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winst 1939 meer dan twee-
maal zo groot als kapitaal.
Reserve thans bijna even
groot als dit laatste.
Grote legerorders in petto
,.De Nieuwe Financier en Kapitalist"

26 April 1940

Totalitaire oorlog

Men behoeft de grenzen van het eigen
land niet te overschrijden om met toe-
nemende duidelijkheid te kunnen consta-
teren, dat de totalitaire oorlog, die zich
naar steeds meer landen uitstrekt tot de
toepassing van totalitaire politiek in de
binnenlandse verhoudingen leidt.

Voor alle Europese landen blijkt deze
opvatting juist te zijn. Wij hebben nog
pas acht maanden oorlog achter de rug,
doch in die korte tijd is er veel' gebeurd.
De oorlogvoerende machten, die de demo-
kratie willen verdedigen zowel als de
neutrale staten, die de vrees koesteren in
de draaikolk van de oorlog te worden mee-
gesleurd, grijpen meer en meer naar het
gebruik van totalitaire middelen om de
gunstigste voorwaarden voor hun oorlogs-
bedrijf te scheppen.

Buiten Europa, met name in Amerika.,
kent men deze behoefte nog niet. Men
is er zeker van, dat zeker in de naaste
tijd geen sprake is van het bestaan van
mogelijkheden voor de oorlogvoerende
machten om dat werelddeel in de oorlog
te trekken, als niet vrijwillig partij geko-

' zen wordt.
Vergelijking van de eerste en tweede

wereldoorlog doet het bestaan van zeer
.grote verschillen uitkomen. Dit geldt niet
in de laatste plaats de uitwerking van de
oorlog op de binnenlandse politieke ver-
houdingen, het uitschakelen van bestaande
burgerlijke rechten en vrijheden. Als men
zich afvraagt waarom dit verschil zich
zo duidelijk openbaart, dan geven wij op
die vraag, dit antwoord:

De eerste wereldoorlog was het begin
van de neer gangsperiode der kapita-
listische orde. Vijfentwintig jaar later
heeft de neergang van die orde zich
op verschillend terrein geopenbaard.
De voorstanders van het kapitalisme
achtten met het oog daarop noodzake-
lijk zich te ontdoen van de schadelijke
ballast der demokratie.

Vergelijk in Holland de omstandigheden,
waaronder de Meidag van 1915 en volgen-
de jaren gevierd is met de politieke ver-
houdingen, die thans bestaan. Vlak vóór
de Meidag vond de afkondiging van de
staat ven beleg voor het gehele gebied
plaats. Een peTSverordening, die onmid-
dellijk daarop is gevolgd, wijst op de be-
hoefte van de bourgeoisie reële inhoud

aan de staat van beleg te geven. In de
Tweede Kamer is een ontwerp-Gerbrandy
aan de orde. hetwelk aanleiding is gewor-
den tot het uitoefenen van aandrang van
verschillende kanten om veel verder te
gaan, dan het kabinet noodzakelijk acht-
te. De meerderheid van de commissie, die
rapport uitbracht over dit ontwerp, ging
zover, dat zij de doodstraf aanvaardde.
Minister Gerbrandy heeft op dit rapport
geantwoord en daarbij duidelijk doen uit-
komen, dat de regering geen principiële
tegenstand biedt tegen verscherping van
het wetsontwerp. Het raakt, gelijk bekend,
niet alleen de spionnage, doch grijpt veel
verder. Het geeft een ruime betekenis aan
het begrip landverraad en voert nieuwe
normen voor de bestraffing van misdrijven
op dit terrein in, die bljjkbaar in de eerste
plaats bedoelen om de nog bestaande be-
wegingsvrijheid, die reeds heel klein is, te
beperken. Met levenslange gevangenisstraf
en doodstraf wordt gedreigd. Onder de in-
vloed daarvan wordt verwacht, dat over
de gehele linie grote behoedzaamheid zal
toegepast worden in bet uiten van afwij-
kende meningen.

Tengevolge van het bestaan van de staat
van beleg was er van een openbare viering
van de Meidag geen sprake. Hoewel zeker
thans sterke centralisatie in de uitoefe-
ning van bet gezag is doorgevoerd, bleek
op verschillende plaatsen verschillend te
worden opgetreden ten aanzien van be-
sloten bijeenkomsten, die werden toege-
laten. Amsterdam maakte het mee, dat zijn
besloten vergadering van l Mei op de dag
zelf bemoeilijkt werd door het ver-
bod van vrouwen, die met de leden van
de deelnemende organisaties die Meibij een-
komst wilden meemaken. In Amsterdam
kon de filmochtend op 28 April, die als
voorbereiding van de Meiviering bedoeld
was, niet doorgaan; in Rotterdam kon een
dergelijke bijeenkomst op 2 Mei plaats-
vinden. In Groningen ging men zover, dat
zonder enige reserve de toegang op de
bijeenkomst tot leden van de organisaties
beperkt bleef. Op die grond kon een van
buiten komend spreker niet toegelaten
worden en kon evenmin het program van
de bijeenkomst worden uitgevoerd: de
muzikanten, het toneelgezelschap en de
Rode Makkers werden evenmin toegelaj

ten als de spreker.

Zoveel demokratie bleef in de grootste
stad van het Noorden des lands over.

Zo zijn de binnenlandse politieke ver-
houdingen aanleiding geworden voor een
zeer sjofele l Meiviering in 1940. De soc.-
demokraten hebben het beleef d > dat hun
opwekking tot het uitsteken van vlaggen
in de bladen van de „Arbeiderspers", al-
thans voor wat Amsterdam betrof, _geen
weerklank heeft gevonden. In de verschil-
lende arbeidersbuurten kwam het slechts
sporadisch voor, dat deze nog bestaande
vrijheid gebruikt werd.

Een typisch bewijs hoe sterk aan-
passing en onderwerping der leiders van
een grote beweging doorwerken onder
eigen volgelingen. Die bleken in dit speciale
geval maar liever aan de veilige kant te
blijven, oordeelden, dat een bekendmaking
in hun bladen niet doorslaggevend kon zijn
voor het bepalen van hun eigen houding.

Zo werd de Meidag in 1940 in Neder-
land een demonstratie van onmacht
en vrees der socialistische arbeiders-
beweging.

De sterke teruggang van de wezenlijke
invloed van die beweging trad op duide-
lijke wijze naar voren.

Waarom gaat de Nederlandse bourgeoisie
reeds thans zo ver op de lijn van het toe-
passen der totalitaire politiek? De binnen-
landse ontwikkeling van de laatste jaren
biedt geen verklaring voor de thans be-
staande opvattingen. Er is natuurlijk sprake
van vrees met betrekking tot de inter-
nationale ontwikkeling. Men heeft gecon-
stateerd in hoe sterke mate in Noorwegen
nationaal-socialistische krachten, wier po-
litieke invloed in dat land klein was, heb-
ben bijgedragen tot het succes van dan
Duitsen aanvaller. Het is in de eerste plaats
deze factor, die sterke invloed op de bin-
nenlandse politiek van vele „demokrati-
sche" landen heeft gehad. Om "de bevolking
van Frankrijk op de lijn van uitschake-
ling der demokratie te brengen, is daar
van vele kanten deze constructie gebruikt:
„Op zich zelf zouden geestverwanten van
het Duitse nationaal-socialisme geen kwaad
van Betekenis kunnen stichten. Het ge-
meenschappelijk optreden van Moskou en
Berlijn heeft ten gevolge, dat Berlijn rekent
op de hulp van de grote Franse sectie
der Derde Internationale, wier gehele op-
treden van. Moskou uit wordt gedirigeerd".
Spreekt men in Frankrijk van de vijfde
collonne, met welke uitdrukking allen be-
doeld worden, die diensten aan den buiten-
landsen vijand kunnen bewijzen, dan wordt
de Franse C.P. met haar nevenorganisaties
als het hoofdbestanddeel van die vijfde
colonne gezien.



De scherpe maatregelen, die in Frank-
rijk genomen werden tegen de vijfde colon-
ne, het verbod van partijen en de ver-
nietiging van mandaten in publieke
lichamen, de arrestaties op grote schaal
van ongewenste elementen, werkten in
andere landen door. Men ziet hier in dit
land de liberalen openlijk accoord gaan
met de afgekondigde persverordening. Men
kan daaruit afleiden, hoe geringe betekenis
toegekend moest worden aan liberale kri-
tiek, die uitgesproken is, toen de vorige
minister van Justitie, Goseling, de vrij-
heid van drukpers wilde beperken. In het
partij-orgaan der liberalen wordt zonder
meer gezegd, dat de extremen van rechts
en links afkondiging van de persverorde-
ning noodzakelijk maakten! Op die ma-
nier wordt beginselverzaking gerechtvaar-
digd.

Uit deze houding kan reeds de kon-
klusie getrokken worden, dat de burger-
lijke partijen met het toepassen van tota-
litaire methoden accoord gaan. Zij, die voor
demokraten willen doorgaan tot en met
de sociaal-demokraten, begraven dje demo-
kratie en tonen daarmee aan, Hat de ge-
lijkschakeling der burgerlijke partijen in
Duitsland na de afkondiging van de nat.-
socialistische dictatuur volstrekt niet als
een speciaal-Duitse aangelegenheid gezien
kaïi worden.

Waarom reeds nu de staat van beleg voor
het gehele gebied, de krasse uitschakeling
van rechten en vrijheden? Allen, die deze
maatregelen goedkeuren, verkondigen, dat
de abnormale .toestand slechts voor de
duur van de oorlog geldt. Wij betwijfelen
dit. Wij kunnen het nog krasser zeggen:

Wij achten het onwaarschijnlijk.
Gelet op de binnenlandse politieke ver-

houdingen in de laatste jaren, inclusief de
teruggang van het nationaal-socialisme na
zijn eerste aanloop en inclusief de zwakke
weerstand van de arbeidersklasse tegen af-
braak van 'haar bestaansvoorwaarden, zou
er geen behoefte zijn aan de bijzondere
voorzorgsmaatregelen en die uit te strekken
tot mogelijk landverraad in de vorm van
roerige activiteit der arbeidersklasse, socia-
listische propaganda, die ook onder de ge-
mobiliseerden zou worden jjevoexd. Als
landverraad in deze zin voortdurend weer
ter sprake komt bij versterking van de
politieke druk, dan is dit, omdat de be-
zittende klasse in Nederland de gunstigste
voorwaarden wil scheppen voor de onge-
wijzigde handhaving van de kapitalistische
orde inclusief de belasting van de brede
massa voor het dragen van de financiële
gevolgen der militaire maatregelen. Anders
gezegd: Men schaft zich bijtijds een har-
nas aan om weerstand te bieden aan mas-
saal optreden, dat uit de verzwaring van
de levensomstandigheden der massa kan
ontstaan. Daarom ligt de konklusie voor
de hand, dat reactie troef is en dat karak-
terloos door de demokraten van gisteren de
politiek van reactionnairen wordt onder-
steund.

Ook die andere konklusie kan hieruit
getrokken worden, dat na de oorlog •
vooral als hij lang duurt en tot grot© uit-
putting voert • - een goed deel van de
thans genomen maatregelen van kracht zal
blijven om de brede massa te laten op-
draaien voor de financiële gevolgen van
de bijzondere uitgaven in oorlogstijd.

Wij kwamen in een Frans arbeidersblad
een beschouwing tegen, waarin aangetoond
werd, dat Frankrijk en Engeland de tota-
litaire economie van Duitsland zullen moe-

DE AANSTAANDE
AFSCHEIDSBIJEENKOMST

Op het moment dat dit blad in han-
den komt van de bouwvakarbeiders, le-
zers van ,,De Arbeid" scheidt ons nog
juist of beter ten hoogste een week van
de datum, waarop de afscheidsavond zal
worden gehouden, die ter gelegenheid van
het heengaan van kam. W. van Blijen-
burgh georganiseerd.

In een dezer dagen gehouden bijeen-
komst van de commissie, die met de orga-
nisatie van deze avond is belast, konden
wij vaststellen, dat reeds een aantal ka-
meraden van buiten Amsterdam gelegen
afdelingen zich voor deelname heeft aan-
gemeld. Dat zijn natuurlijk in hoofdzaak
de afgevaardigden, die hun afdelingen op
het op 18 en 19 Mei te houden congres
zullen vertegenwoordigen, doch bij hen
heeft zich ook reeds een klein aantal,
naar ons gevoel een te klein aantal, andere
kameraden, niet afgevaardigden, gevoegd.

Hen allen zal in de komende dagen het
benodigde aantal toegangskaarten worden
toegezonden aan het adres van de secre-
tarissen der afdelingen, waartoe zij be-
horen.

Daarmede zijn wij er echter nog lang
niet. Wil de bijeenkomst als zodanig aan
haar doel beantwoorden, dan zal er voor
gezorgd moeten worden, dat de zaal van
het gebouw „Voor de Werkende Stand",
die avond in de meest letterlHjke zin van
het woord stampvol is. Daaraan kan na-
tuurlijk nog medegewerkt worden door
de afdelingen rond Amsterdam, die on-
danks het verstrijken van de voor aan-
melding vastgestelde datum, nog niets van
zich lieten horen of indien wel, een nog
maar klein aantal plaatskaarten hebben
aangevraagd.

Zij, die nog niets van zich lieten horen
kunnen alsnog acte de presence geven en
zij, die maar enkele kaarten bestelden,
kunnen cp zeer korte termijn nog meer-
dere aanvragen. Maar dan zullen zij nu
toch moeten opschieten.

Het spreekt n.l. vanzelf, dat nu de, voor
opgave gestelde datum is verstreken, al-
lereerst de Amsterdammers aan bod ko-
men. En %& spreekt evenzeer vanzelf,
dat de Amsterdammers de hen geboden
gelegenheid niet ongebruikt voorbij zullen
willen laten gaan. Om meer dan een reden.

Daar is in de eerste plaats het feit,
dat de straks scheidende kameraad Willem
van Blijenburgh uit hun midden is voort-
gekomen. Ook al is het waar, dat het gros
van de Amsterdamse leden na hem geko-
men is, dat neemt niet weg, dat toch
onze landelijke penningmeester gekomen
is uit de Amsterdamsche beweging en
daarvan zijn hele leven lang is blijven deel
uitmaken.

Moet dus de klemtoon vallen op zijn
verdiensten als functionnaris van de lande-
lijke organisatie, de Amsterdammers zullen
daarbij niet willen vergeten, dat hij bij tal
van specifiek hoofdstedelijke aangelegen-

heden mede een stem in het kapittel had.
Zulk een kameraad zullen vele Amster-
dammers niet willen laten gaan, zonder
door hun persoonlijke aanwezigheid op zijn
afscheidsavond het bewijs van hun op-
rechte waardering te leveren.

Reeds uit dien hoofde mag dus worden
verwacht, dat zij in grote getale zullen
gebruik maken van de gelegenheid om zich
voor het verkrijgen van plaatskaarten bij
de afdelingsbesturen ajan te melden, waarbij
zeker zal worden gedacht aan de oud-
Hollandse spreuk: wie het eerste komt,
het eerste maalt.

» * *

Doch er is meer. De organiserende com-
missie was er op bedacht, deze afscheids-
bijeenkomst een onze beweging waardig en
passend karakter te geven. Er is derhalve
een program, daarvan kan men zich nu
reeds verzekerd houden, dat ia elk opzicht de
toets der kritiek zal kunnen doorstaan.

Propagandistisch en kunstzinnig uitne-
mend verzorgd. Er zijn bovendien maat-
regelen getroffen, dat voorzoover ook de
lichte toon zal worden gehoord, deze toch
ook weer niet uit de toon zal vallen. Zoo-
wel voor het een als het ander staan de
artisten, die zullen medewerken, ons borg.
Het zijn, om hen ook in dit bestek nogeens
te noemen, de cabaretière, mej. Henny
Verra, de bekende toneelspeler en decla-
mator Jan Lemaire en de conferencier
Harry Astor, terwijl het geheel muzikaal
wordt opgeluisterd door een salon-orkestje
van uitstekende samenstelling.

Bovendien zorgt een groep Rode Mak-
kers voor een paar zeer aparte nummers,
terwijl het woord zal worden gevoerd door
den voorzitter van het N.A.S., kameraad
Sneevliet en door den secretaris van de
Federatie.

Het staat voor ons vast, zulk een pro-
gram voor zulk een unieke bijeenkomst is
volkomen naar de smaak van onze Am-
sterdammers en dit zal dus een reden te-
meer voor hen zijn om te zorgen, dat zij
er bij zijn.

• * •

Leden van de Amsterdamse af delingen, het
woord is thans aan U om te laten zien, dat
wij ons in U niet hebben vergist. Wijf zijn
ten deze optimist, zoals wij in vorenstaan-
de ten overvloede nog eens lieten blijken.

Zult gij dit optimisme willen beschamen?
Wie het geloven wil, die gelove het, maar
wij behoren niet tot hen. Wij nemen aan,
dat gij, voor zover gij dat nog niet gedaan
hebt, U onmiddellijk en alsnog zult op-
maken naar de Leidsegracht om plaats-
kaarten te bemachtigen.

Aan den persoon van onzen scheidenden
makker, aan het aanzien van onze Fede-
ratie, zijt gij tot medewerking verplicht en
wij rekenen er vast op, dat ge deze, plicht,
juist nu, ten volle zult willen volbrengen.

"M, J. Roodveld t .

ten overnemen om de oorlog te kunnen
winnen. De censuur, die in Frankrijk niet
gemakkelijk is, schrapte geen enkele zin
uit die beschouwing.

Zo kan de toestand worden als in de
naaste toekomst geen sprekende overwin-
ningen bevochten worden door de gealli-
eerden. En op die wijze bereikt men dan.

in de demolcratische landen, die rechten
en vrijheden verdedigen, behalve een tota-
litaire politiek, die alle vrijheden uitscha-
kelt, een totalitaire economie, die op zich-
zelf weer aanleiding wordt om de wijzigin-
gen van politieke aard onder invloed van
de oorlog door te voeren, ook na de oor-
log te handhaven.



DE STAKING IN HET VEENBEDRIJF
Sedert het verschijnen van het vorige

nummer van „De Arbeid" heeft zich de
staking in de Drentse en Overijselse venen
uitgebreid. Reeds in de eerste stakingsweek
staakten er, behalve 450 veenarbeiders te
Valthermond, te Emmer Compascuum en
Emmer Erfscheideveen ongeveer 250, te
Nieuw-Weerdinge ruim 200 en te Roswin-
kelerveen 150. In de loop der week van
22 tot 27 April heeft de staking zich verder
uitgebreid. Het totale aantal stakers zal
wel naar de twee duizend lopen.

Er zij aan herinnerd, dat de besturen
der Rooms-Katholieke en Christelijke
Landarbeiders Bonden het voorstel van
den rijksbemiddelaar hebben aanvaard, n.l.
om het geschil (de eis is 20 procent loons-
verhoging) aan arbitrage te onderwerpen.
Dientengevolge achten zij de staking onge-
oorloofd. Daarentegen stellen de N.A.S.-
Federatie van Landarbeiders, de Moderne
Bond en de Christelijk Nationale Werk-
mans Bond zich op het standpunt, dat
arbitrage voor de arbeiders geen bevredi-
gende beslissing zal brengen.

Op het voorstel van de N.A.S.-Fede-
ratie aan de Moderne Landarbeiders Bond
om voor de ongeorganiseerden, zonodig ook
voor de leden-stakers der R.K. en Christe-
lijke Bonden, een gemeenschappelijke
steunbeweging te organiseren en behalve
de reglementaire uitkering aan eigen leden,
de uitkering aan on- en anders-georgani-
seerden over de eerste stakingsweek voor
rekening te nemen van de Moderne Bond
en Federatie, is door het bestuur van de
Moderne Bond in afwijzende zin geant-
woord.

Intussen besloten de hoofdbesturen van
de Chr. en R.K. Landarbeidersbond slechts
financiële steun aan hun leden-stakers te
verlenen, indien deze leden verklaren, dat
zij bereid zijn de door den rijksbemiddelaar
aangeboden arbitrage te aanvaarden, en
tevens bereid zijn aan het werk te gaan,
wanneer daar toe redelijkerwijze gelegen-
heid bestaat. De uitkering is geschied aan
de Chr. en R.K. arbeiders, evenwel is door
hen de arbeid niet hervat.

Voor de ongeorganiseerde stakers is uit
de arbeiders van verschillende richting der
vakbeweging een comité gesticht, dat een
steunbeweging organiseert, opdat ook de
ongeorganiseerde stakers enige steun zullen
kunnen ontvangen. De Stalinistische orga-
nisatie E.M.M, heeft getracht in deze
steunbeweging een rol te spelen, doch de
jongens in Drente hebben de heren van
E.M.M, de pas afgesneden. Verderop in
deze rubriek vindt men nadere mededelin-
gen hierover van een kameraad in Drente.

EEN MANIFEST VAN DE R.K.
EN CHRISTELIJKEN.

De besturen van de R.K. en Chr. Land-
arbeidersbonden hebben niet alleen vol-
staan met het afleggen van een verklaring,
dat zij er voor zijn het geschil aan arbi-
trage te onderwerpen, zij hebben ook een
manifest tot de veenarbeiders gericht,
waarin zij er in de eerste plaats op wijzen,
dat stakingen nimmer lichtvaardig gevoerd
mogen worden.

Zij zeggen verder, dat in het „vrije Ne-
derland" een arbeidsgeschillenwet bestaat
en dat het door middel van de instantie
rijksbemiddelaars mogelijk is zonder sta-
king, zonder oorlog-, tot een rechtvaardige
oplossing van geschillen te komen.

Genoemde bonden zijn in principe voor
arbitrage. Daarom zijn zij voor het voorstel
in deze van den rijksbemiddelaar en is hun
parool aan de arbeiders: „Aan het werk.
Het werk kan worden voortgezet; het
werk moet dus worden voortgezet".

EEN AANTAL VERVENERS WIL
OVER DE BRUG KOMEN.

De vorige week kregen de besturen van
de landarbeidersbonden bericht, dat de
kleine verveners te Emmer-Erfscheideveen
bereid waren om met de organisatie-bestu-
ren te confereren. Dientengevolge is er op
3 Mei in het buurthuis te Emmer-Erfschei-
deveen een conferentie geweest. De ver-
veners verklaarden later, blijkens een be-
richt in de pers, de lonen met 20°/o te wil-
len verhogen.

Ook in de Overijselse venen verklaarde
een twintigtal kleine verveners, dat zij be-
reid zijn de gestelde looneis volledig in te
willigen. Evenwel had een conferentie
onder leiding van den burgemeester van
Vriezenveen geen resultaat, aangezien de
verveners vasthielden aan arbitrage. Te
Tweede Exloërmond zou een aantal ver-
veners een loonsverhoging van 15 procent
hebben aangeboden.

Hoe het zij, er zit ongetwijfeld per-
spectief in de veenstaking. Het is een ge~
lukkige omstandigheid voor de versteviging
van de staking, dat de R.K. en Christelijke
arbeiders, ondanks de houding van hun be-
sturen, toch met hun makkers van de Fe-
deratie en Moderne Bond meestaken.

Er is weer te verdienen aan de turf en
de voorraad is zeer gering. Geen wonder,
dat de verveners staan -te springen om de
arbeiders het werk te doen hervatten. Dat
kunnen zij gedaan krijgen, indien aan de
redelijke ei;S van 20 procent loonsverho-
ging wordt tegemoet gekomen.

DE VEENARBEIDERSSTAKING EN
DE HOUDING VAN E.M.M.

(K. H.). Wij hadden te maken met on-
dergrondse bestrijding van onze organisa-
ties door zogenaamde neutrale verenigin-
gen als: R.V.O., Werklozen Strijd Comi-
té's en thans weer E.M.M., welke naam
misschien binnenkort wel weer verandert.

Nadat de staking in het rayon Emmer
Erfscheideveen een feit was, kwam al spoe-
dig de vraag: hoe moeten wij met de onge-
organiseerden ?

Nu had E.M.M, al direct een prachtig
voorstel om de „eenheid" te bewaren. Dit
luidde: alle organisaties werken samen om
een steunactie te laten lopen voor de
ongeorganiseerden, waarbij de bedoeling
voorop stond, dat de leden van E.M.M,
ongeorganiseerd waren en dus van de op-
brengst zouden trekken.

Di.t werd door de samenwerkende afde-
lingsbesturen met algemene stemmen ver-
worpen en besloten steun in te zamelen
voor ongeorganiseerden en E.M.M.-leden
te beschouwen als georganiseerden, die zich
tot hun eigen organisatie moeten wenden.

Nu de opzet om hun standpunt door te
zetten mislukt is, proberen de E.M.M.-
ers het op een andere manier. Zij pro-
beren eerst om de samenwerkende orga-
nisaties te dwingen achter de zogenaamde
kleine verveners aan te lopen of die geen
contract met hen willen sluiten, waarbij
zij de onzinnigste geruchten verbreiden.
Zelfs nemen zij de politie in de arm om

een openbare vergadering te mogen beleg-
gen voor dit doel. Natuurlijk met geen
andere bedoeling, dan onenigheid te wek-
ken onder de stakende arbeiders.

Gelukkig hebben zeer veel arbeiders wel
door, dat achter deze dingen meestal het
eigenbelang van sommige onruststokers een
voorname rol speelt. De heren schetteren
maar wat met grote woorden, zoals: ver-
raders en bonzen en gaan, zoals altijd,
van de veronderstelling uit, laster maar
raak, er blijft altijd wel wat van hangen.

Elke staker, die de zaak nuchter be-
kijkt, zal heel gauw zien, wie of hier de
rol van verrader of stakingsbreker speelt.

Eerst trachtten de heren van E.M.M,
leden te werven onder de suggestie: als
er staking komt, krijg je bij ons uitkering.
En nu de staking er is, en zij van de bona-
fi,de organisaties geen geld krijgen voor hun
leden, trachten zij op alle mogelijke manie-
ren afbreuk aan de staking te doen. Wij
kunnen wel zo ongeveer begrijpen, dat
deze lieden geen belang hebben om de sta-
king voor 100 procent te doen winnen,
want dan zou er voor hen natuurlijk niet
veel overblijven om te lasteren tegen onze
en andere organisaties.

Vast staat echter nu reeds, dat het
grootste struikelblok voor een eensgezind
optreden van de arbeiders in de staking
is: de organisatie E.M.M. Deze naam zou
beter zijn in overeenstemming met de
waarheid, als hij luidde: V.E.H, is gelijk
aan verdeel en heers.

HET CONFLICT TE VALTHERMOND.
In een conferentie onder leiding van den

rijksbemiddelaar met de partijen, betrok-
ken bij de staking te Valthermond, is
men tot overeenstemming gekomen in
deze zin: Een verhoging van 16°/o op alle
tarieven; een uurloon van 35 cent gedu-
rende de maanden April, Mei, Juni, ge-
durende de overige maanden 30 cent; een
gelijk loon gedurende het gehele jaar voor
het autoladen en wel 35 cent per uur; met
doorbetaling van wachturen; vergoeding
van woninghuur bij het persturf droog-
maken per 10.000 persturven 40 cent; ver-
goeding voor brand bij het drogen van
10.000 persturven.

De bepalingen van het contract (waarin
een duurteclausule is opgenomen) gelden
van l Januari j.l. tot 31 December 1940.
Voorts is bepaald, dat geen rancunemaat-
regelen worden genomen.

Dit voorstel zal in de ledenvergadering
worden gebracht.

HET ALGEMENE CONFLICT
IN DE VENEN.

Maandag j.l. richtte de rijksbemiddelaar
een telegram aan de landelijke besturen
der landarbeidersorganisaties, die bij het
veenconflict zijn betrokken, waarin hij
mededeelde, dat hij professor Minderhoud
als arbiter in het veenconflict had aange-
wezen. Nu er voor het rayon-Vathermoiid
overeenstemming was bereikt, verzocht de
rijksbemiddelaar dringend aan de organi-
saties, die aanvankelijk arbitrage hadden
verworpen, opnieuw dit voorstel in over-
weging te nemen.

Prof. Minderhoud is voornemens de
partijen Vrijdag 10 Mei te Assen te horen.
De rijksbemiddelaar hoopt, dat voornoemde
arbeidersorganisaties alsnog bereid zullen
zijn om zich in die conferentie te doen
vertegenwoordigen.

Wij zullen moeten afwachten, hoe ds
landarbeidersbonden en de stakers hierop
zullen reageren.



DE GOUDSTROOM NAAR AMERIKA
Zij, die profijt trekken

DE GOUDVOORRAAD GROEIT.

Geen land ter wereld profiteert van de
oorlog zo sterk als de machtige Noord-
Amerikaanse republiek, die langs vele ka-
nalen haar goudvoorraad ziet toenemen
uit het snel verarmende, naar zijn uit-
putting ijlende Europa. De minister van
Financiën, Morgenthau, heeft dezer dagen
in een rede verklaard, dat de goudvoorraad
van de Verenigde Staten 18600 roillioen
dollar bedraagt en daarbij te kennen ge-
geven, dat die geweldige som „gebruikt
moet worden om de economische chaos,
die overal ter wereld door de Europese
oorlog wordt aangericht, te helpen her-
stellen": .

„Wij kunnen ons zeer gerust gevoe-
len in het bezit van een voorraad goud,
.waarmede wij aan de eisen, ore in de
toekomst aan ons muntstelsel souden
kunnen worden gesteld, zonder schok-
ken voor ons economische leven kun-
nen voldoen. Wij kunnen ook bereid
zijn de rol te spelen, die wij hebben
te vervullen bij de wederopbouw van
de wereld, welke moet volgen op de
zinneloze vernietiging door oorlog".

Men ziet, dat Uncle Sam van de beste
bedoelingen is vervuld, ook al verklaart hij,
dat het aan de Amerikanen wel niet meer
zal overkomen, om met 14 milliard dollar
oninbare oorlogsschuld te blijven zitten, zo-
als na de eerste wereldoorlog het geval
was. De waarde van het goud zou volgens
den minister alleen bedreigd kunnen wor-
den, als het grootste deel van de wereld
door één of twee dictatoren zou worden
geregeerd. Daarvoor behoeft niet te wor-
den gevreesd. In de laatste 6 jaar zijn 10
milliard gouddollars uit het buitenland ont-
vangen „als gevolg van betaling van het
saldo van de handelsbalans, vlucht van
vreemde saldi naar de Verenigde Staten,
toegenomen buitenlandse beleggingen in de
Amerikaanse industrie en likwidatie van
Amerikaanse belangen bij buitenlandse
ondernemingen''.

Amerika werd in de eerste wereldoorlog
de grote schuldeiser van het oude Europa.
Het versterkte zijn financiële positie, ook
al bleven oorlogsschulden afgelost. Het
profiteer de-van de wedloop in de bewape-
ning, die tot de voorbereiding van de
tegenwoordige oorlog behoorde; het pro-
fiteerde van de vrees der bezitters, die hun
goud en in vele gevallen zich zelf over-
plantten viaar de andere kant van de
Oceaan. Het maakt opnieuw een goede tijd
door sedert de oorlog begonnen is. Dag
in dag uit horen wij, hoe de beurs van
New-York reageert op het verloop van
de oorlog.

Een overzicht in „De Nieuwe Financur
en Kapitalist" van de bedrijfsuitkomsten
van de North American Aviation Inc. over
het jaar 1939 doet zien, welke enorme
winstcijfers behaald worden door deze
vliegtuigenfabrikante, die tot l April 1938
ook een luchvaartnet exploiteerde, doch
sedert dien een zustermaatschappij sticht-
te „de Eastern Air Lines" en zich beperkte
tot de bouw van vliegtuigen. De door ons
weergegeven informaties zijn afkomstig van
het op 26 April verschenen nummer van
het Hollandse blad.

BLOED WORDT GOUD.
De grote "betekenis van de luchtmacht

in de tegenwoordige oorlog is reeds ge-
bleken. De ineenstorting van de Poolse
verdediging was in de eerste plaats aan het
optreden van de Duitse luchtmacht toe
te schrijven. In Noorwegen - • hetzelfde
beeld. De Duitse inv?,sie kon met voor-
lopig succes bekroond worden en tot con-
solidatie en uitbreiding van de Duitse
machtspositie in dit land voeren, omdat
niet alleen in het Zuiden en midden van
het land de positie van de troepen der
Geallieerden onhoudbaar werd gemaakt
door de operaties van de Duitse oorlogs-
vliegtuigen, doch bovendien de activiteit
van de Britse vloot in sterke mate wordt
belemmerd. Als van Engelse kant met
zekere voldoening is opgesomd, welke ver-
liezen de Duitse marine bij de inval in
Noorwegen leed, dan staat daartegenover,
dat bot na het terugtrekken van de lan-
dingstroepen de Britse vloot het zwaar te
verantwoorden kreeg. Op grond van deze
ervaringen is nog dezer dagen in Berlijn
de mening uitgesproken, dat de Italianen
met hun luchtmacht en klein materiaal
der marine een geduchte vijand zullen wor-
den tegenover de in de Middellandse Zee
geconcentreerde Britse en Franse vloten.

De vooruitzichten voor de luchtvaart-
industrie worden tengevolge van die
ontwikkeling nog gunstiger dan zij zijn.

De Amerikaanse vliegtuigen fabrikante
werkt met een kapitaal van $ 3.435.033

(drie millicen vierhonderd vijf en der-
tig duizend en drie en dertig dollar).

Zij zette in 1939 voor een bedrag van ruim
27.6 millioesn dollars om.

Zij boekte een netto winst in dat jaar
van 7.088.092 dollars.

(zeven millioen acht en tachtig duizend
twee en negentig dollar).

In procenten op het kapitaal: 206.
Haar dividend beliep 140 procent.
Dit dividend bedroeg van 1935 af; voor dat
jaar nihil, voor 1936 nihil, voor 1937 twaalf
en een half, voor 1938 veertig. Het vorige
jaar honderd veertig.
Op 31 December 1939 beliepen de orders:

vijftig millioen 599 duizend 802 dolkr.
Onder de kopers van legervliegtuigen be-
hoorden in 1939, behalve de Verenigde
Staten zelf, nog 11 buitenlandse regeringen.

Men ziet uit de dividendcijfers het nau-
we verband tussen de bloei van dit bedrijf
en de wedloop in bewapening. In de jaren
1936 e.v. waren de omzetten respectievelijk
5.2 millioen, 8.2 millioen, 10 millioen en
27.6 millioen.

Bloed wordt goud. Toenemende omvang
en hevigheid van de oorlog doen de winst
in snel tempo stijgen. Het particuliere ka-
pitaal verrijkt zich aan de toenemende
ellende der mensheid.

De geldmagnaten worden nog rijker en
machtiger dan zij zijn. De millioenenmassa
wordt aan hen schatplichtig. In veel snel-
ler tempo dan in vredestijd spitsen zich de
maatschappelijke tegenstellingen. Die geld-
magnaten oefenen overwegende invloed uit
op de regeringen der kapitalistische landen.
Zij verwachten niet anders dan -de bevei-

liging van hun ^orde" door de regeringen.
Zij hebben reden tot voldoening over de
afdanking van de demokratie, de likwidatie
van de rechten van het volk.

Zo groeit de mensonwaardige toestand,
waarin de strijd tegen een krankzinnige
orde, die naar het woord van den Ameri-
kaansen minister Morgenthau de zinneloze
verwoestingen van de oorlog oplevert, een
uiterst riskant bedrijf wordt voor de weer-
baarste wegbereiders van een gezonder,
veiliger en gelukkiger samenleving.

Ontwerp
oorlogswinstbelasting

De minister van Financiën heeft bij de
• Tweede Kamer een wetsontwerp tot hef-
fing van een oorlogswinstbelasting inge-
diend. In zijn Memorie van Toelichting
wordt o.m. gezegd, dat de regering van
oordeel is, dat een deel der mobilisatie-
uitgaven bestreden behoort te worden door
heffing van een oorlogswinstbelasting.

Al zijn de omstandigheden anders dan in
de vorige oorlogsperiode, toch is er ook
nu reeds hier en daar oorlogswinst gemaakt
en zal zich dit vermoedelijk bij een on-
verhoopt voortduren van de oorlog voort-
zetten. Het wordt redelijk geacht, dat
deze winsten door een buitengewone hef-
fing getroffen worden ter gedeeltelijke
dekking van de uitgaven, voortvloeiende
uit dezelfde oorzaak, waaraan de winsten
te danken zijn.

25o/o VOOR PERSONEN,
40o/0 VOOR LICHAMEN.

Het tarief, dat geheven zal worden, is
25% voor natuurlijke personen en 40%
voor lichamen. De eerste f 1000.— oorlogs-
winst over een jaar blijven onbelast. Zo-
wel natuurlijke personen als lichamen kun-
nen belastingschuldig zijn. Ten aanzien van
binnenlandse personen en lichamen wordt
gelet op de oorlogswinsten, begrepen in
hun gehele winst, voor zover deze laatste
niet valt onder elders belastbare winst.
Met betrekking tot buitenlandse personen
en lichamen, wordt uitsluitend gelet op
de Nederlandse winst.

Anders dan zulks in de jaren 1911—1913,
die aan de wereldoorlog voorafgingen, het
geval was, zijn reeds ^vóór l September
1939 winsten gemaakt, die als oorlogs-
winsten mogen worden beschouwd. Hoe-
ver met het heffen van de onderwerpelijke
belasting moet worden teruggegaan, is gro-
tendeels een kwestie van opportuniteit.
De regering acht het niet wenselijk te ver
terug te gaan en heeft als aanvangstijdstip
voor de heffing gekozen l Januari 1939.

Wij kunnen niet zeggen, dat de O.W.-
ers hard worden aangepakt door de rege-
ring. Slechts een betrekkelijk klein deel
van hun extra winsten, dank zij de oorlog,
zal worden geheven en ten goede komen
aan de mobilisatiekosten. Intussen blijven
het grootkapitaal en de hoge inkomens on-
gemoeid. Daarvan worden wel de gewone
belastingen geheven, doch, wij hebben hier-
op reeds vroeger de aandacht gevestigd,
een onevenredig deel der belastingen drukt
op de grote massa, het minst draagkrach-
tige deel der bevolking. Het economische
leven zou er niet in het muist onder te
lijden hebben, indien ter bestrijding van
de kosten der mobilisatie een heffing in
eens plaats had van het kapitaal en de
hoge inkomens.



DE OORLOG EN ZIJN GEVOLGEN
VOOR BEHOORLIJK VOLKS-
ONDERWIJS IS GEEN GELD.

(B.). Bij het behandelen van het onder-
wijsbeleid in de Eerste Kamer, heeft de
minister van Onderwijs gezegd het te be-
treuren, dat tengevolge van het uitbreken
van de oorlog de regering haar voornemen
om iets te doen aan de verbetering van de
leerlingenschaal, niet heeft kunnen verwer-
kelijken.

Al zouden de kosten in het eerste jaar
betrekkelijk gering zijn, een verlaging van
de leerlingenschaal moet, indien zij een-
maal tot stand komt, ook in de komende
jaren worden gehandhaafd en aangezien de
„beschaafde" mensheid in deze tijd alle op-
brengst van directe en indirecte belastin-
gen, althans het grootste gedeelte daarvan,
besteedt voor de vernietiging, blijft er geen
geld over om aan behoorlijk volksonder-
wijs te besteden. ï

VEILIGHEID VAN
EN OPVARENDEN.

SCHEPEN

De door den minister van Waterstaat
ingestelde Commissie voor de Veiligheid
ter Zee heeft naar aanleiding van de
scheepsrampen, welke zich de laatste trjd
hebben voorgedaan, overwogen, op welke
wijze in geval van nood zo doeltreffend
mogelijk ter plaatse hulp zou kunnen wor-
den geboden. De commissie is van oordeel,
dat aan het gezamenlijk varen van een
aantal schepen, mede met het oog op het
verschil van de vaarsnelheid, bezwaren zijn
verbonden. In de huidige omstandigheden
moet deze oplossing worden ontraden.

De commissie ziet de oplossing in het
organiseren van een reddingsdienst door
kleine hulpschepen, welke in gevaarlijke
gebieden van de Noordzee zullen optreden.
De schepen zullen uiteraard aiet gewapend
zijn en ook overigens in geen enkel op-
zicht voorziening of eigenschappen hebben,
die aanleiding zouden kunnen zijn hun
civiele karakter in twijfel te kunnen
trekken.

Zoals reeds vroeger in ,,De Arbeid" is
medegedeeld, heeft de Redersverenigirig ter
Koopvaardij het besluit genomen een eer-
ste hulpdienst met drie stoomtreilers in
het leven te roepen. Er is te IJmuiden
reeds een overeenkomst aangegaan. De
treilers, die voor bedoelde hulpdienst zul-
len worden gebruikt, zijn de Irene Ym. 89,
Vios IV Ym. 96 en Vios V Ym. 102.

Deze patrouillerende vaartuigen zullen
als reddings- en hospitaalschepen dienst
doen.

Deze maatregel kan ongetwijfeld bijdra-
gen tot grotere veiligheid ter zee voor
de opvarenden ter koopvaardij. Intussen
blijft het met de veiligheid voor de opva-
renden op vissersschepen droevig gesteld.
Wij lazen onlangs in de pers, dat voor de
visserij een hulpdienst van patrouillerende
vaartuigen op allerlei moeilijkheden stuit.
Dat zal wel waar zijn, maar wij menen, dat
het de plicht is van de overheid om in deze
voorzieningen te treffen.

INHOUDING VAN MONSTER-
BOEKJES.

Een van de meest ernstige en onmense-
lijke gevolgen van de oorlog is het gevaar
ter zee voor de zeelieden. De Raad voor
de Scheepvaart kreeg dezer dagen te be-
slissen over een verzoek van de Verenigde

Nederlandse Scheepvaart-maatschappij, n.l.
het inhouden van monster-boek1'es van een
deel der bemanning van de „Heemskerk",
omdat deze in zeer ernstige en uiterst ge-
vaarlijke omstandigheden niet met het
schip durfde uitvaren.

Het geval heeft zich als volgt toege-
dragen. De „Heemskerk" vertrok op 16
Januari j.l. van Antwerpen en onder weö
naar Vlissingen kreeg men bericht, dat de
„Arendskerk", van dezelfde maatschappij
was getorpedeerd. De kapitein kreeg orders*
van de rederij om in Vlissingen nadere be-
richten af te wachten. De „Heemskerk"
had eenzelfde lading in als de getorpe-
deerde „Arendskerk". Toen twee dagen
later opdracht werd gegeven op stroom
voor anker te gaan voor vertrek naar
Kaapstad, bleken ve^ opvarenden bezwaar
te hebben om zee te kiezen, zodat zij
vroegen te mogen afmonsteren. Een verte-
genwoordiger van 'de rederij poogde de
bemanning te bewegen naar zee te gaan,
doch een deel der opvarenden bleef wei-
geren. Dientengevolge werd door de rederij
aan de Raad voor de Scheepvaart verzocht
om inhouding te gelasten der monster-
boekies der betrokkenen.

Hier was ongetwijfeld een dringende
reden aanwezig voor de bemanning om met
genoemd schip met eenzelfde lading als
de getorpedeerde „Arendskerk" geen zee
te kiezen. Er kon verwacht worden, dat de
„Heemskerk" eenzelfde lot zou ondergaan
met al de gevolgen voor de bemanning,
daaraan verbonden. De rederij dacht ech-
ter, naar het schijnt, alleen aan het reders-
belang. Zij beschouwde het deel der be-
manning, dat niet naar zee durfde gaan als
„deserteurs". Dat waren de hierbedoelde
zeelieden niet. Zij hebben in Vlissingen aan
den waterschout gevraagd om te mogen af-
monsteren, maar dat is geweigerd. De op-
varenden verklaarden nadrukkelijk (het
werd in de zitting van de Raad voor de
Scheepvaart nog eens verklaard), dat
;«dereen wilde varen, maar niet met de
lading, die de „Heemskerk" in had.

Er is hier sprake van grote willekeur
van de zijde der rederij. Hierop is in de
zitting van de R. v. d. S. door den verde-
diger van de bemanning, den heer Van
Muylwyck, gewezen. Hij verklaarde o.m.:
Immers volgens Duitse opvatting vervoer-
de de „Heemskerk" contrabande, zodat de
bemanning terecht bezwaar maakte, te-
meer wijl de „Arendskerk" reeds was ge-
torpedeerd. Hij wees er verder op, dat het
Scheepvaartbesluit als dringende reden
voor dienstweigering erkent voor schepe-
lingen, wanneer het schip is bestemd voor
vervoer van contrabande.

Toch heeft de rederij in verband met
dit geval mensen ontslagen, waarvan som-
migen vijftien dienstjaren hebben bij de-
zelfde rederij. Of deze straf al niet erg
en onredelijk genoeg is, vraagt men nu
nog inhouding van het monsterboekje, het-
geen betekent, dat deze mensen uit de
zeevaart worden verwijderd. Bovendien
heeft de rederij nog van de ontslagenen
drie maanden Icon als schadevergoeding
gevraagd.

Wij kennen op het ogenblik, dat wij dit
schrijven, de uitspraak van de Raad nog
niet. Heel erg gerust zijn wij er" niet op,
dat de betrokken zeelieden er zonder
straf zullen afkomen, al zou het straffen

in deze onredelijk en onmenselijk zijn.
Maar intussen heeft de rederij de „deser-
teurs" reeds gestraft met ontslag, waarvoor
een ondernemer in deze ^gezegende kapita-
listische maatschappij de volle vrijheid
heeft. De vrijheid van de loonslaven be-
staat hierin, dat zij mogen verhongeren.
Voor de zeelieden, die aan bijzondere wet-
ten zijn gebonden, geldt dit in nog erger
mate dan voor de arbeiders te land.

ZOMERBOTERPRIJS f 1.55 PER K.G.
Het A.N.P. heeft van officiële zijde me-

degedeeld, dat per 2 Mei j.l. de boter-
prijs gedurende de zomerperiode o,p f 1.55
per K.G. is vastgesteld. De boterprijs voor
de zomer bedroeg in 1939 per K.G. f 1.30.
Bij de aanvang van de winterperiode werd
de prijs overeenkomstig de bestaande
usance verhoogd met het gebruikelijke
prijsverschil ad f 0.15 en dus gebracht op
f 1.45. Met ingang van 19 October j.l. werd.
echter reeds op grond van verschillende
voor het veehoudersbedrijf ongunstige om-
standigheden een belangrijke verhoging
toegepast en wel tot f 1.60.

Terwijl andere jaren het winterhalfjaar
op l April eindigde, besloot de minister dit
jaar de prijs van f 1.60 gedurende April
te handhaven en wel om tegemoet te ko-
men aan de moeilijke positie der veehou-
derij door de harde winter.

Om nu nog verder aan de moeilijkheden,
waarin de veehouderij' verkeert, tegemoet
te komen (ziekten pnder het vee, gebrek
aan hooi en ander ruw voeder, hoge stroo-
prijzen en lagere melkproductie), heeft de
minister per 2 Mei de zomerboterprijs
vastgesteld op f 1.55 per K.G. Deze prijs
ligt dus 25 cent hoger dan die van f 1.30
in de zomer van het vorige jaar.

HEFFING OP MARGARINE EN
VETTEN 80/0 HOGER.

De minister acht het gewenst de gebrui-
kelijke prijsverhoudingen tussen boter,
margarine, vetten en oliën te handhaven.
In verband met de vaststelling van de
boterprijs op f 1.55, waardoor de grond-
prijs van de boter met 10 cent per K.G.
verhoogt, dient de heffing op margarine
met 8 procent te worden verhoogd, ter-
wijl ook de heffingen op oliën en verten
met eenzelfde bedrag moeten stijgen. Hier-
bij moge er aan herinnerd worden, dat bij
de verhoging van de winterboterprijs tot
f 1.60 in October 1939 een verhoging van
de heffing op vetten en oliën geheel ach-
terwege is gebleven, terwijl die voor mar-
garine 8 procent bedroeg. De minister be-
treurt het, dat hij tot deze maatregel,
welke de kosten van het levensonderhoud
uiteraard zal verhogen, is moeten over-
gaan, doch in de gegeven omstandigheden
is het hem in het belang der veehouderij
niet mogelijk een ander standpunt in te
nemen. De prijs van de vplksmargarine
en het volksvet zal niet gewijzigd worden,
zodat het minst-draagkrachtige deel on-
zer bevolking niet wordt getroffen.

De verhoging der heffing OD margarine
enz. is eveneens op 2 Mei ingegaan.

OOK DE SUIKER WEER DUURDER.
Met ingang van l Mei is de suiker-

accijns met f 2.25 per 100 K.G. verhoogd.
Het gevolg hiervan is, dat de winkelprijs
l cent per halve kilo is gestegen en daar-



door gebracht op 26 cent per halve kilo.
De huisvrouwen van de werkende en

werkloze arbeiders moeten in deze tijd
van week tot week vaststellen, dat de ach-
terstand steeds grooter wordt en bij lan-
gere duur niet meer in te halen zal zijn.

VERNIETIGING VAN WAARDEN
EN MENSENLEVENS.

De Britsche admiraliteit publiceert van
week tot week cijfers omtrent de verliezen
van de koopvaardijvloten door de zee-
oorlog.

In de tweede helft van April werden
in zulk een communiqué de Duitse ver-

liezen geschat op ongeveer 450.000 ton,
waarvan 114.500 ton werd buitgemaakt,
250.000 ton tot zinken gebracht door Britse
onderzeeboten sedert 13 April en 52.000
ton waarschijnlijk verloren ging bij Narvik.

De Britse verliezen aan koopvaardij-
schepen bedroegen volgens bedoeld be-
richt 672.778 ton.

Dit geldt de twee voornaamste *>orlog-
vperende landen en wij kunnen er van
op aan, dat bij het verloren gaan van deze
grote hoeveelheid scheepsruimte vele dui-
zenden zeelieden om het leven zijn ge-
komen. Maar ook de neutrale landen boe-
ken, geweldige verliezen. Volgens de En-

gelse minister van Marine zijn er van begin
September van het vorige jaar tot eind
Maart van dit jaar door de Duitse actie
ter zee bijna 200 schepen van de koop-
vaardij en vissersvloot alleen van de neu-
trale landen vernietigid en bijna 1000 zee-
lieden zijn daarbij omgekomen.

Deze dagen heeft in de jaarvergadering
van de Ned. Redersvereniging de voor-
zitter in zijn openingsrede o.m. medege-
deeld, dat sedert het uitbreken van de
oorlog tot eind Maart 23 Nederlandse
schepen met een totale inhoud van 88.109
bruto reg. ton verloren gingen en dat daar-
bij 237 mensen om het leven kwamen.

E C O N O M I S C H E K R O N I E K
Keynes,

de omgekeerde Douglas
Neen, de wereld is weinig gebaat met

„uitvindingen" op het punt van rationeler
inrichting van het economische leven, zo-
als wij die de vorige maal leerden kennen
onder de benaming „Sociaal Crediet". De
lust is ons ook al eens bekropen, een kro-
niek te wijden aan dien anderen „genialen
uitvinder" tot gezondmaking van het kapi-
talistische stelsel. Wij bedoelen den heer
Sickesz, den man van de advertentie-arti-
kelen, Quo Vadis? Ook door hem is de
oplossing van het probleem gezocht in het
scheppen van koopkracht. In dit geval
scheppen van koopkracht voornamelijk
door sneller afschrijven op, gepaard aan
vernietiging van de productiemiddelen enz.
en daardoor het verschaffen van arbeid,
met loonbetaling, voor de productie van
nieuwe machines enz. Wij willen er hier
niet veel meer van zeggen. Vooral inter-
nationaal gedacht is het niet minder fan-
tastisch als de plannen van „Sociaal Cre-
diet" en vast staat, dat deze echte crisis-
producten bij het uitbreken van de oorlog
hun aantrekkingskracht zijn of zullen gaan
verliezen, vooral omdat de economische
oorlog juist een omgekeerde politiek vor-
dert. En. . . . aan het einde van de strijd
zullen de problemen op andere wijze wor-
den gesteld en .... naar wij hopen, opgelost.

Het is in dat verband niet onaardig op
te merken, dat de heer Sickesz na het uit-
breken van de oorlog in twee verschil-
lende artikelen, ook een volkomen ver-
schillende moraal naar voren bracht. Op
25 Februari 1940 schrijft hij met betrekking
tot de arbeidslonen en volkomen in strijd
met zijn theorieën van schepping van koop-
kracht het volgende:

„Stijgen dus (als gevolg van de oorlog.
Tj. W.) de kosten van levensonderhoud
dan geef ik onmiddellijk toe, dat het moei-
lijk is om dan maar met een breed gebaar
te zeggen: „Gij werknemers krijgt geen
cent loon meer" (de breedheid van dat
gebaar ontgaat ons enigszins. Tj. W.), doch
evenmin is het. juist en met het oog op de
beruchte vicieuze cirkel zelfs fataal, om
bij 5 of 10% stijgend index-cijfer, onmid-
dellijk 5 of 10% loonopslag te geven. Ook
hier is de middenweg m.i. de beste en de
meest billijke. Met andere woorden, bij
een stijging van het indexcijfer van 5%,
acht ik het gewenst de lonen met 21/2°/o te
doen stijgen en bij een stijging van 10%
met 5°/o."

Dat is, en de heer S. zegt het ook met

dezelfde woorden, „het dragen van de
lasten van de oorlog".

Op 3 Maart 1940 verscheen er een nieuw
artikel van zijn hand in „Het Handels-
blad", verlucht met een tekening, voor-
stellende een rijk diner van in prachtige
toiletten gestoken dames en heren. Wij
troffen in de tekst aan:

„Wie dus tijdens deze oorlogsjaren over
voldoende middelen beschikt, kan zijn va-
derland geen betere dienst bewijzen dan
door zijn uitgaven op te voeren, belangrijk
op te voeren zelfs.

„Koopt voor Uw vrouw een nieuwe
bontmantel, of schenkt haar juwelen — ga
meerdere malen naar de schouwburg; koopt
het schilderij, dat in de kunsthandel Uw
aandacht trok, doch dat ge om zuinigheids-
redenen niet hebt willen kopen. Laat door
een beeldhouwer of houtsnijder een kopje
maken van Uw dochtertje van 7 of 8 jaar
— geeft, terwijl de strijdende legers tot aan
de tanden gewapend gereed staan om
elkaar te bespringen, in het hoge Noorden,
in Finland dagelijks gestreden wordt en
in Nederland enige honderdduizenden
krachtige mannen klaar staan om de Ne-
derlandse onafhankelijkheid te verdedigen
— geeft - - ik herhaal het - - als schrille
tegenstelling met dit alles aan Uw vrien-
uen diners en soupers, met rijk beladen
tafels - - tot pure ondersteuning van de
grote uitgaven van onze staatskas."

Men wrijft zich de ogen uit en vraagt
zich het eerste ogenblik af, of het wellicht
sarcastisch bedoeld is. Maar dat is niet het
geval.

Dubbele moraal, die verheerlijking naast
elkaar van aanpassing aan armoede en
zwelgerij in overdaad? Ja, maar dan toch
zeer welbewust. Want de heer S. is zo ver-
standig geweest plaat en tekst van dit
laatste artikel niet in arbeidersbladen op
te nemen, althans in „Het Volksblad" ver-
scheen een andersluidend artikel.

Maar niet de heer S. maar Keynes en
het Engelse economische leven verdienen
onze aandacht; het vatbaar worden van
de Engelse bezittende klasse voor een sys-
teem van geleide economie, dat de toets
der kritiek met de Duitse totalitaire econo-
mie kan doorstaan en dat in dat streven,
daarop steeds meer zal gaan gelijken als
twee droppels water, of als twee vruchten
van. . . . dezelfde boom.

Wij brengen vandaag wel erg veel cita-
ten, maar het komt ons toch het beste
voor, Keynes' theorie over „gedwongen
sparen en verbruiksbeperking" duidelijk te
maken met een kort uittreksel uit zijn
brochure: „Hoe betalen wij de oorlog?"
Allereerst maakt hij bezwaar tegen de tot

nu toe gevolgde methode van de regering
tot het voorkomen van prijsstijging. Daar-
naast acht Keynes het niet mogelijk alle
oorlogslasten uit belastingen te betalen, al
moet het middel der belastingen krachtig
worden gehanteerd. Het grootse van zijn
ideeën schuilt echter in het plan tot ge-
dwongen sparen, zoals dat ook in Duitsland
al toepassing vindt. Wij lezen daarover:

„Tenzij wij eerst alle surplus aan koop-
kracht uit de markt hebben genomen, zal
de subsidiëring van de kosten van levens-
onderhoud, waartoe de regering thans
is overgegaan door het kopen van oorlogs-
benodigdheden enz,, de schatkist steeds
dieper in het moeras leiden. Wanneer ech-
ter overgegaan wordt tot het stelsel van
gedwongen sparen uit de inkomens, zal het
systeem sterker staan. Het is als met de
verkeersregelen: Zij strekken tot ieders
voordeel, niemand wordt er door bena-
deeld. Dat heeft met beperking van de
vrijheid niets uitstaande."

„Het verbruik is in de eerste oorlogs-
maanden ongetwijfeld groter geweest dan
de productie, hetgeen vanzelfsprekend niet
zo kan blijven."

„Een deel van de lonen moet worden
ingehouden en het verbruik daarvan, de
besteding voor consumptie, onmogelijk ge-
maakt. Dat deel is bestemd als lening aan
de schatkist, totdat de productieve krach-
ten weer kunnen worden aangewend voor
de behoeftenbevrediging van het volk, dat
is dus na de oorlog. De arbeiders zullen
„een claim op de toekomst ontvangen".

Er zou voorts een rantsoenering moe-
ten worden doorgevoerd voor de eerste
levensbehoeften, waarbij weinig verschil
in persoonlijk gebruik is, b.v. brood en sui-
ker. Artikelen waarvan het verbruik door
„smaak en mode" bepaald wordt, dienen
echter vrij te worden gelaten. Zoals
de lezer ziet, is er hier sprake van enig
contact tussen Sickesz' begrippen van las-
tenverdeling en van Keynes! De regering
heeft medegedeeld, dat Keynes' plannen
worden bestudeerd. In economische en fi-
nanciële kringen stijgt de belangstelling
er voor en nog onlangs heeft Reginald Mc
Kenna, één der leiders van de grote ban-
ken en tijdens de vorige oorlog kanselier
van de schatkist, zich op vele punten als
voorstander ontpopt, al ging dat gepaard
met de opmerking, dat hij het publiek voor
het „gedwongen sparen" nog niet rijp
achtte.

Maar wat niet is, kan komen. En de
vrees voor voortgaande en al te omvang-
rijke inflatie (het pond maakt het toch al
slecht), zal een aansporing zijn, het publiek
te dezer zake „rijp te maken".



Dat de prijsstijgingen, ondanks regerings-
maatregelen, toch wel van behoorlijke om-
vang zijn, blijkt uit de volgende officiële
cijfers betreffende het levensonderhoud. De
stijging is in percenten uitgedrukt op de
basis-van het levensonderhoudVan Juli 1914.

Augustus 1939 . . . . 55
September 1939 . . . . 55
October 1939 . . . . 65
November 1939 . . . . 69
December 1939 . . . . 73
Januari 1940 . . . . 74

De Engelse vakbeweging heeft op grond
van deze en andere gegevens betreffende
de totaal loonsommen een becijfering sa-
mengesteld, waarvan de indexcijfers uit-
wijzen, dat niet alleen de lonen niet wer-
den verhoogd in verhouding tot de stijging
van de kosten van levensonderhoud, maar
dat zelfs met inbegrip van de lonen van de
nu tewerkgestelde, vroegere werklozen het

totaal werkelijk inkomen is gedaald. Hier
volgen de cijfers, waarbij uitgegaan is van
1925/29 100.

Nominale Werkelijke- Totaal ult-
lonen (dus lonen (lonen betaalde

lonen gewoon dus niet in Icon-
in munteen- echtneming sommen

heid met v. h. verschil aan indu-
elkaar ver- inlevens- strlele

^ geleken) onderhoud) arbeiders

Augustus 1938 103.5 111.9 109.8
Augustus 1939 104.1 113.3 116.1
September 1939 104.1 106.6 108.7
October 1939 104.2 104.1 105.7
November 1939 106.9 104.3 106.1 .
December 1939 108.7 105.4 107.7

De eerste kolom wijst dus wel aan, dat
er sedert het begin van de oorlog sprake
is van verhoging van de lonen, maar
kolom 2 toont aan, dat die loonsverhoging
niet alleen ten achter bleef bij de stijging
van de kosten van levensonderhoud en dus
eigenlijk neerkwam op verlaging van de

Ionen, maar ook, dat de gunstige ontwikke-
ling van de cijfers van kolom l en 2 tot
het begin van de oorldf, in December 1939
reeds was omgeslagen in een nadelige ont-
wikkeling. Kolom 3 toont ons, dat de to-
tale koopkracht van alle Engelse industrie-
arbeiders in de gegeven 4 of 5 oorlogs-
maanden is teruggevallen van 116.1 tot
107.7 ondanks de meerdere oorlogswerk-
zaamheden.

Wij beschikken niet over cijfers van jon-
gere datum, maar zeker zal de tendens
aanwezig zijn om steeds slechter uitkom-
sten te verkrijgen. Wanneer straks Keynes'
plannen uitvoering vinden, dan zal van
deze lonen dus nog moeten bespaard om ...
een claim op de toekomst te ontvangen. Die
toekomst is een waardeloos pond sterling.
Zou de arbeidersklasse tegen die tijd geen
andere claims ter vereffening aanbieden?
Fr. Tj. W.

Acties en Loonbewegingen*
DREIGEND CONFLICT IN HET LANDBOUW-
BEDRIJF.

In het landbouwbedrijf in de provincie Gro-
gïuigen en N.O. Drente dreigt een con-
fliefc Na langdurige onderhandelingen is men
;het niet eens kunnen worden, over de collec-
tieve arbeidsovereenkomst voor het jaar 1940—
1941, die einde April van dit jaar ten einde
liep. Toen is de rijksbemiddelaar er bij te pas
•gekomen. In een conferentie van lange duur,
•waarin beide parrijen hun mening hebben ten
•beste gegeven, kon men niet tot overeenstem-
ming komen. De rijksbemiddelaar heeft toen
tenslotte arbitrage voorgesteld.

Ten aanzien van de besturen van de Chr.
en R.K. Landarbeidersbonden hebben wij in dit
conflict met hetzelfde standpunt te maken als
in het veenbedrijf. Zij stellen zich op het
standpunt, dat zij verplicht zijn op grond van
hun reglementen arbitrage te aanvaarden, wan-
neer deze wordt aangeboden. Een andere hou-
ding wordt in dit loonconflict aangenomen door
het bestuur van de moderne landarbeiders-
bond. Het verklaarde, dat het arbitrage-voor-
stel van den rijksbemiddelaar geen basis bood
om overeenstemming te verkrijgen.

De vorige week Dinsdag is te Groningen een
drukbezochte bijeenkomst gehouden van Fe-
deratie- en afdelingsbesturen van de moderne
landarbeidersbond in de districten Hoogland,
Fivelinge, De Marne, Sauert-Adorp, Noordelijk
Westerkwartier, Wolstréken, Oostelijk Groningen,
de Groningse en Drentse veenkoloniën ten Boer.
Deze vergadering nam met verontwaardiging
kennis van de weigering van werkgeverszijde
om over de door de samenwerkende land-
arbeidersbonden ingediende loonvoorstellen in
onderhandeling te treden. Onder deze om-
standigheden meende de vergadering, dat het
^arbitrage-voorstel van den rijksbemiddelaar geen

Cbasis bood voor het verkrijgen van overeenstem-
mlög en zij droeg het hoofdbestuur van de

- moferne bond op maatregelen te nemen, welke
onder de gegeven omstandigheden noodzake-

; lijk ;*$».
Welke maatregelen het hoofdbestuur van de

-moderne landarbeidersbond zal nemen is nog
•niet bekend. Het zal voorlopig "de vraag zijn
.ihoe de werkgevers op deze houding van de
: moderne bond, waarin de betrokken landar-
Ibciders overwegend zijn georganiseerd, zullen
:reage*en. Zou het in genoemde streek in het
ilandbowwfoedrijf tot een staking komen, dan
'betreft het hier ongeveer 10.000 arbeiders. In
«de komende dagen zullen wij hierover meer
wernemen.

CONFLICT TAPIJTFaBRIEKEN TE OSS
OPGELOST.

De vorige week is te Oss in het gebouw van
<de R.K. Textielarbeiders"bond St. Laimbertus
•met het personeel vergaderd, dat betrokken
was bij het dreigend conflict bij 'de N.V. Gebr.
van den Berg'h's Koninklijke Fabrieken. De di-
•rectie had verlaging van de tarieven willen
Invoeren, doch deze had nu na bemoeiing van
'den rijksbemiddelaar bepaalde voorstellen ge-
(daan, welke nu, na langdurige discussie, op ad-
wies van Jhet hoofdbestuur voorlopig voor de tijd

van acht weken werden aanvaard.
De voorstellen van de directie houden o,m.

in, dat de standaardionen niet verlaagd zullen
worden en dat door technische verbeteringen
pok geen sprake zal zijn van verlaging van het
arbeidsloon.

MIJNBEDRIJF.
Ook de besprekingen, die op 19 Aparil in de

Contact-Commissie voor het Mijnbedrijf zijn
gevoerd, hebben geen verbetering van de lonen der
mijnwerkers en zelfs geen tegemoetkoming aan
de laagst bezoldigden opgeleverd. In de „Wer-
ker", orgaan van de moderne Mijnwerkersbond,
van 27 April j J. worden daarover nadere be-
schouwingen gehouden, die uitmonden in de
woorden: „Wij zijn teleurgesteld, maar niet
ontmoedigd. Wij komen terug".

Een ander resultaat was niet van de onder-
handelingen te verwachten, aangezien het be-
stuur van de R.K. Mijnwerkersbond de looneis
niet steunde en verklaarde voorkeur te geven
aan verbetering der pensioenen.

Dat intussen de paarden, die de haver ver-
dienen, in dit geval de mijnwerkers, die de
overvloedige winsten van de mijnkoningen en
aandeelhouders voortBrengen, ook afgezien nog
van het loonvraagstuk, in een allesbehalve be-
nijdenswaardige positie verkeren, wordt den
lezer duidelijk, wanneer hij van het volgend
in de ^Werker" overgenomen stuk uit de
„Limburger Koerier" onder het pseudoniem
„Een mijnwerker" kennis neemt:

„Wij zijn ondergronds in een pijler, 't is bijna
„schicht", 'n 'Arbeider zïf te zwoegen aan de
laatste rest kool, maar hij zal klaar komen,

Nu ko<mt de opzichter en begint daar tegen
dien arbeider uit te pakken, dat hij niet ge-
noeg gedaan heeft en dat zijn stuk niet in
orde is, enz.

Zelfs dreigt hij hem met boete of dat hij
zich zal moeten melden bij meester- of hoofd-
opzichter, of iets dergelijks.

Toch heeft die betreffende arbeider zich de
gehele schicht afgebeuld, om toch maar te zor-
gen, dat zijn superieuren tevreden over hem
zijn.

Dezen zijn echter niet gauw tevreden. Me-
nigeen zal zich afvragen: Waarom gaat de
arbeider niet tegen den opzichter in, als hij
weet, dat hij hef recht aan zijn kant heeft'?

De meeste arbeiders durven niet voor hun
recht op te komen, omdat zij van te voren al
weten, dat zij toch de dupe worden.

Als de ondergrondse arbeiders, die op posten
werken, boven komen, wil wel is waar de een
voor de ander niet weten, dat hij „op" is,
maar ze zijn op, lichamelijk moe en geestelijk
afgestompt.

Zo'n afgestompte arbeider moet zich gaan
verdedigen. Hij verlangt te rusten en men
laat hem maar netjes in de rij bij de andere
zondaren een half uur a drie kwartier wach-
ten en op slof van zaken trekt hij nog aan het
kortste eind, ook al heeft hij gelijk."

Alleen door een eensgezinde fof de strijd be-
reide organisatie van mijnwerkers zal aan der-
gelijke toestanden paal en perk kunnen wor-
den gesteld.

DE R.K. MTJNWERKERSBOND WIL
SAMENWERKING.

De directies hebben toegezegd / 600.000 te
storten ten behoeve van de pensioenverzekering
van de mijnwerkers. Hoewel dit door het hoofd-
bestuur van de R.K. Mijnwerkersbond wordt
toegejuicht, acht het deze toezegging toch on-
bevredigend. De R.K. bond heeft nu aan de
moderne Mijnwerkersbond voorgesteld na te
gaan of een gemeenschappelijke basis voor toe-
komstig optreden kan worden verkregen om,
nu de houding van de mïjhdirecties met be-
trekking tot de pensioenverzekering onbevre-
digend moet worden geacht, te trachten den
mijnwerkers zo nodig in andere vorm aandeel
in de gunstige gang van zaken te- verschaffen.
Ter behandeling van deze vraag wordt' voor-
gesteld een bijeenkomst te houden van de da-
gelijkse besturen der mijnwerkersbonden.

STAKING WERKVERSCHAFFING IN TWENTE
Begin deze week zijn enige honderden arbei-

ders in de werkverschaffing, die uitgezonden
zijn door de gemeenten Enschede, Hengelo en
Almelo in staking gegaan. Volgens de „N.R.C."
van 'Dinsdagavond waren er alleen 600 Almelose
stakers. Het aantal Enschedese stakers zal
zeker wel even groot zijn.

Reeds lang was er ontevredenheid onder de
tewerkgestelden en dat wisten de autoriteiten
ook wel. Door onze plaatselijke N.A.S.-beweging
is daarop meermalen de aandacht gevestigd,
doch het schijnt steeds zo te moeten gaan, dat
men eerst dan aandacht aan grieven en mis-
standen in de werkverschaffing schenkt, wan-
neer de arbeiders ten sloffe te hoop lopen.

Eén der grieven is, dat de tewerkgestelden
zulke lange dagen moeten maken. Reeds 's mor-
gens om 6 uur vertrekken de autobussen, zodat
de arbeiders als regel om half zes van huis
moeten. Zij komen dan niet voor half acht
's avonds weer thuis. De vraag is nu, dat de
bussen om 7 uur v.m. vertrekken. Tevens willen
de tewerkgesfelden 's avonds wat vroeger in de
plaats hunner inwoning zijn. Verder vragen
de arbeiders van Almelo 15 pet. duurfefoeslag,
inplaats van de in December door den minister
toegekende 5 pet.

De minister neemt het standpunt in: de wer-
ken blijven open; steun in welke vorni ook,
wordt niet verstrekt.

RIJKSPERSONEEL
Nog geen loonsverhoging.

Opnieuw is de vraag van een duurtefoeslag
voor het rijkspersoneel 'in de Centrale Com-
missie voor Georganiseerd Overleg aan de orde
geweest. Ook nu werd geen overeenstemming
bereikt.

De regering heeft in deze verklaard, dat het
op dit ogenblik nog niet gewettigd is een
duurtefoeslag toe te kennen. Dit zal wel het
geval zijn, wanneer het indexcijfer in verhouding
tot dat van de periode 1937—1938 met 10 pet.
zal zijn gestegen.

Op dat tijdstip zou de regering bereid zijn
een duurtebijslag van 5 pc'f. toe te kennen aan
gehuwde ambtenaren en daarmede gelijkstaan-
den met een bruto inkomen van ten hoogste
/1800.

Dat de houding van de regering in deze onder
het overheidspersoneel ontstemming verwekt,
daaraan behoeft niet te worden getwijfeld.
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O F F I C I E E L

„De Arbeid" in nieuw formaat.
Omstandigheden van verschillende aard hebben geleid tot een bespreking van het

D.B.—N.A.S. met de landelijke leiding van N.A.S.-federaties. Deze bespreking heeft op
Zondag 28 April plaatsgevonden en gold de bladen, die in onze beweging worden uit-
gegeven.

Het resultaat van het gevoerde overleg is, dat met name ,,De Arbeid" met ingang
van dit nummer in een nieuw formaat uitkomt, terwijl tevens is vastgesteld, dat de
Federaties gebruik van de gemeenschappelijke krant kunnen maken voor haar publi-
caties. Dit kon altijd, doch de bedoeling is regelmatige medewerking van zoveel mo-
gelijk Federaties te verkrijgen.

Tevens zal bijzondere aandacht geschonken worden aan de verzorging van sociaal-
economische onderwerpen.

Met de wijziging van het formaat is bereikt, dat dezelfde hoeveelheid capie
wordt verwerkt, die voorheen gebracht werd. Voor de lezers, die een verzameling aan-
leggen van de krant is het voordeel verkregen, dat het nieuwe formaat zich beter leent
tot inbinden dan het oude.

Wij nemen aan, dat de wijziging de instemming van onze lezers zal hebben ook al
is niet gewacht op het einde van het jaar. Het ongerief, dat ontstaan kan voor hen, die
de krant bewaren, dat zij in 1940 met twee formaten te dcjen hebben is ondergeschikt
aan het belang der verandering.

Plaatselijke Correspondentie*
GRONINGEN.

Een besloten vergadering, die onmogelijk werd.
Omdat het „vrije" Nederland „demokratisch"

geregeerd wordt, werd de door het P.A.S.
(N.A.S.) georganiseerde openbare l Meivergade-
ring verboden. Het plan van het P.A.S.-bestuur
de aldus verboden openbare bijeenkomst om
te zetten in een besloten Meivergadering, uit-
sluitend toegankelijk voor N.'A.S.-leden met
hun vrouwen, weard door de politie-autoriteiten
doorkruist door de mededeling, dat de vrouwen
der N.A.S.-leden geen toegang zouden hebben;
dat het toneelgezelschap geen toegang zou krij-
gen; dat de Rode Makkers-groepen de toe-
gang geweigerd zouden worden en dat zelfs
den spreker, Molenkamp uit Arnhem, de toe-
gang geweigerd zou worden. Een en ander
omdat geen van hen leden van het P.A.S.-
Groningen zijn. Strenge controle zou door de
politie worden uitgeoefend. T)e besloten bij-
eenkomst werd dua formeel niet verboden, doch
de beperkende bepalingen waren van die aard,
dat zij praktisch toch op een „verbod" zijn
neergekomen. Onder deze omstandigheden, en
mede door het feit, dat een en ander eerst
op het laatste moment bekend werd, moest
van het houden van de Mei-bijeenkomst wor-
den afgezien.

Het pleit niet voor de S.D.A.P. en moderne
vakbeweging, dat aan deze organisaties wél
vergund was een besloten Mei-bijeenkomst te
houden, die toegankelijk was voor leden mét
huisgenoten.

Laat het reactionnaire optreden der autori-
teiten ten aanzien van onze beweging voor de
N.A.S.-leden een krachtige aansporing zijn meer
activiteit aan de dag te leggen en beter, dan tot
nu toe het geval is geweest, te tonen, dat het
hen ernst is met hun lidmaatschap van het
N.A.S. Lauwheid en laksheid dienen op zij
te worden gezet en daarvoor in de plaats dient
het élan en de vastberadenheid van den be-
wusten klassenstrijder te komen. ~W. A. B.

AMSTERDAM.

P.O.C. Filmochfend.

Voor een goed bezette zaal begon op 14 April
de heer Bern. Drukker, organist van Cinema
Royal, met de massazang, welke net als de
vorige maal weer zeer geslaagd is en waarmee
wij het volgende seizoen gerust weer een of
meerdere malen kunnen komen.

De spreker kam. H. Sneevliet besprak de
toestand van ds vakbeweging in het algemeen
en was van mening, dat de vakbeweging meer
over ging hellen naar verzekeringsinstituut dan
naar strijdorganisatie. Dat door velen de con-
tributiecenten beschouwd worden als een potje,
als een noodzakelijk kwaad. Spreker hoopt, dat
hierin spoedig verandering zal komen en dat de
organisatie weer een beweging zal worden van
werkelijk strijdwillende arbeiders.

Nadat er nog een paar liederen waren ge-
zongen betrad kam. H. Bartels het podium om
het sluitingswoord uit te spreken, inplaats van
kam. Dijkstra, welke door ziekte verhinderd
was dit te doen.

(Corr.)

ROTTERDAM.

Rotterdammers, aangepakt.
De plaatselijke jeugdraad heeft een circulaire

aan de leden van het P.A.S. roridgezonden. In
deze circulaire betoogt het bestuur van de
Plaatselijke Jeugd-Raad, dat brede hulp ge-
boden is om te bereiken, dat evenals vorige
jaren, weer een aantal kinderen naar ons mooi
vacantie-oord te Beekbergen kan gaan.

10 dagen naar Beekbergen, het kost per kind
een heel bedrag. Het wordt de laatste jaren er
niet gemakkelijker op, in deze te slagen. Niet-
temin heeft het bestuur het hoofd er toch weer
flink voorgezet, en na ernstige overweging en
beraad gezegd: hef moet. De laatste jaren zijn
bijna een honderd kinderen weg geweest. Wij
hebben ons voorgenomen, dat dat ook nu weer
moet. De ouders van onze bleekneuzen zijn
uiteraard niet in staat om de kosten te
dragen. Zij betalen een bepaald bedrag en de
rest moet er langs een of andere weg komen.
Wij hebben evenals vorige jaren, een verloting
lopen, een z.g, secondenverloting, waarop de
goedkeuring van B. en W. is verkregen, en
waarin een gouden heren- en dameshorloge
wordt uitgeloot.

De prijs van de loten bedraagt slechts 5 cent.
Natuurlijk kopen heel wat mensen een lootje,
maar waar het om gaat, is, dat wij nog een
aantal kameraden leden en vrouwen moeten
hebben, die ons helpen met de verkoop. Het is
in wezen toch een kleinigheid om in de tijd
van de maanden, die ons nog resten, een boekje
loten van 60 stuks aan den man te brengen. Met
enige goede wil is ieder lid van onze beweging
hiertoe in staat.

Wij beleven heel moeilijke .tijden, wij weten,
dat heel velen van onze leden het zeer hard
hebben te verantwoorden, maar laten wij pro-
beren, wat de laatste jaren nog steeds is gelukt,
ook dit jaar weer voor elkaar te krijgen.

Met het parool: 100 kinderen deze zomer
naar Beekbergen, gaan wij in zee. De verloting
loopt reeds, kameraden helpt mee. Boekjes lo-
ten om te verkopen zijn elke dag verkrijgbaar
op ons kantoor Maasstraat l b.

Actieve N,A,S»-leden
zijn in het IS F,

Uit de Bouwvakfederatie
Mededeling van hef Federatiebesfuur.

Ons bereikte de mededeling, dat tussen Dins-
dag 30 April <A Donderdag "2 Mei 1940, vanuit
een directiekeet bij een bouwwerk 43 vacantie-
bons ter waarde van /1.15 elk, door onbevoegde
handen zijn medegenomen. De bonnen zijn ge-
stempeld niet de beginletters van de Nederl.
Aanneanersbond en Patroonsbond voor de
Bouwbedrijven, dus N;A.P.B. en het disfricts-
nummer 83, terwijl ze voorts zijn genummerd
van 155258 tot en met 155300. Het feit is
gepleegd te Utrecht. In andere vorm is deze
mededeling aan enige onzer afdelingen door-
gegeven, doch het leek ons gewenst om er
ook langs deze weg de aandacht op te vestigen,
opdat de afdelingen er bij het innemen van bon-
nen op toezien, dat zij de hiervoorgenoemde
bonnen niet innemen. Zij zullen daardoor narig-
heden voor hen zelf voorkomen.

Mededeling van de afdeling Amsterdam.

Het afdelingsbestuur maakt bekend, dat toe-
gangskaarten voor de door de autoriteiten ver-
boden bijeenkomst, die op 28 April j.L in de
Cinema Royal zou worden gehouden, bij den
penningmeester der afdeling tot en met Don-
derdag 16 Mei a.s. kunnen worden ingeleverd,
op het kantoor Leidsegracht 36.

Na deze datum worden geen kaarten meer
ingenomen.

Aan de leden van de A.TJ?»
Kameraden, we hebben een strenge win-

ter achter de rug. Velen hadden moeilijk-
heden met het verkrijgen van kolen. Ook
de komende winter zal het niet makke-
lijker worden.

Wij hadden gemeend in contact te moe-
ten treden met een grote kolenfirma, waar-
door het mogelijk zou worden deze zomer
uw kolen reeds te bestellen.

Wij kunnen niet uitvoerig hierop ingaan1

daar de ruimte van „De Arbei£l" beknopt:
is, doch u vindt een circulaire bij de „Ar-

• beid" welke u kunt invullen en bij de
A.F.T. bezorgen (ook per post).

Wij schrijven u dan in als lid en de:
contributie wordt wekelijks opgehaald-

Nadere inlichtingen bij de A.F.T.

ARBEIDERS
VERZEKERT UW LEVEN
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