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„In beide hoofdsteden heeft men intussen
de indruk, dat de Duitse regering er naar
streeft een betere verstandhouding tussen
de Sowjet-Unie en Italië te weeg te brengen en wel door een regeling van de Balkan
ten koste van de geallieerden".
19 Maart 1940.

„Alg. Handelsblad".
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Utilez en
wereld gist naar de betekenis van de
DE samenkomst
tussen Hitler en Musso-

lini aan de Brennerpas, die tijdens het laatste bezoek van den Duitsen minister von
Ribbe ntrop te Rome geregeld is. De aanwezigheid van Roosevelt's afgezant, Sumner Welles in Rome, doet de pers van
alle landen spreken over „het grote vredesoffensief", waarvan zowel Duitsland als
Italië de gangmakers zouden zijn. Aan dit
„vredesfront" zou Stalin van ganser harte
meewerken. In de ochtendbladen van 19
Maart wordt aandacht geschonken aan een
artikel, dat het Russische blad „Izwestia"
heeft gebracht en dat gekenmerkt wordt
door grote welwillendheid jegens Italië.
De Duitse pers geeft veel bekendheid aan
dit artikel, dat klaarblijkelijk dienst doet
om Italië gerust te stellen met betrekking
tot Ruslands plannen, die de Balkan raken.
De „Izwestia" deed uitkomen, dat de bedreiging van de vrede in het nabije Oosten
door de geallieerden in de eerste plaats de
Balkan geldt, „waarvoor Italië altijd zo
grote belangstelling aan de dag heeft gelegd". Deze formulering zou op de bereidheid van Moskou wijzen, de Italiaanse belangen op de Balkan te eerbiedigen. Zou
Rome op dat punt gerust gesteld kunnen
worden, dan zou het aan Duitsland -makkelijke! vallen om de tegenstellingen tussen
Italië en Moskou op de achtergrond te
dringen.
* **
RAAG verdiept zich de wereld in moG
gelijkheden tot herstel van de vrede.
Niet alleen in de neutrale landen wordt
een spoedig einde van de oorlog begeerd
door de regeringen. De daar bestaande vredeswil wordt zowel gewekt door de vrees
voor het direct betrokken worden in de
oorlog, omdat het zelfbeschikkingsrecht der
kleine naties in oorlogstijd makkelijk een
fictie wordt, als door de vrees voor scherpe
sociale botsingen bij lange duur van de
oorlog.
Maar ook in de oorlogvoerende landen
zal'deze vrees zich bij de bezittende klasse
laten gelden. De diplomaten van het Vatikaan, die sterk deze invloed ondergaan,
zullen niet nalaten om overal aandacht te
vragen voor die mogelijkheid. De ervaringen van de eerste wereldoorlog worden
door hen niet vergeten en Lenins voorspellingen over het verband tussen oorlog
en sociale omwenteling hebben voor de
hoge geestelijken van het Vatikaan zeker
reële waarde. Zij zijn er zeker van, dat in
Frankrijk en in Engeland, zowel als in
Duitsland aantrekkelijke kanten gezien
worden van een compromis-vrede tussen
deze landen onderling (en Italië). Voor de
handhaving van de bestaande orde kende
vooral Mussolini grote waarde toe aan een
Vierrfiogendheden-Verdrag, dat sterk genoeg zou zijn Europa te vrijwaren voor een
„bolsjewistische" omwenteling. Al wordt
die omwenteling in deze vier landen als
het grootste gevaar gezien, toch is het
daarom nog niet eenvoudig dat Viermogendheden-Verdrag tot stand te brengen.
Het kan slechts bereikt worden, als Duitse
machtshonger gestild wordt en als ook
Italië practische winst boekt van zijn
vriendschapsbetrekkingen met Duitsland.
ET ontwerpen van een plan voor
„nieuwe ordening" van Europa door
de beide as-vrienden is zeker gemakkelijker dan het verzoenen van Engeland en
Frankrijk met de gestelde voorwaarden
voor herstel van de vrede. In de propaganda van alle fascisten en... Stalinisten
wordt alle dagen kwistig gebruik gemaakt
van vredesgeluiden, die uit Italië, Duitsland en Rusland komen. De volgelingen
van Stalin geloven blindelings in diens vredelievende gezindheid en stellen dus het
Franse en Engelse imperialisme grif als
de oorlogszuchtige krachten, voor (ondanks
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het bloedige Fins-Russische intermezzo en
de Moskouse roofvrede).
Moet het
Viermogendheden-Verdrag er komen door
het inrichten van geheel Oost-Europa
naar de behoeften van Moskou, Berlijn en
Rome; door de terugdringing van EngelsFranse belangen in dat deel van ons werelddeel; door concessies aan Italië ten
koste van de Franse kolonie en haar
haven Djibouti en de versterking van de
positie der Italianen in de Franse kolonie
Tunis; wordt het aan het Franse en Engelse imperialisme onmogelijk gemaakt om
op zekere landen van Oost-Europa te steunen; moeten Duitse koloniën, die in 1919
verloren gingen, teruggegeven worden —
dan is nauwelijks aan te nemen, dat Londen en Parijs bereid zouden zijn om een
„Duitse" vrede te slikken en brengt de
naaste toekomst veeleer de grote militaire
worsteling dan succes van het „vredesoffensief".
Gesteld, dat Mussolini bij Hitler tegemoetkomendheid gevonden had voor matiging van zijn eisen — dan, nog zullen Engeland en Frankrijk moeilijk het stopzetten
van de oorlog accepteren.
Elke Duitse vrede vernietigt niet alleen
de kansen op herstel der oude (door het
Versailler-Verdrag geschapen) machtspositie van Frankrijk; hij zal het tempo van
het verval van het Britse imperium verhaasten. De laatste nieuwsberichten uit
Brits-Indië zien er voor Engeland weinig
bemoedigend uit. Bij verschillende radicale
kopstukken van de Congresbeweging der
Indiërs leeft de opvatting, dat de oorlog
een gunstige gelegenheid biedt voor verwezenlijking van de onafhankelijkheid van
Indië. Een telegram van de „United Press"
uit Ramgarts, waar het Congres bijeen is,
had de volgende inhoud:
R a m g a r t s , 18 Maart - - Het werkcomité van het Al-Indische Congres
heeft de z.g. resolutie van Patna aangenomen, waarbij de volledige onafhankelijkheid van Brits-Indië geëist
wordt en waarin wordt verklaard, dat
vrijheid voor Brits-Indië niet kan bestaan binnen het Britse imperium".
Gandhi dankte het comité er voor die
resolutie te hebben aangenomen, wat
overigens zeker niet zeggen wil, dat hij
leiding zou willen geven aan de strijd, die
de radikalen nu willen opnemen.
Een „Duitse" vrede zou wel is waar aan
de oorlog een einde maken, waaraan Engeland zijn volle kracht moet geven, doch
zou aan de andere kant aan de strijd voor
de Indische onafhankelijkheid toch nieuwe
kracht geven.
in dit stadium van de oorlog beR EEDS
treffen de vredesmogelijkheden rege-

lingen, die in betekenis ver uitgaan boven
Europa. De gehele wereld heeft er mee
te maken. Om die reden is het niet reëel
overdreven verwachtingen te koesteren van
de bemoeiingen van Sumner Welles, (Roosevelt) met het „vredesoffensief". Als het
uitbreken van de oorlog een feit kon worden, al getuigden machtige heren in alle
landen van hun vredeswil, waarom zou
dan na zeven maanden het oorlogsbedrijf
(dat voor de machtigste landen nog in een
eerste stadium verkeert) herstel van de
vrede op de dagorde staan, omdat enkele
machthebbers daarvoor pleiten ?
Wij kunnen dat niet zien als een waarschijnlijkheid en zien in de week, die aan
Pasen 1940 vooraf gaat, dan ook niet de
„nieuwe lente", die "de demobilisatie van
millioenen gewapende mannen brengen zal,
het „nieuwe Europa" als een veilig tehuis
voor vredelievende volkeren, die bereid
en in staat zijn, de dolle ren naar de afgrond te beëindigen.
19 Maart.
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Se!d en Vaderlandsliefde.
Schrijver dezes heeft in twee artikelen,
die in het weekblad „De Nieuwe Fakkel"
zijn verschenen twee bronnen aangegeven,
waaruit in de abnormale tijdsomstandigheden geput zou moeten worden. De bezittende klasse zwijgt bij voorkeur over die
bronnen, zij doet alsof zij niet bestaan.
Het is voor haar vertrouwensmannen niet
moeilijk bij feestelijke gelegenheden en in
de propaganda voor de weermacht snurkende redevoeringen te houden over het
vaderland en zijn onafhankelijkheid. Gesneden koek is dan voor hen het begrip „goed
en bloed over te hebben tot eer van het
lieve vaderland". Men kan zeggen, dat
wekelijks —• althans in redevoeringen —
minstens éénmaal getuigd wordt van de
bereidheid om alles te offeren voor het
bestaan van het land.
Wat bewijst de praktijk van de dag, die
betrekking heeft op het brengen van noodzakelijke, geldelijke offers? Om te beginnen
zien wij nog al wat vermogende Nederlanders de Oceaan oversteken en naar
Amerika verhuizen.
Dat die vaderlanders meteen hun kapitaal verplaatsen is duidelijk; gewoonlijk is
dat kapitaal verplaatst voor zijzelf op de
boot gaan om zich in veiligheid te stellen.
Van velen die blijven, die vandaag nog blijven, wordt een deel van hun bezit naar
datzelfde Amerika overgebracht. De knappe Nederlandse regering heeft na zes maanden oorlog nog geen enkele maatregel genomen tegen deze vorm van vaderlandsliefde.
De twee bronnen, aldus was de inhoud
van onze twee artikelen in „De Nieuwe
Fakkel" zijn:
de grote inkomsten en de vermogens.
Wie het geld wil halen, waar het is, kan
aan niet anders denken. Het is verschrikkelijk eenvoudig. Het Centraal Bureau
van de Statistiek verstrekt een belangrijk deel van de gegevens, die bewijzen,
dat geld gevonden zou worden als wij het
zouden willen zoeken. Is het buitensporig
te verlangen, dat alle inkomsten uit arbeid
en pensioenen boven de 6 duizend gulden
in een Oorlogscrisisfonds worden gestort,
zolang "de mobilisatie duurt? Kan dat niet
geëist worden van hen, die de mond zo vol
hebben over vaderlandsliefde ? In feite stuit
dat denkbeeld af op de onwil van de beter
gesitueerden, die ook bij bestaand oorlogsgevaar het geld liefst halen, daar waar het
niet is.
Ojp 6 Maart hebben wij in de Raad van
Amsterdam doen uitkomen, dat de
hoogste inkomsten, die de staat der
Nederlanden betaalt, ook nu nog vrijgesteld zijn van directe belastingen.
Wij gaven meteen aan, dat wij de
leden der dynastie bedoelen.

Hieraan moeten de 8 millioen Nederlanders
denken, althans dat grote deel van hen,
dat zo gemakkelijk onder de indruk raakt
van goedkope koninklijke woorden.
Men denke zich de som in, die jaarlijks
bij de toepassing van deze regel in het Oorlogscrisisfonds terecht zou komen. Dat zou
wat anders zijn, dan het leggen van nieuwe
lasten op koffie en suiker.
En dan - - d e heffing ineens op vermogens! Rond 12 Va milliard gulden bedraagt
volgens de statistiek het belastbare vermogen in Nederland; dat de totale som
een paar milliard hoger is, staat vast. Aan
de volbeladen bomen van de groot-kapitalisten mist de belastinggaarder niet zo
heel gauw een paar onnozele pruimpjes,
al 'betekent dat in dit geval tonnen en
miHioenen.
Voor de vermogensbelasting zijn er 183409
aangeslagenen. Van die 183409 zijn er 53565
met vermogens boven f 50.000. Die bezitten
in totaal 9 milliard en 156 millioen gulden. Die 53565 aangeslagenen moeten wat
over hebben voor hun vaderlandsliefde.
Als het zo wordt ingepikt, dat mülionnairs
30°/o moeten dokken, de bezitters van 5 ton
tot een millioen 25°/o, die van 3 tot 5 ton
20 °/o, die van 2 tot 3 ton 15%, die van l
tot 2 ton 10% en die van 50.000 tot een
ton 5%
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Geld is er wel — de wil om het te brengen
is er niet. De vaderlandsliefde der bezitters
lijkt op slechte margarine. Hun vertrouwensmannen brengen alleen maar mooie
praatjes.

BUITS-RÜSSISCHE «SCHAP.
In „Het Volksdagblad" van 7 Maart 1940
met vette letters:
„BERLIJNERS GAAN SOWJETKUNST
AANSCHOUWEN.
M o s k o u , 7 Maart -- Het Sowjet-Russische Genootschap voor culturele betrekkingen met het buitenland zal een tentoonstelling over de volkskunst van de SowjetUnie naar Berlijn zenden. De tentoonstelling zal de Berlijners voorlichten over de
kunstzinnige prestaties van vijftig volkeren
van de Sowjet-Unie".
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TOENEMENDE VERNIETIGING
TER ZEE.
(B.) Mede tengevolge van de luchtaanvallen, die in de laatste weken worden uitgevoerd, gaat de vernietiging ter zee van
scheepsruimte en opvarenden van de koopvaardijvloot in toenemende mate voort.
Het schijnt tot de „moderne" oorlogvoering
te behoren (wij gaan er toch prat op, dat
wij leven in een beschaafde wereld) om
koopvaardij- of visserschepen zonder enige
voorafgaande waarschuwing uit de lucht
aan te vallen of te torpederen.
Het doet er voor de Duitse duikbootkapiteins (zoals het geval van de „Burgersdijk" heeft geleerd) niet toe, of het schepen zijn van zogenaamde neutrale mogendheden, ook niet wanneer die schepen in
het geheel geen contrabande aan boord
hebben (de Burgersdijk" had graan voor de
regering geladen), de aanwijzing, dat zulk
een schip een controlehaven van den vijand zou kunnen aandoen, is voldoende om
de bemanning order te geven: verlaat het
schip binnen zoveel tijd, teneinde de torpedering te doen geschieden.
De maritieme medewerker van het „Vaderland" schrijft over dit onderwerp een
artikel, dat door de „Nw. Rott. Crt." van12 Maart 1940, avondblad r wordt overgenomen, waarin cijfers worden gegeven over
de toenemende verliezen van
He koopvaardijvloot-in deze oorlog. :
Hij schrijft o.m.:
.„Achtereenvolgens bedroeg het verlies aan
vernielde tonnage tengevolge van oorlogsdaden in:
September
58 schepen totaal 227.914 ton
Qctober . • • "55
„
„. 252.541 „
November..
.58
„
„ 255.785 „
December
171
„
„ 544 554 „
Januari .
87
„ •
„ 217.257 „
Februari .
87
„
„ 298.855 •„
De verliezen aan schepen over de laatste
drie maanden overtreffen de verliezen in de
voorafgaande maanden. Het vliegtuig heeft
hierbij een grote rol gespeeld, het zoekt
blijkbaar zijn slachtoffers onder de kleine,
onbewapende schepen, hetgeen duidelijk blijkt
uit het feit, dat de toeneming van het aantal verloren gegane .schepen niet evenredig
toeneemt met de vernietigde scheepsruimte.
Het aantal -verloren gegané schepen in
deze oorlog bedroeg aan het begin van deze
week 475, met een totale inhoud van 1^48,821
bruto register ton. Daarvan komt voor rekening van de neutralen 524.565 ton of 52 pet.
De Duitsers verloren 60 schepen, in totaal
289,017 bruto register ton, zijnde 17.5 pet.
De geallieerden verloren 218 schepen, in
totaal 855,241 'of 50.5~' pet. „Hieruit blijkt ten
duidelijkste, dat de neutrale landen in de
strijd, welke ter zee wordt gevoerd, het
gelag mede moeten betalen."

Wat het:verlies van de Nederlandse koopvaardijvloot betreft, deze bedraagt 21schepen met een laadvermogen van ^5181 ton
(uitgedrukt in tonnen van 1016 Kg.), waarbij 248 opvarenden het leven verloren.
" Hierbij is nog niet gerekend het s.s.
„Amor" van de K.N.S.M., dat 11 Maart
j.1. na een ontploffing op de Noordzee is
gezonken en het mötortarikschip „Eulota",
'dat de nacht daarop op de Noordzee is
vergaan, eveneens door een ontploffing.
Om een indruk te krijgen van wat de
Nederlandse verHezen betekenen, zegt de

schrijver: Neemt men aan, dat een goederenwagon 15 ton laadvermogen heeft,
dan is de verloren gegané scheepsruimte
van alles, gelijk aan 6345 goederenwagens.
Een goederentrein op 40 wagons aannemend, is dit gelijk aan 159 goederentreinen.
Dat er intussen in de verdere ontwikkeling van de huidige oorlog nog heel wat
kan gebeuren, is hieruit af te leiden, dat
in de wereldoorlog van 1914-1918 totaal
343 Nederlandsche schepen verloren gin*gen met een gezamenlijke tonnage van:
296.430 bruto register ton, waarvan een'
groot gedeelte voor rekening van vissersvaartuigen komt. In de vorige oorlog ver-r
gingen 123 Nederlandse schepen met man
en muis.
De huidige oorlog in Europa tussen de
grote imperialistische machten is vóór alles een economische oorlog. Engeland
tracht de Duitse bevolking uit te hongeren door het toepassen van blokkademaa*-regelen. Duitsland tracht hetzelfde te doen
ten aanzien van de Engelse bevolking. Het
kan niet op tegen de machtige Engelse
oorlogszeevloot en tracht nu de Engelse
handel afbreuk te doen, zo mogelijk te
Vernietigen door mijnen, torpedo, bommen.,,
uit vliegtuigen, enz. Daarbij wordt geen
onderscheid gemaakt of het neutrale dan
wel schepen zijn van, dé vijandelijke mogendheden. Dat daarbij duizenden nietmilitaire opvarenden,, om het leven worden gebracht, daarvan trekken de oorlogvoerende machten zichc. niets aan, vanwege
de „beschaving" in het jaar 1940,
LONEN EN PRIJZEN IN
OORLOGSTIJD.
„De prijsopdrijying dient door scherpe overheidscontrole voorkomen te worden en wel
door controle bij dé bron. De overheid heeft'
de bevoegdheid om maximumprijzen vast te
stellen, doch het gevolg van zulk een maatregel is maar al te dikwijls, dat de getroffen
goederen dan verdwijnen in de kettinghandel.
Niet iedere prijsverhoging is prijsopdrijving
— er zijn tal van oorzaken voor de prijsverhoging. De prijsverhoging is een symptoom van optredende schaarste en men mag
te dien opzJchte niet te optimistisch zijn,
want de oorlog kan nog veel feller worden
en onze aankopen in het buitenland vinden
tenslotte een beperking in onze export-positie. De uitvoer dient te worden vergroot,
de invoer dient „te worden geleid, bij voorbeeld door beperking van de invoer van
luxe-artikelen, ppdat de betalingsbalans niet
al t£ zeer wordt scheef getrokken. Overdreven pessïmfsniè fs. echter ook niet juist.
Overdreven vêrsoberingisdratfg, eeri verso&ew
ringsmanie, zou de geestkracht van het volk
aantasten en nieuwe afzetmoeilijkheden scheppen, met het gevolg, dat de werkloosheid zou
toenemen. Wij moeten ook met de mogelijkheid van grotere productie ïnr het eigen land
rekening houden— de arbeidskrachten daarvoor zijn aanwezig.
Pogingen om de schaarste op te heffen
door inkomstenverhoging wijst de inleider
af. Handhaving van het levenspeil van vóór
-de oorlog acht hij onmogelijk en hij 'haalt
daarbij het voorbeeld aan van de drie papeters, die-een bord pap gelijkelijk verdelen,
doch de volgende dag tien procent minder
pap op hun bord krijgen. Zouden die papeters nu geholpen zijn met een 10 pet.
grotere lepel? Volledige compensatie van
de stijging door loonsverhoging brengt de
vicieuze spiraal in werking.

maar technisch en moreel uniform afgerichte
soldaten. Daarop moeten ook karakter en
wil zijn ingesteld."

Uit het leven
der gemobiliseerderu
door E. Wp.
(Slot.)
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING.
Een propaganda-spook heeft de laatste
maanden over Holland rondgewaard, een
actie tot het verankeren van het begrip der
sectie „O. & O." Het gevolg is, dat de
burger inderdaad beter bekend is met de
betekenis hiervan dan dat hij gemiddeld
weet van b.v. de opeenvolging der rangen
en graden in het leger. Hoe zijn nu de
gemobiliseerden te spreken over de ontwikkeling en de ontspanning, die hen geboden
wordt?
Allen zijn, voor zover zij de vraag aansnijden, van mening, dat van ontwikkeling
in het geheel geen sprake is. Zelfs zijn er,
die van zoveel inzicht blijk geven, dat zij
als hun opvatting verkondigen, dat de
legerleiding er in het geheel geen belang
bij heeft, ontwikkeling aan de manschappen te brengen. Werk, dat toch getracht wordt op dit gebied te verzetten,
moet „stiekum" gebeuren. Een andere inzender zegt het reeds met meer woorden:
„Immers de geestelijke ontwikkeling van de
sectie voor O. en O. behelst niets anders
dan de verdere „morele" oorlogsvoorbereiding van den soldaat, d.i. zijn vernietiging
als mens! Wij zijn op onze hoede voor de
geestelijke ontwikkeling van deze sectie. In
het gunstigste geval betekent zij het aanbrengen van schoolse kennis, die natuurlijk
nuttig kan zijn, maar in andere gevallen is
zij een ontwikkeling, die overeenstemt met
militaire doeleinden of daaraan ondergeschikt
_ is, een destructieve ontwikkeling dus. Hef
* leger immers heeft geen mensen met uiteenlopende problemen en behoeften nodig

Inderdaad spreekt hieruit reeds een belangrijke dosis inzicht, zo belangrijk, dat
wij den lezer ook het slot van zijn betoog
niet willen onthouden:
„Zoekt dus contact met de gemobiliseerden,
direct of indirect, en tracht iedereen los
te maken van het benepen standpnut, dat
van ons land en ons leger een gemechaniseerde eenheid wil maken. Tracht het leven
te wekken en te versterken, in plaats van
het te vernietigen. Met 'de paraatheid, die
men dan bereikt, komt men verder, want i
daarmee bouwt men aan een nieuwe maat.
schappij, die ware vrede kent."

Weer een andere inzender trekt meer in
het bijzonder van leer tegen de cabaretavonden, die de afdeling ontspanning van
de manschappen vormen. Hij laakt de artisten, die een repertoire brengen, dat soms
tegen het liederlijke aan is, de platheid,
waarmee men den soldaat, die toch al uit
zijn evenwicht is, omhoog denkt te halen.
Hij spreekt zijn verachting uit voor de
ter plaatse georganiseerde soldatenkrant:
„Waarom zo'n Jemaintiendrai-ding ?"
In het kort, ook in dit opzicht heerst
grote ontevredenheid en zelfs reeds in
sommige gevallen het inzicht, dat vanuit
het belangenstandpunt der heersende klasse op deze gebieden niet meer verwacht
kan worden.
STANDPUNT TEN OPZICHTE VAN
NOODZAAK VAN VERDEDIGING
EN MOBILISATIE.
Een aangeroerd punt, dat mét dat van
het negeren der waarde van de persoonlijkheid het meest zweemt naar principiële stellingname van de gemobiliseerden
ten opzichte van de aan de orde zijnde
problemen is wel het bepalen van de houding tegenover de landsverdediging in het
algemeen en de noodzaak der mobilisatie in
het bijzonder. Uiteraard moet men natuurlijk ook hierbij niet verwachten, in de antwoorden het geluid, zoals wij dit zouden

Het bovenstaande knipten wij uit „Het
Volk" van 13 Maart 1940, avondblad. Het
Ls uit een verslag van ©en in een studieconferentie van het N.V.V. gehouden inleiding door mr. dr. A. A. van Rhijn
over „Die economie van Nederland in
Oorlogstijd".
- '••)
Hoewel over prijsopdrijving, die door
scherpe overheidscontrole voorkomen dient
te worden en vooral over maatregelen in
deze, die de regering niet nam, wel het
een en ander te zeggen zou zijn, bepalen
wij ons hier tot het laatste gedeelte van
het citaat.
Handhaving van het levenspeil van vóór
de oorlog, acht de heer van Rhijn onmogelijk. „Volledige compensatie van de stijging
door loonsverhoging brengt de vicieuzjë
spiraal in werking".
Al acht de inleider overdreven versoberingsdrang onjuist, waardoor tenslotte de
werkloosheid zou toenemen, toch komt hij
in het schuitje van dé reactie, die zich op
het standpunt stelt, dat loonsverhoging tot
prijsstijging leidt. Het uitspreken van deze
mening heeft in dit geval te meer betekenis, wijl het geschiedt door een hoofdambtenaar op het departement van Economische Zaken, zodat men zich afvraagt,
of hier de mening van de regering wordt
uitgesproken. Gezien het feit, dat de regering nog slechts enkele weken geleden
afwijzend heeft beschikt op een verzoek
om 'de salarissen en lonen van het rijkspersoneel te verhogen, hetgeen tevens als
een rem moet wprden gezien om in dé
particuliere bedrijven de loonsverhoging
door te zetten, is de veronderstelling, dat
de heer van Rhijïi in de geest van dei regering spreekt, nóg niet zo gek.
VOOR WIE ZIJN DE NADELEN
VAN DE PRIJSSTIJGING?
, De heer van Rhijn hqude het ons ten
goede, maar ons ontgaat de logica van het
voorbeeld der drie pap-eters. Indien de arbeiders minder pap, aardappelen, groenten,
enz. op hun bord krijgen, dan komt dat,
omdat hun koopkracht met zoveel procent
is verminderd tengevolge van de prijsstijging. In het arbeidersinkomen (om maar
te zwijgen van ben, die moeten leven van
steun) zit geen speling. Al hun inkomsten
moeten besteed worden aan dagelijks terugkerend levensonderhoud. Mensen .met
een inkomen van f 5.000, f 10.000 of van
f 25.000 per jaar, kapitaalbezitters, kortom
de beter gesitueerden, hebben die speling
wel. Jpje behoeven niet soberder te leven,
wanneer, de prijzen der levensbehoeften
10 of 15% stijgen, althans niet in deze zin,
dat zij minder pap, aardappelen, groenten*
brood,, enz. .op hun bord krijgen.
Dit offer moet wel gebracht worden
doof de arbeiders, tenzij de prijsstijging
door loonsverhoging wordt gecompenseerd.
Geschiedt dit niet, dan ontstaat er achterstand, verdere verarming en ondervoeding.
Want voor de arbeiders en daarmede gelijk te stellen groepen, stond het vóór de
prijijsstijging reeds zo, dat zij als regel niet
meer hadden dan een minimum-bestaan en
in vele gevallen zelfs dat niet.
De nadelen van de prijsstijging zijn voor
de arbeiders, wanneer hun loon of steun
niet evenredig verhoogd wordt, terwijl er
onder de beter gesitueerden heel wat zijn,

brengen, aan te treffen. Echter zijn er
toch ook vanuit onze gezichtshoek interessante dingen gezegd en alleen het feit,
dat acht der inzenders op dit vraagstuk zijn
ingegaan in bewoordingen, waarvan de
meeste in geen geval onder het „hoerapatriotisme" gerangschikt kunnen worden,
is al van belang.
De minst scherpe van de in negatieve zin
gestelde waarderingen uit zich, dat de Nederlandse soldaat niet met „een blij gezicht zijn taak verricht", de meest agressieve van deze besprekingen luidt als volgt:
,,Bij het openmaken van dat schietspul (want
niet alleen ons noodrantsoen zit in blik,
ook de scherpe piepers) ging een blik slecht
open. Schiet plotseling een gelaarsd been
me te hulp. De luitenant deed ook wat!
Het is gek, maar als je een gelaarsd been
ziet, moet je onwillekeuring aan Duitsland
denken. Alsof dat voornamelijk de schuld
van alle herrie is. Maar het is toch ook
de schuld van je zelf. Je vraagt je wel eens
af: waarom ben je hier, waarom blijf je
hier? En toch loop je niet weg en toch
protesteer je niet krachtig genoeg".
Maar daar zijn wij te laf voor, en te onmachtig .... het is een probleem waar je
niet uitkomt."

Hiertussen ligt echter ook nog zo een en
ander: in scherpe en meer geschaafde bewoordingen. Zo is er de inzender, die
waarnam, dat manschappen opmerkten, „dat
zij liever levende Duitsers dan dode Nederlanders waren" en dat wij dus evengoed
thuis hadden Jumnen blijven. Een andere
opmerker bericht, dat in de aanvang der
mobilisatie bij bijna allen de gedachte bestond, dat het een bittere noodzaak was,
dat er gemobiliseerd werd; thans begint
hier en daar twijfel te ontstaan, die vooral
voortspruit uit het kennisnemen van persberichten, die dag in, dag uit geen nieuws
brengen - - men voelt zich op sleeptouw
gehouden. Weer een ander laat een zeer
belangrijk geluid horen, wanneer hij als
de mening der manschappen aangeeft:
Waar komt nu plotseling al dat geld vandaan, terwijl er nooit gelden te vinden
waren voor een behooHjke werklozenzorg
en voor onderwijsverbetering?

die aan schaarste en duurte van levensbehoeften dik verdienen, wijl de regering
geen afdoende maatregelen tegen hamsteraars, kettinghandelaars enz. neemt.
Tenslotte is de vraag of loonsverhoging
opnieuw tot prijsverhoging leidt niet de
belangrijkste vraag in deze en bovendien
kan deze vraag in vele gevallen ontkennend beantwoord worden. Immers de prijsstijging, die er in de eerste zes maanden
van de oorlog geconstateerd is moeten
worden, is zeker niet het gevolg van loonsverhoging, doch van geheel andere factoren: stijging van vrachtprijzen, hogere
verzekèringspremieën, duurdere grondstoffen in verband met de oorlogs omstandigheden, vasthouden van voorraden, hamsteren, enz. Het is vooral het parasiterende
kapitaal, dat met de productie en distributie niets te maken heeft, doch dat
sjachert in levensbehoeften, dat de prijsstijging bevordert.
De arbeiders zullen er verstandig aan
doen, zich niet van de strijd voor loonsverhoging te laten afhouden. Niet zij zijn
de veroorzakers van de duurte. Deze laatsten moet men zoeken in de kringen der
kapitalistische klasse, die de zware lasten,
welke de imperialistische oorlog veroorzaakte, op de schouders van de brede arbeidende massa's wil afwentelen.
VERDERE PRIJSSTIJGING.
De groothandelsprijzien, berekend door
het Centraal Bureau voor de Statistiek,
waren op 12 Maart j.l. gestegen met 25.4%,
sedert Augustus 1939. De stijging blijft
steeds toenemen, zoals uit de algemene
indexcijfers blijkt: Augustus 1939: 99.8;
December;:; 119.9, Januari 1940: 122.0, Februari: 124.0, 5 Maart: 124.3, 12 Maart:
125.2.
Het verloop van, de kleinhandelsprijzen
in tien der grootste gemeenten van het
land heeft betrekking ( op aardappelen,
brood, grütters'vWaTcn, ^lees, melk, kaas,
eieren, vetten en kruidenierswaren. De stijging der prijzen van deze voedingsmiddelen bedraagt op 12 Maart j.l. 10.5%. Aangenomen wordt, dat de gezinsuitgaven aan
voeding 40°/o van het budget uitmaken.
Een duidelijker beeld van de prijsstijging
geeft het indexcijfer der kosten van het
levensonderhoud .voor arbeidersgezinnen,
berekend door het Bureau voor de Statistiek der gemeente Amsterdam. Aan de
hand van deze gegevens moet worden vastgesteld, dat de algemene prijsstijging in de.
maand Februari. ,0,9 P/o bedraagt, vergeleken
met de maand Januari. Sinds Augustus 1939
bedraagt de stijging 8.2 procent. Voor de
voeding alleen bedraagt de stijging van
Januari op Februari 1.5% en sedert Augustus 1939 niet minder dan 12.8%.
Gelet op het feit, dat blijkens de gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek in Januari nog slechts een zesde
van de Nederlandse arbeiders (met inbegrip van de gesteunde werklozen) loonsverhoging of duurtetoeslag had verkregen
ui het algemeen van, 5%, zodat dus het
overgrootste deel der arbeiders nog geen
enkele verhoging werd toegekend, moet
het voor ieder duidelijk zijn, dat met de
prijsstijging de achterstand in de arbeidersgezinnen met de dag groter wordt.

Tenslotte wordt door een der inzenders
betoogd, dat het van hogerhand telkeng
weer te berde brengen bij plechtige gelegenheden of toespraken van trouw aan
het vorstenhuis vrijwel nergens de minste
weerklank vindt..
Wanneer wij hiermee de bespreking van
de gehouden enquête besluiten, dan moet
ons nog iets van het hart. Natuurlijk hebben wij uitsluitend aangeslagen op uitlatingen, die ons als belangrijke verschijnselen in de militaire maatschappij voorkwamen. Dat er wat leeft, wordt echter duidelijk door het vele materiaal, dat in deze
tijd van half-censuur uit een „oerdegelijk"
blad gehaald kon worden.
Voorts sluit geheel bij onze zienswijze
aan, dat de ongezouten kritiek hoofdzakelijk afkomstig was van soldaten, korporaals
en sergeants, terwijl 'de hogere rangen al
naar gelang van hun hoogte met reactionnaire kritiek op de manschappen kwamen.
Niet bij iedere inzending stond de graad
den deelnemer vermeld, maar door een
uitlating, vaak door stijl en wijze van
indeling kon geconstateerd worden, uit
welke hoek de wind woei.
Al met al achten wij de uitkomsten van
deze enquête van groot belang; aangevuld
met ervaringen van ons zelf en uit onze
omgeving, kunnen wij hierdoor enigermate
een overzicht krijgen van wat er onder
de gemobiliseerden leeft.
In aanmerking nemend het feit, dat het
begrip „moreel" zeer betrekkelijk is, dat
het gewaardeerd wordt al naar de opvatting van dengeen, die er zich van bedient,
menen wij op grond van eigen en uit de
enquête verkregen inlichtingen te kunnen
besluiten met de opmerking (die in dit
geval niet als „hoera-patriotisme" behoeft
te worden aangemerkt):
Het „moreel" der gemobiliseerden
wordt gaandeweg beter!

Het Roversverdrag van Moskou.
Machtsbegeren en Veroveringszucht.
Op vandaag, 15 Maart, liggen de kaarten duidelijk genoeg om precies te weten
welk een smadelijke vrede de Stalinistische bureaukratie heeft opgelegd aan het
capitulerende Finland. De miHioenen Russische arbeiders en boeren zijn voor de
roverspraktijken van die bureaukratie in
geen enkel opzicht aansprakelijk. Zij zijn
dat evenmin voor de overwinningsroes, die
door de pers van de Sowjet-Unie over-hen
gebracht wordt.
Op 27 Maart zal Molotov in de vergadering van de Opperste Sowjet spreken en
het aangegane verdrag ter goedkeuring
voorleggen. Wij weten nu al, dat de goedkeuring met algemene stemmen verkregen
zal worden, omdat die Opperste Sowjet
onmogelijk gezien kan worden als de werkelijke , vertegenwoordiging van het Russische millioenenvolk. Ook dat instituut is
een werktuig in Taanden van de werkelijke
leiders op het Kremlin. De leden van die
Opperste Sowjet zullen Molotov en nog
sterker Stalin geestdriftig toejuichen.
De vergadering van dit zogenaamd vertegenwoordigende lichaam zal precies gelijken op die van de Duitse Rijksdag in het
tijdvak van Hitler. Geen denkend arbeider
die deze eenvoudige waarheid zal ontkennen. De Duitse Rijksdag heeft -gejuicht,
toen Oostenrijk werd ingelijfd; hij heeft
opnieuw hulde aan Hitler gebracht voor
de verscheuring van Tjecho-Slowakije; hij
was dankbaar voor de annexaties van een
groot deel van Polen, dat in enkele weken
onder de voet gelopen kon worden. Men
verdiepte er zich geen ogenblik in, dat de
nat.-socialistische regeerders van Duitsland
hun eigen uitspraak schonden, die immers
inhield, -dat het Duitse Rijk slechts het va^derland van Duitsers zou zijn. Men nam de
schending van het zelfstandige bestaan der
Tsjechen en der Polen. Men zal op de
uitbundigste wijze de verwerving van nieuwe koloniën vieren, als in de tegenwoordige oorlog dit resultaat verkregen kan
worden.
De successen, die de heersers van Moskou bereikt hebben, zijn bereikt met dezelfde methoden, die r Hitler-Duitsland toepast: dé methoden x an leugen-en bedrog,van chantage en afpersing, van bloedig
geweld.
Na 'een militaire campagne van meer
dan 100 dagen, die aan de Russische legers
veel smaad gebracht hebben, hebben de
heersers van Moskou het oude principe
laten gelden: Wee ide overwonnenen! Omdat Finland aan het eind van zijn krachten
was, .hulp van derden was uitgebleven, er
geen vooruitzichten bestonden op verandering ten goede, daarom slikten de onderhandelaars van Finland de bittere pillen,
die hun voorgezet werden. Het bloedige
avontuur van Stalin leverde hem een geweldvrede op!
* **
Wij hebben van het begin van de Russisch-Finse oorlog gezegd: er is geen sprake
van, dat de heren van Moskou gedreven
worden door de begeerte om Finse arbei-

Duitse technici en Russische olie.
Ondanks alle steeds weer terugkerende geruchten over een „groot vredesoffensief", waarbij gedacht wordt aan een accoord tussen Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië en waarbij
dan gespeculeerd wordt op een bevrediging van
Duitse begeerten ten koste van Rusland, neemt
de economische samenwerking van Moskou en
Berlijn steeds groter afmetingen aan. Gelet
op het bij Stalin zo sterk aanwezige wantrouwen, dat zich herhaaldelijk op de afschuwelijkste wijze geopenbaard heeft, is het zeker
opvallend, hoe vlot Duitse experts betrokken
worden bij het economische leven van Rusland.
Omdat het nationaal-bolsjewisme elk middel
aanvaardt om het tempo van de Russische opbouw te bevorderen, wordt aan de nationaalsocialistische technici een nieuwe kans gegeven
„de opbouw van het socialisme" in Rusland te
dienen, vroegere records van die opbouw te
slaan en aan de nieuwe successen een sterk
nationaal-socialistische bijsmaak te geven.
Uit het „Alg. Handelsblad" van 12 Maart
citeren wij het navolgende bericht, dat tekenend
is voor de innigheid der Duits-Russische betrekkingen:
,,Naar de „Times" uit Boekarest meldt, deelt
het blad Universal mede, dat Duitse experts
zijn aangekomen te Tsjimbajovo-Basjkiria, ten
Westen van het Zuidelijke deel van de Oeral,
een streek, bekend als Rus^ands tweede
Bakoe. Duitse machinerieën 'zouden thans
daar worden verwacht. Naar verluidt hebben
Rusland en Duitsland een voorlopige overeenkomst getekend, waarbij de olieproductie
van dit gebied zou worden verdubbeld. Hef
equivalent van het daaruit voortvloeiende
surplus zou door Duitsland van de velden
van Bakoe worden verkregen, vanwaar hef
transport via de Zwarte Zee en de Donau
naar Duitsland gemakkelijker is."
Toen jaren geleden (begin dertiger jaren) op
bevel van Stalin radikale veranderingen in
de Russische landbouw werden doorgevoerd
en de boeren naar de kolchozen werden gedreven is het voorgekomen, dat de grote successen
van die politiek Stalin „duizelig" maakten, zodat hij de ijver van de ambtenaren remde, die
hem tot grote bezorgdheid aanleiding gaf. De
proefnemingen met een leger van Diiitse technici kunnen gemakkelijk tengevolge hebben, dat
Stalin door nieuwe aanvallen van duizeligheid
gekweld kan worden. Het is zeer wel mogelijk, dat die duizeligheid wezenlijke schade voor
het Stalinregiem tengevolge heeft.

ders en boeren te bevrijden en de zegeningen van het Stalin-socialisme deelachtig te
doen worden. Wij hebben integendeel doen
uitkomen, dat de Stalinistische bureaukratie
de bestaande oorlogstoestand wilde gebruiken om veroveringen tot stand te brengen.
Duidelijk was, dat het niet in de eerste
plaats ging om nieuw grondgebied, al hebben de Russische heersers dankbaar profijt
getrokken van de overwinning der Duitse
legers in Polen om in dat deel van Europa
die grenzen van de Sowjet-Unie naar het
Westen te verleggen.
De pressie die daarna uitgeoefend is op
Littauen, Letland en Estland, beoogde niet
anders dan het innemen van militaire posities in die drie kleine landen. Men wilde
in October en November hetzelfde bereiken door onderhandelingen met de Finnen.
Omdat die onderhandelingen niet het volle
pond opleverden voor de Russische leiders,
daarom ontketenden zy de bloedige veldtocht tegen Finland. Ijskoud vertelde Molotov aan de wereld;, dat Moskou geen
oorlog voerde, doch slechts een volksbeweging steunde, die ten doet had een nieuwe
regering-Kuusinen aan de macht te brengen.
Die. regering zou „echte demokratie" aan'
de Finnen brengen. In alle ernst hebben in
allé landen de voormannen van nog bestaande Kominternpartijen die leugens van
Molotov aan de arbeiders opgedrongen.
Op last van hun chef Stalin misleiden die
voormannen het proletariaat buiten Rusland even brutaal als dit door de heren van
het Kremlin ten aanzien van de Russische
millioenen geschied.
Het vredesverdrag van 12 Maart houdt
de; duidelijke logenstraf f ing in van die
voorstelling in. Zoveel succes hebben de
verdedigers van Finland toch gehad, dat de
regering-Kuusinien onder de tafel gewerkt
werd door hen, die haar' in het leven
geroepen hadden.
Duitse adviezen hadden Stalin c.s. ertoe gebracht om de winst te nemen, die
op dat ogenblik genomen kon worden. Van
machtstandpunt bekeken — een belangrijke
winst. Van socialistisch standpunt bekeken
— een schandelijke winst. De heren van
Moskou namen veel meer dan zij rn_ November vroegen. Het gehele verdrag bewijst, dat militair-strategische overwegingen de drijfveer waren van het''gehele optreden tegen Finland. Dus" werd de Karelische lahdengte' geannexeerd."' Dus viel de
Mannerheimlinie geheel in Russische handen. Dus werd Vibbrg een, Russische haven.
Dus moesten 'de Finnen het eiland Hangö
verhuren, aan de Russen, .waarmee niet
alleen Helsinki zelf onder druk komt, doch
ook Zweden bedreigd wordt.
In het midden van Finland werd niet vergeten, een belangrijk punt in beslag te
nemen en het leggen van een spoorweg in
1940 voor te schrijven, die aan de Russische
legers bij een nieuwe botsing direct kans
zou geven om Finland midden door te
snijden.
Ten slotte werden in het uiterste Noorden ©en paar punten door de Russen verkregen, die eveneens strategische waarde
bezitten en in verband daarmee verplichplichtingen aan de Finnen opgelegd voor
het onbelemmerde vervoer van Russische
goederen door het gebied van Petsamo
Noorwegen.
* **
Men ziet, dat de overwinnaars zorgvuldig
hebben uitgekiend, hoe zij het grootst mogelijke profijt zouden trekken van deztó
vrede. De materiële successen zullen dienst
doen om het prestige van Stalin c.s. te
versterken, de ogen van de Russische massa
te verblinden voor het feit, dat een paar
honderdduizend Russen geofferd zijn om
het machtsbegeren der Moskouse leiders
te bevredigen.
Onder uiterst ongunstige omstandigheden moeten de Finnen tot herstel van de
aangebrachte verwoestingen overgaan. Met
enorme inspanning moeten de honderdduizend Finnen uit de gebieden overgebracht worden, die nu door Rusland zijn
ingepalmd. Financiële verplichtingen van
grote omvang moeten nagekomen worden
tegenover allen, die gevallenen betreuren
en de last van de verzorging van invaliden
op zich moeten nemen.
Ook het tot stand gekomen vredesverdrag brengt schade aan de strijd voor het
socialisme. Het Duitse imperialisme trekt
mede profijt van de winsten, die Stalin
verwierf. In September 1939 mocht laatstgenoemde een deel van de buit in ontvangst nemen, die Duitsland door de veroveringsoorlog tegen Polen veroverd had.
Thans versterken de uitkomsten van de
Russische rooftocht door Finland de positie van Hitler.
Voor wat Holland betreft kan deze korte
samenvatting met een enkele opmerking
besloten worden. Tijdens het verzet van
de Finnen tegen de Russische overmacht
hebben de propagandisten van het militairisme in Nederland hun uiterste best gedaan om de gedachte ingang te doen vinden: Men ziet wat een klein land vermag,
dat zich tegen de veroveringszucht van
machtige buren weert.
Op grond daarvan moesten de Nederlanders zich bereidwilliger dan ooit tonen
voor uitbreiding van de weermacht. In

Toen Lenin de leiding had
Na 104 dagen oorlog van het „zesde deel der aarde" tegen de kleine staat Finland
kennen wij de vredesvoorwaarden, die aan de Finnen zijn opgelegd.
Na meer dan drie maanden bloedig oorlogsbedrijf is onder het inzetten van nieuwe
Russische offensieven een vrede opgelegd, die vergeleken kan worden met de Versaillervrede voor zover de overwinnaar zijn wil dicteerde en met de verkregen uitkoms£en de grondslag heeft- gelegd voor nieuwe botsingen.
Voor het nieuwe „Versailler verdrag" is de regerende .kliek aansprakelijk, die onder leiding van Stalin tot brutale schending van de socialistische beginselen kwam, zich
in veroveringsavontuur .ging steken, op de meest grove wijze het grootse verleden
i. schond van de revolutionnaire partij, die zich verdiensten van onschatbare waarde verwierf in het jaar 1917 en onder Lenin een leidende plaats innam onder de krachten,
1
die de overwinning der Russische massa in de' Octoberdagen van dat jaar mogelijk
;< maakten.
Toen, in de dagen van de zegepraal der Octoberrevolutie maakte het nieuwe Rus.:, land zijn inzichten bekend over het tot stand: komen van de vrede. Thans bekend zijnde
met het brute machtsmisbruik, waaraan Finland ondierworpen werd, drukken wij voor
de lezers van „De Arbeid?' nog eens de radio-oproep van de jonge Sovjietmacht af,
die in de nacht van 8 óp'9'November 1917 tot allen gericht werd:
„De door de-revolutie van 6 en 7 November gevormde regering van arbeiders
en boeren, die steunt op de Raden van arbeiders, boeren en soldaten, stelt aan alle
oorlogvoerende volken en hun regeringen Voor onverwrjld onderhandelingen te openen
óver een rechtvaardige en demokratische vrede. Onder een rechtvaardige ,|0Bt demokratiische vrede, die nagestreefd wordt door de meerderheid der arbeidersklasse van alle door
de oorlog uitgeputte en ten gronde gerichte oorlogvoerende landen en die de ;,Russische
arbeiders en boeren na de val der monarchie, (geëist hebben, verstaat de regering een
Vrede zonder annexaties. Onder annexaties verstaat de regering naar het bewustzijn van
de demokratie in het-algemeen en dat der arbeidersklasse in het bijzonder iedere in• Kjving van een kleine of zwakke volksgröep in een grote of sterke staat zonder dat
deze volksgroep düidéh'jk en vrijwillig haar' instemming daarmee heeft uitgesproken on. afhankelijk ervan, of 'deze gewelddadig ingelijfde volksgroep ontwikkeld is of
in haar ontwikkeling achtergebleven is en tenslotte onafhankelijk ervan, of deze volks, groep in Europa of in verafgelegen overzese landen woont. Wanneer een volksgroep
met geweld binnen de grenzen' van een of: andere staat wordt gehouden, wanneer haar
ondanks, haar wil, hetzü in de pers of in voiksvergaderingen en .partijbësluiten tot uiting
gebracht dan wel dooi:- opstandigheid tegenover de onderdrukkers, het recht ener vrije
stemming onder het volledig terugtrekken der het betrokken gebiedbezettende troepen niet zou worden toegestaan, dan ziet de regering het bestaan van zo'n aansluiting
als annexatie, d.w.z. als verovering en overweldiging. Deze oorlog voortzetten, omdat
de veroverde kleine volksgroepen tussen ide sterke en rijke naties verdeeld moeten
worden, ziet de regering als de grootste misdaad tegen de mensheid."
Die taal en die opvattingen golden in; de dagen van Lenin. Zo sprak de uit de
sociale revolutie geboren nieuwe macht. De praktijk van Stalin, die ook tegen Finland
werd toegepast, kan geen van zijn huurlingen met een beroep op Lenin rechtvaardigen. Elk arbeider, die met Stalinisten verkeert, zal er goed aan doen dit document
bij zich te dragen om Lenin te kunnen verdedigen te.gen de zwijnerijen, die op zijn rekening worden geschreven. De tekst,van de radioboodschap brandmerkt Stalin den Veroveraar als een misdadiger! Zó dacht Lenin. p j*' •
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OPROEP UUR HEF I.S.F.
Wij wenden ons met een speciale oproep tot al onze leden en vrienden. Uit
het Maartnummer= van „Klassesoüdariteit"
blijkt hoe omvangrijk de hulpverlening van
het I.S.F. gedurende de maanden Januari
en Februari is geweest. Het totaal bedrag
beliep f 685.—-. Hierin was ook een groot
bedrag voor vervolgde dan wel reeds gevangen gezette Hollandse kameraden.
Wij trokken voorlopig honderd gulden
uit voor 16 in verband met anti-oorlogspropaganda te Parijs gearresteerde kameraden. Wij hebben reeds een dankbetuiging
voor de snel verleende hulp in ons bezit,
maar ontvingen meteen de mededeling, dat
voor e l f c e n vervolgden kameraad 1000
Franse francs (rond 45 gulden) nodig is.
Een ieder begrijpt, dat het I.S.F. thans
,niet zo maar 16 maal 45 gulden kan opbrengen. Wij besloten echter een dringend
beroep te doen op alle kameraden om deze
maand een extra bijdrage te storten en
extra inzamelingen te houden. Het gaat
om steun aan achtergebleven gezinnen der
gearresteerde kameraden, maar vooral ook
om rechtskundige bijstand.
In ons bezit is een dringend verzoek
om hulp van de commissie tot hulpverlening aan de proletarische slachtoffers
van de oorlog. Die hulp is bedoeld voor de
rn de gevangenis geworpen en vervolgde
Franse kameraden, voor de Duitse en
Spaanse in concentratiekampen opgesloten
kameraden.
De „New Leader" van 8 Maart weet te
berichten, dat het grootste deel van de
leiding der Franse P.S.O.P. thans gearresteerd is. De hierboven genoemde commissie is een voortzetting van de commissie tot hulpverlening aan de Spaanse
vluchtelingen, waaraan het I.S.F. zo belangrijke steun heeft verleend. Genoodzaakt door de uitgebroken oorlog, wordt
het werk dus uitgebreid. Moeten wij het
verzoek van deze commissie naast ons neer
leggen? Natuurlijk niet! Met vijftig gulden
zijn wij echter niet gebaat. Het I.S.F. moet
in staat zijn een belangrijk bedrag aan onze
Franse kameraden over te maken. Ook
daarom verzoeken wij om extra inzamelingen en bijdragen.
En tenslotte: In New York is met de
hulp van onze kameraden van de I.L.L.A.
een „New World Resettlement Fund" gevormd. Dit fonds heeft de mogelijkheid ge-

die voorstelling van zaken leert het afgesloten vredesverdrag: de kleine natie is
een speelbal in handen van de grote staten. Wordt de kapitalistische orde gehandhaafd in de wereld dan zullen zij nog vaak
het slachtoffer worden van de geweldspolitiek der toonaangevende imperialistische landen.

kregen een landbouwkolonie voor Spaanse
kameraden in Equador te vormen. Voorlopig kunnen vijftig kameraden met hun
gezinnen uit Frankrijk naar Equador gebracht worden en in deze landbouwkolonie
een bestaan vinden, terwijl, indien voldoende geld wordt opgebracht, dit werk
kan worden uitgebreid. De oorlog heeft de
plannen voor het vormen van landbouwkolonies in Zuid-Frankrijk doorkruist. Hier
kan de draad weer opgevat worden, maar
grote bedragen voor de reis en vestiging
van deze kameraden zijn nodig. Het fonds
verzoekt om steun. Ook bier gebiedt de
internationale solidariteit, dat het I.S.F.
hulp verleent. Ook hier kan dit alleen
maar, wanneer wij extra steun ontvangen.
Heel scherp voelen wij in dit land de
gevolgen van de oorlog. Maar nog altijd
verkeren wij in een iets gunstiger positie
dan b.v. onze Franse en Spaanse kameraden. Onze internationale beweging is
klein en het zijn vooral de arbeiders uit de
neutrale landen, die thans geroepen worden tot steun aan de strijders tegen de imperialistische oorlog in de oorlogvoerende
landen. Laten wij alle krachten inspannen,
opdat wij voor ons zelf de zekerheid krijgen, dat het maximum, wat wij konden
doen, ook werkelrjk door ons gedaan is.
Daarom zenden wij deze dringende oproep tot onze kameraden. I.S.F.-afdelingen
moeten het initiatief tot extra-inzamelingen en andere vormen van extra steunverlening nemen. Waar geen I.S.F.-afdelingen
zijn, kunnen N.A.S.-organisaties en R.S.
A.P.-afdelingen die taak overnemen. Ook
persoonlijk kunnen kameraden het initiatief tot kleine inzamelingen nemen.
De I.S.F.-penningmeester verwacht belangrijke bijdragen.
Storten op Postrekening:
„Penningmeester I.S.F." 317656.
Voor het bestuur,
Th. v. Dr., Secretaris

Pasen 1940
De twee kameraden H o o f d m a n en
S c h o t brengen hun Paasdagen in hun
cel door.
Zend een extra bewjjs van meeleven:
Voor H o o f d m a n
No. B 32 —4441 Straf gevangenis,
Noordsingel, Rotterdam.
Voor S c h o t
No. 425, Cellenbarakken, Bijzondere
Strafgevangenis, Scheveningen.
De mannen van de Rode Omroep hebben
hier recht op! «

De Eervolle raak oii de Koloniale Reserve
De „Jan Fuseliers" van heden zijn
stevige Hollandse jongens met een
gezonde body en een even gezonde
geest."
„De Courant" van 9 Maart 1940.

Voor de ongeschonden handhaving van het
Nederlandse koloniale bezit, wordt door
de Nederlandse bourgeoisie een stevige
propaganda in kranten, met films, in vergaderingen gevoerd, terwijl daarnaast in
snel tempo gelden gevoteerd worden voor
uitbreiding van de Indische weermacht.
Men is er daarbij op bedacht de Koloniale
Reserve niet alleen van fris bloed te voorzien, maar om daarbij tot „veredeling" van
het korps te geraken. Daarbij wordt geprofiteerd van de werkloosheid van zoveel
jongeren. Aan die werkloze jongeren worden in helle kleuren de aanlokkelijke kanten van het koloniaal dienstverband afgeschilderd. „De Courant" ruimde op 9 Maart
j.I. plaats in voor een beschouwing over
een recruut Post, waarin gezegd wordt:
„Een half jaar geleden liep hij nog door Amsterdam te slenteren in een versleten colbertje,
verveelde hij zich van de vroege morgen tot
de late avond.... op de paar uur na, die
hij nodig had om in een verveloos schoollokaal
te gaan stempelen. Zo was de toestand al een
jaar of wat. Voor een schildersknechf is er
in het vaderland al lang niet veel meer te verdienen geweest. Thuis zaten vader en twee
broers ook zonder werk en de donker-ogige
schone, wier portret nu bij Post's slaapplaats
prijkt, was de enige, die er de moed nog wat
inhield.
Zij kwam op een goede dag vol enthousiasme
aandragen met de advertentie, waarin vrijwilligers voor de koloniale reserve worden opgeroepen.
„Koloniaal!" „Zou je dat nu wel doen?", zo
vroegen ze thuis bezorgd en de veteranen in
het legioen der stempelenden wisten er alles
van: „Je wordt er opgevreten door de wilde
beesten, vermoord door de wilden". Maar Pief
Post liet zich niet uit het veld slaan. Hij wilde,
hij moest een einde maken aan die afschuwelijke sleur van niets doen en afwachten. Hij
informeerde eens goed, meldde zich aan en
werd aangenomen.
Dat alles ging echter niet zo eenvoudig als
het hier staat. De lichamelijke keuring voor
Indisch soldaat is zeer streng1 De eisen, welke
gesteld worden, zijn zelfs hoger dan die voor
het Nederlandse leger. Na de keuring volgde
de proeftijd van drie maanden in Nijmegen.
Daar werd ijverig geëxerceerd, wat aan sport
en theorie gedaan en het kazerneleven in de
practijk ondergaan. De proefperiode dient echter in hoofdzaak om de officieren en onderofficieren in staat te stellen alle candidaten
eens goed op de korrel te nemen, wat hun
moreel betreft.
Strenge selectie. De tijd, dat men voor het
Indische leger de mannen moest nemen, die
men kon krijgen, is voorbij. Het type van den
vroegeren Jan Fuselier, die nergens voor wilde
deugen en dikwijls aardig wat op zijn kerfstok
had, is verdwenen.
Er wordt streng, zeer streng geselecteerd.
Over iederen candidaat wordt van drie verschillende zijden een psychisch rapport uitgebracht en alleen de besten worden uitgezonden. De Jan Fuselier van heden is een stevige
Hollandse jongen, met een gezonde body en
een gezonde geest!
De dienst aan boord valt niemand zwaar.
Na de réveille om halfzeven wordt er een stevig ontbijt weggeduwd, er wordt een uurtje
aardappels gejast en aan gymnastiek of sport
gedaan op het voorschip onder de warme
tropenzon. Dan volgt de theorie, waarbij de
jongens wat Maleis leren en v^sf iets horen
over Indische toestanden, (Over de oorzaken
van het hongeroedeem in Bodjenegoro?, Over
Boven-Digoel ?, A.B.) en de dienst in de tropen. De laatste dagen van de boofreis worden
gebruikt om te pakken. Het detachement reist
dadelijk door naar Bandoeng, waar de recruten
in acht a negen maanden worden afgericht.
Wanneer dat geschied is, mag de fuselier zijn
meisje voor gouvernementsrekening als handschoentje laten uitkomen. Samen zullen zij een
huisje in het kampement bewonen, met een
ruin er omheen, waarin over een paar jaar de
kinderen kunnen rondspringen. Tegen de tijd,
dat zijn eerste contract om is, na vijf jaren,
kan hij misschien een hogere rang hebben bereikt. Als hij dan een jaar later met verlof
terugkeert naar hef nauwe bovenhuisje in Amsterdam en in de stad weer die lange eindeloze
rij van stempelende jonge kerels ziet, dan zal
hij denkbaar wezen, dit alles ontgroeid te zijn.
En wanneer hij dan op een goede dag weer
réveille over hef exercitieferrein hoort schallen en de koninklijke zon ziet rijzen boven de
wazig-blauwe bergen van Java, dan zal hij
zeker weten, dat zijn besluit van jaren terug
juist is geweest."

De Nijmeegse kameraad, die ons deze ontboezeming doet toekomien, voegt daar zelf
aan toe:
„Koloniaal"— het heet een titel uit het
verleden! De wens is hier de vader
van de gedachte. Het zal wiel zo zijn,
dat niet alleen in Nijmegen (waar de
koloniale kazerne gevestigd is) het
woord „koloniaal" burgerrecht heeft
verkregen. Ook dit is altijd zo geweest
en zal het nog wel een poosje zo blijven. Wij leven wel snel, maar het is
immers nog geen 20 jaar geleden, dat
aan „kolonialen" in bepaalde café's e.d.
in Nijmegen een „visite-kaartje" in de
hand werd gedrukt, met het veelzeggende opschrift: „Op Uw bezoek wordt
géén prijs gesteld". Ook daarin is de
laatste jaren verandering gekomen.
Van reactionnaire zijde is er meermalen
op aangedrongen de werklozen
in het
leger te plaatsen. Wij! begrijpen volkomen, dat de keuring voor Indië
zwaarder is dan voor Holland, doch
stellen de vraag „Waarom worden er
zovelen afgekeurd?" Is de veronderstelling, dat de levensstandaard voor
velen onvoldoende is, onjuist?
In ieder geval is het voordeel van de
werkloosheid, dat met hetzelfde handgeld „geselecteerde
vaderlandsliefde"

gekocht kan worden. Inderdaad, er is
héél wat veranderd. Vóór de mobilisatie zagen wij vaak de kolonialen
stram marcherend, reclame makend
door Nijmegens straten trekken. Werkelijk, dit was sprekende reclame; meerzeggend dan de dagblad-reclame: „Een
eervolle taak wacht U".
De wereld komt langzamerhand geheel
in brand te staan. De eervolle, verheven en schone taak bestaat hierin,
dat de „Koloniale Reserve" de reserves
moet reserveren van het reservaat, dat
zich nog steelds slingert als een gordel
van groene smaragd om de evenaar.
En al slaag je er niet in promotie te
maken in het leger ... ook petroleum,
rubber, suiker en tin bieden gelegenheden te over om daarin je geluk te
beproeven; of, om het met een degelijk Hollands spreekwoord te zeggen:
„Je kunt er ook ^met je neus in de
boter vallen".
Tot zover de inzender, die zich beperkt
tot een beschouwing over de behandeling
van hen, die het dienstverband voor Indonesië aangingen. Het behoeft geen betoog,
dat wij als revolutionnairen niet alleen van
'die gezichtshoek uit het tekenen bij de
Koloniale Reserve bekijken. Principieel
verwerpen wij nadrukkelijk de opvatting,
dat het „een eervolle taak" voor een Hollandsen arbeidersjongen kan zijn zich als
werktuig voor de handhaving der koloniale
uitbuiting te laten gebruiken, ongeacht de
materiële verbeteringen, die in het dagelijks
bestaan van Jan Fuselier zijn aangebracht.
Principieel -- ook al nemen sociaal-demokratische bladen advertenties op om het
dienst nemen bij de Reserve aan te prijzen.

FahriehsMders.
AMSTERDAM.
Het loon der glazenwassers.
Onze actie voor loonsverhoging van de Ionen
der glazenwassers, welke in samenwerking met
de glazenwassersvereniging Nieuw Leven wordt
gevoerd, heeft door de vorstperiode, waardoor
er zo goed als niet gewerkt kon worden, enigszins gestagneerd.
Wij hebben deze zaken onmiddellijk, nadat
er weer volop kon worden gewerkt opnieuw
aangepakt, en thans van de werkgevers een
antwoord ontvangen, waarin men zich op het
standpunt plaatst, dat zolang er door Rijk
en Gemeenten geen verhoging van loon wordt
gegeven, zij evenmin tof verhoging kunnen
overgaan.
In de eerste plaats hebben wij nog nooit
gehoord, dat er een zekere verhouding moest
zijn en blijven russen de arbeidsvoorwaarden
van Rïjks- en Gemeenfepersoneel en de glazenwassers in de particuliere bedrijven. Dat
b.v. het gemeenfepersoneel in Amsterdam ondanks alle mooie vergaderingen van de E.D.D.aanhangers voor een loontje moeten werken,
dat hen reeds lang niet meer in staat stelt
het meest noodzakelijke te kopen, weten wij,
doch is een zaak die deze gemeente-arbeiders
zelf met elkaar dienen te bespreken.
Een feit is, dat de prijzen der meest noodzakelijk levensbehoeften reeds meer dan 10%
zijn gestegen, hetgeen in de gezinnen der
glazenwassers natuurlijk wordt gevoeld, terwijl de laatste verhogingen van brood efc. dit
nog erger maken.
Als wij de omstandigheden, waarin de grote
maatschappijen verkeren, eens nader bezien,
geloven wij, dat deze aan geen „bloedarmoede"
lijden, en dat is de kern, waarop het aankomt.
Wij zullen deze zaken op korte termijn met
onze leden behandelen, doch vast staat, dat
de actie als zodanig niet langer meer kan Worden voortgezet door brieven en besprekingen;
er dienen nu spijkers met koppen te worden
geslagen.
De glazenwassers begrijpen ons volkomen en
dat is hoofdzaak.

LEDEN VAN
AFD. AMSTERDAM „BOUWVAK"
OPGELET!
Inlevering feestdagenbonnen
voor de 2de Paasdag!
Wij maken onze leden en allen, die er
belang bij hebben, op attent, dat inname
en uitbetaling van de feestdagbonnen, voor
de 2e Paasdag plaats zal vinden op
Donderdag 28 Maart e.k.,
des avonds van 7.30 tot 9.30 uur, Leidsegracht 36. Men neme goede nota van
datum en uur! Werklozen kunnen geen
bonnen inleveren!
Men houde er wel rekening mede, dat
de bonnen in het boekje geplakt dienen
te zijn, losse bonnen worden niet geaccepteerd!
Voor het bestuur,!
J. H. Bosch, secr.

Controle N.A.S.
Ondergetekenden, vormende de Controlecommissie, verklaren, dat zij boeken met
de daarop betrekking hebbende bescheiden,
benevens de kasgelden van den penningmeester van het N.A.S. tot en met 14
Maart 1940 hebben gecontroleerd en alles
in de beste orde hebben bevonden.
14 Maart 1940.
De Controlecommissie:
w.get. C. Wolf f,
H. Slecht,
P. A. Kenbeek.

HAAGSE LOODGIETERS
EN ELECTRICIENS OPGELET!
De vacantiebonnen worden voor de Paasdag op Donderdag 28 Maart uitbetaald in
de Wateringsestraat 36, Den Haag, tussen
7 en 8 uur. In het geheel worden en 5 bonnen ingewisseld, geplakt op de vakjes van
de 14e tot en met de 18e week.
Penningmeester O.B.W.M.

Van ©n Uit
Onze Organisaties
AMSTERDAM.
Fihnbijeenkomsf P.O.C.
Als de voorzitter om 9.25 opent is de zaal
haast geheel bezet en is er hier en daar nog
een enkele plaats over voor de telaafkomers,
welke wel niet velen zijn, maar toch oorzaak
zullen worden, dat de stelregel: tijdens het aan
de gang zijn van een programmanummer wordt
geen toegang tot de zaal verleend, strenger
gehandhaafd zal worden.
De muziek is niet door iedereen naar waarde
geschat en mijn mening is, dat vooral vele
ouderen niet die waardering voelden voor wat
deze mensen ons brachten, hoewel deze band in
haar genre goed voldeed, gehoord hebbende de
mening van verschillende jongeren, die deze
moderne muziek wel op prijs stellen. Zo kom
ik dus tot de slotsom, dat het bestuur niet
misgegrepen heeft en de bedoeling om elk wat
wils te brengen ook op deze manier kan bereiken.
Het dansen, van de jeugdgroep, de Rode
MaTckers, was het glanspunf van de ochtend;
stuk voor stuk hebben deze jeugdige kameraadjes met volle overtuiging hun aandeel, aan
dit werk gegeven. Wij spreken de wens uit,
dat zij ook in hun verdere levensloop, met
zoveel vuur en élan de strijd zullen strijden,
die ons opgelegd is.
De spreker, kam. H. Bartels, gebruikte voor
zijn rede als uitgangspunt, het optreden van
deze groep en spoorde de aanwezigen aan,
om ook hun kinderen te laten deelnemen aan
het jeugdwerk der Rode Makkers, want wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Naar aanleiding van de film, welke een felle
concurrentiestrijd weergaf, kwam hij op de toestand van heden, en spoorden vooral ook de
vrouwen, welke gelukkig in groot aantal op
onze bijeenkomsten tegenwoordig zijn, aan, om
in verzet te komen fegen de steeds stijgende
prijzen van de voornaamste levensbehoeften
en te komen tot felle actie om de steunnormen
en lonen verhoogd te krijgen, opdat wij niet
verder in de afgrond zullen zinken, waarin
velen van ons terecht zijn gekomen.
Een filmpje, samengesteld uit de film N.A.S.hoogtepuntèn, deed het goed, vooral hef gedeelte van het kinderkamp Huizen 1929 en
was als propaganda voor het jeugdwerk zeer
suggestief.
De film „Wereldstad" was uit filmisch oogpunt zeer goed, doch had niet een inhoud, welke
direct aan onze beweging tot lering gesteld
kon worden, tenzij men hef zo bekijkt, dat wij
niet onderling moeten gaan knokken, om onze
uitbuiters, in wier dienst wij zijn, aan een vastere positie te helpen, maar eensgezind op te
treden, om zodoende het productie-apparaat in
handen te krijgen, waardoor hef mogelijk zal
zijn om ieder die plaats te geven in het wereldgebeuren, welke hem toekomt, en niet zoals het
nu gaat, dat wij elkaar met alle mogelijke middelen beconcurreren, inplaats van strijd te
voeren voor een redelijke verdeling van de
arbeid, waarop iedereen recht heeft.
Secr. P.O.C.
AMSTERDAM.
Op Zondag 31 Maarf a.s. wordt het tweede
goedkope volksconcert a /f.050 gegeven, waarvan het programma luidt als volgt:
Smetana: Ouverture „De verkochte bruid",
Bertok: Vioolconcert.
Tschaikowsky: 6de Symphonie.
Dirigent: Willem Mengelberg. Solist: Zolfan
Szekely.
De plaafsbespreking voor leden van vakverenigingen vindt plaats op Maandag 25, Dinsdag
26, Woensdag 27 Maart van 11—4 uur en op
Donderdag 28 Maart van 11—l aan de volgende adressen:
Amsf. Bestuurdersbond, Frederiksplein 14.
Best. Bond Amsterdam, 2e Helmersstraaf 32.
R.K. Volksbond, 3e Hugo de Grootsfraat 7.
- P.A.S., Binnenkant 49.
. Vriendelijk verzoeken wij U het een en ander
bij Uw leden bekend te maken.
G. D i j k s t r a , secretaris P.A.S.
ALKMAAR.

Jaarvergadering.
De P.A.S.-jaarvergadering is naar omstandigheden goed geslaagd. De opkomst was beter
dan verleden jaar. Een hoopvol teken. De besprekingen werden op kameraadschappelijke
wijze gevoerd. Hoewel het ledental iets daalde,
is dit niet onrustbarend. Niettemin, zal er alles
gedaan worden, om het ledental op te voeren.
Een jaarverslag penningmeester, doorspekt met
een aansporing om trofs alles niet te versagen,
kon de goedkeuring van de vergadering wegdragen, alsmede het verslag van den secretaris.
De kameraden P. Veen en G. Schoen zijn voor
1940 benoemd tot leden van de controlecommissie. Het adviesbureau voorziet in een dringende behoefte. Voorlopig zal het bureau alleen
door het P.A.S. beheerd worden. Dan zal naar
omstandigheden gehandeld worden. De aftredende bestuurders zijn allen weer gekozen, zodoende is er geen wijziging gekomen in hef
bestuur.
(Corr.)
ROTTERDAM.
Filmochfend.
In de bioscoopzaal van de Harmonie (Linker
Maasoever) sprak Zondag 10 Maart Sneevlief,
terwijl de film „Men gaf hem een geweer"
werd vertoond. De zaal van deze bioscoop
was met 500 man goed bezet en met belangstelling volgde het publiek de rede van Sneevliet, die een uur duurde. Opmerking verdient
de omstandigheid, dat een groot contingent
der bezoekers uit jonge mensen bestond, die
zeker voor het grootste deel geen direct contact met onze beweging hadden. Voor de eerste
propaganda onzer denkbeelden kunnen door
de filmochtenden goede diensten bewezen worden, als aan die voorwaarde voldaan wordt.
DEVENTER.
Jaarvergadering.
Op 18 Maart a.s, zal door de D.B.B, de jaarvergadering worden gehouden, waarin tevens
verkiezing van een voorzitter zal plaatshebben

W. J. H. Veldhuizen
overleden.
Op Donderdag 14 Maart is aan ons lid en
medestrijder kam. W.J.H. Veldhuizen een
ernstig ongeval overkomen, aan welke gevolgen hij op 15 Maart j.l. is overleden.
Veldhuizen is een der velen, die in dienst
van hun arbeid hun leven laten, en met
deelneming denken wij aan het gezin van
dezen jongen kameraad, dat thans achterblijft.
Hoewel niet op de voorgrond tredend,
was hij toch een dergenen, waarop kon
worden gerekend.
Daar waar ons dit mogelijk is, zullen
wij het onze plicht achten de zorgen van
je gezin te helpen dragen en verlichten.
Rust zacht, kameraad!
Bestuur der Federatie en vakgroep glazenwassers A'dam.
(kam. E. Broekhuis stelt zich niet meer herkiesbaar). Tevens hebben wij voor deze avond
kam. E. Bouwman uitgenodigd, die het onderwerp zal behandelen: „De gevolgen voor de
arbeidersklasse van de oorlog".
Ieder lid make deze avond vrij voor deze belangrijke vergadering. Afgesproken dus tot
Maandag 18 Maart a.s.
Revolutionnaïr M«i-Comifé.
Op onze j.l. gehouden vergadering is het
Mel-Comité samengesteld uit de D.B.B.,. R.S.
A.P., N.A.S., Vrouwenbond en L.J.G.
De eerste voorbereidingen zijn reeds getroffen en dit is> het slagen van het Kinderfeest.
Verschillende kameraden hebben zich reeds
beschikbaar gesteld voor het inzamelen van
gelden. Stelt dus deze mensen niet teleur en
teken een bedrag wekelijks, hoe klein ook,
op de aangeboden lijst en wanneer gij met
de Meidag de glunderende g'ezicfatjes der kinderen ziet, geeft het zeer zeker voldoening
daaraan ook een steentje te hebben bijgedragen.
Wat de avondvergadering betreft, dat zal nog
nader medegedeeld worden.
VEENDAM.
Het Noordelijk Comité voor. Propaganda en
Actie van het N.A.S. belegde op Zaterdag 9
Maart in Veendam een openbare vergadering,
die door ongeveer 50 arbeiders was bezocht. Gezien onze geringe bekendheid bij. de Vaandamse arbeiders, was de opkomst niet onbevredigend.
Nadat kam. Boama, uit Groningen, de vergadering met een korte inleiding had geopend,
verkreeg de N.A.S.-secrefaris E. Bouwman het
woord, die in een uitvoerige rede het onderwerp: „De internationale toestand en de vooruitzichten voor de arbeidersklasse" behandelde.
Spr. begon zijn betoog met een uiteenzetting te geven van de oorzaken, die tot het uitbreken van de oorlog in 1939 hebben geleid,
waarbij hij de gebeurtenissen na de „vrede
van München" de revue liet passeren. Hij vond
daarbij telkens gelegenheid zijn toehoorders
er op te wijzen, dat zolang het kapitalisme er
zal zijn, er oo*k sprake van oorlog zal zijn.
Vervolgens gaf hij aan de hand van tal van
gegevens een duidelijk beeld van de positie,
waarin de arbeidersklasse ten gevolge van de
oorlog is komen te verkeren. Hij wees er daarbij op, dat geconstateerd moet worden, dat
ondanks de noodtoestand, waarin het proleriaat leeft er van daadwerkelijk verzet bij; dat
proletariaat helaas zo goed als geen sprake is.
Aan het slot van zijn betoog schetste spr. in korte
trekken de vooruitzichten voor de arbeidersklasse, die bij het uitblijven van daadwerkelijk
verzet niet anders kunnen zijn dan volkomen
ondergang in barbarij. Met een krachtige opwekking tot grotere activiteit in de strijd voor
het socialisme besloot spr. zijn aandachtig beluisterd betoog.
Nadat door den spr. een opmerking van een
Stalinist op afdoende wijze was beantwoord,
sloot kam. Bouma de vergadering, de aanwezigen daarbij opwekkende het N.A.S. te versterken.
Ongetwijfeld zal deze vergadering voor de
N.A.S.-organisaties in Veendam vruchten afwerpen. Opgemerkt dient nog, dat zowel de moderne beweging als de C.P.N, uitgenodigd waren voor debat, maar dat van beide kanten
niets werd vernomen, zodat de dagelijkse bestrijders van het N.A.S. een openbaar debat
blijkbaar schuwen.
R. L.

Uitleenbibliotheek F.D.N.
W.M.,
„De doden zijn dood; dat is zo erg niet.
Maar dat de levenden niet leefden ...." schreef
Nico van Suchtelen en „De regering heeft één
lange en één heel korte arm. De lange dient
om te nemen en reikt overal heen, de korte
dient om te geven, maar hij reikt slechts tot
diegenen, die dicht bij haar staan", dit schreef
Ig. Silone in „Brood en Wijn".
Denkt hier eens over na. Wij zijn er van
overtuigd, dat gij er meer van wilt weten. Dit
kunt gij door lezer te worden van de Qitl.
Bibl. „F. D. Nieuwenhuis".
P.A.S.-leden lezen gratis. Anderen tegen een
kleine vergoeding. Vraagt eens inlichtingen.
Zie verdere mededelingen in volgende nummers.
Let op: Leidsegracht 36.
Voor de Comm. Uitl. Bibl „F D.N."
A. III te.e.-
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