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„Wat is dat, het „Bankgeheim"? Feitelijk

is het helemaal geen geheim. Mr. dr. E.

Tekenbroek heeft kort geleden in de „Eco-

nomisch-Statistische Berichten" nog eens

precies uit de doeken gedaan, wat in vak-

kringen reeds lang bekend was, namelijk, '

dat het zogenaamde bankgeheim niet wet-

telijk is vastgelegd, maar alleen bestaat,

dank zij een circulaire van den minister

van Financiën".

23 Maart 1940.
„Groene Amsterdammer".

Te veel instanties.
Te weinig actie.

'iSi-Cr-,,.

Het gebeurde in de Amsterdamse Raad
op Woensdag 20 Maart, dat een raadslid
van de N.S.B, interpelleerde over de ver-
houdingen in de werkverschaffinJgen te
Ruinen en Echten, waar Amsterdamse ar-
beiders tewerkgesteld zijn.

Er zijn nogal wat weken verlopen tus-
sen het ogenblik, waarop deze volgeling
van Mussert ter sprake 'bracht, dat hij
wilde inter peller en en het tijdstip, waarop
die interpellatie behandeld werd. De door
hem in zijn vragen te berde gebrachte
klachten, golden in de eerste plaats ver-
waarlozing van de tewerkgestelde arbei-
ders met betrekking tot verblijf en ge-
makken. Bovendien deed hij uitkomen, dat
het kenbaar maken van grieven wrijvin-
gen doet ontstaan, waarbij de tewerkge-
stelde gauw in aanmerking wordt gebracht
voor terugzending en de daaraan verbon-
den straf. De basis van de interpellatie was
op die manier vrij smal, doch de interpel-
lant gaf desondanks aanleiding tot een bre-

dere bespreking van de toestanden in de
werkverschaffing. In de pers van de N.S.B.

- ook in het blaadje, dat in Amsterdam
verschijnt -- was van tevoren de aandacht
gevestigd op deze interpellatie. Zij werd als
een gebeurtenis voorgesteld. Eindelijk zou
een vertegenwoordiger van de N.S.B, het
volle licht laten schijnen over wantoestan-
den in de betrokken werkverschaffingen.
In zeker opzicht baarde de berg een muis.
De toelichting op de gestelde vragen
bracht betrekkelijk weinig nieuws. Des-
ondanks wordt de voorpagina van „Het
Nationale Dagblad" van 21 Maart voor een
deel ingenomen door het verslag van de
interpellatie, welk verslag met deze vette
kop wordt ingeleid:

„In de vergadering van de Amsterdam-
se gemeenteraad van Woensdagmid-
dag, heeft de nationaal-socialist Tho-
mass, B. en W. geïnterpelleerd over
de toestand in de werkverschaffings-

* kampen te Ruinen en Echten. Rustig

DAAN GROENEVELD GAAT WEG
Als deze „Arbeid" uitkomt, 30 Maart, is

de dag daar, dat D a a n G r o e n e v e l d
officieel zijn functie als secretaris-penning-
meester van de afdeling Rotterdam der
Ned. Federatie van Transportarbeiders en
als P.A.S.-voorzitter neerlegt.

Het is dan 36 jaar, dat hij lid van „onze
beweging" is, waarvan 21 jaar als bezol-
digd bestuurder.

Zijn leeftijd, doch wel in hoofdzaak -
het ene houdt natuurlijk verband met het
ander — het de laatste jaren nogal eens,...
niet in orde zijn -- bracht hem er toe om
te gaan.

Zijn beste tijd was de periode van aktie
en strijd, de tijd, toen het havenproleta-
riaat in het bijzonder van Rotterdam, niet
leefde, in doffe berusting en onverschillig-
heid, doch reageerde op maatregelen, die
door het patronaat en hun ondergeschik-
ten tegen de .arbeiders wierden genomen.
Toen er maar een stootje nodig was om
de arbeiders te laten demonstreren, dat
zij verstonden het woord solidariteit in
toepassing te brengen.

In die tijd, in die omstandigheden, leef-
de de propagandist van de straat. Die laat-
ste 12 jaar vooral wordt er van den be-
zoldigden bestuurder van de vakbond ge-
heel ander werk gevraagd. De bemoei-
ingen met de steun bedoelen wij.

Dat is werk, waarbij menig „ambtenaar"
oud kan worden. Een natuur, karakter en
mentaliteit als Daan Groeneveld heeft, ver-
draagt zich op de lange duur met „het
werk" aan de steun verbonden, niet.

Dit werk maakte zijn weerstandsver-
mogen zwakker en heeft hem gesloopt.
Dat is wel de hoofdzaak geweest, toen het
besluit rijpte, dat Daan het beter vond nu
al plaats te maken voor een jongere kracht.

Er is de laatste maanden, nadat het vast-
stond, dat Groeneveld weg ging, nogal wat
over te doen geweest. Zijn bekendheid
onder de havenarbeiders en niet minder
onder het Rijnvaartpersoneel, is er debet
aan, dat toch hier en daar de schouders
werden opgetrokken en ook tot uiting
werd gebracht,... hij had het nog best
kunnen doen. Maar... tenslotte is het toch
de betrokkene zelf, die onder zulke om-
standigheden beslist.

En nu dat dit wordt ingezien, - - blijkt
uit het feit - wij kunnen dit nu wel
schrijven • - dat spontaan door havenar-
beiders en Rijn vaart jongens centen en dub-
beltjes bijeengebracht zijn om Daan een
blijvend stoffelijk aandenken mee te geven,

hoe zij zijn werk tot de laatste dag
waardeerden.

Als er van gesproken werd, dat dit toch
wel op de weg van de afdeling lag •
officieel, -- om zo iets te doen; dan werd
koppig teruggekaatst: maar wij doen het
toch zo ook!

Daan Groeneveld heeft een staat van

dienst in de revolutionnaire vakbeweging.
Die aan het N.A.S. kwam, kwam aan zijn
body. Zij, die het N.A.S. minachtten, klein-
eerden of poogden te ondermijnen, stieten
op - - laten wij het maar precies zeggen
— fors verzet.

Verzet in heel krachtige bewoordingen,
en zelfs, als het merkbaar was, dat men
bewust saboteerde of ondermijnde,v zag hij
er niet tegen op — als het niet anders kon

- zijn organisatie met de vuist te ver-
dedigen tegen aanranders. In bestuurskrin-
gen, landelijk en plaatselijk, werden zijn
stem en zijn oordeel gewaardeerd.

Wij mogen dan met heel verschillende
mensen te doen hebben, ook in onze be-
weging, Daan Groeneveld heeft de jaren
door vele goede eigenschappen en een on-
kreukbare betrouwbaarheid voor de revo-
lutionnair-socialistische beginselen zo deze
in het N.A.S. belichaamd zijn, tot uiting
laten komen, wat ons en velen met ons
een goed voorbeeld kan zijn. Zijn werk
laat een gave, goed in elkaar getimmerde
afdeling achter. Een afdeling in de be-
langrijke havenstad Rotterdam onder het
transport-proletariaat, die als hechte grond-
slag voor verdere bouw, een goede basis
kan zijn. Daarbij zal de dagelijkse werk-
kracht van Groeneveld gemist worden.
Wie weet echter, hoe dikwijls wij nog meer
van zijn inzicht en oordeel kunnen en
zullen pogen te profiteren.

Daan heeft zich niet opgesloten in zijn
bedrijfsgroep alleen. Hij is één van dege-
nen, die met de tijd mee kwam. Hij wist,
dat in de ontwikkelingsphase van thans, de
algemene klassebeweging belangrijk, het
belangrijkst is. Daarvoor gaf hij zijn
kracht aan het besturen van de plaatselijke
beweging en hanteerde hij de voorzitters-
hamer van het P.A.S.

Goed. Daan gaat weg. Hij kan en mag
terugzien op zijn door velen gewaardeerd
werk. Wij danken hem daarvoor namens
heel velen, zo niet allen in onze beweging.
Wij wensen, dat hij nog een reaks van
jaren rustiger dan in het dagelijkse werk
van de beweging mogelijk is, zijn levens-
avond met zijn gezin mag slijten.

Het is verdiend.
En wij, wij zullen pogen het door hem

neergelegde werk voor de Rotterdamse be-
weging in het algemeen, voor het transport-
Droletariaat in het bijzonder, zo goed moge-
lijk in zijn lijn te blijven voortzetten.

Ofschoon onze Rotterdamse. beweging
Vrijdag 29 Maart in een afscheidsvergade-
ring de gevoelens van de beweging wel zal
vertolken, moeten wij toch voor het boven-
staande (hoe onvolledig in vele opzichten
dan ook) een plaatsje vragen.
Rotterdam, 26 Maart 1940. ,

W. Smid,
secr. Fed. Tr., afd. R"dam.
A. M e n i s t,
secretaris P.A.S.

en waardig klonk de heldere stem van
dezen volksjongen, een der heel wei-
nigen van deze verzameling, die zijn
dagelijks brood met sobere handarbeid
verdient".

Men zal moeten, toegeven, dat reeds deze
aankondiging een typisch nationaal-socia-
listische bijsmaak heeft. Het kan niet ont-
kend worden, dat de redactie van „Het
Nationale Dagblad" pikante saus weet op
te dienen en een bijzondere voorliefde be-
zit voor demagogische beïnvloeding van
die arbeiders, die zich in fascistische lec-
tuur verdiepen. Zowel in Italië als in
Duitsland geldt, dat de „sobere handenar-
beid" maar weinig oplevert aan de arbei-
der smassa's, ,dat luchthartig gedacht wordt
over het uitrekken van de werktijden, ten-
gevolge waarvan onverbiddellijk in vele
omstandigheden afmatting van de arbei-
ders wordt bewerkt. Omdat in beide lan-
den met gewelddadige middelen het eigen,
zelfstandige verenigingsleven der arbeiders
onderdrukt wordt en geen bijzondere waar-
de toegekend wordt aan ontwikkeling van
de geest van de massa, moet de praktijk
der bestaande arbeidsverhoudingen wel tot
deze uitkomst leiden: het is allang in orde
als er naast werk gezorgd wordt voor
brood en spelen. Het is zelfs niet gewenst,
dat de arbeiders hun kracht zoeken in
eigen ontwikkeling, de waarde van verwor-
ven kennis begrijpende.

* * *
De wethouder van Sociale Zaken te

Amsterdam had het betrekkelijk gemak-
kelijk met de behandeling der klachten.
Hij bepaalde zich niet tot die klachten
zelf. Hij gaf enige algemene opmerkin-
gen ten beste, die ons aanleiding geven de-
ze zaak in „De Arbeid" te bespreken. In
de eerste plaats wees de heer Van Meurs
er op, dat de arbeiders in werkverschaffing
volstrekt niet nodig hebben, dat een raads-
lid zich met hun toestanden bezighoudt.
Zij kunnen veel beter voor zichzelf op-
treden.

In de tweede plaats gold zeker voor de
Amsterdamse arbeiders, dat klachten en
grieven bij de 'desbetreffende instanties
naar voren gebracht, op behoorlijke wijze
onderzocht en behandeld werden.

Het staat er natuurlijk niet zo bij, dat
raadsleden van de S.D.A.P. in de gemeente-
raden nooit over werkverschaffing spre-
ken, omdat de betrokken arbeiders heter
zichzelf kunnen helpen en aankloppen bij
daarvoor in het leven geroepen instanties.
Het is volkomen logisch, dat in gemeente-
raden klachten en grieven van de misdeel-
den besproken worden. Dat wil niet zeg-
gen, dat met het naar, voren brengen van
die klachten en grieven belangrijke ver-
betering bereikt wordt. Daarvan is minder
sprake dan ooit, sedert kwesties van finan-
ciële aard in de meeste gevallen niet zelf-
standig afgedaan kunnen worden door de
gemeenteraden. Dit geldt in sterke mate
voor de arbeiders in werkverschaffing, zo-
als het geldt voor steuntrekkers en voor

- personeel in gemeentedienst.
Welke zin had de opmerking van wet-

houder Van Meurs: de betrokken arbeiders
kunnen beter zichzelf helpen? Zeker, de
sociaal-demokraten zijn er niet op gesteld,
dat de arbeiders dit doen op de meest voor
de hand liggende manier. Zij bespreken
onderling hun grieven, stellen in verband
daarmede hun eisen en gaan zo nodig tot
strijd over. In de meeste gevallen is dat
nodig, omdat eisen van enige "betekenis
geen weerklank vinden bij autoriteiten. Ook
op andere wijze kan het eigen optreden
van arbeiders in werkverschaffing ontstaan.
Er heersen daar nu eenmaal verhoudin-
gen, die makkelijk tot spontane conflic-
ten kunnen voeren. Men staakt het werk
op grond van ruwe behandeling en wille-
keur, die ondergaan zijn. In dat geval is
het schering en inslag, dat de autoriteiten
zich direct schrap zetten en de betrokken
arbeiders terugzenden.

Gelet op de omstandigheid, dat in de
erkende vakbeweging algemeen onder-
schreven wordt, dat stakingen bij werkver-
schaffing zinloos zijn, wacht men op St.
Juttemis, als men wacht op stakingsbe-
sluiten van de besturen. Zoveel ervaring
bestaat op dit terrein, dat ook om die reden
spontane conflicten gemakkelijk kunnen
voorkomen. Wethouder Van Meurs kan
er niet van verdacht worden, dat hij pro-
paganda wilde maken voor directe actie.

Dat zeker niet.
Waarom dan die correctie, die hij toe-

diende aan een raadslid, dat interpelleerde ?
Omdat lokale autoriteiten er niet op ge-
steld zijn, dat in het openbaar over be-
handeling van tewerkgestelden gesproken
wordt en omdat zij van oordeel zijn, dat
het naar voren brengen van klachten aan-
leiding geeft tot redevoeringen met een,
zoals zij dat noemen, ophitsend karakter.
Na den interpellant spraken achtereenvol-
gens de wethouder van Sociale Zaken en
op grond van diens antwoord twee leden
van de N.S.B, (ook ds. Ekering), een man
van de C.P.N., schrijver dezes, de 'katho-
liek Steinmetz en de sociaal-demokraat De
Vries. De beide laatste sprekers vonden
het bovenal nodig om stelling te nemen
tegen de redevoeringen van de „extremis-
ten" en betoogden overigens, dat met name
in Amsterdam de vakbeweging, inclusief
het N.A.S., betrokken was bij de behan-
deling van werkverschaffingszaken. Daar-
mee wilden zij zeggen, dat Amsterdamse
tewerkgestelden terecht kunnen bij instan-
ties, die terzake kundig zijn en die zeker
de belangen van de betrokkenen zullen
laten wegen.

In feite werd-het betoog van deze beide
raadsleden een afwijzing van actie van
stakingen in de werkverschaffing. Het be-
staan van een bepaalde instantie werd een
voldoende garantie geacht voor de behar-
tiging der arbeidersbelangen. Het is duide-
lijk genoeg, dat deze opvatting weinig
steekhoudend is. Al lang bestaan instanties
en de exploitatie van tewerkgestelden is
desondanks al enige jaren in vele opzich-
ten verscherpt. Hier klopt dus blijkbaar
iets niet. Ook voor arbeiders in normale
bedrijven bestaan instanties, wat niet weg-
neemt, dat de waardering van arbeidskracht
steeds op lager niveau is gekomen.

Het moet aan de bezittende klasse wel
aangenaam in de oren klinken, als het be-
staan van instanties al voldoende zou zijn
om stakingsconflicten te vermijden. De
reactionnairste werkgever kan in die om-
standigheden dankbaar zijn voor het be-
staan van instanties en voor het bestaan
van een beweging onder de arbeiders, die
het zwaartepunt verlegt van de arbeiders
zelf naar overleg, dat door of in de instan-
ties gevoerd wordt. De boom naar zijn
vruchten beoordelende, moet erkend wor-
den, dat nu al jarenlang de gezamenlijke
instanties, die zich met werklozen en te-
werkgestelden bezig houden, sjofele re-
sultaten hebben gehad.
Om die reden is het zelfdoen der arbei-
ders naar onze smaak in de oude trant te
verstaan. Zij bepalen zich niet tot het
voorbrengen van klachten, zij voeren strijd
voor verbeteringen. Wie daar van afziet,
maakt van de vakbeweging een caricatuur.
Wie dat met het woord aanvaardt, doch
in de daad vakbewegingsinstanties maakt
tot instellingen, die het uitbarsten van de
strijd verhinderen, die bewerkt, dat te veel
arbeiders gaan luisteren naar fascistische
demagogen, zich door de fascistische lei-
ders voor hun doeleinden laten gebruiken.

Zeer betrouwbare en ernstige tewerkge-
stelde arbeiders in de werkverschaffing
hebben ons verzekerd, dat hun arbeid zo
zwaar is, dat zij na thuiskomst geen lust
meer hebben zich in te spannen. Zij kun-
nen dat niet opbrengen. Zij moeten er nu
eenmaal rekening mee houden, dat elke
nieuwe dag zijn ploeteren brengt voor in
verhouding tot dat ploeteren te karig loon.

Pas wanneer overal in het bedrijfsleven,
ook in werkverschaffing, de arbeiders zich
niet blindelings door instanties naar het
moeras van de actieloosheid laten voeren,
zal er weer sprake zijn van arbeiders, die
zichzelf helpen.

Pas dan zal het beter worden en als de
werkelijke strijd der arbeiders er is, dan zal
meteen blijken, dat fascistische vrienden
der arbeiders al gauw de kant van het
kapitaal kiezen. Hun bindingen met de
kapitalistische klasse en belangen maten,
dat de fascistische dictaturen geen staking
dulden.

„Wie bouwt op het rechtvaar-
digheidsgevoel der heersers en
niet op de machtsontplooiïng
der arbeidersklasse - die komt
bedrogen uit"
1919 J. v. d. Tempel



Het Congres van
Ramgarte.

De Congresbeweging van de Brits-Indiërs
heeft haar laatste bijeenkomst te Ram-
garts beëindigd en

met grote meerderheid zich uitgespro^
ken voor de totale onafhankelijkheid
van Indië (buiten het imperiaal ver-
band van het Britse wereldrijk).

Het is op zichzelf zeker van betekenis, dat
deze verstrekkende eis in het eerste sta-
dium van de tweede wereldoorlog gesteld
is. De naaste toekomst zal leren, of in
overeenstemming met die beslissing de
volksbeweging der Indiërs zich zal kenmer-
ken door activisering en radikalisering in
haar dagelijkse praktijk. Zeker is, dat de
imperialistische machten van Groot-Brit-
tannië liever niet op d i t tijdstip op deze
wijze herinnerd werden aan de verganke-
lijkheid van haar heerschappij.

Zij begrepen, dat voor het voeren van
de oorlog beloften gedaan moesten worden
aan de Indische beweging om de noodzake-
lijke steun van de millioenenmassa der
Indiërs deelachtig te worden. Tijdens de
eerste wereldoorlog is met beloften ge-
werkt om de hulpbronnen van Indië in
dienst "te kunnen stellen van de oorlog
tegen Duitsland. Die beloften zijn niet na-
gekomen. Onmiddellijk na de eerste we-
reldoorlog, toen er grote deining was in
Indië, dat op een tegemoetkomende hou-
ding van het „moederland" aanspraak kon
maken, heeft een regime van willekeur en
onderdrukking aan de Indische volksbewe-
ging getoond, dat de dringende behoefte
van het Engelse imperium om kleine Euro-
pese naties te beschermen tegen Duitse
veroveringsdrang, allerminst uitging naar
inwilliging van oude wensen van het In-
dische volk. Een massale beweging, die
opkwam voor die wensen, die bovendien
geheel in het teken van Mahatma Gandh's
geweldloosheid stond, werd op scherpe
wijze bestreden. De toen toegepaste metho-
den konden nog in 1940 bewerken, dat een
der voornaamste gezagsdragers van die da-
gen, sir Michael O'Dwyer, neergeschoten
werd door een Indiër tijdens een vergade-
ring in Londen.

De belofte, die nu aan de Indische be-
weging gedaan werd (tijdens de tweede
wereldoorlog) bepaalde zich tot het openen
van het vooruitzicht op de „Dominion—
status" voor Indië, waarmee dit land de
positie van Canada en Australië in het
Britse wereldrijk zou krijgen. Gedurende
de oorlog moest die belofte tot krachtige
steun der Indiërs aan het Engelse impe-
rium voeren; na de oorlog zou de nieuwe
regeling getroffen worden. De bedoeling
was duidelijk genoeg: tijdens de oorlog
zou de volksbeweging op de plaats rust
gezet zijn; een gunstige periode van actie
zou ongebruikt blijven.

Deze taktiek van den overheerser faalde;
het Congres van Ramgarts gaf zijn voor-
keur voor onafhankelijkheid te kennen, ook
al was meermalen in de bladen meegedeeld,
daf Gandhi voor de Dominion-status zou
rijn en zelfs de overwinning van Engeland
in de tweede wereldoorlog wensen.

Feit is, dat radikalere krachten dan de
Mahatma in het congres naar voren kwa-
men. Zij voerden onderling overleg en.
kwamen voor dat doel dicht bij Ramgarts
bijeen. De leider van die radikale oppo-
sitie is een andere bekende figuur uit de
volksbeweging, S. Ch. B o s e, uitgesproken
voorstander van totale onafhankelijkheid
en van een forse campagne ter bereiking
daarvan. De radikale krachten in het Con-
gres bleken genoeg invloed te bezitten
om door te zetten, dat een duidelijke uit-
spraak vóór onafhankelijkheid is gevallen.

Het tot uitdrukking gebrachte begeren
zal den Engelsen machthebbers grote zorg
baren. Van uit Indië wordt te verstaan ge-
geven, dat men de banden met den over-
heerser breken wil.

Zo dreigt voor de kapitalistische klasse
van Engeland veel groter verlies dan Duits-
land met zijn koloniale eisen toebrengen
kan.

De betekenis van Indië voor het Britse
wereldrijk is zo groot, dat ineenstorting van
het imperium het gevolg moet zijn van het
verlies van Indië. Het gaat om een wereld
met honderden millioenen mensen, om een
bevolking, groter dan die van geheel Europa.

Gebeurtenissen van zo grote draagwijdte
waarbij Indië betrokken is, zullen directe
invloed uitoefenen op de Indische Archi-
pel, het Nederlandse koloniale bezit. Het
proces van geestelijke groei en zelfbevrijding
zal in geheel Oost-Azië wezenlijk worden
versneld door India's strijd voor de onafhan-
kelijkheid. Natuurlijk betekent het stellen
van die eis nog niet, dat hij verwezenlijkt
wordt op korte termijn. Doch ook voor
deze vraag geldt, dat in de tegenwoordige
oorlog onberekenbare mogelijkheden wer-
lijkheid kunnen worden. Als men leest,
dat de laatste dagen van het Congres te
Ramgarts 200.000 Indiërs toegestroomd wa-
ren om getuige te zijn van deze imposante
bijeenkomst, dan weet men, dat onder lei-
ding van de Congresbeweging, althans van
haar linkervleugel, een actie van grote
draagwijdte ontplooid kan worden.

Indonesië zal de invloed van die actie
mede ondergaan.

ACTIES EN LOONBEWEGINGEN
TRANSPORTBEDRIJVEN.

(B.). Laten wij ons leiden door een kanker-
stemming, wanneer wij de arbeiders steeds en
steeds weer wijzen op de voor de arbeiders
belangen schadelijke taktiek van de reformisti-
sche en reacfionnaire vakbeweging ? Wij ont-
kennen dit met de grootst mogelijke stelligheid.
Indien wij op het beleid van de leiders der
erkende vakbeweging kritiek uitoefenen, dan
idoen wij dat, wijl door dit beleid bevorderd
wordt, dat de achterstand in de arbeidersge-
zinnen steeds grotere afmetingen aanneemt.

De havenarbeiders in de Houthaven van Am-
sterdam staakten in November van het vorige
jaar voor 15% loonsverhoging. Indien de be-
sturen van de drie erkende transportarbeiders-
bonden gedaan hadden, hetgeen tijdens de we-
reldoorlog in 1917 te Rotterdam geschiedde,
toen de havenarbeiders daar spontaan in staking
gingen, namelijk wanneer zij met het bestuur
der Federatie van Transportarbeiders gemeen-
schappelijk de leiding en de verantwoordelijk-
heid van de staking in handen hadden genomen,
dan zou de afloop van de staking in 1939 een
geheel andere en voor de havenarbeiders heel
wat gunstiger zijn geweest, evenals zulks in
1917 in Rotterdam het geval was.

Maar de heren moderne en confessionele vak-
verenigingsleiders willen geen staking en zeker
niet in grote voor het economische leven door-
slaggevende betekenis hebbende bedrijven. Deze
leiders zijn gebonden aan de godsvrede met
de burgerlijke partijen, zij zijn gebonden aan
het eenheidsfront met de bezittende klasse. Hun
minister Jan van den Tempel wordt hemelhoog
geprezen door de redacties van de grote pers
van het kapitaal. Men kan geen twee heren
tegelijk dienen. Niet samengaan in de regering"
en daarbuiten met de vertegenwoordigers van
de bezittende klasse en tevens de leiding nemen
van massale acties van arbeiders, die tegen
het kapitaal gericht zijn.

Ziet, dat is wat wij ons tot taak stellen,
de arbeiders, ook de anders- «i ongeorganiseer-
den, duidelijk te maken en wel aan de hand
van de harde nuchtere werkelijkheid.

Inplaats van de hiervoor in het kort door
ons aangegeven taktiek, stonden de leiders
van de erkende fransporfarbeidersbonden vier-
kant tegenover de stakende havenarbeiders en
ook tegenover de arbeiderseisen, dus aan de
kant van de werkgevers. Het directe re-
sultaat daarvan was, dat de staking verloren
ging en de werkgevers ongestraft een aantal
slachtoffers konden maken onder die havenar-
beiders, die op enigerlei wijze in de staking"
pp de voorgrond waren getreden.

Toen begonnen de heren te onderhandelen.
De werkgevers vonden niet tegenover zich ver.
tegenwoordig er s van de arbeiders, doch een
soort van arbeidsbemiddelaars, waarvan de werk-
gevers bij voorbaat wisten, dat deze vóór alles
zouden zorgen, dat de rust en de orde in het
fredrijf bewaard bleef. Daarom kregen deze
bemiddelaars in eerste instantie nul op het re-
kest. Vier maanden hebben de onderhandelingen
geduurd. Eindelijk toen statistische gegevens
aangaven, dat de kosten van het levensonder-
houd waren gestegen met 8.2 procent, voor de
voeding alleen met bijna 13 procent sedert
Augustus 1959, stemden de besturen van de
Scheepvaarfyerenigingen te Amsterdam en Rot-
terdam toe In een duurtetoeslag, in het vorige
nummer van „De Arbeid" reeds genoemd, die
neerkwam op ongeveer 5 pet.

Conclusie: gezien de in snel tempo steeds ver-
dergaande prijsstijging, wordt de koopkracht der
arbeiders geringer en, gezien de belachelijk ge-
ringe concessies van de zijde der werkgevers,
de achterstand in de arbeidersgezinnen met de
dag groter.

OM TJE SCHIJN TE REDDEN.

Terwijl ïn de groottransportbedrijven door
de besturen van de erkende bonden het zelf-
optreden der massa's in de strijd tegen de
werkgevers wordt tegengehouden, tonen deze
besturen een geweldige moed, indien het ergens
in het land een aantal kleine werkgevers betreft.

Zo kon men dezer dagen in de pers lezen,
dat de besturen van de erkende transjfortar-
beidersbonden - - ook na maandenlang onder-
handelen — een ultimatum hebben gesteld aan
15 werkgevers in Coevorden, waar in totaal
honderd arbeiders werken.

Wij willen niet misverstaan worden. Als werk-
gevers in Coevorden weigeren om met de vak-
vereniging te onderhandelen over eisen van de
arbeiders, dan moeten zonodig door staking
die werkgevers worden genoodzaakt om die
eisen in te willigen. Waartegen wij opkomen is,
dat de helden-reformisten dit wel doen in
Coevorden, waar met weinig risiko's voor de
millioenen, die zij in kas hebben, een grote

. mond kan worden opgezet. In de grote bedrij-
ven daarentegen aanvaarden diezelfde heren
de ergst vernederende voorwaarden voor de
arbeiders liever dan dat zij de daadwerkelijke
strijd tegen het groot-kapitaal aanvaarden.

Met kleine conflicten moeten reformistische
en reactionnaire vakverenigingsleiders de schijn
redden, dat wil zeggen, trachten de arbeiders
te doen geloven, dat ook erkende vakbonden wel
conflicten aandurven. De misleiding" is echter te
in hef oog lopend, dan dat ernstige arbeiders
zich daardoor om de tuin zouden laten leiden.

VISSERIJBEDRIJF IJMUIDEN.

In „De Arbeid" van 15 December 1939 hebben
wij in verband met de afloop van de collectieve
arbeidsovereenkomst in het visscherijbedrijf het
een en ander gezegd over de eisen-, die door
de visserlieden ter tafel werden gebracht. De
onderhandelingen hebben enige maanden ge-
duurd. In „De Transportarbeider" (modern) van
9 Maart j.l. wordt medegedeeld, dat men het
over de opnieuw af te sluiten arbeidsovereen-
komst eens is geworden. Op l Maart is deze
overeenkomst in werking getreden. De hier-
onder volgende nieuwe voorwaarden gelden voor
de opvarenden der tarwlervisserij met uitzon-
dering va» die der IJsIandvisserij te IJmuiden.
De ondergetekenden:
in aanmerking nemende;

a. de buitengewone omstandigheden, ontstaan
tengevolge van de ingetreden oorlogstoe-
stand;

b. de behoefte, om gedurende de duur dezer
omstandigheden enkele aanvullende bepa-
lingen te maken ten aanzien der loon- en
arbeidsvoorwaarden van de schepelingen
der trawlervisserij met uitzondering van
die der IJsIandvisserij;

c. de steun, die de regering verleent aan de
trawlervisserij om onder deze omstandig-
heden het bedrijf te kunnen uitoefenen;

Komen onder de na te noemen restricties
tijdelijk overeen:
Ie. De bedragen der uitkeringen, waarop inge-

volge de Zee-ongevallenwef 1919 en met
in achtneming van de thans geldende nor-
men, de leden der bemanning, bedoeld in
Artikel 10, lid l, van genoemde wet, tegen-
over de onder I van het eerste lid van Ar-
tikel 6 dier wet bedoelde personen aan-

spraak kunnen doen gelden, mits deze uit-
keringen verschuldigd zijn terzake van on-
gevallen, aan opvarenden van vissersvaar-
tuigen overkomen, tengevolge van of in
verband met een gebeurtenis, welke een
onmiddellijk gevolg is van de huidige oor-
logstoestand, worden met 50o/o verhoogd;

2e. De opvarenden, waaronder niet begrepen
de schippers» ontvangen gedurende de zes
zeedagen een verhoging van 50% op de
vaste gages, alsmede 10°/o verhoging op het
procentengeld van de nettobesommïngen
tot en met f 5400; van de nettobesommingen
van f5400 tot f 6000 zal het gewone pro-
centengeld worden berekend en uitgekeerd
over f 6000, terwijl van de besommingen bo-
ven f6000 het procentengeld ongewijzigd
blijft;

3e. De schippers ontvangen 5°/o over de netto-
besomming, ongeacht, wat in het kalender-
jaar wordt besomd;

4e. Op de boten, die volgens de bestaande
overeenkomst een lichtmatroos moeten varen
(buiten de voorgeschreven vier matrozen)
zal deze lichtmatroos vervangen wordendoor
een vijfde matroos; op de boten, dïe met
drie matrozen en een lichtmatroos moeten
varen, zal de lichtmatroos vervangen worden
door een vierden vollen matroos, terwijl
op de boten, die geen lichtmatroos behoeven
te varen, de bemanning met een licht-
matroos zal worden uitgebreid;

5e. Wanneer enig vaartuig mocht worden opge-
bracht naar een haven van een der oorlog-
voerende mogendheden, zal aan de beman-
ning gedurende de termijn der tletentie
een loon worden uitgekeerd van f 21.— per
week, terwijl gedurende de tijd van de
detentie aan de bemanning vrije voeding
zal worden verstrekt, voorzover die niet
uit anderen hoofde wordt verstrekt.

6e. Ingeval zich zeer bijzondere omstandig-
heden mochten voordoen, waardoor de
gagesregeling zeer ten nadele der opvaren-
den wordt beïnvloed, zullen, wanneer de
vakorganisaties daartoe vóór l Juni 1940 de
wens te ftennen geven, nieuwe besprekin-
gen daarover worden gevoerd. Wanneer de
besprekingen niet tot overeenstemming lei-
den, zullen de vakorganisaties het recht
hebben de collectieve loon- en arbeidsover-
eenkomst en het daarbij behorende aan-
hangsel per l Juli 1940 te doen beëindigen;

7e. Ingeval door de regering de faciliteiten-
regelingen betreffende de tegemoetkoming
in de molestverzekering, in de uitkeringen
krachtens de Zee-ongevallènwet en de toe-
slag daarop, alsmede in de vergoeding bij
detentie geheel of gedeeltelijk mocht in-
trekken, of ten nadele van het rederij-
bedrijf mocht wijzigen, is de Redersvereni-
ging gerechtigd de aanvulling der loon- en
arbeidsovereenkomst in voorgaande bepalin-
gen vervat, te doen beëindigen^ met ingang
van de termijn, waarop die intrekking or
wijziging in werking treedt. Wanneer de
redersvereniging van dit recht gebruik
maakt, zullen de vakorganisaties gerechtigd
zijn met ingang van dezelfde datum de col-
lectieve loon- en arbeidsovereenkomst op te
zeggen.

VEENBEDRIJF DRENTE EN OVERIJSSEL.

Op 12 Maart j.l. is te Emmen een bespreking
gehouden tussen het hoofdbestuur van de Fede-
ratie van Vervenersorganisaties in Nederland en
de hoofd- en afdelingsbestuurders van de
samenwerkende land- en Veenarbeidersbonden.

Aan de orde was uit de aard der zaak de
vraag van loonsverhoging. Het voorjaar is reeds
begonnen, zodat, wil de nieuwe collectieve
arbeidsovereenkomst voor 1940—1941 voor de
provincies Drente en Overijssel betreffende
het veenbedrijf nog voor het seizoen tot stand
komen, er spoedig overeenstemming zal moeten
komen. Van de zijde der samenwerkende land-
arbeidersorganisaties zijn de volgende loon-
voorsstellen gedaan.

1. Op alle tarieven en andere arbeidsvoorwaar-
den, geldend voor de werkzaamheden bij
de productie van haard- en fabrieksturf,
wordt een verhoging van 20°/o voorgesteld.

2. Op alle tarieven en andere arbeidsvoor-
waarden, geldend voor de werkzaamheden
bij de productie van persturf in de rayons
met de laagste persturftarieven wordt een
verhoging van 25°/o voorgesteld. Voor an-
dere rayons wordt een verhoging op deze
werkzaamheden van 20% voorgesteld.

3. In alle contracten wordt voorgesteld een
uurloon buiten de campagne van 30 cent en
tijdens de campagne een uurloon van 36
cent, op te nemen.

4. Naast alle af te sluiten collectieve contrac-
ten behoort een nader te omschrijven duur-
teclausule tot stand te komen.

5. In de contracten behoort de bepaling te
worden opgenomen, dat de verveners bij het
uitbesteden van persturf van den loon-
perser de garantie behoort te eisen, dat de
tarieven en andere arbeidsvoorwaarden, ge-
noemd in het collectieve contract, volledig
moeten worden nageleefd.

6. Voorgesteld wordt een commissie, samen-
gesteld uit evenveel verveners als arbei-
der svertegenwoordigers te vormen, welke
commissie tot taak krijgt op korte termijn
aan betrokken partijen een voorstel te
doen over de aan te brengen technische
herzieningen en aanvullingen.

7. Voorgesteld wordt een commissie te vormen,
welke commissie tot taak krijgt de col-
lectieve contracten redactioneel, technisch
en juridisch te herzien.

8. Het in de conferentie genoemde percentage
van 300/0 verhoging houdt verband met de
punten, die in de onder 6 voorgestelde com-
missie zullen worden besproken.

*
De N.A.S.-Federatie van Landarbeiders voert

reeds geruime tijd actie voor een loonsverhoging
van ten minste 20%. De veenarbeiders in het
bijzonder hebben een grote achterstand in te
halen. Bij gemeenschappelijk optreden zou veel
te bereiken zijn. Maar dan moet de samenwer-
king niet bestaan alleen in het voeren van be-
sprekingen in gecombineerde besturenvergade-
ringen en conferenties met de verveners, dan
moeten de veenarbeiders voor de strijd worden
gemobiseerd om, indien de werkgevers niet op
bevredigende wijze aan de eisen willen tegemoet
komen, zonodig tot staking over te gaan.

Wij menen ,dat deze stemming wel onder de
veenarbeiders leeft.

LOONCONFLICT
BIJ HIN-KOUSENFABRIEKEN.

Bij deze onderneming te Haarlem heersen ar-
beidstoestanden, "die alle perken te buiten gaan.
De directie wijst niet alleen verbeteringen af,
doch weigert met de vakbonden te onderhan-
delen over de arbeidsvoorwaarden.

Op de afdeling vormerij dreigt nu een staking.
Het personeel heeft in overleg met de vak-
bonden een ultimatum gesteld tegen l April a.s.

Afgestompt
en afgestompt.

In de gemeenteraad van Amsterdam werd op
20 Maart een interpellatie gehouden door een
raadslid van de N.S.B. Hij sprak over verwaar-
lozing van de belangen der Amsterdamse te-
werkgestelden in een paar Drentse werkver-
schaffingen. De interpellatie had een z«er
beperkte opzet, maar in de loop van de de-
batten werden toch in meer algemene zin de
toestanden in de werkverschaffingen ter sprake
gebracht.

Niet alleen de toestanden! De sociaal-demo-
kratische wethouder v. Meurs bleek van me-
ning, dat de Amsterdamse tewerkgestelden geen
raadslid nodig" hadden, die over bepaalde grie-
ven interpelleerde; zij konden zelf zich laten
gelden en gebruikmaken van bestaande instan-
ties ter behartiging van hun belangen.

Deze opmerking gaf aan Sneevliet aanleiding
om te onderstrepen, dat het bovenal aankomt
op het optreden der tewerkgesfelden voor
hun belangen. Hem waren ernstige klachten be-
kend. Om het tot een toonbaar loon te brengen,
spannen zich vele tewerkgestelden dermate ïn,
dat hun leven uit niet veel anders bestaat dan
ploeteren, eten en slapen. Hun geest werd
afgestompt tengevolge van onmatige inspan-
ning.

Wethouder van Meurs voerde hiertegen aan,
dat zijn ervaring hem geleerd had, dat de
langdurige werkloosheid op velen afstompend
werkte.

Het ene is juist en het andere is juist. Hoe
vaak zeggen wij op vergaderingen en in kranten
dat jarenlange werkloosheid de geestkracht der
slachtoffers vernielt. Dat weten wij heel goed,
maar daarom kunnen wij nog niet de opvat-
ting huldigen: Het kleinere kwaad is de afstom-
ping in 'de werkverschaffing.

Wie zoo redeneert, werken het misbruik in
de hand, dat vaak van tewerkgestelden ge-
maakt wordt. De tienduizenden, die ds ge-
neugten van de werkverschaffing kennen, heb-
ben met loonverhoudingen te maken, die door
de Overheid in het teven geroepen worden.

In vele gevallen vordert die Overheid zwaar
werk en wordt een loon betaald, dat maar in
geringe mate de steun overschrijdt. Door bui-
tengewone krachtsinspanning wordt in tarief
een loontje gemaakt. En die krachtsinspanning
oefent haar nadelige invloed op de tewerk-
gestelden uit.

De Overheid is medeplichtig voor het schep-
pen van zulke verhoudingen. En de tewerkge-
sfelden ondervinden, wat het zeggen wil: „Veel-
jarige werkloosheid vernielt den mens in den
werkloze". De geldende arbeidsvoorwaarden:
zijn de uitkomst van veel geredeneer en g"ecor-
(responderen. Bij daf overleg is de erkende vak-
beweging in sterke mate betrokken. De voor-
naamste i?rieven der tewerkgesfelden kunnen
niet uit de weg geruimd worden door het
aanhangig maken van grieven bij de „instanties",
die mede door de erkende vakbeweging in
hef leven werden geroepen.

De minimumlijders in de werkverschaffingen
moeten veel meer op zich zelf vertrouwen en
op hun gemeenschappelijke kracht. De strijd
kan niet vervangen worden door overleg en
nog eens overleg. Ondanks de afstomping, die
werkloosheid en geploeter in de werkverschaf-
fing verwekken, moet de noodzakelijkheid van
zelf doen begrepen worden. Aldus hande-
lende kan de schadelijke werking van afstom-
ping tot een minimum worden teruggebracht.

ARBEIDERS
VERZEKERT UW LEVEN
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sluit Volks-. Levens-
en Pensioenverzekering

Geëist wordt een verhoging van 10 tot 15%
voor nachtarbeid en wijziging van het bestaande
boefenstelsel. Door middel van dit gehate stelsel
wordt het inkomen, wegens het opleggen van
boeten, van hef personeel nog minder dan hef
reeds is.

Wij wensen het personeel succes met deze
actie.

GESCHIL ELECTROTECHNIESCHE
BEDRIJVEN.

Dit geschil in de electrotechnische bedrijven
te Amsterdam is aan de kant, nadat de rijksbe-
middelaar er zich mede heeft bemoeid. De
erkende bonden hebben een regeling aanvaard,
hierop neerkomende, dat een toeslag van 6%
zal worden gegeven, wanneer de stijging der
kosten van levensonderhoud 10 o/o bedraagt. Bij
verdere stijging van 7 punten van het index-
cij/er, neerkomende op een prijsstijging van
ongeveer 5%, wordt een duurtetoeslag van
4% toegekend. Op deze basis wordt een collec-
tief contract afgesloten tot 30 April 1941.

Deze regeling betekent dus, dat de arbei-
ders bij prijsstijging altijd de dupe zijn. Eer-
stens is daar de achterstand, wijl eerst na acht
maanden, sedert de prijsstijging intrad, een
duurtetoeslag wordt gegeven, tweedens blijft
de loontoeslag stesds achter bij de prijsstijging.

STAKING STUCADOORS ROTTERDAM
Te Rotterdam zijn op 18 Maart j.l. ongeveer

190 stucadoors onder leiding van hun respectie-
velijke vakbonden in staking gegaan. Van de
N.A.S.-Federatie zijn hierbij een kleine 20 man
betrokken.

Het gaat hier om het niet naleven van de
collectieve arbeidsovereenkomst door de Rotter-
damse werkgevers. In Rotterdam geldt het
tarief 3e klas, terwijl het eigenlijk tarief l
zou moeten zijn. Doch dit zelfs te lage tarief
wordt niet nageleefd.

De staking valt juist in een tijd, dat er veel
stucadoorswerk kan worden verwacht. Indien
de stakende kameraden voet bij stuk houden en
daaraan valt niet te twijfelen, dan zullen de
werkgevers eieren voor hun geld moeten kiezen'.

De stakende stucadoors zijn j.l. Dinsdag
weder aan het werk gegaan, nadat de
werkgevers, waarbij gestaakt werd, de ver-
plichting zijn aangegaan, om de C.A.O. in
het vervolg na te komen.



Ondermijning en ophitsing.
Liberale gezagshandhavers.

TTIJDENS de beraadslagingen over de be-
A groting van Justitie in de Eerste Kamer

is er veel scherpslijperij geweest, van ver-
schillende kanten op afdoende voorzorgs-
maatregelen in deze abnormale tijdsomstan-
digheden aangedrongen. Voorkomende spi-
onnagegevallen — die zich nog al eens
voor doen — leveren pleidooien voor zwaar-
der straffen en wijziging van het stafwet-
boek.

Doch het gaat volstrekt niet alleen om
spionnage, wanneer van de regering scher-
per optreden geëist wordt. Men houdt zich
ook bezig met ongewenste, gevaarlijke pro-
paganda van „extremisten". Tot de „extre-
misten" worden gerekend de nationaal-
socialisten van Mussert en de revolution-
naire groeperingen van de arbeidersbewe-
ging, waaronder de Stalinistische partij, die
naar ons inzicht niet meer tot de arbei-
dersbeweging gerekend kan worden.

Ook de sociaal-demokraten willen op-
treden tegen de „extremisten". De S.D.A.P.
is nu eenmaal regeringspartij en wil er niet
van vèrdacBt worden toch nog in staat
te zijn om de goede orde in gevaar te
brengen. Om dat te bereiken komen haar
Kamerleden bij debatten over handhaving
van de^orde steeds weer naar voren en
laten zij gaarne zien, dat zij niet achter
willen blijven in waakzaamheid. Het lands-
belang eist in deze bijzondere tijden bij-
zondere maatregelen, al leggen sociaal-
demokraten er de nadruk op, dat in de
eerste plaats de N.S.B, moet worden aan-
gepakt.

Zijr weten heel goed, dat de burger-
lijke staat veel eer geneigd is om pro-
pagandisten van het levende socialis-
me onschadelijk te maken, dan nat.-
socialisten,

die van ganser harte het privaat bezit,
Oranje en het militairisme verdedigen en
die in de kapitalistische wereld ook in ho-
gere regionen hun sympathiën hebben.

Dat de liberalen in het eerste gelid staan
van de gezagshandhavers vloeit uit hun
nauwe binding aan de kapitaalbelangen
voort. Geen politieke groep is er sterker
in dan de liberalen „vrijheid en verdraag-
zaamheid" te prijzen en tegelijk de laatste
resten van de bestaande volksrechten aan
te tasten.

]-\E „Nw. Rott. Crt." drijft stelselmatig
•l—' de regering voort op de weg van af-
braak der demokratie. Het gebeurt op on-
dubbelzinnige wijze. Het gebeurt met
energie en bekwaamheid. Deze courant is
geen partijcourant, al gaat haar voorkeur
naar de liberalen uit. Maar zij is ©en steun-
pilaar van de kapitalistische orde, wil de
grondslagen van die orde op alle manieren
veilig stellen en ziet slechts heil in scherp-
slijperij. Dit geldt vooral de Nederlandse
verhoudingen. Omdat de koloniale auto-
riteiten de boog van het gezag altijd scherp
spannen, kan het gebeuren, dat de „Nw.
Rott. Crt." ten aanzien van het Indische
beleid matiging bepleit der methoden van
gezagshandhaving.

Voor wat Holland aangaat, is er maar
weinig, dat de „Nw. Rott. Crt." laat pas-
seren, als zij daarin nadeel ziet voor de
onverkorte handhaving van de positie der
bezitters en hun voorrechten. Zelfs katho-
lieke voormannen der arbeidersbeweging
werden door dit blad tot de orde geroepen,
al is er geen sprake van, dat zij in hun
strijd tegen misstanden verder gaan dan het
radikale woord, dat men bovendien al enige
jaren maar zelden van hen hoort.

Aan het conservatieve karakter van de
redactie der „Nw. Rott. Crt." kan geen
moment getwijfeld worden. Voor haar is
algemeen belang hetzelfde als kapitalis-
tisch belang. Voor haar is vrijheid kapita-
listische vrijheid. Voor haar is verrijking
der rijken een ideaal!

En dus was de „Nw. Rott. Crt." in het
bezuinigingstijdvak (de crisisjaren) onver-
moeid in touw voor verlaging van het le-
venspeil der brede massa, verlaging der
productiekosten ten nadele der arbeiders,
pleitbezorgster van inflatie van den Mens
in den Werkloze.

Thans — in oorlogstijd — gaat de voor-
naamste zorg van de „Nw. Rott. Crt." uit
naar de aanmaak van dwangbuizen en boeien
voor de „extremisten".

IN de „Nw. Rott. Crt." van 19 Maart
kwam een hoofdartikel voor „Halve

maatregelen", waaruit wij enige citaten
willen brengen om aan te tonen, dat dit
blad schaamteloos naar totalitaire metho-
den streeft in het regeringsbeleid.
Het artikel valt met de deur in huis:

„Zoals bekend is, hebben wij reeds
herhaalde malen aangedrongen op de onver-
wijlde invoering van een burgerlijke 'dienst-
plicht, omdat naar onze mening alleen op
deze wijze zal kunnen worden bereikt, dat
alle in de natie aanwezige krachten „achter
het militaire front" op de juiste wijze zullen
kunnen worden aangewend. Eerst indien aan
deze eis zal zijn voldaan, kan de regering
met gerustheid verklaren, dat zij van haar
kant het gehele volk zal hebben voorbereid
tot het voeren van een werkelijk nationale
verdediging van hef grondgebied.

Bovendien werd ïn herinnering gebracht,
dat de ervaring bewijst, hoe noodzakelijk

het is om de burgerij door wettelijke be-
palingen te dwingen Haar medewerking
te verlenen; wij wezen daarbij onder meer
op het geringe percentage burgers dat min
of meer afdoende maatregelen tot zelfbe-
scherming tegen aanvallen! uit de lucht
heeft genomen en op het feit,, dat slechts
een zeer klein deel der bevolking zich be-
schikbaar heeft gesteld voor het vervullen
van vrijwillige burgerlijke diensten".

Ook de leiding van de luchtbeschermings-
dienst in „een aantal gemeenten" is niet
„straf genoeg" en dus bepleiten de liberale
vrijheidsapostelen overheidsdwang, die in
„een burgerlijke dientplicht" zijn hoogste
uidrukking moet vinden. Het blad beroept
zich op ontvangen brieven en op de be-
reidheid van het Nederlandse volk „ver-
schillende, nogal rigoureuze (scherpe) maat-
regelen, welke het kabinet-Colijn indertijd
heeft genomen" te slikken. Op die gron-
den verzekert het blad, „dat ook het in-
voeren van een burgerlijke dienstplicht
zelfs met vreugde zal worden begroet".

De minister van Justitie zou in de Eerste
Kamer van „een overmatig optimisme"
hebben blijk gegeven, toen het ging over
spionnage en de geheimzinnige lichtseinen.

De staat van beleg moet voor het ge-
hele land worden ingevoerd:

„Waarom, vragen wij en tallozen met ons
ons af, wordt het gehele grondgebied van
het Rijk binnen Europa niet in staat van
beleg verklaard, inplaats dat - - zoals nu
in bewerking is —, wordt volstaan met
een uitbreiding van het reeds in die staat
verkerende deel des lands. De minister
van defensie verklaarde op 8 Maart in de
Eerste Kamer, dat de regering — i n d i e n
d i t n o d i g is (wij spatiëren) - - niet zal
aarzelen om het gehele land in staat van

• beleg te verklaren. Men vraagt zich onge-
twijfeld af, als zulks nu nog niet het geval
is, welke omstandigheden d a n toch wel
beslissend zullen moeten zijn om tot deze
zozeer nodige maatregel over te gaan".

Spoedig moet de Oorlogswet herzien
worden „die het centrale burgerlijke ge-
zag met krachtiger bevoegdheden toe-
rust". De „Nw. Rott. Crt." acht het een
onmogelijke toestand, dat de stad Utrecht
„als een eilandje met normale rechtstoe-
standen is gelegen temidden van het in
staat van beleg verklaarde gebied van de
provincie".

De beschuldiging, die aan het adres van
de regering door dit blad wordt gericht,
komt hierop neer:

De thans in bewerking zijnde partiële
uitbreiding van de staat van beleg • is
een bewijs, dat de regering nog niet
voldoende inziet, dat zij met haar
maatregelen tot dusver allerminst ver
genoeg is gegaan".

De heren van de „Nw. Rott. Crt." zijn niet
gauw tevreden. Zij weten heel goed, hoe
sterk de vrijheid van bewegen en van
uiten ingekrompen is op grond van de
reeds bestaande bepalingen. Zij weten, dat
wij in het vooruitzicht leven van nieuwe
aantasting der vrije meningsuiting.

Zij weten, dat de bestaande bewegings-
vrijheid in het neutrale Nederland be-
langrijk kleiner is dan in het oorlog-
voerende Engeland.

Dat blijkt uit de informaties, die de pers
over de bestaande politieke verhoudingen
in Engeland verstrekt. Het blijkf ook uit
Engelse kranten, die wij zo nu en dan ont-
vangen. Wanneer hier tegen „verdachte
elementen" het wapen van internering ge-
hanteerd zal worden, zoals het plan is,
wanneer daarmee de willekeur van de ko-
loniale regering van Buitenzorg hier toe-
passing zal gaan vinden dan

blijkt de regering—de Geer met haar
twee sociaal-demokratische ministers al
aardig de invloed te ondergaan van de
ophitsing en ondermijning der dood-
gravers van „verdraagzaamheid en vrij-
heid", welk gilde in de redactie van
de „Nw. Rott. Crt." een actief ver-
tegenwoordigster bezit.

HOGE INKOMENS EN VERMOGEN
VERMOGEN EN HOGE INKOMENS

Onze geestesrichting verlangt geen plaats
aan het front van hen, die zichzelf be-
schouwen als de constructie ven, de posi-
tieven. Een jong liberaal raadslid van Am-
sterdam heeft enkele maanden terug over
dat front gesproken en was bereidwillig
genoeg de sociaal-demokraten als bondge-
noten aan dat front te beschouwen. Zij,
die ef buiten vielen, waren de nationaal-
socialisten, de Stalinisten en de revolution-
nair- socialisten.

Bij deze indeling ontstaat een soortge-
lijk front als in de strijd tegen de fascisten,
dat het front der demokraten werd ge-
noemd. Toen daar druk over gesproken
werd en alle burgerlijke partijen als „de-
mokratisch" werden beschouwd, waren het
vooral de Stalinisten, die met dat begrip
werkten en hun uiterste best deden op
dat front te worden aanvaard. Het was in
de tijd, toen Moskou zich aansloot bij de
Westerse mogendheden en in de voorbe-
reiding van de tegenwoordige oorlog voor-
al de tegenstelling gebruikt werd tussen
„demokraten" van alle schakering en fas-
cisten. Het anti-fascistische front van al
die demokraten zou de breedste basis op-
leveren tegen het wereldfascisme. De meest
uiteenlopende bevolkingsgroepen zouden
aan dat anti-fascistische front samenspan-
nen om Hitler-Duitsland onschadelijk te
maken.

Sedert Augustus 1939 liggen de kaarten
anders. De Stalinisten willen niet meer voor
demokraten doorgaan. Zij onderwerpen zich
aan de spiksplinternieuwe vriendschap
Hitler-Stalin. Op grond daarvan zien zij
de Westerse mogendheden als de gevaar-
lijkste oorlogsdrijvers en de combinatie
Moskou-Berlijn als de waarachtige vriend
van de vrede!

„Constructief" en „positief". De bonte
mengeling van groepen, die door het libe-
rale raadslid van Amsterdam als volksge-
meenschap gezien wordt, is tot geen enkele
constructie in staat en is evenmin positief.
Zij gaan er van uit, een maatschappij-orde
te verdedigen, waarin de vernieling hoogtij
viert en het oorlogsgeweld de allesover-
heersende kracht wordt. Zij voorzien zich-
zelf van zulke mooie etiketten en bezwen-
delen daarmee de brede massa. Alle leiders
van de burgerlijke partijen — met uitzon-
dering van de N.S.B. — ook de leiders van
de sociaal-demokratie, bedrijven alle dagen
die zwendel. Voor wat de sociaal-demo-
kraten betreft, blijven zij graag regerings-
verantwoordelijkheid aanvaarden, waarin
als voornaamste eis van beleid geldt: onaf-
gebroken versterking van het militaire ap-
paraat. Omdat alle groepen van het z.g.
constructieve en positieve front die politiek
in praktijk brengen, klinkt weer van alle
kanten de boodschap, dat er versoberd
moet worden. Zowel de christelijke groe-
peringen als de niet-christelijke partijen
verkondigen die boodschap. Tezelfdertijd
tellen vele bezitters hun oorlogswinst; hun
leven van genot en weelde blijft onver-
anderd. Dank zij het voortbestaan van
het bankgeheim, blijven velen van hen het

lieve vaderland bezwendelen. Anderen ver-
trekken uit het gevaarlijke Europa en zoe-
ken hun heil in de Verenigde Staten. De
blijvers trekken de koorden van de beurs
sterker aan, laten de brede massa op rede-
lijke verhoging van haar lonen en haar
steun wachten. Bovendien eisen zij van de
Staat der Nederlanden, dat het geld voor
de mobilisatie bij de brede massa gezocht
wordt,

Omdat alle Nederlandse burgers indi-
recte belastingen betalen en die be-
lastingen het front der belastingbeta-
lers het breedst maken, daarom wor-
den de heffingen op artikelen van
levensonderhoud verzwaard. Moet men
ook de directe belastingen gaan ver-
anderen om de gaten te stoppen, dan
blijft de oude leefregel gelden, dat zo-
veel mogelijk Nederlanders bij dat
feest betrokken moeten worden.

Het heet „politiek" als men zich de moeite
geeft om aan te tonen, dat de levensom-
standigheden van vele kleine belastingbe-
talers geen verdere stijging van hun be-
lasting mogelijk maken. Is er omgekeerd
sprake van een radicale, toepassing van het
begrip: de mobilisatiekbsten moeten door
de bezitters betaald worden, dan hoort
men de afschuwelijkste drogredenen .om
aan die gedachte te ontkomen.

Er blijft voor de brede massa niets over
dan tegen het platste egoïsme der bezitters
vierkant s telling te nemen. De militaire las-
ten zijn zo zwaar, dat het een zielige in-
druk maakt als een regering van zogenaamd
knappe mannen hier en daar wat los-
peuteren wil met verhoging van rechten.
Plotseling is de staatsrekening belast met
honderden milHoenen extra-uitgaven per
jaar.

Komt er weer een wetsontwerp, waarin
men vijftien millioen hoopt te krijgen uit
verhoging van dit of dat recht, dan blijkt
slechts één ding heel duidelijk1: Het mini-
sterie is op financieel gebied onvruchtbaar,
omdat het de rijken zoveel mogelijk
sparen wil.

De positieven en constructieven zijn
uiterst gevoelig op dit punt. Zij dienen
den Mammon en weigeren eenvoudig een
plan te ontwerpen tot dekking der uit-
gaven, hetwelk redelijk en lonend is.

En toch gaat het blijkbaar om een van
de belangrijkste vragen van beleid. De on-
macht der sociaal-demokraten om hun col-
lega's in het ministerie te overtuigen, blijkt
steeds duidelijker. Zij gaat op onwil lijken!
Tegenover den arbeider is het niet verant-
woord ministerschappen te blijven bezet-
ten, als pogingen achterwege blijven om
tot een radikale heffing op vermogens en
inkomens te geraken. Worden die pogingen
ondernomen, dan zal heel duidelijk wor-
den, dat zulke sociaal-demokratische minis-
ters zich niet kunnen handhaven. Zij zul-
len met een gesloten fractie van burger-
lijke ministers te doen krijgen. Maar als die
heren Albarda en Van den Tempel nu
eens sprekend wilden bewijzen, dat zij niet

tot iedere prijs willen vastkleven aan hun
stoel, dan zouden zij door hun partijleiding
of door een daarvoor in het leven te roe-
pen kleine commissie het denkbeeld van
de heffing ineens en van de bijzondere be-
lasting op de hogere inkomens in een
praktisch voorstel moeten uitwerken. Door
dat te doen,

zouden die sociaal-demokratische mi-
nisters voor .de eerste keer bewijzen,
dat zij positief en constructief willen
zijn ten behoeve van de brede massa.

Zij weten heel goed, dat de tegen-argamen-
ten der bezitters voos zijn. Die zijn al vaak
geëtaleerd, wanneer bijzondere noden het
nodig maakten over heffing op vermogen
en op veel sterker progressie in de be-
lasting op inkomen te spreken.

• • •
Wat de hoge inkomens betreft, merken wij
herhaaldelijk op, dat publieke lichamen bij
de bezetting van hoge rangen verschrikke-
lijk royaal zijn. Soc.-demokraten hebben ge-
leerd om het de meest gewone zaak van de
'Wereld te vinden, dat ingenieurs, juristen
en andere intellectuelen tienduizend gulden
per jaar en meer ontvangen in publieke
functies. Dit is kort en goed een schandaal
in een wereld, waarin honderdduizenden
Nederlanders de grootste moeite hebben
om in het allernoodzakelijkste te voorzien.
Wij herinneren ons nog pas te hebben mee-
gemaakt, dat een salaris van f 25.000 van
den directeur van de Nederlandse Spoor-
wegen als een billijke betaling werd voor-
gesteld voor zijn diensten. Ook in de Ka-
mer is het gebeurd, dat sociaal-demokraten
de verdediging op zich namen van abnor-
maal hoge salarissen. Onder de druk van de
oorlog moet hier een eind aan komen.
Men zegt in zulke omstandigheden: als je
goede krachten wilt krijgen, dan moet je
er wat voor over hebben en voegt er aan
toe: zonder hoge salarissen lopen de be-
kwaamste functionarissen weg naar de par-
ticuliere bedrijven.

Wij willen bij de wet voor de tijd van
de mobilisatie, zowel voor particuliere
bedrijven als voor overheidsbedrijven,
beslag gelegd zien op alle inkomsten
uit arbeid en pensioen boven de zes
duizend gulden.

Wij willen ook de inkomsten tussen 2500
en 6000 gulden extra laten betalen voor de
dekking van de bijzondere uitgaven. Ook
hiervoor geldt, dat een concreet voorstel
uitgewerkt moet worden. Als men dan toch
zoveel kletst over de eenheid van volk, dan
moet men zeker in deze normale tijden de
beter betaalden verplichten het bewijs
te leveren, dat zij het algemeen belang
willen dienen.

Denk niet, dat zulke gedachten werke-
lijkheid worden door praten in de publieke
lichamen. Het gaat om een gezonde ge-
dachte. Zij wordt echter pas werkelijkheid
als de brede massa warm loopt voor die
gedachten en bereid is een forse campagne
te voeren, die tot aan de overwinning
wordt voortgezet.

De waanzin van de
moderne oorlog.

(B.). De oorlog in Finland, die 31/2 maand
duurde, was „slechts" een partiële oorlorf. Er
vielen naar schatting 300.000 Russen en 25.000
Finnen. Aan Finland alleen (met slechts 3 mil-
lioen inwoners) kostte deze oorlog naar schat-
ting 1000 millioen gulden. Dat is 250 millioen
aan militaire uitgaven, 500 millioen schade door
Russische bommenwerpers aangericht, terwijl
men berekent, dat 250 millioen verloren ging we-
gen het derven van export en verlies" van in-
dustrieën ïn de afgestane gebieden.

De Engelse minister van Financiën verkreeg
dezer dagen van het Lagerhuis 700 millioen
pond, of ongeveer 5 milliard gulden als eerste
termijn voor de algemene oorlogskosten gedu-
rende het komende begrotingsjaar. Van de 500
millioen pond, die ïn September 1939 aange-
vraagd zijn, waren reeds 300 millioen uitge-
geven, terwijl de uitgaven in snel tempo stij-
gen. De kosten van alle oorlogsdiensten te-
zamen bedragen volgens den minister 5 mil-
Moen pond, of 35 millioen gulden per dag.
Over enige maanden moet de minister dus op-
nieuw milliarden aanvragen, wil Engeland in
staat zijn de oorlog voort te zetten.

Toen kort geleden in Frankrijk een oor-
logslening werd uitgeschreven, deelde de mi-
nister van marine o.a. mede, dat indien de
kruiser „Foch" gedurende één minuut zijn ka-
nonnen afvuurt, dit 72.000 frank kost. Het in
actie komen ^ van de kruiser „Marseillaise" niet
langer dan één minuut, komt op 351.000 frank.
Het afschieten van een torpedo kost 530.000
frank!

Bewapening en oorlog kosten waanzinnig
veel geld en alle mogendheden in de wereld
voeren haar bewapening tot ongekende hoogte
op. De Verenigde Staten noteerde dezer dagen
weer opnieuw 655 millioen dollars voor uit-
breiding van marine en luchtmacht. Er zullen
van gebouwd worden 21 nieuwe oorlogsschepen,
22 hulpschepen en 1011 oorlogsvliegtuigen.

Dok Nederland doet mee. De lopende uit-
gaven der mobilisatie kosten 1.7 millioen gulden
per dag, dat is ongeveer 620 millioen per jaar.
Volgens prof. mr. J. G. Koopmans, hoog-
leraar aan de Ned. Economische Hogeschool
te Rotterdam, die hierover schreef in de
N.R.Crt., is het bedrag per dag niet minder dan
circa driemaal zo hoog als het overeenkomtsige
bedrag gedurende de mobilisatie van 1914—
1918. De lopende uitgaven van circa 620 millioen
per jaar betekenen volgens denzelfden schrij-
ver 80 a 90 pet. van het totaal der jaarlijkse
uitgaven op de gewone dienst der rijksbegroting
over de periode 1936—1939.

Daarbij komt dan nog de aanschaffing van
het oorlogsmateriaal etc. Denk aan de 3 slag-
kruisers en de ruim 38 millioen, die pas ge-
vraagd is voor luchtafweer.

De vraag: hoe kunnen 'deze geweldige som-
men worden betaald en wie zal ze betale»,
is aan de orde.



DE IÏ10SKE REK.
Wij zouden er geen plaats voor hebben in-

geruimd in „De Arbeid" als het oordeel niet
afkomstig was van een man, die niet alleen
internationale verhoudingen -kent, maar die ook
om zijn duidelijk gebleken anti fascistische ge-
zindheid bekend is. De schrijver van de weke-
lijkse overzichten van de „Haagse Post", die
onder de titel „Post Scripta" schrijft, was
eenmaal een gewild man bij de Stalinisten.
Het was in die voorbije dagen, toen Stalin
aansluiting zocht bij de „democratiën", zijn
Kominternpartijen verplichtte een' front van
alle anf i-fascisten — het volksfront -- te vor-
men, de nationalistische propaganda der eijen
bourgeoisie in de demokratische landen te on-
dersteunen.

In de „Haagse Post" van 16 Maart hield die
overzicht-schrijver zich vrij uitvoerig met de
afloop van de Russisch—Finse oorlog bezig. Hij
liet zich niet alleen uit over de voor Finland
zo ongunstige uitkomsten van 3 maanden ver-
bitterde strijd, hij wees bovendien op de
karakterloze houding van de voormannen der
C.P.N, in verband met het brute machts-
misbruik, dat Moskou aan de wereld toonde
en op die van de krant der Stalinistische partij
„Het Volksdagblad", dat ook in de Finse)
kwestie zijn ware karakter als propaganda-
orgaan van den heerser op het Kremlin toonde:

„Schokkend zijn de berichten over 'Finland.
De Finse delegatie, die te Moskou heeft on-
derhandeld over de vrede, heeft zich genoopt
gezien voorwaarden te aanvaarden, harder dan
de voorwaarden, die Moskou vóór de oorlog
aan de Finnen had gessteld. Met een moed en
met een strijdvaardigheid, die voorgoed de
aandacht van de wereld op het kleine Finse volk
heeft gevestigd, zoals de Boerenoorlogen voor-
goed de aandacht der wereld op het Zuid-
Afrikaanse volk hebben gevestigd, hebben de
Finnen de overmacht weerstaan. Wellicht heeft
nooit een volk de strijd tegen een zo machtigen
buurman opgenomen. Bijna vijftig maal zo
groot als die van Finland is de bevolking van
Rusland. Maar zelfs dit geeft geen voorstelling
van het Russische overwicht, aangezien dit nog
oneindig veel groter blijkt, wanneer men de
militaire uitrusting, de mechanisatie van het le-
ger, de sterkte van de luchtmacht in rekening
brengt. En nog weer hebben wij het voor-
naamste niet genoemd: De beperktheid van de
Finse hulpbronnen in grondstoffen en indus-
triële inrichting, en de ontzaglijke omvang van
de hulpbronnen der Russen in beide opzichten.
De Russen beschikken over een gebied, dat
een zesde der aarde beslaat en sedert bijna
anderhalf decennium hebben zij zich Op de
oorlog voorbereid. Zjj hebben hun volle tot
hef uiterste daarvoor ingespannen, zodat de
we'lvaart ervoor moest worden verwaarloosd. Zij
wilden voorbereid zijn op een oorlog met
bijna de hele wereld. En met die voorbereiding
hebben zij zich op het kleine Finse volk gewor-
pen. Liever dan onredelijke eisen der Russen
te vervullen en een Russische vazalstaat te wor-
den, heeft dit volk de zo ongelijke strijd ge-
waagd. Het heeft die gevoerd niet enkel met
een moed maar ook met een bekwaamheid, die
de hele wereld met bewondering vervulde.

De grootmoedigen in de strijd zijn steeds de
Finnen geweest. Zij hebben Leningrad, het
grote Russische centrum, niet ^gebombardeerd,
ofschoon zij in het laatste stadium van de
oorlog de mogelijkheid daartoe bezaten. De
Russen echter hebben vreedzame Finse steden
en dorpen geteisterd, zoals de Duitsers dat in
Polen hebben gedaan. Zulke dingen worden te-
genwoordig ondernomen, waar het gevaar van

weerwraak gering is. Nu ligt een gedeelte van
hef Finse land verwoest, duizenden Finnen heb-
ben het leven verloren, en na dit alles ziet de
Finse delegatie zich genoopt, voorwaarden te
aanvaarden, die harder zijn dan hetgeen de
Russen vóór de oorlog zonder enige schijn
van recht van de Finnen verlangd hebben. Men
kan moeilijk het gevoel van zich afzetten, dat
het dappere Finse volk in de steek is gelaten
door hen, die er het grootste belang bij hadden
een vrede ,zoals nu gesloten werd, te voor-
komen. Wanneer men tijdig hulp had verleend,
hulp metterdaad, dan zou het er met het
Finse volk o^> Jiet ogenblik vermoedelijk heel
anders uitzien. En voor de toeschouwers van
dit drama leveren misschien nog wel het
droevigste schouwspel de landen, die deze hulp
hadden behoren te verlenen en die zich nu
trachten schoon te wassen met allerlei uit-
vluchten.

Daladier is ons komen vertellen, dat de En-
gelsen en Fransen van 26 Februari af reeds een
expeditieleger van 50.000 man gereed hadden
staan en dat de nodige schepen voor het ver-
voer onder stoom lagen in twee Franse havens.
Maar als men dan vraagt, waarom deze sche-
pen niet naar Finland vertrokken, zegt men dat
de Finnen nooit officieel krachtens artikel 16
van het Handvest van den Volkenbond een
beroep op de geallieerden hebben gedaan, zo-
dat rechtstreekse hulp slechts mogelijk ware
geweest, wanneer men de souvereiniteit van
Zweden en Noorwegen had willen schenden,
die geen toestemming wilden verlenen tot het
doorlaten van de hulptroepen. En dan komt
de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken
in een uitvoerig betoog uiteenzetten, waar-
om men daartoe niet bereid was en dat men
toch vrijwilligers heeft gezonden en financiële
steun heeft verleend. Alles uitvluchten, waar-
mede men tracht te verbloemen, dat men ten
opzichte van het Finse volk op jammerlijke
wijze is tekort geschoten en een echec heeft
geleden, dat te voorkomen ware geweest, wan-
neer men de ernstige wil had gehad de Finnen
metterdaad bij te staan.

De Finnen hebben onder een verschrikke-
lijk pijnigende druk gehandeld. Maar oo'k de
Russen zijn niet geheel vrij geweest in hun
oeslissing. Anders hadden zij zelfs met de nu
verkregen voorwaarden geen genoegen geno-
men, maar zouden zij niet hebben gerust, voor
zij Finland een bewind-Kuusinen hadden op-
gelegd. Zij voerden immers strijd, en offerden
mensenlevens bij tienduizenden en tienduizen-
den, om Finland van de heerschappij der
„witte bandieten" te bevrijden, en riiet voor
imperialistische doeleinden en uit roofzucht!
Ons Volksdagblad heeft getracht daarvan het
Nederlandse publiek te overtuigen, voorzover
het vermocht dat publiek te bereiken; en dat
is ook het streven geweest van de, Moskou ge-
hoorzamende, communistische pers in de hele
wereld. Eerst was deze pers feller anti-Duits
dan enige andere pers, en smaadde zij Engeland
«n Frankrijk, omdat deze Hitler niet de oorlog
aandeden. Toen dit eindelijk geschiedde, wa-
ren Engeland en Frankrijk oorlogsaanstichters,
Hitler de arme aangevallene. Daarna kwam Fin-
land, hef slachtoffer der „witte bandieten''^
aan de beurt. Nu wordt dit Finland aan de
„witte bandieten" uitgeleverd, en zijn Kuusinen
en de zijnen weer op stal, zoo niet op een nog
kwadere plek gezet, nadat Rusland het zijne
aan Fins gebied tot zich getrokken heeft. Heeft
mi Stalin Finland aan de „witte bandieten"
verkocht en verraden? Men zal deze vraag niet
in de trouwe communistische bladen lezen. Zij
zullen slechts met verbaasde oogen naar hun
meester opzien, zich afvragende, wat hij nu
verder weer van "hen zal verlangen. Mocht deze
meester twijfel in hun oogen lezen, dan kunnen
zïj zeker zijn van een tractatie met de zware
laarzen, die hij pleegt te dragen. Met de staart
tussen de benen zullen zij dan in hun hok
kruipen, in onderworpenheid afwachtende wat
hun vervolgens weer bevolen zal worden".
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Europa's zelfvernietiging. Uitge-
schakeld en met schuld beladen,

Het slof van ons vorige, op 16 Februari ver-
schenen artikel, was het eenvoudig aanwijzen
van een wereld-economisch verschijnsel van
grote betekenis en van de allergrootste beteke-
nis voor Europa en zijn arbeidersklasse, de ver-
minderende betekenis van dit werelddeel, zijn
wegzinken in armoede, het in letterlijke en
figuurlijke betekenis van hef woord, verbloeden
van den ouden meester der wereld. Wij gaan
dit nog eens van wat naderbij beschouwen.

Voor mij ligt een staafje vermeldende de ver-
nietigde wereldfonnage, resultaat van 6 maanden
oorlog. Zowel van de Duitse als van de En-
gelse tonnage is 3.8 o, o vernietigd. Dat is wel-
haast een vijf-en-fwinfigste gedeelte. Waar de
Engelse handelsvloot veel en veel groter is,
dan die der Duitsers, betekent dat natuurlijk
dat veel meer Engelse schepen verloren gin-
gen, hetgeen verklaarbaar is, omdat Dtiifslands
Atlantische vloot zo goed als binnen bleef. De
Duitse wereldscheepvaarf, zijn handel op Ame-
rika, in het bijzonder de de laatste jaren
toenemende handel op de Latijns-Amerikaanse
landen, is lamgelegd en wordt naarmate de
oorlog langer duurt met volkomen vernietiging
ook voor de toekomst, bedreigd. Duitsland be-
zat 80/0 van de wereldscheepsfonnage.

Frankrijk verloor 2.6 °/o van zijn tonnage.
Het neutrale Denemarken en Zweden spannen
de kroon met resp. 4.8 en 4.5o/o. Begrijpelijk
is, dat met zulke resultaten de scheepvaart
naast deze directe bedreiging nog andere bijna
onoverkomelijke moeilijkheden te overwinnen
krijgt. Ongevallenrisico's voor het varende
personeel, verzekering van schip en lading, enz.,
enz., doen de vrachtprijzen stijgen op een •wijze,
dat de handel er door wordt verlamd. De
Nederlandse scheepvaart en het havenverkeer
zijn over bepaalde maanden met 66 en 75 o/o
gedaald. De expert daalde met 50o/0. De z.g.
Neutralifeifswet van de Verenigde Staten en
de daaruit voortvloeiende scheepvaartbelemme-
ringen in de vaart op Europa, doen natuurlijk
ook veel kwaad en zo raakt dit werelddeel
steeds meer gemeden door en geïsoleerd van
de rest van de wereld.

Ondertussen gaat buiten Europa hef econo-
misch leven door,' zij het dan, dat daar na-
tuurlijk ook de nadelen uit de situatie moeten
worden aanvaard. Maar ieder land, dat bui-
ten de gevaarlijke zone ligt, poogt de daar toch
aan verbonden voordelen, tegenover Europa
uit te buiten, markten te veroveren, zich on-
afhankelijker te maken en eigen machtspositie
te versterken. En waar de elkander bevech-
tende Europese partijen, in de overtuiging
leven, dat zij een economische oorlog tegen
elkander voeren, een oorlog, waarin men poogt
elkaar en dus Europa als geheel economisch
zoveel mogelijk schade te berokkenen, daar
kan het wel niet anders, of de vernietiging

van welvaart en macht zal enorme afmetingen
aannemen.

De Zuid-Amerikaanse landen bijvoorbeeld,
waren steeds zeer kapitaalarm en de staats-
schulden hebben in Brazilië en in de meeste
andere van deze landen, een zodanige hoogte,
dat de daaruit voortvloeiende renfeverplichfin-
gen niet of slechts ten dele konden worden
nagekomen. Staatkundige en economische (vaak
agrarisch-economische) oorzaken zijn daarvan
de oorzaak, maar wij kunnen daarop nu niet
dieper ingaan. Zeker is, dat de oorlog nu op-
merkelijke feiten teweeg brengt. De Verenigde
Staten zijn bezig langs politieke en economische
wegen zich een groter machtspositie in Zuid-
Amerika te scheppen. De laatst gehouden Pan-
Amerikaanse conferentie heeft een opmerkelijke
toenadering te zien gegeven tussen de Unie en
Latijns-Amerika, terwijl voorheen de verhou-
dingen tamelijk gespannene waren. Plannen zijn
in voorbereiding om met veel kapitaal uit de
Verenigde Staten een grote staalnijverheid in
Brazilië uit de grond te stampen en de ertsen
te exploreren van dat laatste land. De U.S.
Steel Corporation heeft daar de hand, of
beter gezegd geld, in. Berichten uit Chili wijzen
er op, dat ook daar de Verenigde Staten pogen
de Duitse positie te vernietigen en haar eigen
invloed te vergroten. Naast ijzer, zijn het hier
voornamelijk salpeter en koper, die hef ver-
langen van Uncle Sam opwekken.

Opmerkelijk is daarbij, dat deze Zuid-Ame-
rikaanse landen allen gelijktijdig pogen hun
vastgelopen schuldverplichtingen tegenover hef
buitenland in het reine te brengen om daar-
mee voornamelijk van Europa onafhankelijker
te worden. In dat verband is ook een bericht
uit Argentinië van belang, inhoudende de door
de belangrijkste bedrijfstakken van dat land
ondernomen poging om de regering aan te
zetten tot het scheppen van een eigen vloot,
evenzeer onder het argument, dat de econo-
mische onafhankelijkheid van het land dient te
worden bevorderd.

Wat hier gaande is wordt nogeens onder-
streept door een bericht uit Tokio, dat zich
gereed moet houden tot een economische strijd
met de Verenigde Staten. De opzegging van het
Japans—Amerikaanse verdrag van 1911 staat
daar natuurlijk evenzeer mee in verband.

Het bedoelde bericht, gedateerd 22 Februari
1940, houdt n.l. in, „dat de Japanse regering
heeft besloten onderhandelingen te voeren met
de landen van Latijns-Amerika, teneinde han-
delsverdragen daarmee te kunnen sluiten, zodat
Japan niet meer afhankelijk zal zijn van één
of twee bronnen".

In al deze gevallen draait het er om Europa
weg te drukken, of als tussenhandelaar uit
te schakelen.

Dat laatste wordt ook sterk gedemonstreerd
door een paar berichten van 2 en 3 Januari
i.I. uit „Het Handelsblad", die betrekking heb-
ben op de verhouding van respectievelijk Ne-
derland en Amerika tot Indonesië. Hef eerste

bericht is een uittreksel uit het Amerikaanse:
Journal of Commerce en luidt als volgt:

„Een belangrijk neutraal land, dat in de po-
sitie verkeert zijn invoer uit de Verenigde
Staten belangrijk uit te breiden, zonder
hierbij deviezen of verschepingsmoeilïjkheden
fe ondervinden is Ned.-Indië. De oorlog in
Europa zal de aankopen van Ned.-Indië in
Engeland bemoeilijken en zal eveneens de
aankopen van fabrikaten In Duitsland be-
lemmeren. Ook de stagnatie in de scheep-
vaart zal bij een en ander een rol spelen.
Aan de andere kant verzekert de neutrali-
teifswet de uitvoer van de V.S. naar Ned.-
Indië, terwijl schepen, die niet op de Euro-
pese routes kunnen worden gebruikt, thans
aan het verkeer met de V.S. dienstbaar
kunnen worden gemaakt.

Het feit. dat de V.S. in 1938 $ 68.71 mil-
lioen goederen uit Ned.-Indië importeerden
en naar dat land slechts $ 27.51 millioen
uitvoerden, verhoogt de mogelijkheid voor
Indië om meer van ons (dat zijn dus de
Verenigde Staten) te importeren. De hoge
prijzen voor rubber, petroleum, suiker en
andere belangrijke exportproducten van Ned.-
Indië betekenen een evenredige versterking
van de Indische koopkracht voor de Ame-
rikaanse producten.

Het industrialisatie-streven van Ned.-Indië
zal eerst belangrijke invoer van machine-
rieën, later van grondstoffen voor de in-
dustrieën noodzakelijk maken, waarvan vele
door de Verenigde Staten kunnen worden
geleverd. De handel kan dus in ruime mate
worden uitgebreid en zich ook na de oorlog
op ruimere voet voortzetten. Een belangrijke
uitbreiding van hef handelsverkeer van de
Verenigde Staten en Ned.-Indië schijnt in
het vooruitzicht fe zijn."

Een dag later verschijnt dan in hef „H.B."
een fanatiek gesteld stukje, dat zonder de
inhoud weer te geven, heftig van leer trekt
tegen een artikel ifj het Amerikaanse maand-
blad „Asia", zulks in navolging van de „Haagse
Post". De zaak schijnt om het volgende fe
draaien. Indië voert meer uit naar dan het
invoert uit de V.S.. Nederland daarentegen
voert meer in uit Amerika, dan hef naar dat
land exporteert. Er is hier dus sprake van een
driehoeks-vereffening. Weet Amerika, Neder-
land uitschakelende, zoals ook uit hef boven-
vermelde citaat als wens blijkt, te bereiken
dat Indië haar in- en uitvoer van en naar
Amerika met elkaar in evenwicht brengt, dan
is daarmee de Nederlandse positie weer ver-
zwakt en de Amerikaanse in de Indische Ar-
chipel versterkt.

Wij spraken reeds heel in het korf over de
tegenstelling Amerika—Japan en wij missen
heden de ruimte daarvan nog veel te zeggen.
In handelskringen zowel van Engeland en Ne-
derland als van Amerikaanse kant, maakt men
zich echter niet alleen bezorgd over de Japanse
agressieve politiek, maar ook over de toene-
mende Japanse buitenlandse handel. Men poogt
zich ten dele wel gerust fe stellen met de ver-
zekering, dat de toename vooral schuilt in toe-
nemende uitvoer naar de landen van het Yen-
blok, (de Yen is de Japanse munt en de bij
dat blok aangeslotenen zijn dus voornamelijk
Japanse vazalsfafen), maar tenslotte is dat toch
ook toename en hef is daarnaast Japans hoop,
dat haar katoenindustrie door de oorlog, een
deel van de Oost-Aziatische markf van Enge-
land kan overnemen en bovendien, dat het de
Dtiitse concurrentie volledig zal kunnen weg-
werken.

'Ge ziet, het is op alle punten hetzelfde ver-
schijnsel. Europa wordt weggedrukt.

Wij gaan nu in ons volgende artikel behan-
delen, hoe Europa met schuld beladen haar
kapitalistische bankroet tegemoet gaaf.

Fr. T j. W.

Fabrieksarbeiders.
AMSTERDAM.

Door deze betuigt ondergetekende haar wel-
gemeende dank voor de vele bewijzen van be-
langstelling,, welke zij heeft ondervonden tijdens
het aan haar man overkomen dodelijk ongeval.

Het heeft mij de overtuiging geschonken,
dat de geest van kameraadschap onder de gla-
zenwassers nog voortleeft, hetgeen ook tot uiting
kwam b:j het uitspreken van datgene, waf kam.
Mevcrïnk namens de organisatie en de collega's
in het algemeen aan de groeve heeft gesproken.

Met kameraadschappelijke groeten,
A. VELDHUIZEN—WESTERHOVEN.

NQORDWOLDE.

De actie tot verbetering van de lonen en ar-
beidsvoorwaarden der riefbewerkers te Noord-
wolde kan als geëindigd worden beschouwd.

Reeds op 17 Februari j.l. schreven wij, hoe de
moderne bond van Meubelmakers probeerde
om onze organisatie buiten deze actie te hou-
den, ook al wist men, dat hierdoor de belangen
van eigen leden werden geschaad.

Herhaaldelijk hebben wij nog geprobeerd als-
nog tof gezamenlijk optreden te komen, doch
zonder enig resultaat.

Het kwam n.l. uiteindelijk .zo te staan, dat
er een 5% verhoging op de lonen werd gegeven
terwijl voor de doorbetaling van de erkende
feestdagen door de werkgevers wekelijks 2%
van het loon werd gesfort, waarvoor aan de
arbeiders een zegel zou worden verstrekt.

Door het bestuur van de moderne Meubel-
makersbond werd in alle edelmoedigheid ver-
klaard, dat onze leden deze zegels konden
inleveren, doch daarvoor dan 5°,'o administratie-
kosten zou moeten worden betaald.

Leuke kerel die mijnheer Spaltman!
Praktisch zou het dus hierop neerkomen, dat

leden van onze Federatie niet 100%, maar
95°'o van hun feestdagen werd betaald.

Wij hebben dit aanbod van de heren niet
aanvaard!

Nadrukkelijk hebben wij dit in een bespre-
king met de werkgevers doen uitkomen, zodat
uiteindelijk twee van de grootste werkgevers,
\yaar wij met ons ledental sterk in de meer-
derheid zijn, verklaarden, dat zij dan bereid
waren een aparte regeling voor deze zaak met
ons fe treffen, n.l. deze, dat aan onze organi-
satie de 2"/o van het loon onzer leden wordt
overgemaakt, waarbij wij dan ter zijner tijd
voor uitbetaling zorgen.

Wij verklaarden hef reeds, in een bedrijf
waar ten hoogste een 200 mensen werken,
was al deze administratieve rompslomp niet no-
dig geweest, doch het tekent het optreden van
het bestuur van de moderne bond in al zijn
naaktheid.

Typerend b.v. is, dat toen wij op verzoek
van de werkgevers op 20 Februari terzake de
samenwerking aan de moderne bond schre-
ven, men dit schrijven van ons onbeantwoord
liet en inmiddels trachtte de patroons de over-
eenkomst te doen tekenen. De heren waren zo

nog l a e r e leuen!
„Vrouw, wanneer ik volgende week in dienst

ga, dan weiger je kostwinnersvergoeding, be-
grepen?"

„Nee, dat begrijp ik niet!"
„Begrijp je dat niet? Dat is erg. Jij bent toch

gezond en sterk?"
„Nou, nogal glad. Jö, 'k wist niet, dat jij

zó achterlijk was ..... Een gezonde, sterke
vrouw moet, als haar man in dienst is, met
fier zelfbewustzijn de kostwinnerssteun afwij-
zen .... zij moet niet willen teren op rege-
ringssteun ---- zij moet zelf voor het gezin
willen zorgen als de man er niet is."

„Tut, tuf, wat een woorden, zo heb ik je nog
nooit gehoord. Dat heb je ook niet van je
zelf ventje.. . Hoe kom je aan zulke onzin?..."

„Onzin! Noem jij dat onzin, hoe durf je?.. . .
weet jij wel wie jij beledigt?.... hm!...?"

„Nou ____ ?"
„Niemand minder dan de bekende pionier-

ster op het gebied van vrouwen-emancipatie...1."
„Van wat? . . . ."
„Vrou-wen-e-man-ci-pa-tie .... Dat is vrijma-

king van de vrouw."
„Daar ben ik voor."
„Sjonge, toch wel? Nou, jij hebt beledigd,

de bekende Johanna Naber."
„Ken ik niet."
„. . . .hm.. . .? Ken jij die niet? Jij bent zelf

voor vrijmaking van de vrouw en jij kent die
Juffrouw Naber niet? Dat is erg!"

„Maar die bekende juffrouw Naber, die jij
niét kent, roept hier in „Het Handelsblad"
met klem de vrouwen toe, de mobilisatiesfeun
te weigeren."

„Ze is1 gek!"
„Maar vrouw . — !"
„Ja, natuurlijk! Hoe kan b.v. ik nou uit wer-

ken gaan, en waarzo? Jij, als man kunt hef
nog niet eens geregeld verdienen, jij loopt
aldoor nog in de steun. En ik alleen met vijf
kinderen, waarvan één nog beneden een jaar,
't bestaat niet. Dat mens is gek, schrijf haar
dat maar uit mijn naam. En jij bent ook gek,
dat je zulke praatjes van zo'n rijke juffrouw,
zo maar overneemt. Waarom grinnik je nou
zo?"

„Wel nee, meid. Ik bedoel, ik grinnik wel,
maar dat ik hef eens zou zijn met die dame,
was natuurlijk maar voor de gijn. Ik moest eens
eens horen, wat jij daarvan maakte."

„Dat had je dan wel eer kunnen zeggen."
„Jij hapte ook direct zo erg, dat je er niet

eens erg in had, dat ik er niks van meende.
Ik ben het alleen riiet met je eens, dat die
juffrouw gek zou zijn. Zij weet best wat ze
doet en vooral voor wie zij schrijft. Zij schrijft
voor de rijke heren en die zouden graag willen,
dat die jongedame haar raad opgevolgd werd.
Zij zit jullie op te stoken om steun te wei-
geren, wat neerkomt op „weiger nog langer
te leven". Stumperige vrouwen noemt zij jullie."

„Dat is erg aardig van d'r. Maar ik haal mijn
porsie, als 'zij dat maar weet."

„Wat mij betreft haal je een dubbel porsie.
En geeft mij nog maar een kop koffie. Dan
kan dat juf f ie van mij de bibberafie krijgen."

„Zo, nou ken ik je weer, ik wens haar niks
minder."

H a r m.

Deuenter Besiuurdersbond.
Jaarvergadering D^B.B;

Op 18 Maart j.l. heeft de D.B.B, zijn jaar-
vergadering gehouden. De verslagen van secre-
taris en penningmeester werden onder dank
goedgekeurd.

Uit het verslag van den secretaris bleek,
dat hef ledental van de D.B.B, in 1939 is ach-
teruit gegaan in hoofdzaak als gevolg van het
intrekken der subsidie van de W.K. van de
Federatie Textiel, waardoor de afdeling van die
Federatie groot ledenverlies had te boeken.

De voorzitter van de D.B.B., kam. B r o e k -
h u i s , moest om gezondheidsredenen aftreden
In zijn plaats werd kam. Hekken gekozen.

Na afhandeling van de agenda kreeg kam.
E. B o u w m a n het woord, die het onderwerp
besprak: „Welke zijn de gevolgen voor de ar-
beiders van de huidige oorlog?". Spreker had
een aandachtig gehoor. Hij vond tevens gele-
genheid de kwestie van de jeugdregisfratie te
behandelen. Er valt vandaag niet veel werkloze
jeugd meer te registreren, wijl talrijke jonge
arbeiders, in de plaats van" ouderen, die daar-
door werkloos werden, ver onder het loon in
fabrieken en werkplaatsen tewerk gesteld zijn.
Bovendien zit in jeugdregistrafie het gevaar, dat
deze leidt tot verplichte arbeidsdienst. Een op^
wekking tot groter activiteit in eigen N.A.S.-
gelid, liet spr. niet achterwege.

Aan het eind van de jaarvergadering werden
door den secretaris van de D.B.B, enkele waar-
derende woorden gesproken aan het adres van
den afgetreden voorzitter.

slim om deze bijeenkomst fe doen plaatsvinden
in de periode van de jaarbeurs, zodat zij van-
zelfsprekend moest worden uitgesteld.

(Corr.). Het gaat met de N.A.S.-beweging ten
onzent de laatste tijd uitstekend.

De afdeling van de fabrieksarbeiders, vak-
groep stoelenmakers, schreef dit jaar een 14-tal
nieuwe leden in, verheugend daarbij is, dat het
in hoofdzaak jonge vakgenoten zijn. Dit resul-
taat is deels te danken aan de domperspolitiek
van de moderne Meubelmakersbond - - waar-
over onze Federatievoorzitter wel nader zal
schrijven — waardoor de activiteit der leden
wakker is geschud, maar niet in het minst
moeten wij gewag maken, van het actieve wer-
ken van ons lid Ab. Veldhuizen, die steeds
bereid is, om de afdeling te versterken.

Onze afdeling landarbeiders schreef in het
begin van dit jaar 12 nieuwe leden in, en
afgelopen week mocht het ons gelukken om
een zestal Zuivelbewerkers in fe schrijven, in
een bijeenkomst, waar kam. Kitsz aanwezig,was.
Ook hier kunnen wij melding maken, van de
voortvarendheid van kam. Jaap Jubbega. die
mede de stoot gaf, dat deze vakgroep de weg
naar het N.A.S. heeft gevonden. Wij zijn van
plan, door te .gaan met het versterken van
onze N.A.S.-organisaties te Noordwolde.

HOUDT KLEUR


