische rubriek is een en
ander opgenomen over: arbeidsgeschillen in
1939, inkomens en vermogens in Nederland,
prijsstijging der levensbehoeften en voedsel-
voorziening in Nederland in oorlogstijd. Voorts
gegevens over openbaar en bijzonder onder-
wijs.

In de rubriek „oorlog" wordt materiaal ge-
bracht over: de hulpbronnen van Duitsland,
Amerika en de oorlog, verliezen der wereld-
koopvaardij en van de Nederlandse koopvaar-
dijvloot tijdens de huidige oorlog. Onder so-
ciale wetgeving zijn gebracht mededelingen in-
zake het ontwerp wettelijke vacantieregeling.

Met betrekking tot de werkloosheid is de be-
kende vragenrubriek opgenomen inzake werk-
loosheidsverzekering, steunregeling en gemobi-
liseerden. Dat er voor deze vragenrubriek grote
belangstelling bestaat, wordt aangetoond door
het steeds groter aantal vragen, daf uit vele
plaatsen in het land bij de redactie van hef
Documentatie Bulletin binnen komt. Datzelfde
is trouwens ook het geval voor wat betreft de
rubriek: sociale wetgeving.

Een andere duidelijke aanwijzing, dat hef
Bulletin de belangstelling in N.A.S.-kringen
heeft, is, dat het aantal lezers gestadig omhoog
gaat. Onlangs moesten wij mededelen, dat in
het begin van de oorlog het lezersfal iets was
terug gelopen en wel tot 1050, doordat een
aantal lezers voor de militaire dienst waren
opgeroepen. Thans kunnen wij mededelen, daf
het lezerstal weer is gestegen tot bijna 1200.

Laat dit voor de N.A.S.-kameraden, die zich
nog niet abonneerden een aansporing zijn, om
het thans onverwijld te doen. Het geschrift
bevat 16 pagina's voor de kameraden bruik-
baar materiaal en verschijnt de 15e van iedere
maand. Het kost per exemplaar 5 cent.

Er wordt hier tevens nog even aan herin-
nerd, dat de organisaties en personen die hef
Bulletin betrekken maandelijks moeten afreke-
nen met den N.A.S.-penningnieesfer onder ver-
melding „Voor Documentatie Bulletin".

De AeHierplraien
Kameraad W. Motz heeft zijn straftijd

uitgediend en kwam op 13 Maart weer vrij.

De beide anderen hadden op die datum
nog één maand voor de boeg

en blijven jullie aandacht vragen.

Het nummer van J. H o o f d m a n is ver-
anderd, zodat zijn adres nu luidt:

No. B 32—4441 Strafgevangenis
Noordsingel, Rotterdam.

P. Schot blijft op zijn oude nummer
bereikbaar:

No. 425, Celbarakken, Bijzondere
Strafgevangenis, Scheveningen.

Een strijdbaar N.A.S.-man met klassesoli-
dariteit getuigt van zijn belangstelling door
aan de gestrafte maats tekenen van leven
te verschaffen.

Schrijft, ook al kent gij de mensen niet,
s c h r i j f t t och!

Actieve N,A*S*~leden
zijn in het LS,F.

koelies, die vertelseltejs fantaseren van
meerderen, die alles van de „jongens" ge-
daan krijgen en van bullebakken, die zich
gehaat maken. Weer een ander, eveneens
sergeant, geeft als zijn mening, dat een van
de grote grieven gevormd wordt door de
kranten, waaruit men steeds de indruk
krijgt van de „lustige mobilisatie" (in ana-
logie met de lustige Krieg). Hij brengt de
mogelijkheid te berde, dat dit willicht van
hogerhand bevolen is en legt er de nadruk
op, dat de werkelijkheid héél anders is-

In zoverre kunnen ook wij deze grieven
beoordelen, omdat wij in de eerste plaats
van gemobiliseerden uit onze omgeving ge-
heel andere beelden weergegeven krijgen
dan het propaganda-apparaat ze ons laat
zien. Voorts hebben wij reeds enige malen,
wanneer spanningen in de situatie van Ne-
derland optraden, kunnen waarnemen, hoe
karig de regering is met het geven van
inlichtingen omtrent zaken, die toch van
alles-overheersend belang voor het gehele
volk zijn. In onze actie voor verandering
hierin, kunnen wij dus een taak verrichten,
die direct aanslaat op de belangen der
militairen.


