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„De kolentoeslag is verhoogd.
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Dat hiervoor de medewerking van den
minister van Financiën, aan wiens financiële
ibeleid in deze tijd toch al ontzaglijike
eisen worden gesteld, nodig was, mag niet
worden vergeten".
26 Januari 1940.

„Hef Volk"
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De ontbrekende factor
Wanneer wordt dat anders?

Bij de Amsterdamse Vuurpoften
NAUWELIJKS TOEREIKEND.
Her gaat om tienduizenden in Amsterdam,
als er sprake is van ondersteunden en armlastigen. Dat is nu al jaren het geval. In
die jaren is met het oog op de financiën
de uitgekeerde steun wezenlijk verlaagd.
Allerlei bepalingen zijn geschapen, die door
de drang om te bezuinigen werd ingegeven.
Maar zelden zijn kleine verbeteringen
tot stand gekomen, die niet opwegen tegen
het toegebrachte nadeel. De bezuinigingskoorts is overgegaan in bewapeningskoorts.
De uitgebroken oorlog heeft tot nieuwe
verzwaring van militaire lasten gevoerd.
Het zal geen eenvoudige zaak zijn om de
gemaakte extra-uitgaven te dekken. Men
wil nu eenmaal niet overgaan tot het toepassen ener financiële politiek, die het geld
zoekt, waar het nog altijd volop is. De
drang om de rijken te sparen maakt de
vooruitzichten voor de noodlijdenden wel
zeer donker. Het gaat om de levensbelangen van velen, zij leggen nauwelijks gewicht
in de schaal.
De feiten hebben aangetoond, dat er
hoogstens veel' gesproken is over ernstige
misstanden, doch dat die misstanden zelf
bestendigd zijn. In het optreden van de
Nederlandse regering is geen zichtbare verandering gekomen
dloordat twee sociaal-demokraten een
mjnistersteek verwierven.
In £een enkele daad van betekenis is hun
aanwezigheid ten voordele van de arbeiders tot uiting gekomen. Vermoedelijk zullen wij heel gauw uit de sociaal-demokratische hoek horen, wat wij zo goed kennen
met betrekking tot bestuurders van moderne vakbonden. Als die heren eens
moeten toegeven, dat zij jarenlang geen
voordelen voor de arbeiders konden bereiken, dan krijgen de gedupeerden de
schrale troost: „Als wij er niet geweest waren, dan zou alles nog veel beroerder zijn".

De uitgebroken oorlog verzwaarde in
menig opzicht het leven der gesteunden.
Officiële cijfers kwamen los, die slechts
een onvoldoende beeld geven van het duurder worden van het levensonderhoud. Toen
eindelijk een toeslag van 5% voor de ondersteunde werklozen werd vastgesteld, was
dit percentage zeker achter bij de reeds
voorgekomen prijsstijging.
Amsterdam doet graag dik. In de Amsterdamse Gemeenteraad hoort men zaak,
dat de hoofdstad op de bres staat voor1 de
sociale belangen der massa. De partijen in
de gemeenteraad - - ook de Stalinisten verklaarden in verkiezingsdagen meermalen, dat Amsterdam een „bolwerk van de
demokratie" is. Vergis je niet - - de algemene afbraak van steun en van loon is
ook in Amsterdam toegepast. Op het onderwijs is roekeloos bezuinigd. De woningvoorziening laat te wensen over. En als
door wethouders van de gemeente bij het
voorbrengen van klachten gepocht wordt
op de goedkope voedselverstrekking op 18
punten van de stad, dan doet men goed,
niet al te sterk onder de indruk te komen
van zoveel socialerigheid. Hetzelfde geldt
voor de vuurpotten van de Amsterdamse
demokratie, die bij strenge koude op verschillende plaatsen beschikbaar worden gesteld, opdat voorbijgangers zich daaraan
kunnen verwarmen.
Het uitstallen van dergelijke maatregelen
zegt volstrekt niet. dat aan de toenemende
nood van tienduizenden voldoende aandacht wordt geschonken. De particuliere
liefdadigheid, ook die van 'de kerken, heeft
niet zoveel te betekenen, dat daarop wissels
getrokken kunnen worden. Afgezien van de
vraag, of een maatschappij gezond genoemd
kan worden, die een deel van de burgers
afhankelijk laat zijn van steun en gunstbetoon, zijn wij er zeker van, dat de
uitgekeerde steun in tal van gevallen nauwelijks toereikend is.

Verleden jaar is hij verhoogd tot
f 1.30 en daarna is de termijn, waarover hij wordt verstrekt, met een
aantal weken uitgebreid
Een publieke en krachtige actie is
nodig geweest om de uitkering op
f 1.30 te krijgen. Voor normale winterseizoenen was toen de uitkering
redelijk: veel meer kan ook een werkend arbeider bij normale koude niet
aan de verwarming van zijn woning
besteden. In lauwe weersperioden is
de uitkering ten volle toereikend".
26 Januari 1940.
„Het Volk"

TOEN DE KQUDE INVIEL.
Wij 'hebben weken achtereen een onHollandse koude doorstaan. Veel liefhebbers van schaatsenrijden hebben hun hart
kunnen ophalen, als zij zich tenminste bij
het beoefenen van die sport voldoende
konden kleden. Het vroor zo hard, dat
arresleden voor de dag zijn gehaald en wij
dus weer een foto in de kranten hebben
gekregen, waarop te zien werd gegeven,
dat drie geslachten van het huis van Oranje
zich niet onbetuigd lieten bij het beleven
van de Hollandse wintersport der bourgeoisie.
Een goede geneeskundige dienst in Amsterdam maakte eens bekennd, hoe de inwoners zich moesten wapenen tegen na-

deel van de felle kou. De gegeven wenken
waren zeker wel praktisch, doch konden
daarom voor de gehele bevolking volstrekt
niet ten harte1 worden genomen. Wie daaraan denkt begrijpt wel, dat zulke wenken
onvoldoende zijn. Iedereen maakt er kennis
mee,
hoe gulzig de kachels brandstoffen
verwerken om een dragelijke temperatuur
in de woningen te verzekeren. Die brandstoffen kosten geld. De brandstoffentoeslagen voor de gelsteunden is op de extrakoude niet berekend. Met een matige dosis
hersens kan men de gevolgen begrijpen.
Het budget van de gesteunden kent geen
speling. Er is dus onmiddelh'jk een tekort,
waaruit bijzondere moeilijkheden voor de
misdeelden voortgroeien.
Wij begrijpen nauwelijks het onuitputtelijke geduld, waarmee die moeilijkheden gedragen worden. De noodzakelijkheid van
de verdediging van het eigen bestaan doet
zich in zulke omstandigheden gevoelen. Dag
in, dag uit handhaaft zich de strenge koude. Elke nieuwe dag was er meer reden
om naar voren te komen en van de gemeenschap vorderen, dat voorzieningen getroffen werden. Uit Den Haag kwam geen
enkel woord over tijdelijke verhoging van
de brandstoffentoeslag. Men leefde daar
blijkbaar in de waan, dat de toegekende 5%
wel zouden kunnen voorzien in het aanschaffen van meer brandstoffen. Men had
geen haast.
Ook in Amsterdam had men geen haast.
Het demokratische Amsterdam dacht nauwelijks aan het noodlijdende deel van het
volk. Het werd 24 Januari, voordat in de
Raad een voorstel in behandeling kwam,
dat 23 Januari door de Stalinisten was ingezonden. Het ging om een tijdelijke toeslag van een gulden op alle steunposten.
Het kan niet als een tekortkoming van de
misdeelden zelf gezien worden, dat slechts
een handje vol zich voor het Raadhuis verzamelde, toen de vergadering begon.
Evenmin, dat een aantal bezoekers, die
op de openbare tribune hadden plaats ge- ,
nomen voor het grootste deel weer verdwenen was, toen de kwestie aan de orde
kwam.
,
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SCHANDE VOOR DE SOCIAALDEMOKRATIE.
Met enige druk van buiten af zouden de
14 aanwezige sociaal-demokraten in de Raad
waarvan drie wethouders, het niet in hun
hoofd hebben durven halen om het zo
gematigde voorstel te laten kelderen. Met
21 tegen 15 stemmen is dit gebeurd. Bij
de 14 sociaal-demokratische stemmen voegden zich de liberaal Boissevain, een antianti-revolutionnair, drie christelijke-historischen en twee katholieken (de wethouder
Kropman en de advocaat van Wijk). Ook
van zogenaamde christenen is het niet te
snappen, dat zij op dat ogenblik geen naastenliefde kenden. Reeds op grond daarvan
zouden zij vóór het voorstel moeten zijn.
Naar ons begrip was het een recht van
de misdeelden om althans iets geholpen te
worden. Zo zouden ook sociaal-demokraten
het moeten zien. Zij hebben gekletst; hun
woordvoerder, de vakverenigingsbestuurder
van Eek heeft gekletst, was volkomen zijn
eigen afkomst vergeten. Meer dan andere
raadsleden sprak hij over geldende regelen,
de plicht, om de regering in te schakelen
voor het nemen van zulke besluiten. Uit
datzelfde vaatje tapte wethouder v. Meurs,
eenmaal' timmerman aan 'de gemeentetram
van Amsterdam. Voor de gehele sociaaldemokratiefractie gold, dat zij slechte politiek dreven. Zij wilden moeilijkheden vermijden voor het stadsbestuur tegenover
Den Haag. De fractie-leidster Alida de
Jong, sprak dat openlijk uit. "Zij hadden
geen hoge dunk van hun minister van den
Tempel. Hun houding stak zeier ongunstig
af bij die van de vijf katholieken, die hun
stem aan het voorstel gaven. Een onvergetelijke schande voor de S.D.A.P. van
Amsterdam. Aan die S.D.A-P- moet duidelijk gemaakt worden, dat zulk verknoeien
van arbeidersbelangen, niet geslikt wordt.
De arbeiders, vooral'de misdeelden, moeten zich zelf met het ontoelaatbare bedrijf, de verwaarlozing van hun belangen,
gaan bemoeien. Zij kunnen dat. Zij kunnen
het niet, als zij onderworpen op gunsten
blijven wachten. Zij kunnen het wel als zij
mannen en vrouwen • vastbesloten
voor hun rechten opkomen. Die arbeidersorganisaties, die veTantwoordelijkneidsge-

EEK JUIST OORDEEL
HUN „REVOLUTIONNAIRE
DEFAITISME".
In een zeer goed artikel (inkorting van
de Persdienst der Syndicalistische I.A.A.)
op de voorpagina van „De Syndicalist"
van 27 Januari lezen wij:_
„Terecht wordt er in het Bulletin van het
„Internationale Arbeidsfront tegen de Oorlog" op gewezen, dat de positie van de
revolutionnairen in Frankrijk heel veel moei'
lijker is geworden door StaJins verraad aan
de belangen van de arbeidersklasse. Zijn
verbond met Hitler betekent allerminst neutraliteit, doch een tolerante houding tegenover het Duitse imperialisme en de openlijke erkenning van het afschuwelijke naziregime met geen ander doel dan nieuwe
expansiemogelijkheden voor het Russische
imperialisme onder de vlag van hei bolsjewisme. Tegelijkertijd evenwel plaats Komintern zich theoretisch op het standpunt
van het „Internationalisme" en verklaart
zij zich „tegen ieder imperialisme". In
Frankrijk en de andere westelijke mogendheden, is zij dientengevolge defaltistisch, maar
....ten dienste van Hïtler en Sfaiin. Met
enig sociaal-revolutionnair doel of met de
belangen van het revolutionnaire proletariaat heeft dit standpunt natuurlijk niets
uit te staan. Des te .meer echter met de
belangen van het edele vriendenpaar Hitler—Stalin. Mef dit soort defaitisme kan
geen revolutionnaire beweging solidair zijn.
Evenmin als trouwens met alie andere richtingen, die zich - - zoals vele pacifisten
doen — uitspreken voor de val van Hitler,
maar van de doeleinden van de klassenstrijd
niets willen weten.
Dat de Franse Stalinisten openlijk partij
kiezen voor Hitler, verbaast niemand. Zij
scharen zich zelfs achter de „vredes"-voorstellen van Hitler."

Wij deden enkele zinnen vet zetten. Zonder voorbehoud verklaren wij ons accoord
met deze oordeelvelling. Niet genoeg kan
aan de arbeiders duidelijk gemaakt worden, dat de volksfrontetij om het fascisme
te bestrijden, beginselvarraad was uit lafheid geboren. De sedert Augustus 1939 gemaakte zwenking van het Stalinisme voerde tot de grootste zwijnerij, die ooit inr de
arbeidersbeweging vertoond is. Als de Stalinisten van heden ook in Holland weer
over strijd tegen het imperialisme spreken
en vaak Lenin aanhalen, moet niet vergeten worden, dat hun opkomen voor arbeidersbelangen hier gepaard gaat met steun
aan het monsterverbond Stalin-Hitler.
Het slot van het artikel van „De Syndicalist" verdient eveneens volle aandacht:
„De strijd gaat om het socialisme! Nadat
de oorlog een feit is geworden, moet de
volle nadruk worden gelegd op het internationalisme der arbeidersbeweging, dat
verdedigd, verdiept en uitgebreid moet worden. De gelegenheid daartoe zal komen,
vooral wanneer tengevolge van de oorlog
de Duitse arbeiders zullen beginnen, hun
verontwaardiging over hef Nazi-regime min
of meer openlijk fe ^loen blijken. Dan zal
het de taak zijn van de West-Europese en
vooral van de Franse arbeiders, te voorkomen, dat hun bourgeoisie het Duitse volk
overweldigt. Op de Duitse en West-Europese arbeiders rust dan de grote taak om
gemeenschappelijk te strijden voor een antiimperialistische vrede. Dat wil zeggen: voor
een vrede, gedragen door een socialistisch
en federalistisch Arbeiders-Europa. Op dit
doel moeten thans al onze krachten worden
gericht."

Voor een Anti-Imperialistische Vrede!
Voor een Socialistische Vrede!
Wie daarvoor ijvert, moet in Holland tot
samenwerking kunnen komen met het Internationale Arbeidersfront tegen de oorlog, dat door Hollandse revolutionnaire
socialisten gesteund wordt.
Waar een wil is, is e'en weg.
voel kennen jegens de arbeiders, moeten
haar goede diensten aanbieden aan de getrapten. Daarop komt het nu in de allereerste plaats aan. Men mag niet denken,
dat de koude wel spoedig tot het verleden
zal 'behoren. De arbeiders zijn als gesteunden zo aan de rand, dat ook los van diö
koude, sprekende verhoging van de uitkering noodzakelijk wordt.

Klasse-actie
op het Klasseironi

Onsmakelijke Soldatenlectuur.
(B.) „De Wacht" is een weekblad voor
de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandse volk, dat met instemming van den
opperbevelhebber van land- en zeemacht
wordt uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Vereniging „Ons Leger".
Een der gemobiliseerden, ergens in het
land, bracht ons een exemplaar van No. 10,
Ie Jaargang, verschenen 20 Jan. 1940 van
bovengenoemd geschrift en voegde er aan
toe, dat er grote ontevredenheid onder de
gemobiliseerden heerst over het volgende
onsmakelijke gedicht onder de titel:
„Het lied van de veldartillerie".
Wat dreunt daar op de heide?
Wat blinkt daar in 't verschiet?
Het dondert tussenbeide
't Schone krijgsmanslied!
Hoe blinken daar de zwaarden.
Wat forse melodie!
Wat rennen daar die paarden,
't Is de veldartiljerie!
De kruitdamp is hun leven,
't Kanon is hun banier!
De hoop daarvoor te sneven,
Bezielt elk kanonnier.
Zij haken naar de strijde
Voor Vaderland en Vorst,
Voor land en Koning beide
Klopt steeds hun mannenborst!
Van 't paard naar 't stuk gevlogen
Dra dondert reeds een schot.
Weer vlug vooruit getogen,
Vernielt hij 'svijands rot.
Rent d'overmacht hem tegen,
Manmoedig staat hij pal.
Koopt door zijn dood de zege
En juicht nog in zijn val.
Maar ook in tijd van vrede
Blinkt steeds de kanonnier!
En meisjes, schoon van leden,
Zijn op zijn liefde fier!
Waar moed zit, heerst ook trouwe
Met kracht, nooit uitgeblust;
Daarom, de schoonste vrouwen
Heeft hij, naar hartelust!
Hoera! dus voor ons wapen,
tang leev' de kanonnier!
Lang leev' die forse knapen,
Des legers schoonste sier!
Hun leus zij steeds: te strijden,
Werwaarts ook d'Eer hen zendt.
Voor land en Koning beide
Tot roem van 't Regiment!
Is het niet schoon? Is het niet verheffend,
dat de dichter aan de jongens van de
veldartillerie niets beters heeft te vertellen,
dan dat zij haken naar de strijd en zich
daarbij gelukkig mogen achten als kanon-

nenvoer dienst te doen. En wat te zeggen
van de dichterlijke opvoedende waarde,
als de dichter aan den kanonnier voorhoudt,
dat deze, zo hij niet aan sneven toekomt,
de schoonste vrouwen naar hartelust te
zijner beschikking heeft?
Als zulke taal onder Nederlandse soldaten aan den man wordt gebracht, dan
denkt men zich verplaatst in Nazi-Duitsland of fascistisch Italië, waar de bevolking
wordt geleerd de oorlogsgod als bet mooiste
en het schoonste te beschouwen.
Dat Nederlandse soldaten van dergelijke
prikkellectuur niet gediend zijn, kan o.a.
ook hieruit blijken, dat de burgerlijke
„Utrechtse Courant" op het gedicht aanslaat en er van zegt: „Dat is wati je noemt
leeuwenvoer". Na met bet gedicht de draak
te hebben gestoken, zegt de „U. Crt.":
„Maar in alle ernst zou ik toch onzen echten dichters willen verzoeken, den Nederlandsen soldaat aan behoorlijke liederen te
helpen".
Wij zeggen, dat het een bedenkelijk verschijnsel 'is, dat den gemobiliseerden dergelijke onsmakelijke lectuur te verwerken
wordt gegeven. Zou de heer Van 't Hoff
van de V.A.R.A. niet eens op een Zaterdagmiddag, wanneer hij als regel voor de
microfoon zoveel schoons ovet het Nederlandse leger laat vertellen, een gemobiliseerde aan het woord laten, maar dan een,
die ronduit zijn mening mag zeggen over
„Het Lied van de veldartillerie" in „De
Wacht"?
Onderschrift:
Althans een deel van dit schone lied — het
eerste deel -- bestond al vijftig jaar geleden.
Ik herinner mij de teksf van de eerste coupletten heel goed. Omdat er sprake is van een
„vaderland met een vorst" en dit sedert 1890
niet meer bestaat, vindt men ook daarin een
aanwijzing van de hoge leeftijd van dit schoons.
Bij het lied behoort een levendige wijs. Vermoedelijk is de staat van jongere datum. Men
moet toegeven, dat in dit geval het venijn niet
in de staart ïit. Maar men moet daarbij erkennen, dat het geheel geen hoge dunk geeft
van de beoordeling van de geestesgesteldheid
van „Neerlands zonen". Er bestaat veel meer
van dat zelfde allooi en triest is het nog al
eens via de radio te horen, dat een aantal frisse
jonge kerels zich op voor hen belegde ontspanningsavonden inspant om de zouteloze deunen
op volle kracht mee te zingen. Het beroep van
de „Utrechtse Courant" óp „echte dichters"
om betere waar voor de soldaten te leveren,
kan reeds daarom geen succes hebben, omdat
dergelijke leveranties nooit op de weg van echte
dichters liggen. Houden die zich met militairisme en oorlog bezig, dan ontstaan yerzen als
Van Collum bracht, die zorgvuldig aan soldaten
onthouden worden en ook in arbeidersvergaderingen niet meer mogen worden gedeclameerd.
Mobilisatie en oorlog zijn een slechte tijd
voor het geestelijke leven der massa.
Red. „Arbeid".

DE EERSTE STAP
Hef voorontwerp v. d. Tempel.
n.
(W. A. B.) Aan het slot van ons eerste
artikel*) over bovengenoemd onderwerp,
deden wij de toezegging, in een vervolgartikel het door den minister van Sociale
Zaken bij de Hoge Raad van Arbeid aanhangig gemaakte voor-ontwerp van een
wettelijke vacantie-regeling voor werknemers aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Wij hadden daarbij de verwachting, over het voor-ontwerp zélf te kunnen beschikken. Dit is ons echter niet mogen gelukken, zodat wij genoodzaakt zijn
ons bij de behandeling van het voor-ontwerp te bepalen tot de gegevens, die over
de toelichting tot het voorontwerp door
de dagbladpers werden verstrekt.
WETTELIJKE REGELING
NOODZAAK.
De minister is van oordeel, dat voor
vacantie, te geven aan werknemers, een
wettelijke regeling tot stand dient te worden gebracht, want al geniet een niet onbelangrijk aantal arbeiders vacantie, algemene
praktijk is het vacantie-ge^en nog geenszins. Daarbij is niet te verwachten, dat het
dit zonder bemoeiingen der overheid binnen afzienbare tijd zal warden. Wij kunnen
het daarmede volkomen eens zijn, kennende de uiterst reactionnaire mentaliteit
van het Nederlandse werkgeversdom met
betrekking tot het invoeren van wezenlijke
verbeteringen voor de arbeidersklasse.
Daarbij moeten wij niet uit het oog verliezen, dat, ondanks de zich zo „machtig"
noemende en erkende vakbeweging, die
vakbeweging in tal van bedrijven en ondernemingen niet voldoende invloed heeft om
een enigszins behoorlijke vacantie-regeling
voor arbeiders tot stand te brengen.
In het algemeien kent het aangeboden
ontwerp aan de arbeiders, op wie de eventuele re'geling van toepassing zal worden
verklaard, voor elke 30 dagen arbeid een
halve dag vacantie toe. De arbeider moet
dan echter deze 30 dagen bij eenzelfden
werkgever werkzaam zijn geweest. De
periode, die daarbij als grondslag is genomen, loopt van l Mei van enig jaar tot
l "Mei van het daarop volgende jaar, terwijl 'de vacantie, die de arbeider over die
periode heeft verdiend, hem telkens in
het laatst bedoelde jaar zal moeten worden
gegeven. De werkgever krijgt daarbij de

keuze om — in de gevallen dat de dienstbetrekking van een arbeider een einde neemt
vóór het ontslag dan wel 'door extra-loon
te vervangen.
WIE ZULLEN ER ONDER VALLEN?
De praktijk bij de invoering van sociale
bepalingen heeft tot nu toe steeds geleerd,
dat er altijd bepaalde groepen arbeiders
van de toepassing dier bepalingen zijn uitgesloten. Zo zal het ook nu weer blijkbaar
het geval worden. In zijn toelichting zegt
de minister, dat hij heeft gemeend, de vacantie-regeling „vooralsnog" te moeten beperken tot de arbeiders, die werkzaam zijn
in fabrieken of werkplaatsen, winkels en
kantoren. Opgemerkt wordt hierbij, dat arbeiders in veenderijen eveneens onder deze
wet zullen vallen, omdat veenderijen beschouwd worden als fabrieken of werkplaatsen. Verder ware, aldus de toelichting,
aan de kroon over te laten om de regeling
ook van toepassing te verklaren op groepen arbeiders ten aanzien van wie er eveneens reden is een wettelijke vacantie in te
voeren, en de minister noemt dan de landen tuinbouw-arbeiders.
Wij vinden het toch wel typerend, dat
hier een sodaal-demokratische minister van
Sociale Zaken zijn voorgestelde vacantieregeling meende te moeten beperken tot
bepaalde groepen van arbeiders in bepaalde
bedrijven, zodat vacantie voor andere en
eveneens grote groepen werknemers blijkbaar niet noodzakelijk wordt geacht. De
vraag dient te worden gesteld of bijvoorbeeld de zeer grote groep arbeiders, werkzaam in het transportbedrijf te water en
te land, geen recht op vacantie zullen krijgen, anders dan in eventuele collectieve
contracten voor groepen transportarbeiders
is bepaald. Veilig kan dus worden aangenomen, dat de voorgestelde vacantie-regeling om te beginnen al vast niet zal gelden
voor grote groepen werknemers, tenzij de
Hoge Raad van Arbeid anders zal adviseren, hetgeen, gezien de samenstelling van
dat college, wel tot de vrome wensen zal
behoren.
Bij het ontwerpen der boven geschetste
regeling — zo gaat de toelichting verder is gedacht aan werknemers, die langere tijd
bij eenzelfden werkgever in dienst blijven.
Voor arbeiders, die vaak van patroon verwisselen, moeten andere bepalingen worden

opgesteld, waarbij het zogenaamde systeem
van vacantie-bonnen, dat in sommige bedrijven reeds krachtens collectieve arbeid
overeenkomstige toepassing vindt, zou kunnen worden gevolgd. De bedoeling is, dat
dit nader bij algemene maatregel van bestuur wordt uitgewerkt.
Met de invoering van dit bonnensysteem
zullen ongetwijfeld moeilijkheden voor de
belanghebbende arbeiders ontstaan, zo goed
als 'die eveneens, en nog dagelijks voorkomen bij bijvoorbeeld de bouwvakarbeiders,
voor wie al reeds een dergelijk vacantiebonnen-systeem is ingevoerd. En hoe vaker
een arbeider van werkgever zal veranderen
en hoe korter zo'n arbeider bij een werkgever werkt, des te groter zullen de moeilijkheden worden. Ddt deze moeilijkheden
ten nadele van den arbeider zullen komen,
is een feit, dat voor zich spreekt.
WANNEER VACANTIE?
In de toelichting bij de verschillende artikelen van het ontwerp-vacantieregeling,
zegt de minister, dat de arbeider het grootste 'genot van zijn vacantie zal hebben in
de zomermaanden, maar ... „er zijn echter
gevallen, waarin het onmogelijk is voor den
werkgever om ze hem in de genoemde tijd
te geven". Daarmede in verband is in art.
2 voorgesteld, dat de vacantie, zo mogelijk
tussen 30' April en l October moet vallen. Om dezelfde redenen is een voorschrift opgenomen, waarin vastgelegd wordt,
dat de vacantie „zoveel mogelijk aaneengesloten moet worden gegeven". In dit
verband is de mogelijk van dispensatie (ont
heffing) opengesteld voor bedrijven of
groepen van ondernemingen in een bepaald
bedrijf in het gehele land of in bepaalde
gedeelten van het land, welke dispensatie
het mogelijk zal maken af te wijken van
het geven van aaneengesloten vacantie.
Ook ten aanzien van dit onderdeel verwachten wij niet veel goeds. In de eerste
plaats kan een vacantie van 6 dagen, die
echter in gedeelten moet worden genoten,
in geen enkel opzicht meer „vacantie"
worden genoemd. Daarnaast hebben wij met
het verlenen van dispensatie op de uitvoering van sociale maatregelen voldoende
lering opgedaan met de ontheffing, die in
de vorm van talloze overwerkvergurmingen
ondanks grote werkloosheid, werden verleend aan de werkgevers ten aanzien van
de 8-uren-dag en andere bepalingen der
Arbeidswet.
SANCTIES OP DE NALEVING.
Om de naleving van de eventueel in te
vosten, vacantie-regeling veilig te stellen
vc-yr de arbeiders, zijn tweeërlei sancties
(dwangmaatregelen) gesteld. De eerste
dWangmaatregel zal bestaan in een civiele
actie van den arbeider tegen zijn werkgever,
die zijn arbeider(s) geen betaling van extraloon heeft gegeven of niet wenst te geven
over de tijd, dat hij geen vacantie heeft
gegeven. Op die wijze wil de minister het
daarheen leiden, dat de arbeider althans
een geldelijke vergoeding ontvangt van zijn
patroon voor hetgeen hem in de vorm van
vacantie is onthouden. En om te voorkomen, dat ook deze vergoeding hem {den
arbeider) zou kunnen ontgaan, wordt verder bepaald, dat hij van het recht daarop
geen afstand kan doen.
Ook hier zullen wel weer moeilijkheden
ontstaan, zij het dan moeilijkheden, die
door den arbeider zélf kunnen worden veroorzaakt. Men denke hierbij maar eens
aan de weinige medewerking, die door arbeiders in tal van gevallen wordt verleend
bij de naleving van de voor hen geldende
bepalingen van de Arbeidswet. Ook werken in tal van gevallen arbeiders de ambtenaren der arbeidsinspectie tegen, die bepaalde overtredingen van den betrokken
werkgever willen vaststellen. Dat hierbij de
angst om arbeid te verliezen bij deze arbeiders in dergelijke gevallen een voorname
factor is, bevestigt echter het feit, dat de
arbeider in de huidige maatschappij zuiver
een loonslaaf is. Wij willen dus hiermede
onze vrees uitspreken, dat dergelijke gevallen zich bijna vanzelfsprekend ook zullen
voordoen bij de eventuele ingevoerde wettelijke vacantie-regeling.
Wij willen onze korte beschouwing over
de voorstellen voor wettelijke vacantie niet
besluiten zonder er onze verwondering over
te hebben uitgesproken, dat ook nu weer
met geen woord gesproken wordt over de
arbeiders, die in de werkverschaffingen zijn
geplaatst. En al moge het dan. waar zijn,
dat de werkverschaffing een onderdeel der
steunregeling uitmaakt, de praktijk der laatste jaren heeft toch duidelijk aangetoond,
dat de werkverschaffing voor honderden,
zo niet duizenden arbeiders normaal werk
is geworden en dat grote groepen arbeiders
een jaar en langer onafgebroken in de
werkverschaffingen werken. Deze arbeiders,
die onder zeer moeilijke omstandigheden
hun arbeid moeten verrichten, die daarbij
overwegend zeer lage lonen verdienen en
in tal van gevallen een week van huis zijn,
omdat zij in een werkverschaffingskamp
zijn ondergebracht, deze arbeiders hebben
zeer zeker „recht" op vacantie.
Het zal ook in deze zaak tot de taak der
arbeidersklasse behoren om door middel
van strijd, scherpe strijd het recht op
een vóór alle arbeiders geldende wettelijke
vacantieregeling te veroveren. Voorstellen,
zoals Ifhans zijn ingediend, moeten beschouwd worden als een lapmiddel, waar-

Zijn (a is ja
Ziln neen is neen.
Wie gaf aan zich zelf dit goede getuigschrift? L. de V i s s e r .
Wanneer gebeurde dat en waar? Op 16
Januari j.I. in de rechtszaal te Almelo, toen
de man zich moest verantwoorden TOOT
belediging van de rechtelijke macht.
De zaak had geen dreigend karakter; de
officier eiste f50.— boete subsidiair 50 dagen hechtenis en een maand hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.
Een sfeer, waarin een openbaar aanklager een dergelijke straf eist, kan zeker niet
dreigend genoemd worden. L. de Visser
werd op 23 Januari vrijgesproken, omdat
de opzet om te beledigen niet bewezen
werd geacht.
Het korte verslag van de rechtzittimg,
dat „Het Nieuws v. d. Dag" op 17| Januari
bracht, zag er als volgt uit:
„Alemol, 17 Januari. — 'De heer L. de Visser, koinmunistisch lid der Tweede Kamer,
lid van de Haagse gemeenteraad en van de
Provinciale Staten van Zuid-Holland, heeff
zich gisteren voor de ALmeïose rechtbank
te verantwoorden gehad wegens belediging
van de rechterlijke tnacht. Hij zou namelijk
in een openbare vergadering te Enschede
gesproken hebben van klassejustitie; het
ging hierbij vooral om de zin: „Ik ben er
nog trotser op lid van de partij te zijn, dan
jullie lijstaanvoerder, die door de klassejustitie wederrechtelijk in de pot gestopt is".
De verdachte betwistte beslist deze woorden gebruikt te hebben. Wel had hij gesproken van klasse en justitie en het woord
„wederrechtelijk" had hij alleen gebruikt
ten opzichte van zekere Spaanse generaals.
De rechercheur, die het gewraakte zinnetje
opgeschreven had, moest zich volgens 4en
heer De Visser bepaald vergist hebben, wat
niet zo'n wonder was, meende hij, omdat
zelfs de stenografen in de Kamer hem
' ' meermalen verkeerd verstonden.
De betrokken rechercheur hield echter
vol, dat verd. deze woorden letterlijk zo
gebruikt had en de officier zei reden te
hebben om aan te nemen, dat de woorden
juist opgetekend waren.
In het vertrouwen, dat verd. in het vervolg zich zal onthouden van dergelijke
agitatorische uitlatingen, die een beledeging
van de Justitie inhouden, eiste hij een geldboete van vijftig gulden, subsidair vijftig
dagen hechtenis en voorts een maand hechrenisstraf voorwaardelijk, met een proeftijd
van drie jaar.
Nadat de verdedjger, mr. H. de Leeuw,
zijn pleidooi gehouden had, hield de heer
ï>e Visser zelf een uitvoerige verdedigingsrede, waarin hij verklaarde, beledigd te zijn
door de houding van de rechtbank. Met
zijn 47-jarige ervaring in het openbare leven
en als Kamerlid wist hij heel goed, wat hij
•wel en niet mocht zeggen in het openbmar.
„Mijn tegenstanders eren mij, omdat mïjn
'ja, ja, en mijn neen, neen is", zo zei hij.
„Ik protesteer fegen deze z.g. opvoedende
straf van den officier en tegen de aantasting
van mijn publieke eer."

Niet voor de poos, die verdediging van L.
de Visser. Hij zou de gewraakte uitdrukking niet gebezigd hebben, er was een
onjuist rapport bij het parket ingediend.
De rechters van Almelo hebben hem voor
boete en voorwaardelijke veroordeling tot
een maand gevrijwaard. Verstandige rechters! Omdat het een persoonlijke aangelegenheid is, of rechters al 'dan niet aannemen, dat het opzet om te beledigen
aanwezig is, had het best kunnen gebeuren,
dat andere rechters een vonnis geveld zouden hebben. Reeds daarom is het oppijperij,
te beweren, dat een veeljarig Kamerlidmaatschap je knap genoeg kan maken om
te weten, „wat men wel en niet in het
openbaar kan zeggen".
L. de Visser had wel gesproken over
„klasse" en over „justitie" maar niet over
klassejustitie. De rechercheur had zich vergist. Dat overkomt aan rechercheurs, die
rapportjes moeten indienen.
De tegenstanders van L. de Visser „enen"
hem. Indrukwekkend - - die uitspraak. Zij
weten, dat het ja van de Visser ja; en zijn
neen, neen is. Dan zijn zij slecht op de
hoogte, die niet met name genoemde tegenstanders. Op grond van de politieke buitelingen, die deze de Visser nu al vele jaren
tot stand bracht, is het moeilijk grote waarde toe te kennen aan 's mans woord. Voor
Stalinistische sprekers en schrijvers, geldt
in dit opzicht ten volle: „Als je jezelf niet
kietelt, wie zal het dan doen?"
Stalin is Allah voor rechtgelovige Stalinisten. Als die Stalin uitmaakt, dat het ja
van een de Visser, Wijnkoop of Beuzemaker neen moet zijn... dan is het neen!
Zo staat het en niet anders.

met en in hef I.S.F.
mede men van zekere zijde wil trachten
het kapitalisme „meer bewoonbaar" voor
de arbeidersklasse te maken. Eerst de totale vernietiging van dat kapitalisme, van
de huidige maatschappij zal er toe kunnen
leiden, dat óók het recht op vacantie onvoorwaardelijk zal worden verwezenlijkt
zonder allerlei uitzonderingsbepalingen.
*) Zie „De Arbeid" van 26 Januari 1940.

De oorlog en zijn gevolgen

NOG EENS DE MISLUKTE
NEDERLANDSE STAATSLENING
(B.) Wij "hebben enige weken geleden
EQ „De Arbeid" het een en ander gezegd
over de mislukte Nederlandse staatslening.
Het Nederlandse kapitaal, dat van de brede
massa's offers verlangt in deze oorlogstijd in het belang van het vaderland, toonde
wel 'bijzonder weinig plichtsgevoel jegens
het vaderland, toen de regering een 300
millioen lening uitschreief, doch voor nog
geen 100 millioen door het Nederlandse
kapitaal werd ingeschreven.
Nu kon men dezer dagen een mededeling in de pers lezen van den Canadesen
minister van Financiën, n.l. dat ook in
Canada een elerste oorlogslening was uitgeschreven van 200 millioen Dollars, en
dat het totaal der inschrijvingen 321.276.000
Dollars bedroeg. De
rente der Canadese
oorlogslening is 3y20/o. De bezittende klasse
van Canada heeft blijkbaar meier voor de
verdediging van het vaderland over dan
het Nederlandse kapitaal, dat de lening,
die het kabinet—De Geer uitschreef
tegen gunstiger voorwaarden dan de Canadese -- deed mislukken.

HET VEEVOEDERPROBLEEM.
In een publicatie van de Nederlandse
Heidemaatschappij, die wij vonden in „Het
Volk" van 22 Jan. 1940, avondblad, wordt
er op gewezen, dat met het oog op de
schaarste als veevoeder als gevolg van de
oorlogstoestand de belangstelling van vele
landbouwers uitgaat naar de mogelijkheid,
het vee te voederen met producten van
eigen bodem.
De landbouwvoorlichtingsdienst moedigt
dit streven aan. Een van de voedermiddelen, waarvan de landbouw in hoge mate afhankelijk is, is het mais en dit graan moet
vrijwel geheel worden ingevoerd. De laatste jaren bedroeg die invoer gemiddeld
l millioen ton per jaar. Weliswaar was niet
alles voor veevoeder bestemd, maar dat
maakte daar toch het hoofdbestanddeel
van uit.
Het is nu; de vraag, aldus de publicatie,
in welke mate de maistoevoer in 1940 en
volgende jaren mogelijk zal zijn. De eerste
oorlogsmaanden zijn in dit opzicht nietbemoedigend, zoals uit onderstaand staatje
blijkt:
Invoer vöa maïs
September . .
October . . .
November . .
Totaal

1939

1938
63521 fon
69.852 ton
76 248 ton

49.506 fon
27.284 ton
72 588 ton

209.621 ton

149.378 ton

Hieruit blijkt, dat over de maanden September—November 1939 ruim 60.000 ton
mais minder is aangevoerd dan in 1938.
Waarschijnlijk zal de totale invoer over
1940 niet veel verschillen met die van

1939, doch reeds thans blijkt, dat aan de
regelmaat, waarmede de aanvoer plaats
vindt, veel mankeert. Daarbij is ernstige
stagnatie mogelijk. Het is daarom, dat nog
eens met nadruk de aandacht gevestigd
wordt op de verbouw van korrelmais.
Dit is een betrekkelijk nieuw gewas, dat
echter de laatste jaren geleidelijk meer de
belangstelling van de landbouwers getrokken heeft. In 1936 werden 22H.A. verbouwd, in 1937 was deze oppervlakte 782
H.A.. en in 1938 887 H.A. Er zit dus een
geleidelijke regelmatige stijging in.
Het mee'st treft men deze mais aan in
Noord-Brabant, Noord-Limburg en de
Achterhoek. Maar ook elders, in Groningen, in Zeeland^ op de Veluwe en in
Twente wordt ze verbouwd. Wie met de
verbouw eenmaal vertrouwd is, aldus de
publicatie, wil ze niet meer missen. De
opbrengsten lopen nog al eens uiteen, maar
men kan ze op zandgrond, indien men de
voorschriften goed opvolgt, toch wel stellen
op 4000 K.G. per H.A.

EEN KWART H.A. PER BOER
IS VOLDOENDE.
In dit land zijn naar schatting op grond
van de landbouwtelling van 1930 oügevaer
180.000 landbouwers, die een zuiver bouwof een gemengd bedrijf voeren.
Wanneer elk van deze, groot en klein,
eens een kwart H.A. mais verbouwde,
wat voldoende is om twee a twee en een
half varken te me'sten, tot 100 K.G., dan
zou er reeds een oppervlakte van 450.000
H.A. mais worden gezaaid, wat een opbrengst geeft van 180.000 ton. Dat is wel
geen millioen, maar het zou toch wel voldoende zijn, om de eventuele onregelmatigheden in de aanvoer van buitenlandse
mais op te vangen.
Men zal dan natuurlijk de goede soorten moeten nemen; in het Noorden wat
vroeger rijpende dan in het Zuiden, maar
waar de mogelijkheid van verbouw van
mais overal, waar een goede ontwatering
plaatsvindt, reeds meermalen door de praktijk is aangetoond, meent de Heide Maatschappij" er op aan té moeten dringen,
dat de praktische landbouwers ernstig overwegen oen dergelijke kleine proef te nemen.
Grote kosten brengt dit niet met zich.
Voor een kwart H.A. heeft men 12V2K.G.
zaai-mais nodig. De- bemesting 1 kan gelijk
zijn" aan die van rogge of tarwe . Dei oogst
is eenvoudig en voor eigen gebruik is het
niet nodig de mais te ontpitten. De kippen
en varkens vreten de kolven geheel leeg
of op.
De directie van de Nederlandse Heide
Maatschappij deelt ten slotte mede, dat
zij haar brochure over de verbouw van mais
gratis wil toezenden aan belanghebbende
praktici en hen ook verder zoveel mogelijk
met raad en daad wil terzijde staan.

Herwaardering van hef goud.
DE SPAARPOT VAN DE
NEDERLANDSE BANK.
(B.) De minister van Financiën heeft bij
de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om tot herwaardering van de goudvoorraad van de Nederlandse Bank over
te gaan. De bedoeling is het zich thansi in
het bezit der Bank bevindende goud, inplaats van tegen de officiële prijs van vóór
de depreciatie van de gulden, namelijk
f 1647.50 per kilogram fijn, tegen de met
de depreciatie van de gulden met 18 procent
overeenkomende prijs, dat is van f2009 per
kilogram, in de boeken op te nemen. Hierdoor wordt een winst in guldens genoteerd
van f 221 millioen.
Aan deze f 221 millioen wordt de volgende bestemming gegeven. 1. Aan de
Nederlandse Bank zal worden gelaten rond
f 30 millioen voor het destijds geleden
pondenverlies. 2. Ter dekking van de
kapitaaldienst van een in het leven te roepen Leningsfonds, rond f 116.5 millioen.
3. Het restant tot delging van het door het
Egalisatiefonds geleden boekverlies, als gevolg van de verschaffing van middelen aan
dit Fonds door middel van rentedragend
schatkistpapier.
Het is de bedoeling een en ander op 31
Maart te doen ingaan.
DE GEVOLGEN VAN DE
DEPRECIATIE VAN DE GULDEN.
Er moet nog eens herinnerd worden aan
hetgeen destijds in „De Arbeid" is gezegd, n.l. dat de in September 1936 ingevoerde depreciatie van de gulden tot uitkomst zou hebben: enerzijds voor de arbeidende massa's (arbeiders en kleine zelfstandigen) een algemene koopkrachtvermindering, dus verdere verlaging van het
levenspeil; anderzijds een rijker worden
van de bezittende klasse: reeds direct bij
de depreciatie van de gulden, werden enorme winsten gemaakt door tijdige vlucht van
een deel van het kapitaal in een vreemde
valuta. Doch daarnaast ging de waarde van
de aandelen en goederen omhoog, hetgeen
uitzicht op groter winsten opende.
Het kapitaal wordt slapende al 'rijker en
rijker, maar ten koste van de brede massa's,

die het gelag moeten betalen. Want terwijl de arbeiders en daarmede gelijk te
stellen bevolkingsgroepen na de depreciatie nog armer werden dan zij reeds waren
en de ondernemers en aandeelhouders hoge
dividenden opstreken, verantwoordde de
Nederlandse Bank het goudbezit nog steeds
tegen een prijs, welke vóór September 1936
gold, n.l. f 1647.50, terwijl de marktwaarde
f 2009.— bedroeg, zodat op elk kilogram
goud een winst we'rd gemaakt van f351.50.
WIE KRIJGT DEZE DEVALUATIEWINST?
Op de werklozensteun is in de crisisjaren
sterk bezuinigd. Toen bovendien de koopkracht der gesteunde werklozen na September, tengevolge van de prijsstijging nog meer
verminderde, was er geen geld voor steunverhoging. En er heette evenmin geld te
zijn voor sociale doeleinden en voor verbetering van het in de crisisjaren zo ergerlijk afgebroken volksonderwijs.
Nog bij de behandeling van de onderwijsbegroting voor het jaar 1940 heeft de minister van Onderwijs verklaard, hoe nodig
de herziening van de leerlingenschaal is,
doch er was geen geld voor.
Neen, geld is er niet in Nederland, als
dat wordt gevraagd voor de bezitlozen.
De grote massa's in de steden en op het
platteland zijn goed genoeg om er van te
halen, wat er mogelijkerwijs nog van te
halen is. De groot-grondbezitters eisen van
de boeren de geweldige pachtsommen op,
waarvan de lasten zwaar op 'de arme plattelandsbevolking drukken; het industriëleen handelskapitaal verdiende dik aan de devaluatie van de gulden en ziet door de
oorlog zijn winsten stijgen. Daarnaast zagen
wij in de laatste tien jaren een zeerj sterke
verschuiving van de belastingdruk van de
rijken -naar het armste deel der bevolking.
'Als in verband met de prijsstijging de arbeiders opkomen voor loon- en steunverhoging, dan zeggen de regering en de kapitalistische pers: Voorzichtig daarmede, want
loonsverhoging betekent weer prijsverhoging; wij moeten allemaal offers brengen
en er ons op voorbereiden, dat wij1 allemaal naar een lager levenspeil moeten.

Intussen stelt de regering aan de Tweede
Kamer voor om van de gemaakte devaluatie-winst f 30 millioen aan de Nederlandse
Bank te schenken, hetgeen in de grond der
zaak betekent aan de aandeelhouders. Wel
zegt de minister, dat genoemd bedrag niet
bestemd wordt tot uitkering aan de deelgerechtigden in de winst der Bank en moet
dienen (na aftrek van het saldo-pondenverlies ad ruim f7.6 millioen) tot versterking van de reservepositie van de Bant,
doch ook versterking van de reserve ener
onderneming, komt uiteindelijk aan de aandeelhouders ten goede.
HET GELD MOET GEHAALD
WORDEN WAAR HET IS.
Het Leningfonds, dat reeds in werking
trad met ingang van l Januari j.L, dient tot
dekking van de mobilisatie-uitgaven, die
gedaan zijn en nog gedaan moeten worden.
Het bedrag van rond f 116.5 millioen, zijnde eein deel der devaluatiewinst, zal in een
paar maanden verbruikt zijn. Wél is het
de bedoeling de inkomsten van het Leningfonds eveneens te doen bestaan uit de
opbrengst van oorlogswinst-belasting en
leningen, maar het is te voorzien, dat de
regering binnenkort weer voor dezelfde
moeilijkheden zal staan in verband met de
geweldige eisen, die de mobilisatie stelt.
. Er moet dus op gelet worden, dat de
regering meent, thans niet tot wettelijke
stabilisatie van de gulden te moeten overgaan. De gulden blijft „zwevend". De
devaluatie bedraagt thans 22°/o. De politiek
van de regering wijst er op, dat verdere
inflatie tegemoet kan worden gezien, met
alle nadelen daaraan verbonden voor de
brede massa's. Een regering, die werkelijk
zou willen opk omen voor het gemeenschapsbelang, zou het kapitaal niet ontzien. Zij zou het geld, nodig voor de mobilisatie en de sociale en kulturele maatregelen, halen waar het is, n.l. bij de kapitalistische klasse, die over millioenen hier en
in' het buitenland beschikt, doch niet
bereid bleek te zijn, voldoende aan
een 4%-lening van de staat in het belang
van de verdediging van het vaderland deel
te nemen, die door diezelfde klasse zo heel
erg nodig wordt geacht.

Voor vijf cent
twintig gram
hersengymnastiek
Graag verlenen wij plaats aan onderstaande warme aanbeveling van het N.A.S.bulletin, die ons door een ijverig lezer daarvan wordt toegezonden:
De oorlog wordt niet gevoerd, omdat de
Franse of Engelse God door de Duitse
Hitlers beledigd is of omgekeerd.
Of omdat de Turkse Allah, met zijn
eeuwigen profeet Mohammed tussen hun
leer te1 vuur en te zwaard willen verbreiden.
Of omdat Colijn rijk is en jij arm.
Neen, het gaat om meer tastbare, stoffelijke dingen, om de voortbrengselen van
de aarde.
Wist je al 'hè? Ja, ik ook. Maar weten
en hebben is nog wat anders. Met de gegevens, die wij hebben, is het altijd zuinig
gesteld. Wat krantenknipsels van hier en
daar, die je halfbakken inlichten, dat is al;
en dat is nog een kolosaal werk ook. Wij
hebben niet de centen en de tijd om veel
gegevens te bezitten.
Maar zie, wanneer de nood op zijn hoogst
is, is de redder nabij.
Het N.A.S. geeft ©en „Documentatie Bulletin uit, dat ieder van ons van veel nodige
gegevens voorziet, beter dan krantenknipsels dat vermogen te doen. Het is nu' voor
het eerst gedrukt verschenen; verschijnt
eenmaal per wieek, weegt 20 gram, kost 5
cent, wat echter, gezien de inhoud, zeer
goedkoop is.
Verkrijgbaar bij het N.A.S., Brëderödestraat 17-17A, Amsterdam-W.
Ziehier lezers, de inhoud van het Januarinummer:
DOCUMENTATIE BULLETIN.
Sociaal economische gegevens.
De prijsstijging der levensbehoeften.
Kolenvoorziening in Nederland.
Oorlog.

Hulpbronnen van het Britse Imperium.
Wat de oorlog tot dusverre kostte.
Imperialisme.
Waarom Mussolini-Italië Albanië bezette?
Duitsland en de blokkade.
Wat het van l Januari tot 30 September 1939 via Rotterdam en Amsterdam
exporteerde.
Fascisme.
De zegeningen van het Nat.-Socialisme.
Sociale wetgeving.
De betekenis der Kinderbijslagverzekeringswet.
Werkloosheid.
Vragenrubriek Steunregeling.
Vragenrubriek Werkverschaffing.
Vragenrubriek Werkloosheidsverzekering.
Verscheidenheid genoeg; interessant mate-

„Nog steeds weigert onze gemakzuchtige en invloedrijke heersende
klasse de duidelijke aanwijzing te aanvaarden, dat haar tijd voorbij is, dat
de politiek van machtsevenwicht en
ongecrotröleerde vrije handelsusances
niet voortgezet kan worden en dat
Hitler, evenals de Hohenzollerns,
slechts een afzichtelijke puist is op
het gezicht van een zwaar zieke
wereld. Hem en zijn Nazi's kwijt
te raken, geneest de ziekten van de
wereld evenmin, als krabben mazelen
geneest. De ziekte zal opnieuw uitbreken".
(H. G. Wells in „The Fortnightly"
van November '39). Overgenomen
uit „De Kern" van December 1939.

ONZE JONGENS
AAN DE GRENS
Haast iedere dag kan men in de verschillende dagbladen iets lezen over gernobiliseerden „ergens in Nederland".
Deze artikelen worden dan ook door het
publiek met belangstelling gelezen, doordat velen min of meer met de militairen
verbonden zijn en daardoor met belangstelling het leven van hun familieleden of
bloedverwanten, te velde leren kennen.
Doch het treft ons grenssoldaten buitengewoon, dat men in al deze beschouwingen haast altijd de goede zijde van de medaille laat uitkomen. Nooit leest men iets
over het werkelijk harde leven van vele
gemobiliseerden. Herhaaldelijk kan men dan
ook lezen, dat de militairen in stad X de
grote revue van die en die knalavonden
van O. & O. hebben bezocht en genoten.
Elders gaan meer dan 1000 militairen eens
per week in het sportfondsenbad zwemmen
en zwemmen leren. Weer ergens anders
hebben de militairen 2 uur per dag sport.
Dan leest men, dat een dames-comité heerlijk warme bivakmutsen voor hen heeft
vervaardigd. En dat alles nog heel vaak
aangedikt met woorden van „Voor onze
jongens aan de grens". Dit bovenstaande
lijkt op zichzelf heel mooi. Door dit alles
wordt het publiek zand in de ogen gestrooid en tevens de indruk gewekt, dat de
militairen het nog zo slecht niet hebben.
Deze uitdrukking hoort men vaak, als wij
met verlof thuiskomen.
Het is alleen jammer, dat er bij ons
grenssoldaten zo weinig van alle goeds terecht komt. Speciaal in onze compagnie
is het leven te velde nogal treurig gesteld.
Wij althans hebben met St. Nicolaas en
Kerstmis geen warme handschoenen of bivakmutsen gekregen. Wij gaan niet eens
per week zwemmen, hoewel dit toch heel
goed mogelijk is. En de sport? Onze sport
bestaat elke morgen een half uur excerceren. Voor de rest niets. Met de sport
gaat het nu de goede kant op, dank zij het
harde werken van O. en O. Hoewel voor
zeer korte tijd ook dit te wensen overliet.
Alles bij elkaar bitter weinig. Maar er bestaan nog andere toestanden, die heel wat
ellendiger zijn voor „onze jongens aan de
grens". Zoo is het momenteel bij ons al
gewoon, als er soldaten zijn, die 48 uur; op
wacht staan. Zelfs komt het voor, dat zij
72 uur achter elkaar op wacht moeten
blijven. Vele lezers, die nu misschien lekker bij de haard zitten, weten niet wat het
zeggen wil om drie dagen en nachten achtereen om de 4 uur, 2 uur langs een van de
rivieren te moeten patrouilleren bij een
vorst van 10 a 15 graden onder nul.
Bovenstaande toestand ontstaat door een
wachtregeling voor een compagnie met te
weinig soldaten. Het verbaast ons altijd
als wij met verlof ^gaan, dat er zoveel militairen in het achterland zijn, die ogenschijnlijk niet zoveel belangrijks om handen
hebben. Waarom niet een paar man naar
ons gestuurd, dan was al de ellende van de
baan. Trouwens als deze mensen aan de
grens, in Limburg aan de Maas, speciaal in
de buurt van Venlo, zijn haast allen van
11 April 1939 onder de wapenen. De minister van Defensie heeft voor enige tijd terug
bekend gemaakt, dat de grenstroepen binnenkort zouden worden afgelost en dat zij
dan enige dagen extra verlof kregen. Met
dit verlof is inmiddels een aanvang gemaakt. Doch van de aflossing komt nog
maar niets. Terwijl onze compagnie toch
eenparig dit tijdstip zit af te wachten, om
toch ook eens van het zenuwslopende
dienstdoen aan de grens verlost te worden.
N. N.
riaal, 'dat men bij-een moet houden om er
het volle profijt van te trekken.
Harm.
Wat doet het er toe, wie „Harm" is.
Neemt van ons aan, dat hij tot oordelen
in staat is en grif zegt, als iets hem niet
bevalt. Juist daarom wint zijn aanbeveling
aan waarde.
Actieve N.A.S.-leden, die voor hun beweging willen werken, moeten zich het
materiaal aanschaffen, dat ons bulletin
brengt. Hoe meer lezers, des te beter. Het
aantal "bruikbare strijders kan door het
lézen slechts groeien.
H. Sn.

Fabrieksarbeiders.

DE DUURTE EN DE STRIJD VOOR VERHOGING VAN LOON DER FABRIEKSARBEIDERS.
De stijging der kosten voor levensonderhoud
heeft ook in de gezinnen der fabrieksarbeiders
een zekere noodtoestand doen ontstaan, welke
door de felle koude der laatste maand nog
aanmerkelijk wordt verhoogd. Het loon van
een fabrieksarbeider is in doorsnee al laag
en een letterliike toepassing yan het spreekwoord „teveel om te sterven, maar te weinig
om te leven". Men zou dus mogen verwachten,
dat onder de werkenden een algemene drang
naar verhoging van het loon naar voren kwam.
Hiervan is bij vele personelen maar weinig
sprake.
Men siouwt maar door, monperend en klagend, doch van werkelijk optreden hoort men
niets.
De lezers van het arbeidersdagblad „Het
Volk" zullen mogelijk de indruk krijgen, dat het
voor wat de fabriekmatige bedrijven betreft
nogal loopt! In dit dagblad, zowel als in het
bondsorgaan, ,',De Fabrieksarbeider", kan men
lange lijsten vinden van de bedrijven, waar
door het „krachtig optreden" der samenwerkende organisaties, loonsverhoging is bereikt.
Wij kregen voor 14 dagen terug de mededeling, dat men voor het kader van de Ned. Ver.
van Fabrieksarbeiders op het „Troelstra-Oord"
conferenties heeft gehouden, waarbij de inleider o.m. heeft behandeld „psychologie" in de
propaganda. Moeten wij daarbij denken aan een
afkijken van Dr. Goebbels?
Wij komen er werkelijk toe, als wij de lange
lijsten van loonsverhogingen en duurtetoeslagen
in „De Fabrieksarbeider" volgen.
Immers, ook al zou er van geen enkele verhoging der levensmiddelen sprake zijn, dan zou
een krachtige actie voor opvoering van de
lonen, die in de loop der jaren regelmatig
werden verlaagd, zeker op zijn plaats zijn.
Practisch is het zo, dat met de „toenemende
kracht" door verhoging van het ledental der
erkende organisaties, de lonen en arbeidsvoorwaarden van de fabrieksarbeiders zijn gedaald.
Het klinkt gek, maar het is zal
Het is voor ons niet mogelijk de werkelijke
betekenis van alle verhogingen en duurtetoeslagen na te gaan. Niet alleen wij zijn daartoe
niet in staat, maar ook de leden van de moderne bond zelf kunnen dat niet en hier krijgen
wij nu een stukje „psychologie", omdat de voorsfelling wordt gewekt, dat de zaak op rolletjes
loopt en de arbeiders zich maar hebben te organiseren in de moderne bond en het is voor
elkaar.
In bepaalde gevallen kunnen wij het wel!
Aan de Zaanstreek is de „actie" op een
droevig fiasco uitgelopen.
De heren werkgevers maakte zich zo angstig
voor de .geweldige kracht der erkende organisaties, dat zij haar circa 3 maanden op antwoord lieten wachten. Eindelijk daar kwam hef,
waarbij men alleen voor de minimumlijders een
verhoging van 25 tof 100 cent per week toezegde.
Nog een andere actie was die bij de Fa.
Nanninga Houthandel in Groningen, waar /l.—
verhoging werd gegeven, na een bespreking mef
ons bestuur, terwijl wij de brief hebben gezien,
waarin de werkgever de moderne bond bericht,
dat hij hem nief wil ontvangen. Wij hebben dit
schrijven niet afgewacht en stapten hef kanfoor
binnen. Het resultaat zou beter kunnen zijn,
als de arbeiders, die in deze houthandel ongelimiteerd werken tegen een bedrag van 16
tot 17 gulden per week, wat meer courage
durfden tonen.
Tenslotte nog een derde actie, (alle goede
dingen bestaan in drieën), is wel de door
de moderne bond genoemde actie bij de
werkgevers in. het schoonmaakbedrijf te Amsterdam.
Toen wij de eerste
conferentie
met de werkgevers hielden deelde de voorzitter mede, dat, waar de Ned. Ver. leden heeft
bij aangesloten werknemers in Den Haag en
Rotterdam, dat bestuur ook was uitgenodigd,
doch de heren waren niet verschenen. Vanwege
de „vertrouwelijkheid", die de conferenties van
moderne bestuurders met werkgevers kenmerkt, wilden blijkbaar de heren niet komen,
waar zij wisten ons te treffen.
Thans delen zij in hun blad mede, dat zij
de werkgevers om een antwoord op hun voorstellen hebben gevraagd!
Is dat psychologie in de propaganda? Wij
noemen het anders.

TeHlielarhelders.

VAN HET FEDERATIEBESTUUR.

Op 30 December hield onze Federatie een
"• algemene vergadering, waar de positie van onze
Federatie, mede in verband met het wederingaan van de subsidie voor onze werklozenkas,
met ingang van l Januari 1940 uitvoerig is besproken.
In overleg met hef N.A.S.-bestuur, zijn de
kameraden van de Fabrieksfederatie, C. Dekker
en J. E. Korsel, de dagelijkse leiding van onze
Federatie opgedragen, zodat in het komende
jaar beide genoemden als secretaris en penningmeester voor onze Federatie zullen optreden.
Het gaat er thans maar om, of wij bij leden
en bestuurders der afdelingen de nodige energie
weten te ontwikkelen, nodig om onze Federatie
haar oude invloed weer fe doen herwinnen.
Er is terrein genoeg, kameraden. De positie
van de textielarbeiders in het algemeen, is
bitter slecht en zij behoren tot een der minsf
"betaalde groepen der industrie-arbeiders.
Wanneer wij de geweldige ontwikkeling en
opvoering der productie nagaan, en een vergelijking maken tussen de lonen van voorheen en
thans, dan springt de uitbuiting wel heel erg
in het oog.
De geest onder de werkenden is over het
algemeen slecht, omdat het laatste beetje strijdbaarheid er systematisch door moderne en kerkelijke vakbeweging is uitgehaald.
Toch zijn wij er van overtuigd, dat gedreven
door de ontbering en tekortkomingen, de textielarbeiders tenslotte weer krachtiger naar voren zullen komen. Ons de taak om te zorgen,
dat zij in hun strijd voor verbetering de Federatie fe allen tijde naast zich vinden.
7-let de afdelingen is vergaderd en uitvoerig
zijn de maatregelen besproken, die er toe zullen
leiden, dat de kameraden, die om de een of
andere reden van ons weggingen, weer in onze
gelederen terug worden gebracht.
Het gaat er nu maar om. ,pf de leden die
in de vergaderingen aanwezig waren, zich houden aan de gemaakte afspraak en datgene waf
zich in de onderneming, waarin zij werkzaam
zijn voordoet, ook doorgeven.
Zorgt voor een steeds blijvend contact, kame-

raden, tussen uw afdelingsbestuur en de leden,
het zal U zeker ten goede komen.
Dit blijft dus afgesproken, nietwaar?

ALMELO.
Door de N.V. H. ten Café Hzn. & Co. is aan
alle gehuwden en kosfwinners(sters) over de
week van 22 tof 27 Januari een bedrag van / 5.—
betaald als tegemoetkoming in de hogere uitgaven van levensonderhoud zomede in verband
met de aanhoudende vorstperiode.
Tijdens de Kerstdagen gaf genoemde firma
eveneens een bedrag van / 5.— (z.g. Kerstgave)
doch ook toen alleen aan de gehuwden en kostwinners(sters).
In beide gevallen kregen dus de vrijgezellen
en de grof e groep jeugdige arbeiders (ster's)
niets, zodat onder deze grote ontevredenheid
heerst.
Ons Federafiebesfuur heeft zich met een
schrijven tot de Fa. ten Café gewend, waarin
wordt gewezen op de onbillijkneid, welke in
deze methode van tegemoetkoming schuilt en
verzocht ook aan de overige arbeiders(sters)
alsnog de laatste duurfetoeslag te verstrekken.
Wij hopen natuurlijk het beste voor deze kameraden, doch erg veel verwachting hebben wij
er zelf niet van.
De jeugdige arbeiders(sfers) der firma ten
Café en ook die bij de andere werkgevers zullen
hebben te leren, dat er een andere wijze is om
noodzakelijke verbeteringen door te voeren,
waarbij men niet in de eerste plaats afhangt van
de goedgeefsheid der patroons.
Organisatie, kameraden, is de weg.
Organisatie, die met en namens tl de noodzakelijke verbeteringen bespreekt en afwerkt en
die tenslotte als het nodig zou zijn de arbeiders
durft op fe wekken strijd te voeren voor de
inwilliging van hun rechtmatige verlangers.
Overdenkt het eens makkers e n . . . versterk!
de Federatie!

l N C EZ O N D E

Geen verdraaiing
van leuzen.
In „De Arbeid" van 12 Januari treffen wij
onder het artikel „De lessen, die zij gaven",
de leus aan „De hoofdvijand staat in het eigen
land". Deze leus wordt Karl 'Liebknechf in de
mond gelegd, althans in dit artikel wordt tot
uitdrukking gebracht, daf de drie in dit artikel
genoemd Lenin, Liebknecht en Luxemburg, met
elkaar ten nauwste verbonden waren door deze
gemeenschappelijke gedachte.
Wij hebben al zoveel van historische waarde
en betekenis zien verknoeien, dat wij ons genoopt voelen, '*iier even de vinger op te leggen.
De leus door Liebknecht in de Duitse Rijksdag
aangeheven was niet1) „de hoofdvijand staat in
eigen land", maar „de vijand staat in eigen
land". Het zou niet moeilijk zijn uit een reeks
van geschriften dit verschil aan te tonen. Ongetwijfeld zullen velen van „De Arbei!d"-lezers
de map yan het P.S.F, nog hebben met de
met de platen van de grote voormannen uit de
arbeidersbeweging, waarbij gevoegd was een
korte levensbeschouwing van hem, wiens portret in deze map aanwezig was. In deze korte
levensbeschrijving, indertijd naar ik meen door
Sneevliet samengesteld,, lezen wij onder Karl
Liebknecht ook, dat hij in de Rijksdag zijn
rede eindigde met de woorden „arbeiders, de
vijand staat in eigen land".
Er zullen er misschien zijn, die niet zo zwaar
rillen aan de verdraaiing van deze historische
uitspraak. Dat is fout, omdat door deze verdraaiing deze zin een geheel andere politieke
betekenis krijgt.2) Indertijd is in onze kring
er dikwijls de aandacht op gevestigd, dat de
Stalinisten Lenins werken en uitspraken opnieuw lieten drukken, maar op een zodanige
wijze, dat deze uitspraken en bescheiden aanepast werden aan de nieuwe, Stalinistische,
oers. Zeer terecht was het de arbeiders voor
deze vervalsingen te waarschuwen. Daarom temeer hebben wij er voor te waken, dat niemand in ons orgaan zich aan hetzelfde schuldig maakt. 3 )
Wat bedoelde Liebknecht met deze uitspraak?
Dit, dat de bourgeoisie van een andere nationaliteit niet slechter, maar ook niet beter is,
dan die van het eigen land. Dat de arbeiders
zich niet op moeten laten zwiepen tegen vijanden, die zouden bestaan over de grenzen, omr
dat over de grenzen ook proletariërs zijn, die
door hun eigen bourgeoisie uitgebuit worden en
dat dus de strijd van de arbeiders niet moet
gaan tegen arbeiders over de grens, maar dat
ze moeten strijden tegen hun eigen uitbuiters.4)
De politieke lijn van onze beweging wordt
vastgesteld op haar congressen en eventuele
belangrijke spoedbeslissingen worden genomen
in gecombineerde Federatie- en N.A.S.-bestuursvergaderingen. In dit soort vergaderingen hebben wij altijd het standpunt ingenomen, zoals Liebknecht het precies heeft gezegd, n.l.
„de vijand staat in eigen land" en de wijziging
van de poltieke lijn, die de redacteur zich in
dit artikel permitteert, geschiedt dus buiten
de besluiten van de beweging om.5)
Het was ons al eerder opgevallen, dat in
het orgaan van de R.S.A.P. „De Nieuwe Fakkel", deze veranderde leus opgang deed. Wanneer de R.S.A.P. deze politieke wijziging nodig heeft, moet deze partij dit voor zich zelf
weten, maakt dit ap haar congressen en vergaderingen uit, maar wij ontzeggen ieder het
recht dit gewijzigde standpunt als politiek
stempel op het N.A.S. te drukken, zonder dat de
beweging daarover een uitspraak heeft gedaan. Net zo min als wij zouden aanvaarden,
dat een bepaalde mantelorganisatie een door
haar ingenomen standpunt aan onze beweging
opdringt.'')
Welk gevaar schuilt er in die veranderde
uitspraak?
De vroegere kommunistische partij hier in
Nederland maakte tijdens en in de directe naoorlogsjaren zich ook het standpunt eigen van
Karl Liebknecht. Ook deze partij stond vroeger op het standpunt van „de vijand staat in
eigen land". Deze leus werd echter zo langzamerhand uitgeschakeld, omdat de politiek
van deze kommunistische partij die leus niet
langer kon verteren. Voor de landen, waarmede de Sowjet-Unie handelsverdragen afsloot, pakten aanging, mocht deze leus niet meer
gelden. Daar werden de arbeiders niet meer
opgezet tegen de eigen bourgeoisie, maar voor
hen gold, dat bepaalde groepen van de bourgeoisie, de vijanden voor de arbeiders waren.
Zo kon het gebeuren, dat de kommunisten ia
Holland het standpunt innamen van verdediging van huis en hof en de Franse kommunisten zich aan hun regering aanboden om in de
voorste linie te vechten tegen de Duitse imperialistische bourgeoisie. Nadat Stalin een
pakt en een vriendschapsverdrag met Hitler
gesloten heeft, is plotseling weer de lijn omgedraaid en moet men niet vechten tegen de
Duitse bourgeoisie, maar tegen de Engelse en

f

Franse Bourgeoisie, want nu zijn dit de (hoofd)
vijanden. Ik ben van mening, dat ook voor
de Russische arbeiders „de vijand" nog steeds
in eigen land staat, n.l. in de vorm van den
dictator over de arbeiders „Stalin" en in de
bureaukratie van de Russische bolsjewistische
partij, welke iedere vrijheid der arbeiders in
de weg staat.7,)
Met dit voorbeeld wil ik maar aanhalen, dat
wanneer men de woorden van Liebknecht gaat
verdraaien, men op het hellende vlak komt.8)
4 Er wordt in onze krant en in onze beweging
zo vaak geschreven en gesproken over beginselvastheid en kleurechfheid. Welnu, laten wij
dan voorzichtig zijn en niet hetzij door oppervlakkigheid of wat ik vrees, dat hier aan de
orde is, door berekening, een historisch uitgesproken woord gaat verdraaien.9) Als wij van
de uitspraak van Karl Liebknecht gaan maken,
dat inplaats van ,,de vijand", „de hoofdvijand
in eigen land staat", betekent dit, dat men tot
konklusie is gekomen, dat de arbeidersklasse
nog andere vijanden heeft, dan de uitbuitende kapitalistische klasse met haar aanhang.
Eenmaal dat nieuwe standpunt aanvaard, komt
men gauw op de weg, die ook de Stalinisten
hebben afgelegd, om straks in de wereldoorlog
partij te kiezen tegen de een of andere groepering, die men sen groter gevaar acht.10)
Tijdens de Spaanse burgeroorlog namen de
kommunisten het standpunt in, dat er eerst,
in samenwerking met burgerlijke partijen, dus
van de bezittende klasse, afgerekend moest
worden met de fascisten en dat men dan pas
de strijd tegen eigen bourgeoisie voor het socialisme in Spanje moest gaan voeren. Dit
standpunt werd door onze beweging fout geacht, omdat en zeer terecht, bij ons het standpunt werd ingenomen, dat deze burgeroorlog
alleen betekenis voor de arbeiders kon hebben, wanneer hef resultaat van deze burgeroorlog was het vestigen van een klasseloze
maatschappij, van een socialistische gemeenschap.11 )
Het is mij daarom onbegrijpelijk, dat, nu
er nog vele P.O.U.M.-kameraden, buiten de
doodgeschotenen, voor deze idee in de gevangenis zitten, ons seu nieuw standpunt zonder
meer, zonder uitspraak van de beweging op
wordt gedrongen en het lijkt mij goed, dat
wanneer men van mening is, dat Karl Liebknecht hef toen fout zag, deze kwestie aan
een bespreking te onderwerpen, alvorens deze
nieuwe politiek als de oolitiek van de beweging
in de krant wordt gebracht. Mocht men dan
hef oorspronkelijke standounf w'ijzigen, laat
men dan niet aet doen of hef zo door Liebknecht gezegd ,jzov. ziin. De arbeiders kunnen
alleen door juiste voorlichting leren. Bedrog
wordt er genoeg tegen de arbeiders gepleegd.12)
Wij moeten ons politiek inzicht nief laten
vormen door sympathie of haaf. Wij hebben .enkel maar nuchter de leerstellingen fe bekijken.
Ik ben zo vrij om daarvoor de volgende uitspraak van Karl Liebknechf aan te halen.
Himmeïhoch schlagen die Wogen der Ereignisse -- wir sind es gewohnf, vom Gipfel
in die Tiefe geschleudert zu werden. Aber
unser Schiff zieht seinen geraden Kurs
fesf und stolz dahin bis zum Ziel.
Und ob wir dann noch leben werden, wenn
es erreicht wird — leben wird unser Pro«jramm; es wird die Welf der erlösfen
Menschheif beherrschen.
Trofz alledem!")
Inderdaad, zo is hef, thans gaan de golven
van het internationaal gebeuren zeer hoog. Door
de teleurstellingen, die de arbeidersklasse heeft
ondervonden, zowel van de kommunistische
als van de sociaal-demokratische groeperingen,
heerst er grote verwarring onder de arbeiders.
Dat mag ons nief verhinderen ons standpunt klaar en duidelijk te handhaven en daarom zeg ik met Liebknechf trotz alledem!: „de
vijand staat in eigen land".14)
H. J. B a r r e l s .
21 Januari 1940.
Wij zochten de kortste vorm van polemiek en
nemen niet veel ruimte.
t) Het zal niet kwaad zijn als de schrijver
de bewuste passus uit de Rijksdagreden van
Karl Liebknecht aanhaalt in zijn repliek. Om
precies uit te maken wat Liebknecht woordelijk zei of schreef, moeten zijn redevoeringen en artikelen geraadpleegd worden.
2
) Welke andere betekenis? Maakt dat s.v.p.
duidelijk.
3
) Het zou inderdaad heel lelijk zijn als de
„vervalsingspraktijken" der Stalinisten werden
nagevolgd - - waar dan ook.
4
) Dat kon Liebknecht bereikt hebben met
beide formuleringen: „De hoofdvijand staat in
eigen land" sluit even goed in, „dat de bourgeoisie van een andere nationaliteit niet slechter, maar ook niet beter is dan die van hef
eigen land als „De vijand staat in eigen, land".
5
) Dat zou een ernstige zonde van dien
redacteur zijn.
c
) De inzender, wij kunnen op dat punt zeer
positief zijn, heeft .,De Nieuwe Fakkel" slecht
gelezen, anders zou hij wellicht niet zo hoog
van de toren blazen.
7
) Al is het onze gewoonte nief om Stalinisten en Stalinisme te sparen, toch moeten
wij zeggen, dat jns de betekenis van dit ^argument" ontgaat. Verduidelijking gewenst.
8
) Hef bewijs van deze beschuldiging moet
geleverd
worden. Zie *).
9
) „Door berekening" nog wél — verzwarende
omstandigheid.
1°)
Verduidelijking gewenst.
11
) Wij vermogen "de waarde van dit element
in dit verband niet te onderkennen.
i - ) Deze opmerking is juist.
t 3 ) „Nuchtere leerstellingen" komen in dit
aan ons bekende citaat niet voor.
11) Vergis je niet. Bewijs eerst.
Red. „Arbeid".

VAN EN UIT

DE ORGANISATIES.
NIÉUWE-AMSTERDAM.
Jaarvergadering in het café van Huffelen van
de Federatie van Landarbeiders, op 15 Januari
1940. Volgens den secretaris bedraagt het ledental thans 70 ieden. De penningmeester bracht
verslag uit over de inkomsten en uitgaven. De
inkomsten bedroegen / 2038 28, uitgaven ƒ 1888.19.
Saldo /150.14. De controlecommissie bracht verslag uit van haar bevindingen. Zij had alles in
orde bevonden. Tot nieuwe controlecommissieleden werden benoemd Hogenberg en Post.
De aftredende bestuursleden werden allen weder benoemd. Nadat de voorzitter de vergadering er nog op gewezen had actief aan de strijd
van de arbeiders deel te nemen, sloot hij de
bijeenkomst.
MUNTENDAM.
De Federaiie van Landarbeiders heeft in
samenwerking met het Noordelijk Comité voor

uu. opvoeding.
In „Het Volk" van 29 Januaü was
onderstaand bericht opgenomen:
„De modern-georganiseerde arbeiders, van de Ned. Vliegtuigenfabriek Fokker hebben een telegram gezonden aan den minister
van Waterstaat, ir. J. W. Albarda
van de volgende inhoud:
„Met grote vreugde heeft het personeel van de Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker kennis genomen van de opdracht der K.L.
M. aan de genoemde fabriek. Het
modern-georganiseerde personeel
heeft er behoefte aan om u in
het bijzonder dank te zeggen voor
het moeilijke werk, dat gij hebt
verricht, om deze opdracht voor
de Nederlandse vliegtuigenindustrie te behouden. Het is hun een
eer te tonen, dat zij in staat zijn
een groot product als dit te vervaardigen. De modern-georganiseerde arbeiders en hun gezinnen
zeggen u hiervoor hartelijk dank".
Een dergelijke uiting wordt door het
dagblad der S.D.A.P. benut voor de
sociaal-demokratische propaganda. Alles is even triest aan dit geval. Deze
danbaarheid kwam los, vlak na de
dubbeltjesbedeling van Jan v. d. Tempel. Nog een sociaal-demokraat, die
zoveel goed doet voor de arbeiders!

Propaganda en Actie op Zaterdag 27 Januari
j.L, een openbare vergadering belegd in Muntendam, om daardoor in deze plaats het N.A.S.
en zijn doelstelling meer bekendheid te geven.
Mede dank zij het voorbereidende werk, dat
door enige N.A.S.-kameïaden uit Veendam met
het N.C.P.A. was verricht, kan deze poging
tot uitbouw van het N.A.S. in deze streek als
geslaagd worden beschouwd. Een 25-tal arbeiders had aan de oproep gehoor gegeven en
luisterde met grote aandacht naar de duidelijke
uiteenzettingen van J. Molankamp en Wt A.
Bouma, die als sprekers optraden. Verschillenden der aanwezige arbeiders verzochten de
beide sprekers binnenkort terug te willen komen, terwijl die arbeiders toezegden er voor
te willen zorgen, dat er dan no_g meer belangstellenden aanwezig zullen zijn. "Na afloop der
vergadering bleek uit gesprekken der veVgaderingbezoekers, dat er wel belangstelling voor
het N.A.S. bestaat, mede door het feit, dat ook
in Munfendam tal van arbeiders teleurgesteld
zijn in de moderne vakbeweging. Een goed begin dus, waardoor de mogelijkheid is gemaakt
ook in Muntendam binnen afzienbare tijd een
een steunpunt voor het N.A.S. te krijgen.

R. L.

Kascontrole.
GRONINGEN.
De kascontrolecommissie van het P.A.S.
(N.A.S.) verklaarf, dat kas en bescheiden Yan
den penningmeester in orde waren over het
laatste kwartaal 1939.
De kascontrölecommissie:
w.g. F. W. A. Janssens.
w.g. J. de Vries.
2 Januari 1940.
Transport.
Ondergetekenden verklaren boeken en bescheiden van den penningmeester van de Federatie van Transportarbeiders, afdeling Groningen, over l October tot en met 31 December
1939,
nagezien en In de beste orde te hebben
bevonden.
De controlecommissie:
w.g.
w.g.
w.g.

P. H. d e G r o o t ,
F. K u i l m a n.
J. C. S c h e f f e r.

Rode Makkers.
Ondergetekenden verklaren hierbij, dat zij de
kas, boeken en bescheiden van de penningmeesteresse van de Jeu^draad der Rode Makkers
hebben nagezien en accoord bevonden.
R. G r i t — F y b e s.
M. B o s g r a .
R. d e V r i e s .
Groningen, 21 Januari 1940.
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