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„Vergelijk de mogelijkheden die de nietbezitters van 1940 heeft met de sociale
toestanden in het eerste jaar van deze
eeuw. Dan mogen en durven wij uitspreken, dat de actie waarin onze krant haar
deel heeft gehad, vruchtbaar is geweest".
28 Maart 1940.
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1SICO VAN HIT ZEEMANSLEVEN HET VERMILITAIRISEERDE VOLK
De Boom en zijn vruchten.
IN OORLOGSTIJD
(B.) Blijkens mededeling in de radiorede van Winston Churchill, den Engelsen
minister van Marine op j.l. Zaterdagavond,
zijn er sedert het uitbreken van de oorlog
door de Duitse actie ter zee bijna 200
schepen van de koopvaardij- en vissersvloot alleen van de z.g. neutrale Janden
vernietigd en bijna 1000 zeelieden zijn
daarbij omgekomen.
Indien de betekenis van deze cijfers tot
ons doordringt, .dan begrijpen wij in welk
een barbaars tijdperk wij leven, dan begrijpen wij in welke diepe afgrond de
mensheid wordt gestort door de tweede
imperialistische oorlog -- gevolg van kapitalistisch wanbeleid - - die, voor zover het
de wederzijdse militaire operaties betreft,
eigenlijk nog moet beginnen.
Wij blijven varen, schrijven de helden
van de kapitalistische dagbladpers en de
reders zijn, gesteund, door de regering, wel
bereid tot verdergaande concessies aan de
zeelieden dan in z.g. normale tijden, wanneer deze zeelieden door de reders onmenselijk. worden uitgebuit! Het lied van
de zee wordt in alle toonaarden gezongen
en de zeehelden worden geroemd om hun
moed, wanneer deze de gevaren niet alleen
van de natuurelementen, maar ook van
het barbaars vernietigingswerk trotseren.
Intussen wordt het risico van het zeemansleven met de dag groter. De ondergang van de Nederlandse treiler „Protinus"
van de maatschappij „De Daad" te IJmuiden vroeg onze aandacht. Tevens wordt
door deze ramp in het licht gesteld, hoe
onverantwoordelijk gebrekkig de veiligheidsmaatregelen zijn, die door sommige
reders zijn getroffen. In de „Nw. Rott.
Ort." van Zondag j.l. is een relaas opgenomen van den geredden tweeden machinist van de „Protinus", waaruit dat zeer
duidelijk blijkt. De „Protinus" werd door
bommen uit een Duits vliegtuig bij het
stuurhuis getroffen, waardoor het schip
tot zinken werd gebracht. „Van kapitein
Wijker en den matroos Buis hebben wij
niets meer gezien, zelfs hun lijken hebben wij niet meer gevonden", aldus de
tweede machinist, Glazemaker.
Het overige deel van -de bemanning
poogde zich in een reddingsboot in veiligheid te stellen. Maar, aldus het relaas, de
proppen voor de spuigaten waren zoek.
Wij moesten nieuwe snijden. De katrollen van de reddingsboot werkten niet, men
kon haar wenden noch keren. Met een
smak kwam zij op het water terecht, half
met v;ater gevuld.
„Tot onze schrik bevonden wij ons
in een boot, die slecht in orde bleek
te zijn. Het drinkwater was brak, de
scheepsbeschuiten waren muf; de dollen en de riemen waren rot".
Kameraad Glazemaker deelde dan verder
aan den correspondent van de „Nw. Rott.
Crt." mede, dat de tremmer, Worsing geen
weerstandsvermogen genoeg had om dit
alles te doorstaan. Al spoedig zakten zijn
physieke krachten. Op Goede Vrijdag
stierf-hij. De toestand van den stoker Piers
werd inmiddels eveneens slechter en op de
tweede Paasdag stierf ook hij. Wij c konden de beide lijken natuurlijk niet in de
boot houden en wij besloten hen beiden in
zee te begraven. Dit was te meer nodig,
omdat de kok W. Wisker, de matroos
Stam en de eerste machinist H. Bannink
dezelfde verschijnselen begonnen te vertonen, die bij Piers en Worsing aan de
dag waren getreden.
De acht overlevenden hebben vijf lange
dagen in een open en slechte reddingsboot
waarin miserabel eten en drinken aanwezig
waren, op de koude zee rond gezworven
en zijn toen door een Engelse onderzeeboot opgepikt. De matroos Stam kon van
uitputting niet meer staan. Vier dagen
heeft de geredde bemanning nog op de

Strijdt voor
het Socialisme

onderzeeboot doorgebracht; zij moesten
toen per brancard worden weggedragen
naar een noodhospitaal, alwaar de jongens
werden verpleegd.
NOG MEER TREILERS DOOR
BOMMEN BESTOOKT.
In dezelfde krant, waaraan wij het relaas over de ondergang van de „Protinus"
ontlenen, lezen wij, dat de schipper van
de te IJmuiden aangekomen treiler „Vikingbank IJm. 183" rapporteerde, dat zijn
schip Donderdagmiddag (28 Maart) om vijf
uur door Duitse vliegtuigen is gebombardeerd. Geen van de vijf uitgeworpen bommen raakten het schip en de bemanning
bleef gelukkig ongedeerd. Het schip is
naar IJmuiden teruggekeerd.
Tevens rapporteerde de schipper van
de „Vikingbank", dat hij bericht had
ontvangen van den schipper van de
„Groen, IJm. 103", dat ook dit schip door
Duitse vliegtuigen was aangevallen, eveneens zonder schade op te lopen.
Het begint er naar uit te zien, dat in
deze verlichte tijd van moderne „beschaving" de zeeroverij weer meer en meer
praktijk wordt, maar dan in veel barbaarser vorm dan zulks in vroeger eeuwen
het geval was. De huidige praktijken der
leiders van de oorlogvoerende mogendheden houden in, dat men enerzijds de
bevolking van het vijandelijke land tracht
uit te hongeren door het toepassen van
blokkade en door het buit maken van zoveel mogelijk koopvaardijschepen. Anderzijds wordt de geniepige duikboot- en mijnoorlog toegepast, aangevuld met de dooden verderf brengende luchtmonsters.
Niet de vijandelijke oorlogsmachten worden in de eerste en voornaamste plaats
met vernietiging bedreigd, doch de schepen
en de opvarenden, die niet direct bij de
oorlogvoering zijn betrokken.
Dat de kapitalistische productiemethode
tot deze barbarij leidt, dat weten wij.
Intussen moeten wij er ons veel minder
over verwonderen, dat de heersende
machten deze onmenselijke vernietigingsoorlog doen voeren, dan wel, dat dit kan
geschieden met de steun van de grote
arbeidende massa's, die niets dan nadeel
van de imperialistische oorlog hebben.
MET DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDT DE HAND
GELICHT.
Uit het gebeurde met de „Protinus" is
af te leiden, dat de veiligheidsmaatregelen
op de treilervloot veel te wensen over
laten. Blijkens een onderhoud van een
verslaggever van „Het Volk" met den inspecteur voor de scheepvaart in het rayon
IJmuiden, is ook deze van mening, dat
de veiligheidsmaatregelen in meerdere gevallen onvoldoende zijn.
De inspectie adviseert, dat het gewenst
is voor het uitvaren die of die maatregelen
te nemen, doch dan blijft het de vraag of
de schippers, die maatregelen werkelijk
uitvoeren. De schipper is voor de wet verantwoordelijk. En aan het verantwoordedelijkheidsgevoel van sommige schippers
mankeert wel' eens het een en ander. De
reders worden in de wet niet genoemd als
degenen, die voor de veiligheid aan boord
verantwoordelijk zijn. Wel zijn de schippers strafbaar, indien de hand wordt gelicht met de bepalingen. Schippers zijn
echter als regel loontrekkende dienaren
van de reders.
Hoe het zij, wij menen, dat na het gebeurde van de laatste weken de lust onder
de zeelieden om uit te varen niet groot
zal zijn. Men zal wel weer „zachte druk"
op hen gaan uitoefenen, hun voorhouden,
dat de zeevisserij een bedrijf is van het
grootste belang voor de gemeenschap.
In ieder geval zijn de visserlieden aan
zichzelf en hun verwanten verplicht
om onverbiddelijk de eis te stellen,' dat
elke treiler alvorens uit te varen grondig op veiligheidsmaatregelen wordt
geïnspecteerd en dat van uitvaren geen
sprake kan zijn, zolang de veiligheidsmaatregelen niet in alle opzichten in
orde zijn.

Het volk en
„Het Volk". Dit blad gaf op
13 Maart deze wijze les:

„MILITAIRE TUCHT.

Geen inmenging.
Het leger is een geheel van mensen, die door
hun organisatie aan andere wetten en gebruiken
gebonden zijn, dan wij in de burgermaatschappij
gewend zijn. Zoals een arbeider zich niet
begrijpen kan, dat iemand ondearkruiperswerk
niet als Judaswerk van de ergste soort bebeschouwt, zo kan een geheid militair er niet
tegen, dat het bindmiddel-bij-uitstek van hef
militaire verband, de tucht, wordt aangetast.
Vandaar de aandacht, die militaire politie en
officieren schenken aan het netjes dragen van
het uniform, het groeten, enz.
Daar heeft een gewone burger en — zeker de
Amsterdammer — weinig begrip van, zoals een
oudere moeite heeft om te begrijpen, wat een
kamp van de jeugdbeweging aan eisen van
levensstijl met zich brengt.
En zoals het deze volwassenen niet geraden
is zich te gaan mengen in de gebruiken van een
jongenskamp - - al kan hij in het algemeen
natuurlijk wensen en bezwaren tot uiting brengen — zo doet de burgerij er ook beter aan
zich niet te mengen in de onderlinge verhoudingen in het leger. Dat loopt niet alleen
onvermijdelijk op misverstanden uit, maar bovendien kan het best zijn, dat een soldaat,
die onderhouden wordt over het al of niet groeten, er zelfs helemaal niet op gesteld is om
dooi- het rechtvaardigheidsgevoel van „burgers", — dat op zijn situatie niet past — bijgestaan te worden.
Tin al hebben wij natuurlijk het recht om
de waarde van de militaire gebruiken hoger of
lager aan te slaan, dat is heel iets anders
dan zich te mengen in kwesties, die ons toch
werkelijk niets aangaan.
Daar komt nog wat bij. Zo licht komt van
het ene woord hef andere, wanneer men zich
eenmaal met zulk een zaak bemoeit; en het is
dan ook al eens voorgekomen, dat daardoor
weimenende burgers in een ernstig conflict met
militaire en andere politie zijn geraakt. Dezer
dagen hebben zelfs twee mensen terecht gestaan wegens het zich mengen in het optreden
tegen een paar beschonken soldaten; daaruit
was een oploopje ontstaan, dat zo hoog liep,
dat er met revolvers gedreigd moest worden.

Het vonnis was dan ook niet minder dan
veertien dagen hechtenis.
Nu behoeft natuurlijk niet elke kwestie zo
hoog te lopen: maar dat is toch nog geen reden
om zich te mengen in zaken, waarmee men
ten slotte niets te maken heeft en die alleen
maar onprettige gevolgen kunnen hebben."
De Arbeiderspers met haar bladen is zeker
sedert de mobilisatie in dienst van de generale
staf geraakt. De „socialistische" krantenschrijvers gevoelen zich bij die reïncarnatie als
vissen in het water. Daarom bevat deze wijze
les aan de burgers zulke hartverheffende uitspraken als:
„Daar heeft een gewone burger weinig begrip van, zoals een oudere moeite heeft om
te begrijpen, wat een kamp van de jeugdbeweging aan eisen van levensstijl met zich
brengt."
Hoe kostelijk de vergelijking van het militaire
gezag, dat zich vaak kleinzielig laat gelden
met.... de jeugdbeweging!
„En al hebben wij natuurlijk het recht om
de waarde van de militaire gebruiken hoger
of lager aan te slaan, dat is heel iets anders
dan zich te mengen in kwesties, die ons
toch werkelijk niets aangaan."
Weest solidair met de zwakkeren en verontrechten, maar weest dat met wijs beleid!
„Nu behoeft natuurlijk niet elke kwestie
zo hoog te lopen: maar dat is toch nog geen
reden om zich te mengen in zaken, waarmee
men tenslotte niets te maken heeft en die
alleen maar onprettige gevolgen kunnen
hebben."
Men ziet: de nobelste gevoelens doen opgeld
in de journalistenwereld van de Arbeiderspers!
Buiten beschouwing blijft de overweging, hoeveel
schade vermilitairisering van de geest der Nederlandse massa aanrichten kan. Arbeiderspers
en Vara ondergingen zelf die vermilitairisering
en bevorderen dagelijks de afbraak van de beste
gevoelens, die in de brede massa leven. Onvoordelig is het niet....
Piet Tiggers van de V.A.R.A. werd voor het
O. en O.-werk geëngageerd!

van Arbeid werd in 1938 aan ziekengeld
f 1.650.000 betaald en door de bedrijfsverenigingen f 11.650.000.
Wij ontvingen van de Raad van Arbeid
te Amsterdam onderstaande kennisgeving
(met het daarbij behorende stuk):
„De Raad van Arbeid te Amsterdam deed
ons een in frisse kleuren uitgevoerd foldertje toekomen, waarin melding wordt gemaakt van de bedragen, die jaarlijks aan de
verzekerden krachtens de sociale verzekeringswetten worden uitgekeerd. Over 1938
beliep dit een bedrag van 88i/s millioen gulden. Er hebben in dat jaar niet minder
dan 204.000 bedrijfsongevallen plaatsgevonden. Dit betekent, dat bij een werktijd van
acht uur per dag — er in het Nederlandse
bedrijfsleven geen minuut voorbijgaat, zonder
dat er een of meerdere min of meer ernstige ongevallen, waaraan (4e Ongevallenwet te pas komt, plaats grijpen met een bedrag van bijna 13 millioen gulden voor schadeloosstellingen. Daarnaast komt de Ziekfewet met ruim 13 millioen gulden aan uitkeringen.
Als vrucht van het plakken van rentezegels Werden in 1938 uitbetaald: aan ouderdomsrente 181/3 millioen gulden, aan invaliditeitsrente meer dan 8 millioen gulden,
aan weduwen- en wezenrente eveneens meer
dan 8 millioen gulden, terwijl de kosten
voor verpleging in sanatoria, herstellingsoorden of ziekenhuizen ruim 1.200.000 gulden
bedragen. Aan ouderdomsrente krachten de
Vrijwillige Ouderdomsverzekering werd 21i/a
millioen gulden uitgekeerd.
Het bedrag, dat aan de verzekerden ten
goede komt, stijgt nog van jaar tot jaar."

Het bedoelde foldertje is aantrekkelijk en
overzichtelijk genoeg. „Het bedrag, dat aan
de verzekerden ten goede komt, stijgt nog
van jaar tot jaar". Wij ontlenen nog deze
gegevens aan het document:
Ie. Voor de 204.000 bedrijfsongevallen
van 1938 werd f 12.700.000 uitgekeerd, dat
was gemiddeld f62.— per ongeval;
2e. De ouderdomsrente is thans nog
f3.— per week en „zal over enige jaren
hoger kunnen zijn en in de toekomst bij
regelmatig plakken van zegels tot ruim
f6.— per week stijgen";
3e. Het aantal houders van rentekaarten
is ruim 3 Va millioen;
4e. 119.000 mensen van 65 jaar en ouder
kregen aan ouderdomsrente f ISVs millioen;
63.800 aan invaliditeitsrente f 8.200.000;
weduwen en wezen nog f 8.250.000. Een
groep van 140.000 mensen kreeg aan
kosteloze gesubsidieerde ouderdomsrente
f 21.400.000;
5e. Door de ziekenkassen der Raden

Wij lezen in het katholieke blad „De
Opmarsch" van 21 Maart, het 14-daags
verschijnend propagandablad der R.K.S.P.:
„De weldadige werking van de Nederlandse sociale wetgeving kon niet beter worden uitgebeeld dan door de
publicatie van de uitkeringen, gedaan
in het jaar 1938".
De bedoeling is duidelijk. Men is in het
katholieke kamp sterk in het toedienen
van slaappoeders aan de brede massa.
Men suggereert dankbaarheid voor zoveel
zorg en pleegt eigenlijk goedkope demagogie. Men leidt de aandacht af van de
omstandigheid, dat
de uitbreiding van de sociale wetgeving
al jaren stop staat.
Stop ... hoewel in die jaren de R.K. Staatspartij veel te vertellen had in dit land.
Regelmatig katholieke ministers aan het
bewind, doch desondanks generlei vooruitgang van sociale zorg.
Wie de levensomstandigheden van vele
ouden van dagen kent, weet, hoe met
hen gesold wordt en hoe uiterst schriel in
hun behoeften voorzien wordt. Een armzalige levensavond is hun deel, ondanks de
uitgekeerde millioenen. Vele malen aan die
ouden van dagen gedane beloften, bleven
onvervuld en de vooruitzichten op verbetering van hun toestand zijn miserabel.
Met name de katholieke arbeiders zullen zich niet moeten laten gebruiken voor
de slaappoeders van het machtige propaganda-apparaat, dat hen bewerkt. In het
bijzonder geldt dit de georganiseerde arbeiders, die ook in het katholieke kamp
op hun hoede moeten zijn.
,.Het is Van H e u t s z geweest, die op deze
prachtige in korte tijd door 'Graafland in zijn
korps (Indische Marechaussees) gekweekte
traditie van vechtduivels heeft voortgebouwd
door die geest over te planten op de gehele
troepenmacht in Atjeh en daardoor van lieverlede op het gehele Indische leger."
Oud-Indisch hoofdofficier.
„Nationale Dagblad" 2 April.

„mr. siniTH GOES TOMin"

De boom en zijn vruchten,

Op aanbeveling van derden namen wij er
een avond van en gingen in het City
theater te Amsterdam de Amerikaanse
film „Mr. Smith gaat naar Washington"
zien.
Wij hadden er geen spijt van, kregen
geen romantische liefdesgeschiedenis, geen
detectiveverhaal, doch een belichting van
bestaande verhoudingen in de machtigste
kapitalistische staat van de wereld.
Wij hebben geien letter over de film
gelezen, slechts even geluisterd naar een
critische beoordeling ervan door den deskundige, die voor de V.A.R.A. over filmen
spreekt. Wij hadden weer eens te maken
met een zo scherpe belichting van wanverhoudingen in de kapitalistische wereld,
dat het eerlijk gezegd, niet eenvoudig voor
ons is om antwoord te geven op de vraag,
waarom een dergelijke film gelanceerd
wordt. Het moge waar zijn, dat de bedoeling kan hebben voorgezeten om de
gehele wereld ervan te doordringen, dat
de demokratie in de Ver. Staten kerngezond en waakzaam is en dat in dit grote
land het recht nog altijd weet te zegevieren.
Het grasgroene heerschap, dat plotseling
tot senator gebombardeerd werd, omdat
hij door een machtige kliek van kapitalistische elementen als een blind werktuig
gezien werd voor de verwezenlijking van
een van haar winstgevende zaakjes, ontpopte zich als een strijder voor goede, politieke zeden, een geharnast vijand van elk
politiek bederf en slaagde er ten slotte in
zegevierend uit het strijdperk te treden
door in de vergadering van de Amerikaanse
Senaat voor de volle 100% bestaande mogelijkheden te gebruiken en op grond daarvan de toeleg van zijn tegenstanders te
doen mislukken. Men zal in demokratische
kringen graag deze kant van de film als
de hoofdzaak zien. Eerlijk gezegd was de
overwinning van den jongen man, die tegen
een combinatie van machtige bezitters en
hun politieke werktuigen optornde, tegelijk het zwakste en het onwaarschijnlijkste
element van de film. De hoofdindruk, die
gevestigd wordt, is die van diep doorgevreten bederf. Machtige heren spelen het
klaar om zelfs de vertegenwoordigende
lichamen van hun land te gebruiken ter
individuele verrijking. Zij hebben hun gangmakers onders de volksvertegenwoordigers.
Zij bewerken met hun bladen de publieke
opinie. Zij doen zich voor als edele strijders tegen de gesel van de werkloosheid.
Zij hebben begrepen, dat wetten, die credieten verschaffen voor werkobjecten benut kunnen worden tot het binnenhalen
van extra-voordelen voor de bezitters! Een
dergelijk wetsontwerp is in de Amerikaanse
Senaat aan de orde. Het leverde de kans
een stuk grond'- te" verkopen aan de staat,
waarbij vette winsten konden worden gemaakt door de bezitters van die grond.
Terwijl tot hun grote verbazing de politieke gangmakers van deze wet al menen,
dat zij de buit binnen hebben, worden zij
plotseling geplaatst voor 'de doorkruising
van hun plannen door den nieuwen senator, die koppig genoeg blijkt te zijn om
aan zijn inzichten vast te houden, nadat
hem duidelijk is gemaakt, dat hij zijn
persoonlijke belangen veel beter kan dienen door precies te doen, wat van hem
verwacht wordt.
De machtige vijanden, die hij zich op
die manier maakte, laten in alle richtingen
hun invloed werken om den nieuw gekozen
senator onschadelijk te maken. De gehele pers staat te hunner beschikking bij
het steunen van de suggestie, dat niet zij
zich extra willen bevoordelen door de
nieuwe wet. Zij brengen zelfs een stifk ter
tafel waarmee „bewezen" wordt, dat hun
tegenstander zelf op persoonlijk voordeel
uit is.
i
De film maakt ongetwijfeld indruk op de
toeschouwers. Als een dergelijke film overal
in de wereld kan worden vertoond, dan
is dit ons inziens slechts te verklaren
door het gebruiken van deze redenering:
„iedereen weet, dat het maar een verhaal
is, dergelijke feiten doen zich gelukkig
nergens voor" dan wel door de andere:
„Zoiets kan in Amerika bestaan doch nergens hebben "wij met een dergelijke vermenging van privaat winstbejag en politieke activiteit te maken".
Beide redeneringen zijn krom. Er is geen
kapitalistisch land in de wereld, waar geen
verbindingen bestaan tussen particuliere
belangen der machtigen en het politieke
leven van dat land. Herhaaldelijk zijn in
verschillende landen politieke schandalen
voorgekomen, die op het bestaan van
soortgelijke toestanden wezen als in de
Amerikaanse film gebrandmerkt. Het internationale trustw-ezen kocht herhaaldelijk
politieke voormannen om ter verwezenlijking van zijn doeleinden. Zowel de internationale bewapeningsindustrie als de petroleum zijn dikwijls gesignaleerd als onweerstaanbare machten, die ook in zogenaamd demokratische landen het politieke
leven op sterke wijze en met alle middelen beïnvloeden.
Speciaal voor wat Nederland en zijn

koloniën betreft is het nog al eens voorgekomen, dat critiek was uitgeoefend op
het benoemen van vooraanstaande politieke personen in winstgevende posten van
het particuliere bedrijf; omgekeerd deden
zich even goed zulke feiten 'voor.
Van de directies der grote ondernemingen kan verwacht worden, dat zij1 zich niet
door philantropische motieven laten leiden.
Het is veel aannemelijker, dat zulke feiten meermalen voorkomen, omdat uit het
scheppen van zulke relaties voordeel verwacht wordt voor de kapitalistische bedrijven.
Doch niet alleen in deze zin hebben
wij ermee te maken, dat groot-kapitalistische belangen niet kieskeurig zijn bij het
gebruik van middelen, die extra voordelen
beloven. In elk demokratisch land verstaat de kapitalistische klasse de kunst demokratische staatsinstellingen voor haar
eigen bijzondere doeleinden te benutten.
De aanwezigheid van dit kwaad blijkt
vooral, wanneer wij met tijdsomstandigheden te maken hebben, die bijzondere
eisen stellen aan de dekking der staatsuitgaven.
Daarvan was sprake, toen de crisis vele
bedrijven verlamde en de bezittende klasse
met behulp van de overheid doorzette,
dat in sterke mate de nadelige gevolgen
van de crisis gedragen moesten worden
door de weinig draagkrachtigen. Sedert
Holland in de greep van het militairisme
is en de internationale toestand inwilliging
van militaire eisen tot de eenvoudigste
zaak van de wereld maakt, is ook nu en
in zeer sterke mate de vraag aan de orde,
welke schouders de financiële lasten zullen moeten dragen, die zich nog steeds in
stijgende lijn bewegen.
De kapitalistische klasse denkt er niet
aan om voor haar dierbare vaderland de
offers te brengen, die nodig worden geacht. Haar volle invloed richt zich op het
afwentelen der toenemende lasten. Haar
pets, haar politieke partijen, alle geweldige propaganda-middelen, waarover die
bezittende klasse beschikt, worden dienstbaar gemaakt aan het kweken van de geest
van aanpassing en onderwerping aan de

financiële besluiten, die van overheidswege
genomen worden.
Men ziet ook de demokratische groeperingen en bekende dragers van zogenaamd ethische begrippen de stelling verkondigen, dat het een dwaasheid zou zijn
om de kip te slachten, die de gouden eieren
legt! Als die stelling verkondigd wordt,
dan wordt gewezen op het kleine aantal
kapitalisten, dat onmogelijk belast kan
worden met de geweldige uitgaven, die
voor het verdedigen van het vaderland
worden gevraagd.
Zo is het nog op 27 Maart j.l. in de algemene vergadering van de ChristelijkHistorische Unie voorgekomen, dat mr.
dr. A. A. van Rijn over de financiële gevolgen van de hoge militaire uitgaven het
navolgende zei:
„De oorlog in het buitenland en de militaire
en economische defensie in het binnenland
vragen van Nederland enorme offers, die
naar draagkracht moeten worden gebracht,
hetgeen voor de verschillende groepen der
bevolking een verschillende behandeling medebrengt. Voor de werklozen zal een prijsverhoging door een steunverhogïng moeten
worden gecompenseerd, zolang dit nog enigszins mogelijk j s. Voor de werkende arbeiders
zal het percentage der loonsverhogingen bij
dat der prijsverhogingen moeten achterblijven, wil men uit de noodlottige spiraal blijven. Ongetwijfeld zullen de weigestelden de
zwaarste offers moeten brengen in de vorm
van zware belastingen. Doch men vleie zich
niet met de gedachte, dat daarmede alleen
een voldoende bedrag voor het financieren
der defensiemaatregelen zal worden verkregen. Daarvoor is het aantal welgestelden te
gering."

Wij zijn er zeker van, dat zulke redeneringen niet kloppen. Als men ooit tot
werkelijkheid zou kunnen maken, dat de
machthebbers zelf hun oorlogen zouden
moeten uitvechten in plaats van daarvoor
millioenenlegers te gebruiken, dan zou bij
die heren minder drang bestaan om netelige problemen via oorlog tot oplossing te
brengen.
Als de rij kaar ds de lasten van de defensie zouden moeten opbrengen, dan zou een
zelfde verschijnsel waargenomen worden.
De bezitters rekenen erop, dat de brede
massa de legers voor de fronten levert en
de geweldige belastingen betaalt, nodig
voor het opbrengen van de benodigde som.
Het gaat er blijkbaar om, dat die massa
leert begrijpen, welke vruchten de boom
van de demokratie oplevert, wanneer uit
haar de strijdbataillons gevormd moeten
f worden, die met volle energie de strijd op< nemen, zowel tegen de kapitalistische oorlog als tegen alle kapitalistische bederf.

DE GOUDEN REGEN.
(B.) In „De Arbeid van 9 Februari j.l.
zijn de resultaten voor de aandeelhouders
van een aantal ondernemingen in dit land
en Indonesië over het jaar 1939 gepubliceerd, waaruit blijkt, dat het beleggingsfrpnt er ook in oorlogstijd goed voor blijft
staan. Wij brengen thans hieronder, uit de
dagbladpers overgenomen, gegevens van
verslagen van een reeks ondernemingen,
waarvan de meesten met tevredenheid op
het afgelopen jaar kunnen terugzien.
Niet alle ondernemingen kunnen op een
toename, in vergelijking met een jaar daarvoor, van het winstcijfer bogen. Maar in
het algemeen hebben de ondernemers niet
slecht geboerd. De aandeelhouders mogen
niet klagen. Voor ben geldt de versoberingstheorie niet. Indien de kapitalistische
klasse vertelt, dat in daze oorlogstijd soberder moet worden geleefd; dat wij allemaal offers moeten brengen, dan wordt
bedoeld de lasten van de mobilisatie en
de gevolgen van de oorlog zoveel mogelijk
op de schouders van de brede massa van
niet-bezitters af te wentelen. Hier volgen
dus de gegevens:
Intercommunale Waterleiding Leeuwarden:
Winst f 15.196— (v.j. f 20.600.—). Dividend 5°/<>.
H.AlbertdeBary&Co.: Winst f957.099.—.
Cultuur Maatschappij Kali Bakar: Divividend 2V2°/o.
Rotterdamse Bankvereniging: Voorgesteld
dividend 5%.
Nederl. Indische Spoorweg Mij.: Winst
f900.000—, dividend 3o/o.
Kingsma's Bank: Winst f43.497.— (v.j.
f73.218.—) voorgesteld 5»/o, (v.j. 8%).
Algemene Levensverzekerings Bank:
Winst f 92.255— (v.j. f 86.135.—).
Rotterdamse Tapanoeli Cult. Mij.: voorgesteld dividend 6%.
Mij. de Wereldhaven: Winst f23.635.—
(v.j. f 16.303.—), dividend 60/0, (v.j. 5Va o/o).
Het Onderlinge Crediet: Batig saldo
f67.484.— (v.j. f67.088.—), dividend 4o/o.
Associatie Kassa en De Rente Kassa:
dividend 10%.
Oude Haagse van 1836: Winst f82.898,
dividend 25%.
De Heemaf: Winst f312.400.— (vorig jaar
f280.500), dividend 51/2% (v.j. 5%).
Ned. Ford Automobielen fabrieken: Winst
f911.134.— (v.j. f779.403.—) dividend onveranderd 20%.
Amsterdamse Bank: voorgesteld dividend
4%, (vorig jaar 5%).
Alphense Bank: Winst f55.074— (v.j.
f52.560.—), dividend 8%.
De Drie Hoefijzers: Winst f247.781.—,
(v.j. f210.300.—), dividend 6% (v.j. 6%).
Fries-Hollandse
Hypotheek Bank te

Leeuwarden: Winst f16.200.—, (vorig jaar
f 10.968—), dividend 51/2%.
Utrechtse Provincie Bank: Winst f9.106.—,
(vorig jaar f 14.626.—), dividend 4%.
Noorder Bank Alkmaar: Winst f29.412.—,
(v.j. f24.726.—), dividend 5%, (v.j. 4%).
Amsterdamse Likwidatiekan: Winst
f242.164.— (v.j. f321.212.—), dividend 3%,
(vorig jaar 4%).
J. A. Carp's Garenfabrieken: Winst
f619.977.— (v.j. f408.846.—) voorgesteld
dividend 24%, (vorig jaar 10%).
Mag. „De Bijenkorf": Winst f 1.956.529.—,
(v.j. f 1.695.462.—), div. 11%, (v.j. 9%).
Middenstands Credietb. Gorichem: Winst
f34.683.—, (v.j. f43.043.—), dividend 5<Vb.
(vorig jaar 6%).
Centrale Suiker Mij.: Winst f792.211.—,
(vorig jaar f899.326.—), dividend 7%.
M.Z.V. te Gouda: Winst f 127.882.—, (vorig
jaar f97.476.—).
Haagse Boazbank: Voorgesteld dividend
3%, (vorig jaar 4%).
Unie van Ijsfabrieken: voorlopig div. 5%.
De Rentekas: Winst f90.800.—, (vorig jaar
f97.800), dividend 4%, (v.j. 4Vi°/o).
Meelfabrieken der Ned. Bakkerijen: Winst
f832.704.—, (v.-, f798.210.—), voorgesteld
dividend 9%.
Cultuur Mij. Tjikapoendoeng: div. 33%,
(vorig jaar 24%).
Heybroek en Co's Handelmij.: Winst
f152.155.—.
Nationale Borg Mij.: Winst f 102.930.—,
dividend 17V2%, (vorig jaar 15%).
Mendes Gans & Co.: voorgesteld dividend
2 x /2%, (vorig jaar 4%).
Prauwenveer Menado: dividend 25%.
Leidse Duinwater Mij.: Dividend 24%.
Fries-Groningse en Nederlandse Hypotheek
Bank: gezamenlijke winst f924.900.— (v.j.
f882.200.-).
Laan v. Meerdervoort: Winst f 110.811.—,
voorgesteld dividend 25%, (v.j. 32%).
De Dordrechtse Onderlinge Credietver.:
Winst f55.997.—, (vorig jaar f93.300.—),
dividend 3V2%, (v.j. 5%).
Eerste Ned. Cement Industrie: Winst
f602.870.—, (v.j. f263.157.—), dividend 7%,
(vorig jaar 5%).
Algemene Hypotheek Bank: voorgesteld
dividend 8%, (als v.j.), winst f257.000.—,
(vorig jaar f210.000.—).
Wilton Fijenoord: Winst f 1.153.775—, (v.
j. f999.650.—).
Hypotheek Bank voor Nederland: Dividend
f 12.— per aandeel, (vorig jaar f8.—).
Rotterdamse Vennootschap voor Belegging
in huizen: winst f56.908.— (v.j. f51.412.—)
dividend 5%, (als vorig jaar).
Eerste Ned. Scheepsverband Mij.: Winst

f698.307.—, (v.j. f 314.149.—), voorgesteld
dividend 5%.
Maatschappij Van Berkel's Patent: Winst
f 161.453.—, (v.j. f478.867.—).
Effecten en Incasso Bank: winst f13.581.—,
(v.j. f 15.404.—), dividend 4%, (v.j. 4V2%).
Stoomspinnerijen v/h S. J. Spanjaard: Winst
f282.169.—, (v.j. f86.997.—), voorgesteld
dividend 6%, (vorig jaar nihil).
Dordr. Metaalwarenfabr.: Winst f 33.714.—
(v.j. f903.—), dividend 4%, (v.j. nihil).
Prov. Crediet- en Depositobank: Winst
f78.013.—, (v.j. f82.267.—), dividend 5%,
(vorig jaar 10%).
Arnhemse Verzekerings Mij. tegen Brandschade: Winst f142.686.—, (vorig jaar
f 144.478.—).
Van Gelder's Papierfabrieken: Winst
f2.420.850.—, (vorig jaar f 1.070.093.—).
's-Gravenhaagse Hypotheek Bank Nederland: Winst f319.480.—, (v.j. f271.480.—).
Kon. Nederlandse Zoutindustrie: Winst
f 1.212.658.—, (v.j.f 699.779.—), voorgesteld
dividend 28%, (vorig jaar 16%).
Maastrichter Zinkwit Maatschappij1:
Winst f 142.834.—, dividend 5%.
Twentse Bank: Winst f2.671.845.19, (vorig
jaar f3.303.568.54), dividend 41/2%, (vorig
jaar 5Va%).
Beschuitfabriek „Victoria": dividend 4%,
(vorig jaar 3V2%).
Kon. Zwavelzuurfabriek voorheen Ketjen:
Winst f227.000.—, dividend 60/0.
Mij. voor Industrie-financiering:
Winst f90.021.—, (vorig jaar f33.754.—).
„Hollandia", Holl. Fabriek van Melkproducten: Winst f 750.891.— (v.j. f660.735.—)
Insulaire Hypotheek Bank:
Winst f148.153.—, (vorig jaar f 182.891—).
Van Ranzon's Bank: Winst f75.146.—, (v.
jr. f97.377.—), dividend 3o/o, (v.j. 4o/o).
Bank voor Schouwen en Duiveland:
Winst f 15.022.—, (vorig jaar f21.363.—),
dividend 10%, (vorig jaar 14%).
Ned. Grondbriefbank: Voorgesteld dividend
31/2%, (vorig jaar 3%).
Groninger Industrie Cred. Bank: Winst
f40.195.—, dividend 8»/o.
Braat Soerabaja: Winst f241.434.—, (voor
jaar nihil), dividend 7%.
De Scheldebank: voorgesteld dividend 7%,
(vorig jaar 7V2%).
Nutsspaarbank te Alkmaar:
Winst f83.961, (vorig jaar f29.106.—).
Hoornse Crediet- en Effectenband: Winst
f21.225.—, (vorig jaar f30.893.—).
Van Mierlo en Zoon: Winst f 176.047.—,
(v.j. f 151.391.—), div. 5%, (onveranderd).
Conservatrix te Baarn: Voorgesteld dividend 7i/2%.
Intern. Gewapend Béton-bouw: Voorgesteld dividend 4%, (vorig jaar nihil).
Landbouw Maatschappij „Ngoepit": Winst
f 128.470.— (v.j. f 100.235.—), dividend 10%,
(vorig jaar 2%).
Crediet- en Effecten Bank Utrecht: Winst
f56.998—, (v.j. f75.846.—), dividend 5%,
(vorig jaar 5V2%).
Rotterdamse Droogdok Maatschappij:
Voorgesteld dividend 10%.
Thomassen en Drijver (blikemballagefabr.)
Winst f139.466, dividend 15%, (v.j. 10%).
Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij:
Winst f6.132.728.—, dividend 80/0, (v.j. 60/0).

Voorlopig bericht
l Meivergaderingen
Amsterdam: 28 April half tien v.m., spreker E. B o u w m a n , film: „De Burcht der
stilte. Muziek in Cinema Royal.
l Mei 's middags 2 uur: algemene ledenvergadering (openbaar is verboden) in de
Werkende Stand, Kloveniersburgwal. Sprekers: Th eo v. D r i e s t e n en M. S l e c h t .
Alkmaar: l Mei, 's avonds in het RoxyThieater. Spreker C. K i t s z . Film: „Juarez.
Deventer: l Mei, 's avonds in „Helpt U
Zelve". Spreker H. S n e e vliet.
Groningen: l Mei, 's avonds in Apollo,
Herenstraat. Spreker J. M o l e n k a m p .
Den Haag: l Mei, 's avonds in Musica,
Delfselaan. Spreker A. Me n i s t.
Rotterdam: 2 Mei des voormiddags 10uur
in het City Theater, film „Bommen op
Madrid". Spreker: H. S nee vliet.
Utrecht: l Mei, 's avonds in de beide zalen
van het P.A.S.-gebouw, Lange Smeestr.
Spreker: H. S l e c h t .
Enschede: Spreker M. I. R o o d v e l d t .
Zaanstreek: 30 April, 's avonds in Thalia.
Spreker A. L a n g kern p e r. l Mei 10 uur
v.m. op „De Burcht", meeting. Spreker
T h e o v. D r i e s t en. l Mei 's middags 2
uur kinderfeest in Thalia.
Arnhem: l Mei, 's avonds. Spreker T h e o
v. D r i e s t e n.

Belegt
zoveel mogelijk
1 Mei-bijeenkomsten

in het teken
van Socialisme en
internationale
verbroedering

Het Initiatief van Arbeidszaken
Commentaar op de Circulaire

i.

Wij komen terug op de circulaire, die
onze lezers kennen en die door B. en W.
van Amsterdam aan de werkgevers in de
hoofdstad werd gericht, om hen aan te
sporen meer gebruik te maken van de
bestaande wachtgeldregeling, die hierop berust, dat particuliere werkgevers subsidie
uit de publieke kas kunnen krijgen om door
hen op prijs gestelde arbeidskrachten, die
door slapte ontslagen worden toch aan
hun onderneming te blijven binden.
Die wachtgeldregeling kwam ter sprake,
toen tengevolge van de tijdsomstandigheden
grote werkloosheid onder de havenarbeiders ontstond. Van de kant van de havenarbeiders werd de goede tijd in herinnering
gebracht, toen tijdens de vorige wereldoorlog een havenarbeidersreserve in het
leven werd geroepen, die vaste vergoedingen aan de havenarbeiders, welke bij haar
waren ingeschreven, uitkeerde.
De geestesgesteldheid van de werkgevers
in de vorige oorlog werd sterk beïnvloed
door de gemaakte oorlogswinsten. Ongestoorde voortgang van het bedrijfsleven
werd 20 belangrijk geacht, dat de havenbaronnen geldelijke offers brachten om
conflicten in het havenbedrijf te voorkomen.
Na het uitbreken van de tegenwoordige
oorlog bleek al heel gauw, dat de havens
groot nadeel van de oorlogstoestand zouden ondervinden. Kort na de vorige oorlog
werd gebroken met het systeem van vaste
vergoedingen voor ingeschrevenen bij de
havenarbeidersreserve.' Die reserve bleef
bestaan doch zonder de vroegere voordelige kanten voor de arbeiders. Zonder
dat de werkgevers in het havenbedrijf zich
grote uitgaven behoefden te getroosten,
bleven zij profiteren van de bestaande
H.A.R. Het ingevoerde kaartsysteem verdeelde de havenarbeiders in verschillende
ploegen met sterke verschillen van bestaansvoorwaarden. Op grond van die
bestaande sterke verschillen, werd het betrekken van alle havenarbeiders bij stakingsconflicten veel moeilijker.
De wezenlijke verslechtering van de
werkmogelijkheid na het uitbreken van
de tegenwoordige oorlog had tengevolge,
dat uit de havenarbeiders de drang kwam
om weer tot toekenning van vaste vergoedingen via de H.A.R. te geraken. Daarvan wilden de werkgevers niets weten. Zij
bleken voorstanders te zijn van het bevoorrechten ener kleine categorie van arbeiders
door een wachtgeldregeling en zij gingen
op de lijn van besprekingen met de publieke autoriteiten, ten einde een deel van
de voor die regeling noodzakelijke uitgave
af te wentelen op de publieke kas.
De strijdbaarheid van de havenarbeiders
om in het begin van de oorlog door een
gelijktijdig massaal optreden tot herstel
te komen van de hierboven beschreven
posities uit de vorige oorlog, was niet groot
genoeg om het gewenste resultaat te bereiken. De Amsterdamse arbeiders, die zich
in de strijd wierpen, bleven alleen staan.
Verbreding van hun strijd bleek niet mogelijk. Tengevolge daarvan gingen de factoren
werken, die de onderlinge samenhang van
de stakers bedreigden; de terugtocht moest
worden. aanvaard.
De wachtgeldregeling, die na het uitbreken van de tegenwoordige oorlog voor
de patroons in het havenbedrijf aantrekkelijke kanten kreeg is geen Amsterdamse
regeling en evenmin een regeling, die alleen
voor het havenbedrijf geldt.
In de circulaire zelf wordt gezegd, dat
„reeds sinds lang de mogelijkheid (bestaat), dat aan werkgevers, die tijdelijk
voor hun personeel geen voldoende gelegenheid hebben in de kosten van een
wachtgeldregeling, welke zij voor dat personeel in het leven mochten willen roepen
van overheidswege een geldelijke bijdrage
wordt verstrekt, in de regel bedragende
50%> van de uitgekeerde wachtgelden".
Die mogelijkheid bestaat dus „reeds
lang" en geldt voor verschillende takken
van bedrijf. De ontwikkeling van de werkloosheid in de laatste jaren, tot aan de mobilisatie heeft aangetoond, dat die wachtgeldregeling zeker niet in staat was om
de tot standkoming van- een breed leger
van werklozen te voorlsomen.
Steeds weer bleek het een werkgeversbelang te zijn om de arbeiders aan de
dijk te zetten en over te hevelen naar de
publieke steuninstanties.
Die vrijheid werd op geen enkele wijze
aan banden gelegd en grif door de particuliere werkgevers gebruikt. Dé belangen
van de betrokken arbeiders waren volkomen ondergeschikt aan de belangen van
de werkgevers. Leve de vrijheid van het
particuliere kapitaal om arbeiders, die geen
winst meer opleveren, tot steuntrekkers
te maken! Omdat wij in een kapitalistische
maatschappij leven werd bestrijding van
de werkloosheid nooit gezocht in de richting van dwang op de werkgevers, het inkrimpen van hun vrijheid.
De bezittende klasse in het algemeen,
de werkgeverswereld in het bijzonder, behield daarnaast de vrijheid om via de staat

de steuntrekkers als steuntrekkers te behandelen, d.w.z. hun bestaansvoorwaarden
te verslechteren naarmate het aantal steuntrekkers groter werd.
Zou de werkgever de aandrang gekend
hebben om de wachtgeldregeling op grote
schaal toe te passen, zou hij daartoe bij de
wet verplicht zijn geweest, dan zou het
reeds lang bestaande instituut als een factor van betekenis gewerkt hebben op de
beperking van het leger werklozen en gesteunden. De circulaire van Amsterdam
zegt:
„In de laatste jaren werd in Amsterdam slechts nu en dan door enkele
ondernemingen van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt".
Die uitspraak doet uitkomen, dat de mentaliteit van het werkgeversdom er niet op
gericht is om buiten het bedrijf geworpenen overbodige arbeiders de steun te
geven van hun gebondenheid aan het bedrijf via de wachtgeldregeling, zelfs wanneer uit de publieke kas subsidie werd
toegekend aan de werkgevers, die tot toepassing van de wachtgeldregeling zouden
komen; dan nog hadden over het algemeen de werkgevers geen lust om zelf een
aandeel in de kosten van het levensonderhoud der ontslagen arbeiders te betalen. Wie hier goed over nadenkt, die
begrijpt nog eens weer, met hoeveel recht
wij het ontbreken van sociaal gevoel bij
de werkgevers vaststellen.
Het gemeentebestuur van Amsterdam
gaat van de gedachte uit, dat niet alleen
havenbaronnen onder de druk van de oorlogsomstandigheden ertoe zullen komen om
de voordelige kanten van de wachtgeldregeling te erkennen. B. en W. willen een
duw in de goede richting geven en ondernamen daarom het pogen om die voordelige
kanten van de wachtgeldregeling nog eens
duidelijk te maken aan de werkgevers.

Zij spreken over economische en sociale
kanten.
Zij doen nadrukkelijk uitkomen, dat het
een bedrijfsbelang kan zijn, „dat de werknemers, die bij een bepaalde onderneming
geregeld werk vinden, in tijden van bedrijfslapte voor die onderneming niet verloren gaan. De overwegingen van sociale
aard zullen naar ons begrip, veel minder
indruk kunnen maken op de werkgevers
dan overwegingen, die aan het bedrijfsbelang ontleend zijn. Toch deden B. en W.
hun best om die sociale kanten duidelijk
te belichten. Dit element in de circulaire
verdient afzonderlijke bespreking in een
vervolg artikel.
Wij besluiten dit deel van onze beschouwing met de opmerking, dat de reeds
lang bestaande en toch maar weinig gebruikte wachtgeldregeling makkelijk een
bestanddeel kan worden van ordeningsplannen, die niet in de laatste plaats ten
doel hebben om botsingen tussen kapitaal
en arbeid te voorkomen. Het „verdeel en
heers" is ook in de strijd der bezitters
tegen de arbeidersbeweging met veel succes toegepast. Die maatregelen, die ten
doel hebben verschil van belangen te
scheppen tussen de arbeiders in dezelfde
bedrijven, hebben zeker het krachtdadig
optreden der arbeidersklasse niet minder
bemoeilijkt dan het gebruik van de godsdienst voor het in het leven roepen van
speciale vakcentrales ten behoeve van gelovige arbeiders.
Het natuurlijke klasse-instinct van den
arbeider voelt aan, dat gelijkheid van belangen der arbeiders in het bedrijfsleven
eejn factor van beslissende betekenis is in
de praktische strijd. Zo was het volkomen
normaal, dat na het uitbreken van de oorlog havenarbeiders naar voren kwamen met
dei. eis, de oude regeling van vergoedingen
weer van kracht te maken, die tijdens de
vorige oorlog bestond. Voor wat de praktijk der vakbeweging betreft, is het een
aanwijzing van de verzwakking van haar
weerbaarheid dat met name de vakbondsleiders der erkende vakbeweging graag hun
medewerking verlenen aan het patronaat
om de belangenverschillen tussen de arbeiders in dezelfde bedrijven te vergroten.

Wees) op uw Hoede voor de Stalinisten.

ZET ZE ONMIDDELLIJK
BUITEN DE DEUR.
(B.) De Stalinisten, die in de periode
van samenwerking tussen, de Sowjet-Unie
en het Engels-Franse imperialisme op last
van Moskou aanpapten met het N.V.V. en
de S.D.A.P. ien zich in het nationalistisch|e
front lieten inschakelen, waren in de
periode, die afsloot in Augustus 1939 bezadigde parlementariërs en brave volgelingen van de reformistische vakverenigingsleiders geworden.
Na 23 Augustus, toen de eenheid tussen
Stalin en Hitler werd beklonken, kwamen de nieuwe opdrachten uit Moskou. De
Stalinisten hebben thans weer tot taak fel
tegen het Engels-Franse imperialisme te
keer te gaan en het imperialistische optreden van Stalin, in samenwerking met Hit"
Ier, in Polen, de Baltische staten en Finland te verdedigen. In dit raam past een
kwasi radicaler optreden in dit land van
de Stalinistische volgelingen in de bedrijven.
Het is duidelijk merkbaar, dat deze heren
overal, waar zij maar even de kans krijgen,
blijk geven van verhoogde activiteit. Uit
meerdere streken van het land ontvingen
wij berichten, dat bij opkomende ontevredenheid onder de arbeiders en te verwachten actie voor betere arbeidsvoorwaarden
de Stalinisten de arbeiders trachten te misleiden door zich als hun vrienden in de
nood voor te doen.
Gedurende de stakingen van bouwvaken havenarbeiders te Amsterdam vorig jaar
hebben de betrokken arbeiders te maken
gehad met verraderlijk gestook van „Het
Volksdagblad". Er zullen straks ongetwijfeld verdere acties van arbeiders komen
niet onder leiding van de erkende vakbonden, doch massale spontane acties onder door de betrokkenen zelf gekozen leiding. De Stalinisten zullen dan hernieuwde
pogingen in het werk stellen om zich in
de leiding van die acties te nestelen tot
onberekenbare schade voor de arbeiders.
STALINISTISCH GEWROET IN DE
HAVEN VAN ROTTERDAM.
Reeds in de eerste maanden na het uitbreken van de oorlog is te Rotterdam een
commissie van havenarbeiders tot stand gekomen, waarin leden van diverse transportarbeidersbonden en ongeorganiseerden vertegenwoordigd waren. De bedoeling was,
dat de havenarbeiders hun eigen belangen
zelf ter hand zouden nemen, aangezien de
leiders van de erkende bonden met hun
onderhandelingstaktiek niet anders dan onbevredigende resultaten voor de arbeiders
bereiken. Deze commissie werkte aanvankelijk uitstekend. Er zaten ook een aantal leden in van de Fed. van Transportarbeiders, die met hart en ziel het streven
der commissie steunden. Er zijn een aantal
goedbezette vergaderingen gehouden, waaruit bleek, dat de grote massa van havenarbeiders met het werk der commissie in-

stemde. Een aantal eisen werd geformuleerd, die zowel aan overheidsinstanties als
aan de werkgevers werden toegezonden.
Wij hebben deze eisen onlangs in „De
Arbeid" afgedrukt.
Alles ging goed, zolang" de Stalinisten
er zich buiten hielden. In de laatste vergadering van havenarbeiders onder leiding
van de commissie is echter gebleken, dat
ook daar het Stalinistische kwaad voortwoekert, met geen ander resultaat, dan dat
de eenheid der Rotterdamse havenarbeiders
wordt verbroken. ' ; '
*
Voor die laatste vergadering waren uitgenodigd de heer Schalker, die tegenwoordig de leiding heeft van de afdeling Rotterdam van de C.P.N, en kameraad Menist,
voor onze revolutionnaire Rotterdamse arbeidersbeweging. Dit spelletje was door de
Stalinisten op touw gezet, met geen ander
doel dan om de eenheid in het comité te
breken. Onze sprekers zijn wel bereid,
b.v. over de imperialistische oorlog der
Sowjet-Unie in Finland met leiders der
C.P.N, openbare debatvergaderingen aan
te gaan, doch zij kunnen niet, evenmin
als met fascisten, met Stalinisten samenwerken, of naast hen op één podium optreden.
Dit heeft kameraad Menist aan de commissie van havenarbeiders medegedeeld. In
het schrijven van kameraad Menist aan de
commissie wordt o.m. gezegd:
„Geen overtuigd strijder uit de arbeidersklasse kan met fascisten samenwerken. Geen
overtuigd klassenstrijder kan er toe komen,
om tezamen met een fascist op één podium
te staan en vandaar de arbeiders tot strijd
op te roepen. Geen bondgenootschap met
fascisten, is het parool 'van lederen bewusten arbeider. De bondgenoten van de
fascisten zijn de vijanden der strijdende
arbeiderslegers. Sedert het bondgenootschap
Moskou—Berlijn, Hitler—Stalin, is tot stand
gekomen, zijn zeker de leidende Stalinisten
bondgenoten van de fascisten en daardoor
de vijanden van de arbeidersklasse geworden."

Dat onze Rotterdamse kameraden juist gezien hadden, n.l. dat in de commissie van
havenarbeiders Stalinistische invloeden zich
deden gelden, is uit het verloop der havenarbeidersvergadering gebleken. De heer
Schalker heeft daar zijn giftige peilen kunnen afschieten. Daarnaast kregen een aantal z.g. havenarbeiders het woord, die niet
hun kritiek richtten op de werkgeve.rs,
zelfs niet in de voornaamste plaats aan het
adres van de reformistische leiders, doch
aan het adres van de Federatie van Transportarbeiders en het N.A.S. In diezelfde
vergadering waren twee vertegenwoordigers aanwezig van het Amsterdamse Havenarbeiders comité, dat, zoals men weet,
de leiding van de staking in de houthaven
had en waarvan 17 leden door de werkgevers uit het bedrijf zijn gesloten. Deze
beide kameraden kregen het woord in de
vergadering niet, waaruit wel heel duidelijk
blijkt, dat de Stalinisten er een heel eind in
geslaagd waren hun invloed in de Rotter-

damse commissie van havenarbeiders te
doen gelden.
DE COMMISSIE LIGT THANS
UIT ELKAAR.
De Stalinisten zullen natuurlijk nooit
de kans krijgen om in de havens van Rotterdam en Amsterdam de leiding in handen te krijgen van stakingen. Maar in
de Rotterdamse haven hebben zij thans
toch hun doel in zoverre bereikt, dat de
commissie van havenarbeiders uit elkaar is
gevallen en dus, dat de mogelijkheid om
tot actie tegen de werkgevers te komen
weer geringer is dan tevoren.
In de commissie zaten tien leden van de
Nederlandse Federatie van Transportarbeiders. Het bleek, dat zelfs daaronder
een drietal Stalinisten aanwezig was (hoe
bestaat het?) De overige zeven leden echter van de Federatie bedankten er voor
om langer deel uit te maken van een commissie van havenarbeiders, die meer en
meer onder de voor de arbeiders schadelijke invloed van de Stalinisten kwam te
staan. In een schrijven, dat deze leden gericht hebben tot de commissie, hebben zij
erkend, dat deze commissie een tijdlang
goed werk heeft gedaan, door op verschillende manieren te proberen de actie- en
strijdstemming onder de havenarbeiders te
bevorderen. Dit laatste wordt echter onmogelijk, zodra de Stalinisten, die de handlangers zijn van Hitler-Stalin, zich met de
zaak van de arbeiders gaan inlaten.
Dit besluit werd door de zeven leden
van de Federatie op eigen initiatief genomen en in een schrijven, ondertekend door
alle zeven, aan de commissie van havenarbeiders medegedeeld.
KAMERADEN, ZET UW ACTIE
TEGEN DE WERKGEVERS
VOORT.
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat het
bestuur der afdeling Rotterdam der Federatie van Transportarbeiders, dat daarvoor
opdracht heeft van een ledenvergadering,
krachtens een besluit, dat reeds vroeger
werd genomen, tot taak heeft onverbiddellijk en zonder dralen maatregelen te treffen tegen ieder lid, die handlanger blijkt te
zijn van de Stalinistiscihe Judassen. Als
inderdaad blijkt, dat de drie bedoelde leden, die zitting hadden in de commissie van
havenarbeiders, Stalinisten zijn of wel het
Stalinisme verdedigen, dan zullen zij zonder veel omslag buiten de organisatie worden gezet. Wij ontnemen natuurlijk niemand de vrijheid om te behoren tot een
richting, die hem goed dunkt, maar wij
moeten onze organisatie verdedigen tegen
de vijanden van de arbeidersklasse. Zomin
als er plaats is in onze revolutionnaire vakbeweging voor een fascist of nationaalsocialist, kan er plaats zijn voor een Stalinist, wijl het Stalinisme met het nat.socialisme een bondgenootschap heeft gesloten, „ ;
^ . »
Wij zeggen bij deze gelegenheid nog eens
nadrukkelijk tegen al onze N.A.S.-organisaties: Weest op Uw hoede! De opdrachten uit Moskou aan de Stalinisten zijn duidelijk. De volgelingen van de C.P.N. hebben tot taak om overal, waar mogelijk,
onder de arbeiders de imperialistische politiek van Stalin te verdedigen onder de
valse schijn, dat hun agitatie gaat tegen
het Engels-Franse imperialisme. Het is
soms niet mogelijk om de merken uit
elkaar te houden. Maar één ding moet voor
de arbeiders vast staan, dat zij nimmer hun
steun kunnen geven aan een beweging, die
een bondgenootschap heeft met de ergste
vijanden van de arbeidersklasse, n.l. het
nationaal-socialisme.
Intussen gaan wij' voort met onze agitatie
onder de arbeiders ter bevordering van de
actie tegen de werkgevers voor betere arbeidsvoorwaarden. Onze tijd zal komen, de
massale actie der massa's zal niet uitblijven.
Maar dan onder het parool: eenheid in de
strijd en verwijdering uit de gelederen van
alle elementen, die deze eenheid in de weg
staan.
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Een jubileum en nog waf
HET GEVAL-SORMANL
(B.). Wij ontvingen onlangs uit Deventer een
uitknipsel van een krant, waarin het verslag was
opgenomen van een jubileumbijeenkomst ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan der afdeIjng Deventer van de Centrale Bond van Transportarbeiders (C.B.). Als wij daarvan thans
iets gaan zeggen, dan is dat niet, wijl bedoeld
jubileum zo erg belangrijk is. Maar de heer
Sormani, hoofdbestuurder van de C.B., heeft
bij die gelegenheid enkele opmerkingen gemaakt
over de Nederlandse Federatie van Transportarbeiders en het N.A.S., die wij onzerzijds niet
geheel onbesproken willen laten.
De .heer Sormani is een oude kennis van ons.
Hij was een jaar of waf als gesalarieerd bestuurder in de Federatie van Transportarbeiders verzeild geraakt in de jaren van revolutionnaire spanningen, in een tijd dus, dat de
vooruitzichten voor de revolutionnaire vakbeweging van het N A.S. niet ongunstig waren.
Toen daarop de reactie intrad en de positie
der vakbeweging, die het standpunt van de
klassesfrijd trouw bleef, moeilijker werd, zocht
en vond Sormani een heenkomen, eerst in de
neutrale Chauffeursbond, later in de moderne
Centrale Bond van Transportarbeiders.
Het is nief het enige geval van „zoekenden"
in de arbeidersbeweging, die gedurende enige
tijd het N.A.S., dan wel een zijner aangesloten
organisaties, goed genoeg achtten om er hun
tenten op te slaan, doch die na verloop van tijd
de benen namen, wanneer zij meenden voor
zich elders.een veiliger positie te kunnen verwerven. Wij behoeven slechts de namen te noemen van Brandsteder, Blaas en Harkema, teneinde de betekenis van het Sormani-geval te
demonstreren. Het overlopen naar het reformisme heeft met principe niets uit te staan.
VOORHEEN EN THANS.
Om zich als oud-N,A.S.-man een houding te
geven, verklaarde de heer Sormani volgens bovenbedoeld verslag van de jubileumbijeenkomst,
„dat de grondstellingen van de N.A.S.-beweging
destijds theoretisch verklaarbaar waren. Doch
later is gebleken, dat men de leuzen moest'
prijsgeven, omdat zij in de praktijk niet houdbaar waren". Na de bekende opschepperij over
de geweldige groei der moderne vakbeweging in
de laatste twintig jaar, vertelde de heer Sormani
zijn hoorders nog het volgende:

CIJFERS EU CIJFERS.
Geen nummer van „De Bouwer" of wij vernemen, dat de groei van de Alg. Ned. Bouwarbeidersbond ononderbroken voorwaarts gaat.
Men 'lette op onderstaand stukje uit het blad
van 28 Maart j.l.:

111.
„Wéér zijn we boven de honderd. In de
week van 18 f/m 23 Maart werden 111 leden
ingeschreven. Zeg nu maar eens, dat de gang
er niet in zit.
Meen nu nief, dat we ons over deze gang
van zaken verheugen alléén om de nieuwe
leden. Neen, er is nog wat anders, dat ons
met trots vervult.
Het blijkt, dat er in onze Bond een
goede, opgewekte geest heerst. Er wordt gewerkt en dat gebeurt alléén maar, als de
organisatie kerngezond is.
Het werken heeft resultaat en dat wijsf
er op, dat de naam van onze Bond een
goede klank heeft. De ongeorganiseerde
bouwarbeiders stellen vertrouwen in de A.N.B,
en dat vertrouwen leidt ten slotte tot toetreding als lid.
De Alg. Ned. Bouwarbeidersbond voert
geen avonturierspolifiek. Extremisme, of hef
van links of van rechts komt, wordt nief
geduld. Wij gaan onze weg, welberaden en
met een vast doel voor ogen. Wij willen
voor de bouwarbeiders redelijke bestaanszekerheid en levensgeluk.
Wij willen samen met de arbeiders uit
andere bedrijven, werken voor een betere
samenleving. Een samenleving, waarin vrijheid, vrede en recht zullen heersen.
Daarom is sr geestdrift, daarom wordt er
gewerkt voor versterking van de Bond en
daarom voelen de bouwarbeiders zich aangetrokken tof onze organisatie.
Er resten ons nog een viertal weken. Dan
is hef Mei. Op l Mei spraken we af, zal de
Bond 35000 leden tellen. Zullen we dat doel
bereiken? Als we allen onze beste krachten
geven, zal het gelukken!
Op naar de 33000 leden op l Mei."
i
Geen avonturierspolifiek, geen extremisme!
Zonder schokken naar de samenleving „waarin
vrijheid, recht en vrede zullen heersen". En
dus „geestdrift" in het gelid. Naar de 33.000
koppen op l Mei. Op dezelfde voorpagina,
waar bovenstaand stukje met vette letters
en tussenruimte opvallend genoeg gezet was,
troffen wij dit staatje aan:
„VERGELIJKEND OVERZICHT INZAKE
HET LEDENTAL.
Betonwerkers . . . .
Funderingswerkers . .
Granitowerkers . . .
Grondwerkers . . .
Heiers
Mach. Houtbewerkers
Metselaars
Opperlieden . . . .
Polijsters
Steenhouwers . . . .
Steenzetters . . . .
Timmerlieden . . . .
Voegers
Sjouwerlïeden . . .
Schilders
Stukadoors
Dijkwerkers
Leidekkers
Diversen

. . . .

Totaal
Werklozen
Militairen .
Adspiranf leden
Werklozen .

. Febr. '40 l Mrt. '40
1251
1260
14
14
372
376
6860
6875
292
296
186
186
4359
4405
4618
4627
64
60
294
293
105
105
12108
12134
443
445
368
366
426
435
129
124
85
85
39
38
341
344
32455

32363

22000
3684

19282
3724

280

253

Er klopt iefs niet op pagina l van „De Bouwer" van 28 Maart j.l. Van een stormloop naar
het paradijs van vrijheid, vrede en recht,
waarheen deze moderne bond koerst, is zeker
geen sprake. Er schijnen niet alleen bijschrijvingen maar ook afschrijvingen te bestaan.

„Voorheen was het aldus, dat een kleine minderheid bij de transportarbeiders over het
lot van duizenden kon beschikken. Dat kan
in de praktijk niet, al zal de solidariteit, de
lotverbondenheid der arbeiders, het cement
blijven in de arbeidersbeweging. Die solidariteit wordt thans zo toegepast tegenover de
werkgevers, dat men kan vechten op een
groot front."
Indien dit laatste waar was, dan zou inderdaad
de juistheid van de beginselen en de faktiek
van de moderne vakbeweging zijn aangetoond.
Maar de heer Sormani weet net zo goed als
wij, dat het omgekeerde hef geval is. Hij sfond
dus in de jubileumvergadering tegen beter
weten in te spreken.
VECHTEN OP EEN GROOT FRONT.
Als er iets in het belang der arbeidersklasse
noodzakelijk is om de reactie terug te dringen, dan is dat ongetwijfeld vechten op een
breed front door de arbeidende massa's tegen
verdere otnlaagvoering van het levenspeil voor
betere arbeidsvoorwaarden en sociale maatregelen en voor meer bewegingsvrijheid in de
strijd der arbeidersklasse tegen het kapitaal.
Maar dat is nu juist hetgeen de moderne arbeidersbeweging, die ook eenmaal, zij het ook
theoretisch, het standpunt van de klassenstrijd
aanvaardde, opzettelijk nalaat.
Als van jaar tot jaar het aantal arbeidsconflicten in dit land afneemt en er nog hoogstens
sprake i? van kleine onbeduidende georganiseerde stakingen, dan heeft het kapitaal dit te
danken aan de reformistische 'en reactionnaire
taktiek van de moderne en confessionele vak.
beweging. Indien parallel niet de afnemende
stakingsactiviteit der laatste jaren de levenspositie der arbeidersklasse omlaag gaat, dan
hebben de arbeiders deze voor hen ongunstige
positie te danken aan dezelfde reformistische
en reactionnaire taktiek.
Hef is waar, heer Sormani, dat, toen er
voorheen wel stakingsacfiviteit onder de arbeiders was, de leiding daarvan zich als regel
bevond in handen ' van de N.A.S.-beweging. Gij
noemt daf een „kleine minderheid", die over
„het lof van duizenden kon beschikken". Maar
vast staat, daf toen uw schone woorden, namelijk: „Solidariteit zal het cement blijven in de
arbeidersbeweging", in de praktijk werden toegepast. Het resultaat daarvan was, dat voor de
arbeiders wezenlijke verbeteringen werden bereikt.
Thans is het zo, dat de leiders van het
N.V.V. met 320.000 leden en die van de confessionele vakbeweging, ook ongeveer 300.000
leden, het als hun voornaamste taak beschouwen om de arbeiders van de strijd af te
houden, met het resultaat, dat in deze tijd
van snelle prijsstijging er geen of zeer onvoldoende duurtebijslag op de lonen gegeven
wordt en de achterstand in de arbeidersgezinnen met de dag groter wordt.
BLOEMEN VAN WERKGEVERS.
De vakorganisatie kan, gezien vanuit het
standpunt van de klassenstrijd, niet anders zijn
dan strijdorganisatie vóór de belangen der
arbeidersklasse, die tegenovergesteld zijn aan
die van de kapitalistische ondernemers. Sormani kon daar vroeger zulke mooie redevoeringen over uitspreken. Omdat de N.A.S.-beweging trouw bleef aan dit standpunt, achtten de
ondernemers hef in hun belang haar, waar
mogelijk, buiten hef overleg te sluiten over de
arbeidsvoorwaarden, hetgeen als regel geschiedde met instemming en medewerking van de reformisfische vakverenigingsleiders. Om diezelfde
reden behoort het N.A.S. ook tot de organisaties
in dit land, waarvan hef lidmaatschap voor
overheids- en defensiepersoneel -is verboden.
Geen wonder, dat de werkgevers de hulp van
de reformistische en reactionnaire vakverenigingsleiders waarderen. Zij hebben belang bij
de groei van de „erkende" vakbeweging. Als
bijvoorbeeld, zoals het vorig jaar November te
Amsterdam, de bouwvakarbeiders en havenarbeiders staken voor een duurtetoeslag van 15°/o
en genoemde leiders stellen zich tegenover die
stakingen en dus aan de kant der ondernemers,
met het resultaat, daf vele maanden later door
onderhandelingen slechts 5% toeslag wordt
bereikt, dan kunnen de werkgevers zich over
zulk „verstandig" optreden van reformistische
bestuurders verheugen, doch de arbeidersgezinnen worden daarvan de dupe.
Ook de werkgevers in Deventer hebben waardering voor de leiders van de Centrale Bond
van Transportarbeiders. Zij ontbraken niet op
de receptie van de jubilerende afdeling van die
bond, waar heer Sormani op laatdunkende wijze
wijze over het N.A.S. en de Federatie van
Transportarbeiders sprak. De heren Veldhoen
en Sonnenberg waren er voor de Deventer
Expediteurs- en Transportondernemers Vereniging. Zij boden bloemen aan de jubilerende
arbeidersorganisatie en de heer Veldhoen verklaarde, „dat de expediteurs sociaal met hun
werknemers meevoelen". Ook van een andere
onderneming, hef Overslagbedrijf, was er een
gelukwens ingekomen.
DAT IS VERANDERD.
Ziet kameraden, dat is er veranderd in de
Nederlandse vakbeweging. Het is den werkgevers met behulp van een staf van reformistische en reacfionnaire vakverenigingsleiders
gelukt het deelnemen aan de daadwerkelijke
door de arbeidende massa's zelf af te breken.
Het instituut van collectieve arbeidsovereen.
komsten en rijksbemiddeling is er voor in de
plaats gekomen, waardoor de arbeiders zelf
tot onmondïgen zijn geworden, waar het de vaststelling van hun eigen arbeidsvoorwaarden betreft.
Wat men thans de „erkende" vakbeweging
noemt, deze is geworden tot een bemiddelingsr
instituut tussen kapitaal en arbeid. Haar groei
staat in tegenstelling tof de machtspositie der
georganiseerde arbeiders; naarmate haar ledental omhoog gaaf, daalt het levenspeil der massa's, om de eenvoudige reden, dat haar leiders
de arbeiders van de strijd afhouden.
Terwijl Voorheen harde strijd door de arbeiders moest worden gevoerd om van de werkgevers erkenning van hun organisatie fe verkrijgen, wordt de thans erkende vakbeweging
door de werkgevers gehuldigd, wijl 'de takfiek
van haar leiders veel meer de belangen van de
werkgevers dan van de arbeiders dient.
Alleen wanneer de arbeiders mef deze voor
hen schadelijke methode breken door hun vertrouwen aan bedoelde leiders op fe zeggen en
daarbij tevens overwegen, of zij niet verstandig
doen, wanneer zij door hun aansluiting het
N.A.S. helpen versterken, zal het vooruitzicht
bestaan om aan het slop, waarin de erkende
vakbeweging is doodg'elopen, te ontkomen.

Van en Uit
Onze Organisaties
ZAANDAM.

K.

Dekker j

V»rvr4,-V»4Plotseling bereikte ons het bericht,
dat een onzer oudste leden n.l. Klaas
Dekker was overleden. Hij was jaren
lid van onze organisatie en ieder, die
hem kende, weet wat wij in hem
hebben verloren.
Daar, waar zijn organisatie werd aangevallen stond hij op de bres, hij.
die zo goed wist, dat het een noodzaak voor de arbeidersklasse is, dat
de revolutionnaire vakbeweging groot
en sterk wordt.
Wij hebben hem met organisatorische
eer begraven. De voorzitter, H. Slecht
sprak een kort afscheidswoord en
memoreerde de verdiensten van Klaas.
Nimmer zullen wij hem kunnen vergeten en wij stellen hem tot voorbeeld aan de jongeren.
DANKBETUIGING.
Mede namens de familie bedankt
ondergetekende allen, die hebben bijgedragen om het grote verlies door
haar geleden bij het overlijden van
haar echtgenoot, te verzachten.
In het bijzonder een woord van dank
aan het bestuur van de Amsterdamse
Federatie v. Transportarbeiders voor
het gesprokene op het graf.
De weduwe D e k k e r .
»+-

Jaarvergadering P.A.S. „Zaanstreek".
Op 30 Maart is door het P.A.S. „Zaanstreek"
de jaarvergadering gehouden in het P.A.S.gebouw, Gedempte Gracht 9 b.
De voorzitter, C. Hamel, herinnerde er aan,
dat het dit jaar 45 jaar is geleden, dat het
P.A.S. werd opgericht. Wij zijn wel nimmer
in zulke moeilijke omstandigheden in jaarvergadering bijeen geweest, als dit thans het
geval is. Slechts een kleine minderheid in
dit land roeit met bovenmenselijke kracht tegen de stroom in. Wij zullen dit ondanks alles
moeten blijven doen, want op de verschrikkelijke reactie van thans zal weer de actie volgen
van de zijde der arbeidersklasse.
Hierna waren de punten van de agenda aan
de orde, o.a. de verslagen van den secretaris
en den penningmeester, die na enige discussie
werden goedgekeurd. Beleid bestuur werd eveneens goedgekeurd. Bij de verkiezing van het
P.A.S.-besfuur, werd enige mutatie in dit bestuur aangebracht.
Door den secretaris van het N.A.S. werd
een propagandistisch woord uitgesproken.
Hierna werden de ingekomen voorstellen behandeld. Deze hadden betrekking op het „Eigen
Gebouw", het jeugdwerk, stichting Rev. Soc.
Vrouwenbond en van een onafhankelijk actiecomité tegen de oorlog en zijn gevolgen.
Hoewel de opkomst van de bestuurders der
aangesloten organisaties beter had kunnen zijn,
was het toch een goede vergadering.
AMSTERDAM.
Omhoog met de werklozensteun!
ledere maand brengt de statistiek verhoogde
cijfers voor de kosten van het levensmiddelenonderhoud. Als één groep daardoor getroffen
wordt, is het wel de groep werklozen. Zij toch
leeft steeds aan de rand van de afgrond, omdat het steunbedrag, dat ze het vorige jaar
zomer ontving er op gebaseerd was om hem
precies in het leven te houden. Nu, na Augustus 1939 de prijzen der levensmiddelen tot
eind Februari 1940 met 12,8 °/o zijn gestegen, is
het voor deze groep bijna onmogelijk de eindjes van de week aan elkaar te knopen.
De door de sociaal-demokraten veel geroemde
minister van Sociale Zaken, J. v. d. Tempel,
heeft tot heden één keer de moed gehad om
de steun, d.w.z. het bedrag, dat de gesteunde
rechtstreeks in handen krijgt, met 5°/o te verhogen en dit om een duurteverschil van 12.8 °/o
te compenseren.
Honger is een scherp zwaard en het spreekt
dus vanzelf, dat alle inKbmsfen aan steun in
levensmiddelen worden omgezet. Op grond
daarvan werd de uiterste zuinigheid met hef
verbruik van brandstoffen betracht, om zodoende van de brandstoffentoeslag" iets te gebruiken om levensmiddelen te kopen.
Binnenkort gaat echter deze brandstoffentoeslag er in zijn geheel af en betekent dit voor
de werklozen wederom een zeer belangrijke inkomstenvermindering.
Het Plaatselijke Arbeids Secretariaat Amsterdam besloot daarom zich opnieuw tot den
minister van Sociale Zaken te wenden met het
adres:
Aan Zijne Excellentie den Minister van
Sociale Zaken te Den Haag.
*

Ondergetekenden, H. J. Bartels en H. Slecht,
resp. voorzitter en wnd. secretaris van het
Plaatselijk Arbeids Secretariaat, domicilie houdende Binnenkant 49 te Amsterdam, geven te
kennen:
dat de statistiek tot eind Februari 1940 aangaf, dat de algemene index met 8.2o/o en de
index voor de levensmiddelen met 12.8% gestegen zijn boven het peil van eind Augustus
1939;
dat de steun der werklozen tot heden pas
met 5o/o duurtefoeslag is verhoogd;
dat het steunbedrag als uiterste minimum
voor levensonderhoud geldt;
dat door het steeds duurder worden der levensmiddelen lang niet aan dit minimum voldaan kan worden;
"dat dientengevolge de werklozen aan de
rand van de afgrond leven;
dat met veertien dagen de brandstoffentoeslag
ophoudt, hetwelk dus wederom een vermindering van inkomsten voor de werklozen ten gevolge heeft.
Redenen waarom ondergetekenden verzoeken
de brandstoffentoeslag als toeslag door te laten
gaan, totdat een zodanige regeling voor de
werklozen is getroffen, in de vorm van verhoging van steun of duurtetoeslag, die volkomen het duurder worden der levensmiddelenprijzen compenseert.
In het vertrouwen, dat Uw Excellentie aan
ons dringend verlangen zal voldoen, zien wij
met belangstelling Uw gunstig antwoord tegemoet.
't Welk doende,
H e t P.A.S.-b e s t u u r.
Amsterdam, 30 Maart 1940.
Wij weten, dat adresseren aan de regering
bitter weinig geeft, als daar niet achterstaat
de vaste wil van de werklozen om inderdaad
verbeteringen af te dwingen. De regering zelf
heeft een voorbeeld gegeven. Toen de laatste
oorlogslening voltekend moest worden, meende
de regering, dat dit alleen kon, wanneer de
stok achter de deur stond.
Werklozen neemt daaraan een voorbeeld. Alleen met de stok achter de deur, is verbetering
in jullie moeilijke positie te verkrijgen. Maakt
daarom een massabeweging voor de leus „Verhoging van steun". Deze kreet 'kan niet alleen
uit Amsterdam komen en daarom verzoeken
wij alle P.A.S.-en adhaesie met dit adres te
betuigen en plaatselijk te doen, wat mogelijk
is om agitatie onder de werklozen te 'brengen
voor de zo hoog nodige verbetering
H. J. B.
ROTTERDAM.
Afscheidsbijeenkomst.
Wij hebben de vorige week in „De Arbeid"
een artikeltje geschreven over het heengaan
van Daan Groeneveld. Wij konden aan het°slot
daarvan mededelen, dat de Rotferdamse beweging een afscheidsvergadering op Vrijdagavond 29 Maart had georganiseerd.
Deze vergadering heeft plaatsgevonden in de
grote zaal van Lybelle, die helemaal gevuld
was.
Op deze vergadering was de gelegenheid
opengesteld om van Groeneveld afscheid te
nemen. Daarvan hebben een reeks bestuurders
en enkele anderen gebruik gemaakt. Daar was
onder meer kameraad Kitsz voor het N.A.S.bestuur, die namens de Landelijke Centrale
Reeft gesproken. Bouwman, Langkemper voor
de Federatie van Transportarbeiders, Kleinsma
voor de A.F.T.. Menist voor het P.A.S. en de

plaatselijke afdelingen, een bestuurder van de
federatie der R.S.A.P. Rotterdam, een jonge
bootwerker, die spontaan uit de vergadering
naar het podium kwam, om in de directe zin
van het woord iets te zeggen namens en voor
de bootwerkers, en ten slofte Smid, die Groeneveld in zijn functie als secretaris-penningmeester der afdeling en als voorzitter van hef
P.A.S. opvolgt. Het zou te ver voeren, om aan
te geven, wat deze sprekers allemaal gemeend
hebben te moeten zeggen. Wij volstaan er mee,
te zeggen, dat van alle kanten bleek, hoeveel
waardering er voor de persoon Groeneveld en
diens werk in de beweging, bestond. Voor
Groeneveld zelf en zijn familie, die voor een
deel aanwezig waren, is deze avond het bewijs geweest, dat er hechte kameraadschap
voor hem in onze beweging leeft. Op zijn eigen
eenvoudige, besliste en duidelijke manier, heeft
hij aan het eind van de hele rij sprekers betoogd, dat er nog nooit zoveel „stormen" over
2ijn hoofd waren gegaan, dan op deze avond.
Men kon het hem niettemin aanzien, dat hij
er niet ongevoelig voor bleef, dat de beweging
op. deze wijze een afscheid voor hem had
georganiseerd.
Groeneveld is dus thans uit het directe werk
van de beweging vertrokken, wat niet wil zeggen, en dat heeft hij zelf nog eens duidelijk
gezegd, dat hij „uit" de beweging is.
Dit gedeelte van de avond had van 8 tot
half elf in beslag genomen. Nadien hebben wij
nog declamatie gehad, zang en muziek, alles
een avond, die zowel door den scheidenden
functionaris, als door vele afgevaardigden en
de brede groep van TJotterdarnse fransportarbeiders gewaardeerd is.
Zaterdagavond daaropvolgend is er nog een
afscheids-„fuif" geweest, georganiseerd door
de plaatselijke jeugdraad, waarvan Groeneveld
voorzitter was. De Plaatselijke Jeugd-Raad
heeft op deze bijeenkomst de prestaties van de
Rode Makkers gedemonstreerd en Groeneveld
ais scheidenden voorzitter gehuldigd en dank
gebracht voor het werk, wat hij voor de jeugd
van onze beweging heeft gedaan.
Alles bijeen, twee uitstekende bijeenkomsten,
die duidelijk hebben gedemonstreerd, welke een
belangrijke plaats Groeneveld in de Rotferdamse beweging heeft ingenomen.
S.

UTRECHT.
Werkverschaffingsmisère.
Een kameraad, lid van het N.A..S. te Utrecht,
schrijft ons het volgende over zijn ervaringen
in de werkverschaffing.
„Op 12 Maart 1940 werd ik naar de werkverschaffing gezonden. Daar ik machinist-bankwerker ben, viel het werk aldaar niet mee, ik
moest namelijk in de vette klei werken mef
spade en kruiwagen. Donderdag j.l. 14 Maart
kwamen wij allen doornat in het kamp aan
's morgens om 7 uur en hebben tof 's middags 2 uur doornat aan voeten enz. in de
keet moeten ziften (ongeveer 60 man) en
van 's middags 2 uur tot 3 uur in de jachtsneeuw moeten werken. Toen mochten wij naar
huis. De volgende dagen waren er natuurlijk
veel zieken. De keet is zonder verwarming
en bijna zonder licht en veel te klein, ook is
er geen vloer in die keet, hij staat zo op de
veengrond, waar het water doorsijpelt. Verdere
gelegenheid om de behoefte te doen is er
niet, men moet maar zo in het natte veen
gaan zitten. Waterleiding is er niet, wij moeten
uit een emmer drinken, net als beesten. Ook
het loon maakt een punt van bespreking uit.
De eerste week had ik /17.— voorschot. De
tweede verdiende ik /18.76. Dit „prachfkamp"
ligt onder de rook van Utrecht en heet kamp
„Merwede" of „Galecopperdijk"."
Tot hiertoe onze kameraad. Het is één van
de ontelbare klachten, die uit de werkverschaffingen komen. Beter werken dan steuntrekken, zo heet hef tegenwoordig meer en meer.
Maar de toestanden in de werkverschaffing
zijn vaak ergerlijk en onmenselijk. Men zou
in bepaalde gevallen ook kunnen zeggen: beter
geen werk dan te moeten arbeiden onder onmenselijke voorwaarden.
De <contactcommissies veranderen aan de
toestanden iniets. De arbeiders zijn veelal passief. Zodra dit laatste verandert, .zodra de
arbeiders weer- meer hun gevoel van eigen
waarde terugvinden en tegen de rotte toestanden in verzet komen, bestaat er uitzicht op
verbetering.
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