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HET GOUDMIJNEN GESCHIL . 

Do grote vermeerdering in de kosten van produktie, veroorzaakt door 
de oorlog, heeft zulk een ernstige invloed gehad op de Witwateesrand Goud

·mijncn, dat in 1918 een Gekozen Komitee van de Volksraad werd aangesteld 
om rapport uit te brengen oveT hun toestand, en dat in Jnnie 1919, de Lage 
Graad Mijnen Kommissie werd benoemd, die een grondig onderzoek instelde 
naar de gehele sit.uatie. Het rapport van <.li Kommissie werd gepnbliseerd 

.in April 1920; maar, zoals verklaard in dat rapport, maakte de stijging 
in de prijs van goud (die voor 't eerst plaats vond in Augu.-:tus 1919}, de 
toepassing van middelen tot herstel voorlopig Ol1110(lig. 

In 't tweede kwartaal van 1921 werd 't echter duidelik dat, tengevolge 
van de snelle daling van de prijs van goud, de toestand zoals voorspeld dooe 
de La.ge Graad Mijnen Kommissie, begon zich te doen gevoelen. 

Op 4 November 1921 kwamen de Eerste Minister en de Minister van 
l\'üjnwczen te samen met vertegenwoordigers van de Zuidafrikaanse ln
rlu,;triële Federatie en de Vf'fsehillende Unies, in een konferentie, met het 
doel om aan deze vertegenwoordigers de kritieke toestand van de mijnen 
bloot te leggen. Voorgesteld werd een wijziging van de Mijn Regulatie.· 
met het oog op een grotere deugdelikheid van de naturelle werklieden en 
door de Eerste Minister werd uitdrukkelik verklaard dat het voornemen 
niet beRtond om de " Klemlijn " af te schaffen, zoals bij wet vastgesteld. 

Latere konforenties vonden plaa.ts op 10 en 15 Novemh<'t', waarvan 
volledige rapporten in de pers zijn verschenen. en als gevolg waat·van do 
voorgestelde wijziging in de Mijn Regula.ties werd aangenomen. 

Daarna volgde de onderstaande brief, gedateerd S Desemher 19:21, van 
de Kamer aa.n de Federatie :-

Do Waamemendt• • lgclll~>IH.' HekrctariH, 

Zuidafrikaausc I ndust.•·iële l•'cdcrnt.i(•. 
JohanneRhnrg. 

GJ•jACHTE HEJ~R,-

8 Ot>;;ernher 1 UZi. 

Met betrekking tot de onlangs gehouden konferentie tussen do Eerste l\Iinistcr. 
do vertegenwoordiger;; van uw Federatie en deze Kamer, waarin do Eerste Ministor 
nadruk legde op de ernstige toestand van de goudmijn indu trie, en waarin zekere voor
::;tollcn werden gedaan ter verlichting van die toestand, zal u zich herinneren dat de 
Eerste Minister alleon sprak over de wijzigingen van de Mijn l~egulaties, en aan de hand 
gaf dat andere voorstellen zouden worden be;;proken door de Kamer en de Unies, die 
betrokken zijn in de mijn industrie. 

Ik ben gelast te verzoeken om een vergadering met uw Federatie, en zo spoedig 
mogelik, ten einde deze bf'langrijke plmten te bespreken . 

De Kamer wenst. er op k wijzen dat, sinds de Konferentie met de Eer te Minister. 
in 't begin van November, d prijs van goud regelmatig gedaald is, met h t gevolg dat 
mijnen die t.of'n stonden op de grenslijn van winstgevendheid, nn verlies lijden, on 
indien goud nog lager daalt, zullen meer en mee.: mijnen ophouden winst te maken. 
Do bostaande toestand is zodnn.ig, dat indien goud daalt, zoals waarschijnlik is, tot 
zijn normalo prijR van 85R. por ons. fijn, zondor een gelijktijdige en zeer aanzionli.k.n 
,·orlaging van de kosten Yan produktie, niet minder dan 21 mijnon uit de 39 produserend(' 
mijnen die nog op de Witwatersrand bestaan, con verlies zullen lijden dat zij onmachtig 
zijn te dragen. Het gevolg dA.arvan zou zijn dat meer dan 10,000 Europeanen werkeloos 
zouden worden gemaakt. 

De Kamer is van oordoel dat er drie middelen bestaan waardoor enige verlichting 
in de toestand kan worden bereikt, en die, ofschoon daardoor niet alle mijnen van onder
gang zullen worden gered, voorzeker veel zullen bijdragen tot instandhouding van som· 
mige mijnen. Do middelen die de Kamer wenst voor te . tellen zijn (1) een wijziging 
in hot sisteem van Ondergrond Kontrakten ; (2) de wijziging van de Status Quo over

-eenkomst, en (3) andere indeling van ondergrond werk. 
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Met betrekking tot Ondergrond Kontrakten is de Kamer van oordeel dat de prijzen 
die voor dit werk worden betaald geheel on al buiten vcrhouding staan tot de waarde 
van het verrichte werk, en zo hoog zijn dat daardoor ontevredenheid wordt veroor
zaakt onder andere geëmployeerden van do mijnen, en bijgevolg de tucht en goede orde 
ondermijnen die zo zeer nodig zijn voor suksesvolle eksploitat.ie. De Kamer stelt voor 
om een " Zonder kosten " vorm van kontrakt in te voeren. ten einde de verdiensten 
van ondergrond kontrakters te verlagen tot. een cijfer dat in betere verhouding is tot 
rle verdiensten van andere geëmployeerd<>n van de mijnen. 

Ten opzichte van de status quo overoenkomst is do Kamer van oordeel dat de tijd 
is aangebroken dat deze overeenkomst moet wordon bep rkt tot volloerde werkzaam
hoden alleen, en dat de mijnen een groter gebruik behoren te maken van natmolle werk
lieden met ondervinding voor half vollef'rde werkzaamheden. Het ligt niet in hot. voor
nemen van de Kamer om aan de hand te geven dat Naturellen de Europeanen moeten 
vervangen in volleerde ambachten en werkzaamheden, zoals bij voorbeeld werktuig
kundigen, mijnwerkers, enz., maar dat zij zouden worden gebruikt in de plaats van 
blanke mannen voor zodanige half volleerde en envoileerde werkzaamheden, die natu
rellen zeer geschikt zijn om te verrichten, en in sommige gevallen inderdaad verrichten, 
zoals bij voorbeeld de bediening van pompen, schoonmakers, smeerders, ruwe pijpfitters, 
gezondheidsdienst, opruimers van afval en dergelijke. 

Het is niet de wens of het voornemen van de Kamer om in enig opzicht invloed 
uit te oefenen op het in dienst nemen van vaklieden en volleerde Europeanen op de 
mijnen, maar eerder om aan dergelijke geëmployeerden meer gelegenheid voor werk te 
verzekeren, door er voor te zorgen dat de mijnon zullen voortgaan te werken, wanneer 
de prijs van goud daalt. Ik heb de opdracht om met de grootst mogelike ernst te wijzen 
op het feit dat alleen de meest drastiese reduktie van kosten van produktie in staat 
zal zijn om de mijnen aan de gang te houden en bij uw Federatie en de Unies aan te 
dringen op de noodzakelikheid om de voorstellen van de Kamer aan te nemen. t.enzij 
onheil de gehele Witwatersrand zal vernietigen. De voorgestelde wijzigingen zullen 
(in de veronderstelling dat de bestaande mijnen zullen worden voortgezet) over een 
tijdperk van maanden, indien niet jaren, een vermindering ten gevolge hebben van op 
z'n hoogst 2,000 in het aantal van envoileerde en half volleerde Europeanen, op dit 
ogenblik in dienst, en niet noodzakelikerwij.· al deze door ontslag of bezuiniging; en 
waarschijnlik zal dit aantal veel minder zijn. Aan de andere kant, indien de bestaande 
toestanden blijven voortbestaan, zal ongetwijfeld het resultaat zijn dat vele mijnen 
vóór hun tijd zullen moeten worden gesloten en dat meer dan 10,000 Emopeanen. vol
leerd en onvolleerd werkeloos zullen worden. 

Ten slotte. tenzij kosten van eksploitatie kunnen worden verlaagd tot een cijfer 
waa1·door redelike inkomsten op belegd kapitaal mogen worden verwacht, zelfs wanneer 
goud is gedaald tot zijn normalo prijs, zal het gewone proses van opening van nieuwe 
mijnen ter vervanging van uitgeputte mijnen geheel en al ophouden. 

Ik ben gelast om aan de hand te goven dat de Konferentie zal worden gehouden 
op aanstaande Donderdag, de l5de van deze maand, om 10.30 v.m. 

Uw dienstwillig•, 

J. BOYD, 

Assistent Sekretaris, 

Departement van Arbeid. 

Op 15 Desemher vond een konferentie plaats tussen vertegenwoordigers 
van de Kamer en vertegenwoordigers van de Federatie, waaTop de Kamer 
zijn standpunt op meest volledige wijze uitlegde. De vertegenwoordigers 
van de Federatie verzochten dat de Kamer in geschrifte de biezonderheden 
zou overleggen van de voorstellen, vervat in de brief van de Ka.mer van 
de Sste van deze maand. Deze inlichtingen werden verstrekt aan de Federatie 
op 23 Desemher 1921, in de volgende bewoordingen:-

Do Waarnemende Sekretaris, 
Zuidafrikaanse Industriële Federatie, 

.J ohann<>sburg. 

GEACHTE HEER, 
POSITIE VAN DE INDUSTRIE. 

Met betrekking tot het verzoek gedaan op de Konferentie, gehouden op de l5de 
van de maand tussen vertegenwoordigers van de Kamer en vertegenwoordigers van uw 
Federatie, dat de KamC'r inlichtingen in biezonderheden zou vcrstrekken aangaande 
de voor tellen vervat in zijn brief van de Sste van de maand, ben ik gelast om hierbij 
in te sluiten enige Staten, waarvan verwacht wordt dat deze aan het verlangen van 
uw Federatie zullen tegemoet komen. 

• 
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Uit Staat No. 1 zal u zien dat de gemiddelde kosten van produktie zijn gestegen 
van 54s. 10d. por ons fijn, on 17s. 1d. per ton gemaald in 1914, tot 77s. 6d. por ons fijn 
en 25s. Sd. por ton gemaald in 1920. 

Staat No. 2 toont aan dat gedurende November niet minder dan 24 mijnen werkton 
mot uitgaven die de normale verkoopbare waarde van goud, t.w., ongeveer 84~. per 
ons fijn te boven ging, en dat bij 9 van deze mij non, met 4,144 Europeanen in dienst, 
de kosten van goud produktie alreeds hoger is dan zijn tegenwoordige verkoopbare 
waarde ; en hot is do volle betekenis van deze onomstootbare feiten die moeten worden 
beseft on onder 't oog gezien. 

Staat No. 3 geeft o n vergelijking tussen 1914 en 1920 ton opzichte van zekere 
poston n toont aan dat terwijl er con vermindering hoeft plaats gegrepen van bijna 
twee miljoen tonnen gemaald I er jaar, de vermeerdering van onkosten ten opzichte van 
zekere voorname posten alleen. t.w., salarissen on lonen van Em·opeanen, lonen voor 
naturellen en kleurlingen, on magazijn benodigdheden, bijna negen miljoen pond per 
jaar heeft bedragen. Ook toont deze Rtaat aan dat er een vermindering hoeft plaats 
gevond n in het tennoaantal van opbr ngst. per capita in dienst, zowel Em·opeanen als 
natm·ellen. · 

Staat No. 4 geeft zekere biezonderheden in verband met de 17 mijnen die sinrls 
Junie 1915, moesten worden gesloten. Godm·endo 1915 hebben deze mijnen bijna vijf 
miljoen tonnen gemaald en hadden in rondo getallen 3,600 Europeanen on 35,600 
naturellen in dienst. NatuurliÎ{ zouden sommige van deze mijnen in ieder geval op 
dit tijdst.ip het. einde van hlm levensduur hebben bereikt, maar er bestaat hoegenaamd 
geen twijfel dat verscheiden v11n de andere mijnen nog steeds aan het werk zouden zijn 
indien de kosten van produktie niet zo aamnerkelik waren gestegen, en in verband hiflr
mede is 't wenselik om er de nadruk op te leggen dat hoe hoger deze kosten zijn hoe 
kleiner hot tennoaantal is da.t met mogolikheid kan worden gemijnd, bij gevolg kan de 
voortzetting van de tegenwoordige hoge kosten van produktie slechts bijdragen tot 
een snelle verkorting van de levensduru· van de nog bestaande mijnen. Om roet andere 
woorden het geval bloot te leggen, een mijn moet, ten einde de onkosten te dekken, 
in staat zijn om niet minder dan een zekere minimum waarde aan goud voort te brengen 
in verhouding tot een zeker tonneaant.al gemaald, en dat natuurlik afwisselt tussen 
de ene mijn en de andere, naar gelang van omstandigheden. W a.nneer door een of 
andere oorzaak zoals een onvoldoend aantal werkplekken (iets wat vroeg of laat zal 
moeten gebeuren indien een mijn werkt zonder een voldoende marge) het gehele vereiste 
tennoaantol om deze minim= waarde van goud van maand tot maand te produseren 
niet kan worden verkregen, dan moet de mijn onvermijdelik zijn onkosten verminderen 
of geheel en al sluiten, onafhankelik van de hoeveelheid erts dat in andere omstandig
heden winstgevend zou zijn en dat in de mijn achterblijft. 

Staat No. 5 geeft verschillende biezonderheden in verband met do uitbetalingen 
aan ondergrond kontrakters, en waarvan de verlaging nu wordt voorgesteld. Uit deze 
staat zal worden gezien dat in Junie l.I., het aantal kontrakters 2,441 bedroeg en dat 
deze gemiddeld 50s. 1ld. per schaft gewerkt ontvingen ; en dat meer dan de helft van 
hen, t.w., 1,249, bedragen uitbetaald kregen afwiRselende van 45s. tot meer dan SOs. 
per schaft gewerkt. 

Met betrekking tot het verzoek op de Konferentie gedaan dat de Kamer een of 
andere aanwijzing behoorde te geven aangaande de overige klassen van geëmployeerden 
op wie de opheffing van de status quo overeenkomst van invloed zou kunnen zijn, be
halve diVl op diegenen, vermeld in zijn brief van de Sste van de maand, namelik pomp
mannen, schoonmakers en sn;:teerders, ruwe pijpfitters, gezondheidsdienst, pakkers 
en dergelijke, ben ik gelast mede te delen dat de andere klassen die in hoofdzaak
daardoor zouden worden heinvloed uit zekere mannen bestaan werkzaam met het trem
men, schoonmaken van wegen en goten, boor Rcherpers, ruwe betimmering en 
pakken, steenmru·en, hijswerk, zowel als in sommige gevallen een paar overtollige 
mannen in dienst als stoomketel oppassers en stokers, oppass rs van verkleed huizen, 
komponnel klerken, boor verzamelaars en mijnboren, oppassers van motors en meter. , 
ruw verfwerk en uitwitters, eenvoudige schroefdraad machines (bouten en kleine pijpen), 
stallen en vervoer, takels en lieren en verschillende hulp arbeiders, en misschien een 
paar mannen bezig met gelijksoortige maar anders genaamde werkzaamheden. Van 
het totaal aantal mmmon werkzaam in al deze verschillende vakken van werk zijn onge
veer 3,100 ondergrond werkzaam en 1,100 bovengrond; maar daar het geheel en al 
duidelik is dat vele van deze mannen zo doorkneed zijn in hun werk dat zij enige kom
petitie kunnen doorstaan, wenst de Kamer enig misverstand uit de weg te ruimen dat 
zou kunnen bestaan, aangaande het aantal mannen wier diensten zouden krumen worden 
ontbeerd. De Kamer wenst dat duidelik ver taan wordt dat het voornemen niet bestaat 
om de posities aan te tasten die door mannen worden ingenomen die door leerlingschap, 
ondervinding of vlijt volleerdheid in hun werk hebben bereikt. Waar de Kamer tegen 
strijdt en voornemens is te bevechten is dat overtollige mannen zich aan de industrie 
vasthechten, die omdat zij in ander werk gefaald hebben, zich nu verschuilen achter de 
status quo overeenkomst en zekere mijn regulaties, tot nadeel van de mijnen en van 
allen die daarbij betrokl{en zijn. 
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Ook is hierbij ingesloten con afschrift van dC' overconkomst aangaande stu.kwC'rk 
én gegarandeerde betaling ondergrond, die voorgesteld wordt de bestaande over en
komst op dit gebied to vervangen. Maar in VElrbanel hiermode moet duidclik wordC'n 
verstaan dat in sommige gevallen waarin hot zogenaamde kontrakt si ·teC'm alreeds i;; 
gewijzigd door de invoering . van een of ander moer geschikt sistef'm van betaling, do 
voorgestelde nieuwe vorm van overeenkomst niet noodzakelikerwijs zal wordon toegepa;;t 

De Kamer wenst voor te stellen Woensdag 28 dezer, te 10.30 v.m., a lF; een geschikte 
dag en tijdstip voor een verdere Konferentie ovC'r dczo onderwerpen. 

J. BOYD. 

Assi;;tcnt SekrotariR, 

Departement van Arbeid. 

BIJLAGE L. 

TRANSVAAL KAMER VAN MIJNWEZEN. 

STAAT, AANTONENDE ZEKERE TNLlCHTlNG!!:N ME'f :BETREKKING TOT DE KOSTJ~N 

VAN PRODUKTIE- WITWA'l'ERSR.à.ND CouDMJJNEN, LEDEN VAN DE fC\biER. 

I I 
Tonnen 

Jaar. gemaald. 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

I 

I 
.. 21,432,541 
.. 23,888,258 
. . 25,486,361 
.. 25,628,432 
.. 25,701,954 
. . 28,314,579 
.. 28,525,252 
.. 27,251,960 
.. 24,922,763 
.. 23,982,038 
.. 

I 
22,592,667 

I 

J ohannesburg, 

Desember1 1921, 

Kosten van Bewerking. Blanke Geëmployeerden. 

Aantal 
Por ons Per ton Etu·opeanen Ge;;chatte 

Totual. fijn, ver- gemaald. in dienst totale uit-
kregen. gedurende betalingen. 

Desember. 

;C s. d. s. d. f 
18.842,776 52 5 17 7 21,065 6,692,200 
21,499,432 54 10 18 0 23,433 7,972,600 
23,787,270 54 8 18 8 22,717 7,647,000 
22,938,606 54 9 17 11 21,228 7,332,600 
21,943,692 54 10 17 1 20,930 6,874,100 
24,657,659 56 5 17 

,.. 
21,873 7,210,500 ;) 

25,763,270 57 7 18 1 21,032 7,636,400 
26,129,156 60 2 ]!) 2 

I 

21,980 8,101,600 
26,848,547 65 8 21 7 2"2,027 1 8,522,400 
:27,449,676 68 1 22 11 22,305 8,931,286 
29,236,167 77 6 25 8 

I 
20,308 110,054,282 
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BlJLAQE 2. 

TRANSVAAL KAMER VAN MIJNWEZEN. 

R'rAA1', A<\N1'0NENDE Kos'I'EN VAN BEWERIUNO Plm ONS lflJN, VAN Goun 
ÛEPROOLTSEERD. 

Mijn. 

-·· .. 
Luipaard!'! Vlei .. 
Geldenhuir; . . . . 
New Coch . . .. 
East Rand Propy. . . 
Durban DE>ep . . 
Roodllpoort-United M.R. 
Robin:;;on . . . . 
Wolhut~r . . . . 
New Kleinfontein .. 
Knight Central . . 
Aurora West . . 
Simroer & Jack . . 
Randfontein . . 
West Rand Con. .. 
Nourse Mines . . 
Village Deep . . 
Wit,vatersrand Deep 
Van Ryn Estate .. 
New Unified .. .. 
New PrimrosE' .. 
Rose Deep . . .. 
Witwatersrand . . 

Con. Ma in Reef .. 
Modder East .. 

Langlaagte Esiatc .. 

.Ferreira Dcep .. 
Ro binsou Deep .. 
Con. Langlaagte .. 
Crown Mines . . 

City Deep . . . . 
Springs . . .. 
Brakpan . . .. 
Geduld . . .. 
Modder B. . . .. 
Govermnent Area~-; .. 
Van Ryn Ueep .. 
New Modder .. 
Meyer & Charlton . . 
Modder Dc'<'P .. 

Gemiddeld 

J ohannesburg, 
Dc~;embrr 1921. 

. . 

.. 

. . 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

. . 

.. 

. . 

.. 

.. 

. . 

.. 

.. 

.. 

. . 

. . 

. . 

. . 

.. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

.. 

.. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

.. 

. . 

.. 

Aantal blanke 
Novembo1· Oldo hoJ· SepLomb01· get.'m ployeerden 

1921. 1\)21. Hl2l. Oktober 1921. 

114/ 1 98/ 4 99/ 8 158 
101/LO 101/ 10 102 /9 !566 
99,/8 96/ 8 99/ 10 124 
98/ 10 99/ 8 96/ 10 1,489 
98/ 4 100/ 10 91/ 8 3:38 
98/ 2 110/ 4 116/- 174 
97/ 2 99/ 9 101/ 9 394 
96/ G 90/ 7 93/ 6 312 
flG /- 9!~/ 1 95/ 9 ·589 
95/ :2 92/ 10 96/3 271 
94/ 6 95/ 9 99/2 96 
92/ 7 91/:> 94/10 563 
93/11 95/- 92/ ll 1,364 
91/ 9 91/ 5 96/ 7 376 
91/ 2 94/- 92/ 9 549 
90/ ll 91 / 1 90/- 562 
87/ 9 86/ 10 87/2 348 
R7/ 8 87/ 8 91/- 321 
87/- 86/ 8 86/ 9 86 
86/11 89/ 4 89/ 9 155 
86/ 5 87/ 7 85/11 521 
85/ 9 86/ 9 86/ 1 330 

84/ 9 85/ 1 86/ 7 660 
84j :3 87/ 4 85/ 8 324 

81 / 6 80,1:> 85/ 5 418 

80/ 7 80/ 5 77/1 369 
80/ 1 82/ 2 84/ l 654 
79/ 8 77/ 9 77/ ll 387 
75/4 80/ 5 80,1- 2,075 

(abnÓrmaal) 
69/ 1 65/ 9 69/7 1,067 
66/ 4 66/ 10 70/2 581 
6517 66/ 7 66/ 4 574 
58/ 5 61/ 3 63/7 408 
50/ 9 50/ 6 48/5 759 
48/ 8 49/ 11 51/7 928 
44/ 9 47/ 9 51/6 414 
44/ R 45/ 7 47/ 8 899 
4•) I'> -,- 42/ 4 44/4 128 
38/ 6 37/ 8 39/7 285 

72/ 8 n ;s 74./10 Totaal: 20,616 
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BIJLAGE 3. 
TRANSVAAL KAMER VAN MIJNWEZEN. 

VERGELIJKING VAN ZEKERE ONKOSTEN, GEDRAGEN DOOR DE GOUDMIJNEN IN DE 
TRANSVAAL. 

1914. 

% van 
Totaal. Groot 

Totaal. 
-· 

t % 
Europese Salarissen 

en Lonen .. 7,170,95R 31 ·5 
Naturelle en Kleur-

ling Lonen . . 5,359,355 23·5 
Magazijn Goederen 10,219,301 45·0 

22,74-9,614 100·0 

Aantal tonnen ge-
maald -. . . 26,369,946 

Aantal Europeanen 
in dienst . . 21,875 

Tonnen gemaald per 
Europeaan . . 1,205 

Aantal Naturellen 
en andere Kleur-
Jingen in dienst .. 179,287 

Tonnen gemaald per 
Nat.urel in dienst 147 

J ohannesbnrg, 
Desemher 1921. 

Vermeerdering 1920 
1920. boven 1914. 

-- --
%van %van 

Totaal. Groot Bedrag. 1914. 
Totaal. 

t % :t: % 
11,356,150 35·9 4,185,192 58 ·4 

6,014,428 19·0 655,073 12·2 
14-,288,247 45·1 4,068,946 39·8 

31,658,825 100·0 8,909,211 39·2 

24,471 ,386 1,898,560 Vermin . 

22,668 793 Vermeer . 

1,079 126 Vermin . 

183,597 4,310 Vermeer. 

I 
133 14 Vermin. 

BIJLAGE 4. 
TRANSVAAL KAMER VAN .MI.JNWEZEN. 

LIJST VAN WITWATERSRAND EN HEIDELBERG ÜOUDMlJNEN GESLOTEN TUSSEN 
1915 EN NüVEM.BER 1921. 

Aantal Geëmployeerden in 
Tonnen dienst gedurende J unie 1915. 

Naam van Mijn. vergruizeld 
gedurende 

1915. Europeanen. Naturellen. 

Bantjes Consolidatcd .. . . . . 235,400 183 2,095 
City & Suburban .. . . . . . . 335,979 315 2,408 
Durban Roedepoort .. . . . . 170,831 98 1,132 
Ginsberg . . . . .. . . . . 185,794 146 1,259 
Glencairn Main Reef . . . . . . 251,640 lll 1,174 
Jupiter . . . . .. . . . . 79,600 132 t2,250 
Knights Deep . . . . . . . . 1,217,950 703 5,477 
May Consolidated .. . . . . 168,120 76 1,027 
New H eriot . . .. . . . . 155,600 142 1,394 
New R ietfontein Estatc . . . . . . 59,948 60 798 
Ni gel . . . . .. . . . . 134,700 138 1,632 
Princess Estatc . . . . .. . . 268,500 233 3,078 
Simmer Deep . . . . .. 769,100 518 4,376 
Village Main Reef . . . . . . 301,610 302 2,579 
V oe:elstruis Estate . . . . .. 167,591 ll1 1,489 
Wèst Rand Central . . . . .. 23,338 24 417 
R oodepoort-United Main Reef . . . . *408,086· 255 3,054 

Totaal (17 Mijnen) . . . . 4,933,787 3,547 35,639 

* Oktober (niet werkende m Jmue). 
. . t Bezig met slwtmg. 

J ohanne. burg, 
Desem ber 1921. 
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BIJLAGE 5, 

'I'RANSV AAL KAMER VAN MIJNWEZEN. 

STAAT, AANTONENDE AANTAL EN GEMIDDELDE VERDIENSTEN VAN KONTRAKTERS IN DIENST 

OP DE WITWATER 'RAND GouDMIJNEN, JuNIE 1921. 

30s. 32 / 6 35 /- 37 / 6 40/- 45 /- 50 /- 55 /- 60 /- 65 /- 70 /- 75 /- Bo-
On- en en en en en en en en en en en en ven 

Klasse van Werk. der on- on- on- on- on- on- on- on- on- on· on· on- 80 /-
30/- der der der der der der der der der der der der 

32 / 6. 35 j-. 37 / 6. 40 /-. 45 /-. 50j-. 55 j-. 60 f-. 65 /-.70 /-. 75 /-. SO f-. 
--------------------------1--------

Schachtzinkers .. 1 1 
~ I= 

- - - 3 - 1 1 ., 3 18 ,, 
(a) Helpers .. - - - - 3 - 5 3 - 2 ] 5 
(b) Steiger-

mannen - - - - - - - ~ - - 4 - - -
Machine ontwikke-

laars .. . . 28 ll 18 26 14 39 36 47 36 37 34 27 27 80 
Hand ontwikke-

laars .. . . 10 2 2 D 6 9 9 15 6 4 3 5 3 10 
Machine stopers .. ll5 49 76 

I 
53 61 113 96 98 68 61 45 27 27 60 

Hand 
" 

.. 115 36 35 22 37 67 50 31 25 15 Jl 6 3 13 
Herwinning .. 3 - - 5 7 4 1 - 1 - - - - -
Allerlei . . .. 78 11 22 26 36 42 37 28 37 17 7 ll 6 24 

----------------------------
Totalen onder ieder 

hoofd . . . . 350 llO 

Klasse van Werk. 

. 
Schachtzinkers . . 
Schacht helpers .. 
Schacht steigermannen 
Machine ontwikkelaars 
Hand ontwikkelaars 
Machine stopers .. 
Hand stopers .. 
Herwinning .. 
Allerlei werk . . 

Johannes burg, 
Desemher 1921. 

156 141 161 274 232 224 178 13R 105 83 70 219 
' 

ÛVERZICliT. 

Gemiddelde Bruto Bruto Verdiensten 
Schaften Verdiensten per gedurende maand, 
gewerkt schaft gewerkt insluitende 

gedurende maand. insluitende gegarandeerd loon. 
gegarandeerd loon . 

s. d. f: 
.. 823 ·5 79 7 3,275 
. . 474 67 1 1,590 
.. 173 61 6 532 
.. 10,857 61 10 33,564 
.. 232 40 9 473 
. . 22,715 49 l.l 56,661 
. . 10,596 42 11 22,539 
. . 561 37 11 1,064 
.. 8,445 47 2 19,933* 

54,876 ·5 50 ll 139,631 

* Sluit in 2 diamant hoorders . 

Totaal 
Man-
nen. 

~ 

3(i 
]!) 

(j 

4-69 

93 
949 
466 

21 
382 
--
2,441 
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Opgemerkt zal worden dat de Kamer in deze brief vcrzocht om een 

verdere konferentie , te worden gehouden op 28 Desember. De Fcdera.t.ie 
gaf te kennen dat 't om:nog~lik was om op die dag een konferentie te houden. 
waarna de Kamer de volgende brief (gedateerd 28 DeRembor) aan de Federatie 
richt.te, en formeel kennis gaf dat, "zondPr nadeel tot de onderhandelingen," 
rle voOl'gestelde wijzigingen van konr.lit.ieK in werking zouden treden ~anaf 
l Fehruarie. (Volgens de Transvaal Inclusteiële GeRchillen Verhindet·ing 
'Vet moet t'en maand vooraf kennis worden gegeven van enige wijzigingen 
in konelities van arbeid, alvorem; die wijzigingen van kracht kunnen worden 
gemaakt.) 

Alsnu was een tijdstip aangebroken waarop verder uitstel van de be
handeling van de industriële toestanel ernstig nadeel aan de industrie zou 
lmnnen berokkenen. Terzelfdertijd werd door geen van beide partijen de 
gedachte aan een konferentie opgegeven. 

De Waarnemende Sekretaris, 
Zuidafrikaanse Industriële Ft>di'J·atic, 

J ohannesburg. 

GEACHTE HEER, 

Jolumncsburg, 
28 Dc>scmbC'r 1!121. 

POSITIE VAN DE lNDUSTRTE. 

Met betrekking tot de Konferentie onlangs gohouden tussen uw Federatie on.. deze 
J<àmer, ben ik gelast om aan uw Federatie en do betrokken Unies formeel kennis tP 
geven dat ieder van de bestaande overeenkomsten aangaande stukwerk en gegarandeerde 
betaling ondergrond, of ondergrond kontrakt werk zal ophouden en ten einde lopen 
op de dag waarop de werkplek (of plekken) daarbij betrokken, 'teerst wordt opgemeten 
na 31 Jamtarie 1922, en zal worden vervangen door dageliks loon of door een zonder 
kosten vorm van kontrakt. en waarvan de biezonderheden later zullen wordE-n medP
gedeeld. 

Verder dat, vanaf 1 Februru·ie 1922, de KamE-r, ten behoflve Yan zijn ledt>n, zich 
terngtrekt van de status quo ovet·eenkomst. 

Dez<' kennisgeving geschiedt natuurlik zonder c>nig nnclc>el tot onigo onclC'rhnndC>lingon 
die _vóór dt>ze dntums mogen zijn overC'engckomen. 

LTw dienstwillige, 

.J. BOYD. 
Assïstent Sekretaris, 

DO]JartemC'nt. van Al'lwïcl. 

Op 31 Desemher was de prijs van goud gedaald tot 97s. 9d. per ons fijn. 
en de lage graad mijnen waren in een hoogst kritieke positie. 

De verdere konferentie tussen de Kamer en de Federatie die vastgesteld 
was op 4 Januarie 1922, werd op verzoek van de Federatie uitgeRteld tot 
9 Janua.rie 1922. Op de morgen van deze konferentie ·werd de volgendP 
brief, waarin een werkstaking gedreigd werd, van de Federatie ontvangen. 

ZUID AFRTKAANSE JND'C"STHTELE FEDERATfK 

,Jo hannc<:bur~. 
!l ,Jannnri<' Hl22. 

W lEd. Heer J. Boyd, 
Assistent SekrotariR, Departement Yan ArbC'id. 

Ka mor van 1\fijnwezc>n, J ohanne<>burg. 

ÜEA(JHTE HEER,-

Door de Uitvoerende Raad ben ik gelast aan u de ingesloten stembrief te OVC'l'
handigcn <>n tenzi.i allt> Ultimatums worden teruggetrokken te 7 nur v.m. op Dinsdng 
do lOdc van de maand zal alle georganiRoerde arbeid daarbij betrokken, worden ont
trokkt>n op bovengeno<>mde dag en uur (7 uur v.n1 .. DinsdAg ck lûd<> vnn dE' mAEmd) 

l'w diPnstwillige, 

F. OEDDES, 
'\Vaarnemend Algemeen Sekretat•is. 
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[Bijlage.] 

ZUI DAFRIKAANSE TNDLTRTHJELE F'EDERA'J'fl~. 

De volgende uJtimatums zijn gesteld door de Steeukool Eigenaars, de Knnwr· \'Sn 

Mijnwe:~.en, de V.F.P .. en de Tngen ieurs en Gieter<.; Vereniging:-

1. W eiger ing van de steenkool eigenaar>< om t.e arbiLrPren over de voorgeRtelde 
reduktie van lonen . 

2. D e K amet· van Mijnwezen dreigt blanke Ar'bC'icl te vervangen doo1· nntmello 
tll'heid . 

:l. Wijziging vHn kondit,ies vHn ond0rgrond ·werk. (Kontrakt f>iRtC'om). 

1. W cigel' ing van do V.F.l'. om do ondf'rhnndolini;!Pn met elP wc•rldioden voort 
te zetten op een bnsiefle loon;;chnaL 

:i. De bedreigde verbreking van overC'C'Irkom ~-;t en l'P lnktie vn n Jonf'n door cle lng0· 
nieurs en Gieters Verenigin~. 

Dr~ FrTVOF.RI•:NDE RADEN YAN DE S.A.I.F. J~N VAN DF. BETRORKEN UNmR B EYELEN 

DH LEDEN AAN TE RTEllf~IEN TEN ÜUNS'l'E YAN fl:RN S'l'ARlNC. 

WERKSTAJONG STEMBRIEF. 

Is U BEnEm TE S'l'AKEN TOTDAT DEZJ<: ULTTliJATu~r>< 
Zl.JN 'J'gRUOCF:TROKKEN ? 

Merk X onder JA of NEEN. 

,JA. NBI•:N. 

Alle UnieK worden verzocht om zo spoedig mogelik de ingevulde Kt<'mbr•iev<'n in 
t.e zend<'n non hun re,.pektievelike Unies. Alle Rtemb t··ieven ontvang<'n nn %onclng, 
8 .Tamul!'ic, 1922. zullen niet worden opgenomen in de telling. 

De uitslag van de stemming ten guuste van P-en werkstaking 7.i,inde, 
zond de Uitvoerende Raad van de Federatie, in termen van zijn brief van 
9 ,Januarie, een beslissend ultimatum. aan de Kamer van Mijnwezen. 

De konferentie vond plaats op 9 Januarie, waarop de Federatie wf'igerde 
(bij monde van zijn vertegenwoordigers) enige van de punten te bespr·eken, 
totdat de Kamer zijn kennisgeving van 28 Desemher had ingetrokken. De 
Kamer weigerde de kennisgeving terug te trekken (en het werd duidelik 
gemaakt dat dit slechts een beschermende maatregel was om te voldoen 
aan de wet), maar gaf te kennen dat men bereid was om de kennisgeving 
te verlengen voor een maand vanaf de dag van de konferentie : dat wil zeggen, 
dat. hij niet van kracht zon komen dan op 9 Februarie in plaats op 1 Fehruarie 
l !)2~, zoals oorspronkelik medegedeeld. Bij het maken van dit aanbod 
verklaarde èle Kamer dat hij een volle maand wenste te geven voor bespl'eking. 
De vertegenwoordigers van de Federatie trokken zich terug om dit aanbod 
te overwegen, maar na hun terugkeer weigerden zij hierin toe te stemmen. 

Zoals gedreigd door de Federatie. werd op 10 Januarie de wP-rkstaking 
verklaard , niettegenstaande op die dag en voor de volgende del'tig dagen 
alle konelities van arbeid, enz., op de mijnen niet beïnvloed wat·en door· de 
brief van de Kamcl' van 28 Desemher. 

Met hehulp van mijn-heambten en natw·ellen werden door de mijnen 
rle pompen aan de gang gehouden en andere essentide diensten verricht, 
niettegenstaande een kampanje van vrees aanjaging en een schrikbewind, 
geo1·ganiseerd om de pogingen van è!.e Federatie te bevorderen voor het 
staken van alle essentiële diensten, waarvan het gevolg zou zijn het 
onder water lopen en de vernietiging van vele mijnen. 
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Op dit kritieke ogenblik werd door de Regering een konferentie ge
arrangeerd, onder voorzitterschap van de heer Rechter Curlewis, maar nadat 
de zittingen daarvan veertien dagen hadden geduurd, bleek deze onvruchtbaar 
te zijn. 

BA IS WAAROP DE GOUDMIJNEN DE WERKZAAMHEDEN 
KUNNEN HERVATTEN. 

VERKLARING VAN DE KAMER VAN MIJNWEZEN. 

In verband met de toen ernstige positie van de goudmijn industrie, 
tengevolge van de belangrijke vermeerdering van arbeidskosten en de daling 
van de prijs van goud, kwam de Kamer van Mijnwezen in November 1921 
tot het besluit dat zekere veranderingen in de kondities van arbeid onmiddellik 
noodzakelik waren. De voorgestelde veranderingen waren ( 1) afschaffing 
van de status quo overeenkomst waardoor een aantal overtollige half-volleerde 
en volleerde Europeanen konden worden verwijderd, (2) de afschaffing van 
het bestaande onbevredigende kontrakt sisteem, en (3) een her-indeling van 
ondergrond werk, ten einde beter werk te verkrijgen. Deze voorstellen 
werden afgewezen door de Federatie, die echter geen andere uitweg aan de 
hand gaf. 

De toestand van de industrie in November was ernstig, maar deze is 
sinds die tijd nog veel ernstiger geworden. In November bedroeg de ge
middelde winst op eksploitatie van de Witwatersrand maatschappijen 9s. 9d. 
per ton, en slechts zeven mijnen leden een verlies of maakten een nietswaardige 
winst (minder dan Is. per ton); in Desemher was de winst op eksploitatie 
verminderd tot 7s. per ton; de totale winst op eksploitatie was verminderd 
met f300,000 (een vermindering van 30 percent), en vijftien mijnen leden 
een verlies of maakten slechts een nietswaardige winst. Van de negen en 
dertig mijnen die in Desemher aan 't werk waren, zullen een en twintig 
mijnen met 10,400 Europeanen in dienst en met een uitgave van meer .dan 
fl4,000,000 per jaar aan lonen en magazijn goederen ophouden winstgevend 
te zijn zodra goud daalt tot zijn normale prijs van 85s. per ons fijn, indien 
altans de kosten van produktie niet worden verlaagd. In 1914 maakten 
al deze mijnen winsten ; zij zijn tot hun tegenwoordige benarde · toestand 
gebracht door de reusachtige vermeerdering van kosten van produktie. Op 
de Witwatersrand mijnen heeft sinds 1914 een gemiddelde verhoging van 
kosten plaats gevonden van niet minder dan 7s. 8d. per ton, t.w., van 17s. 3d. 
in Desember, 1914, tot 24s. lld. per ton in Desemher 1921. De prijs van 
goud is nu 97s. 5d. per ons fijn, of slechts l2s. 5d. boven de normale prijs ; 
deze is gedurende de laatste drie maanden gedaald met 7s. 5d. per ons fijn. 

Derhalve is de positie van de goudmijnen gedurende Desemher belangrijk 
ten kwade gekeerd. De bestaande werkstaking heeft nu zelfs de positie 
van Desemher groteliks verergerd. De aanzienlike uitgaven tijdens de 
werkstaking, de vermindering van de naturelle arbeidskrachten, d~ over
stroming van de mijnen, en de algemene onmogelikheid om de werkzaam
heden te hervatten op enig iets wat gelijk zou zijn aan een normale schaal, 
zullen 't voor vele van de mijnen nutteloos maken om weder te openen tenzij 
bevredigende en redelike permanente kondities kunnen worden verzekerd. 
Een opgelapte bijlegging van het bestaande geschil geeft geen oplossing 
van het vraagstuk, en kan alleen leiden tot nog grotere moeilikheden in de 
tijd van een paar maanden. 

Op de Mijn Konferentie heeft de Voorzitter van de Kamer duidelik 
gemaakt dat de kondities die zouden zijn kunnen overeengekomen door de 
industrie in het begin van Desember, niet langer voldoende zijn om de situatie 
te redden, en de Kamer voelt zich derhalve geroepen om een besliste ver~ 
klaring af te leggen van de kondities waarop de industrie weder kan beginnen 
met een redelike belofte voor de toekomst. Terwijl de Kamer dit doet, 

N b 
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moet echter worden verstaan dat enige belangrijke verlenging van de werk
staking de weder-opening van een voortdurend groter aantal mijnen on
mogelik zal maken, op welke voorwaarden dan ook. 

De drie voorstellen die alreeds gedaan zijn hadden hoofdzakelik ten 
doel een verbetering van werk : en hierin ligt de voornaamste hoop voor 
een suksesvolle toekomst van de industrie. De Kamer wenst derhalve 
de grootst mogelike riadruk te leggen op dit onderdeel van de zaak, en hij 
verlangt dat de industrie niet langer zal worden gehinderd door allerlei 
onnodige en kunstmatige beperkingen, maar de vrijheid behoort te hebben 
om zijn eigen be7.igheid te behartigen ten einde deugdelike methoden van be
werking te bereiken. 

In zijn verlangen om de industrie te beveiligen zomede de gemeenschap 
die daarvan afhankelik is, erkent de Kamer ten volle dat het behoud van 
de Europese bevolking van de Witwatersrand van het grootste belang is. 
De schikkingen die nu worden voorgesteld zullen in die richting van het 
grootste belang zijn, maar de Kamer is ook gewillig om onmiddellik een 
garantie te geven voor een besliste verhouding van Europeanen tot naturellen 
op de mijnen, ten einde hulp te verlenen dat ook die positie wordt beveiligd. 

De Kamer maakt nu een beslist voorstel dat een gemiddelde verhouding 
van één Europeaan tot 10.5 naturellen wordt vastgesteld voor de produserende 
goudmijnen voor een tijdperk van twee jaren, en dat binnen die grens van 
verhouding de industrie de vrijheid zal hebben om zodanige herschikkingen 
of veranderingen te maken in zijn methoden van bewerking als hun dienstig 
zal voorkomen, altijd met inachtname van de mijn regulaties en van de 
bestaande overeenkomsten met betrekking tot werkuren en basiese lonen. 

Men zal zien dat dit voorstel de vorige voorstellen voor de afschaffing 
van het kontrakt sisteem en de weuer-indeling van ondergrond werk (die 
beide zouden worden uitgevoerd) dekt en insluit, zonder de noodzakelikheid 
om over deze veranderingen in biezonderheden te treden, en eveneens een 
belangrijke wijziging betreft van het oorspronkelik voorstel voor de af
schaffing van de ;status quo overeenkomst, door het plaatsen van een besliste 
beteugeling op de uitwerking van zodanige afschaffing. 

Duidelik moet worden gemaakt-en gehoopt wordt dat met dit feit 
altijd rekening zal worden gehouden-dat de nu voorgestelde verhouding 
feitelik al reeds vroeger werd bereikt zonder dat daartegen door geëmployeerden 
de minste aanstoot werd genomen, terwijl deze op vele afzonderlike mijnen 
overschreden werd, ook zonder enig bezwaar van de kant van geëmployeerden. 

,Pnder dit voorstel zouden de besturen van de mijnen in staat zijn om 
zodanige deugdelikheid van hun werklieden te verlangen als gedurende vele 
jaren het geval niet geweest is, en een reusachtige verlichting zou daardoor 
aan de industrie worden verleend. 

De tweede voorname konditie, die door de Kamer nodig wordt geacht 
om een permanente basis te bereiken voor de toekomstige voorspoed van 
de industrie en van het land is een spoedige terugkeer tot de standaard van 
vóór de oorlog door middel van een even spoedige verwijdering van de levens
kosten toeslag op de basiese lonen. Die toeslag betekent op 't ogenblik 
een toevoeging van ongeveer 20 percent op de basiese lonen, maar de snelle 
daling die heeft plaats gevonden in de kosten van levensonderhoud zou, 
in ieder geval, in de naaste toekomst een herziening nodig maken van die 
toelage. De Kamer zou aan de hand hebben gegeven dat de reduktie van 
de toelage een vermindering van de levenskosteu zou hebben gevolgd, wanneer 
't mogelik was geweest om zulks te doen, en de bewerking van de mijnen 
vol te houden. De belangrijk slechtere positie waarin de mijnen gedurende 
de twee laatste maanden gekomen zijn, laat echter geen andere uitweg open 
dan die vermindering van toelage vooruit te lopen, die in ieder geval toch 
binnekort zou hebben plaats gegrepen en stelt voor dat deze onmiddellik 
van kracht zal worden gesteld. 
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De Kamer stelt derhalve voor dat de bestaande toelage op basiese lonen 
onmiddcllik wordt verlaagd tot de helft, en dat het overblijvende gedeelte 
!'.an het einde van J unie zal worden afgenomen. Zelfs na de algehele afname 
van de toeslag zullen de geëmployeerden in hun geheel, toch nog in een 
belangrijk betere positie ten opzichte van lonen zijn dan vóór de oorlog, 
in zo ver dat talrijke verhogingen van baRiese Jonen hebben plaatR gevonden 
sinds 1914, die van kracht zullen blijven. 

In geval de verkeerde indruk mocht bestaan dat 't de wens van do 
industrie is om de gehele Jast om de mijnen te redden te leggen op de 
schouders van geëmployeerden, zou de Kamer er op wilJen wijzen dat de 
aandeelhouders minstens even veel lijden als geëmployeerden door deze 
krisis van de industrie. Niet alleen zijn de winsten in Desemher met :30 
percent verminderd, vergeleken met November, maar feitelik hebben vele 
aandeelhouder , die in 192I een dividend ontvingen. nu geen uitzicht om voor 
het eerstvolgende halfjaar hoegenaamd enig iets te ontvangen. 

vVat betreft de bestaande voorrechten van mijngeëmployeerden, zoal.' 
vakantie verlof, stelt de Kamer voor om deze goedgunstige voorrechten 
voort te zetten, met uitzonelering dat niet wordt voorgestelel om betaling 
te geven voor Mei Dag en Dingaans Dag, indien niet gewerlct wordt. Deze 
twee feestdagen kosten aan de industrie alleen al f80,000 per jaar in lonen, 
onafhankelik van het verlies en de verwarring wegens het stop zetten van 
werk, en zijn een besliste verhindering voor de lagere graad mijnen. 

Om derhalve nu alles bij elkaar te nemen, stelt de Kamer voor, als een 
basis waarop de industrie wederom kan begi..tmen, met ·ecu redelik vooruit
zicht van voorspoed zowel voor het merendeel van de mijnen en voor de 
gemeenschap die daarvan afhankelik is:-

(1) Dat de gemiddelde verhouding van Europeanen tot Naturellen op 
de produserende goudmijnen, leden van de Kamer, zal worden 
vastgesteld voor een tijdperk van twee jaren op niet minder dan 
een Europeaan tot 10.5 Naturellen, en dat dit cijfer zal worden 
berekend over ieder kalender jaar, en dat de industrie een bepaalde 
verplichting met de Regering op zich neemt dat aan die verhouding 
?.al worden vastgehouden. Bim1en de grenzen van deze verhouding 
zal de industrie het recht hebben om zodanige herschikkingen in 
zijn werk te maken als gewenst mogen blijken, met jnbegrip van 
het. recht geëmployeerden te ontslaan die niet nodig worden be
vonden, maar altijd met inachtname van de mijn regulaties en van 
de bestaande overeenkomsten aangaande werkuren en basiese lonen. 

(2) Dat, met inachtname van het recht voor een re-organisatie van werk 
zoals bepaald in (I) hierboven, mannen in dienst genomen na de 
werkstaking zullen worden aangenomen op de Desembel' 1921 dag
lonen plus de helft van de toelagen van levenskosten op I J anuarie 
1922, en dat deze verminderde toelage zal blijven voortbestaan tot 
:lO J unie I922, waarna deze geheel en al zal vervallen. 

(3) Dat lVJei Dag en Dingaans Dag niet langer zullen worden beschouwd 
als betaalde feestdagen op de mijnen. 

Natuurlik moet duiclelik worden verstaan dat de Kamer geen garantie 
kan geven aan mam1en nu op werlc~talci.ng dat zij onmiddellik weder in dienst 
zullen worden genomen na afloop van de werkstalci.ng, noch dat enige man 
die aangenomen wordt in dienst zal worden genomen in ûjn vroegere wede
kring of werkplek, of zelfs op de?.elfde mijn. Als gevolg van de uitwerkingen 
van de werkstaking op de schaal van werkzaamheden, zullen er onfortuinlik 
gedurende zekere tijd meer mannen beschikbaar ûju dan geplaatst kunnen 
worden, en natuurlik zullen de besturen de beste mannen uitlci.ezen. Onder
grond mannen die weder in dienst worden genomen (behalve werktuigkundigen 
en loko machinisten) zullen aangenomen worden voor algemene mijnwerk· 
zaamhèclen en van hen ?.al worden verwacht om enig mijnwel'k te doen dat 
van hen zal worden verlangd dool' het mijnbestuur. 
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Noodzakerlikerwijs zullen een aanzienlik aantal mannen werkeloos zijn, 
:. ten gevolge van de inkrimping van werkzaamheden door de werkstaldng, 
. maar de Kamer hoopt dat met een bevredigende en meer 1-:ltabielP Rtaat Vafl 
zalwn, die de nu voorgestelde veranderingen behoren op te volgen, de in
dustrie langzamerhand zich zal herstellen, en dat vele van die mannen dan 
wederom zullen worden opgenomen. 

Een tijdeliJm beperking in de omvang van Europese in dienRt neming 
hij do goudmijnen ÏR, ongelukkig, onvermijclelik, inclien niet oen veel grotere 
clmtrzame r0cluktie kan plaat:; vinden. maar aan die toestand heeft de 
industrie geen schuld; deze toeRtand is teweeg gebracht door de druk van 
ekonomieso toestanden, verergerd door de verlenging van de werkstaking. 

De ind ustrio is bereid om samen te gaan met andere sokties van de ge-
. meenschap in enige redelike poging om aan de moeilikheden van die toestand 
tegemoet te komen, en is verder bereid om tot grote hoogte het aantalleer
lingen op de mijnen te vermeerderen (l1et aantal nu in dienst is het maksi
mum, toogestaan door de Unies), en op clie wijze bij te staan, zelfs tot 
grotere hoogte dan nu hot geval is, om de jeugd van Zuid Afrika uit te rusten 
voor de toekomst. 

J ohmmes burg. 
28 Janua.rie 1U22. 

Opgemerkt zal worden dat Meidag en Dingaam;dag niet afgeschreven 
zijn als feestdagen maar wel als betaalde feestdagen. 

Op 4 en 5 Fcbruarie hebben de Eerste Minister en de Minister van l\lijn
wezcn de toestand wederom besproken met vertegenwoordigers van de Kamer 
en van de Federatie, en op 6 Februa1·ie werd van het kantoor van de Eerste 
Minister de volgende verklaring bekend gemaakt:-

Het Kantoor van de Eerste Minister heeft voor publikatie geautoriseerd de onder
r:;taande vorlda.ring bet1·effende de Werkstaking Konferentie te Pretoria tussen de Eerste 
Minister en de vcrtegenwoordigers van do Zuidafrikaanse Industriële Federatie:-

Do ~orsto Minister en de Minister van Mijnwezen hebben op Zaterdag mot·gen 

ecu gesprek gehad mot de vcrtegenwoordigers van do Zuidafrikaanr:;o Industriële Fede
ratie. Na diskussic stelde de Ecrstt• Minister do volgende termen voor voor eon schik
king:-

( 1) Dat met het oog op do ernst van de toestand on de noodzakolikhoid om verder 
oponthoud te voorkomen van diskussies van de tormen van schikking, de 
mannon onmiddellik het WC'rk zullen horvaLton naarmate do werkzaamheden 
op do vt•rschillend<> mijnon kunnen worden opgenomen, en dat zij zulks zullen 
doen op do bPsto termen die zij kunnon verkrijgen, en wanneer geen andere 
term n kunnen worden verkregen, dan op do termen, vervat in do bri f van 
de Kamer van laatste Zaterdag. 28 JanuaTie. 

(2) Dat do termen waa.rop do mannon hot werk horvatt n, onderworpen zulJen 
zijn aan wijziging en her-schikking in do finale regeling, zoal· verdct· hier
onder uiteengezet. 

(3) Dat do Hogering onmidclcllik eon onpartijdige raad zal aanstollen om onderzoek 
· tö cloon naar alle omstandigheden die van beide ka.nten in het bcstaHnclo gcHohil 
zijn voorgebracht, cu dat hun bovindiJ1g zo spoedig mog0lik aan do Hcg11ring 
."u] worden gerapporteerd. 

(4) Dat op ontvaugHt van zulk l'en rapport. de· Regering orworwijld dit !'apport. 
zul voorloggen aan het IJadcmcnt voo1· zijn overweging, en indien bevonden 
wordt dat do bevinding billik en uitvoerbaar ÏH, de Hegm·ing op zich necmL 
om daaraan uitwerking te geven. 

(I)) Dat indien nodig, onmiddellik een stemming zal worden gehouden door d 
mannen, over de bovenj!enoemde termen van overeenkomst. 

Diskus,;ie volgde op deze voorstellen, tengevolge waarvan de Eerste Minister een 
gc:sprek had met do vertegenwoordigers van de Kamer van Mijnwezen op Febrnario 
5, on mot hen do tooKtand beflprak. 
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VOORSTELLEN VAN DE KAMER. 

Op Maandag morgen legde de Kamer de volgende wijzigingen voor op zijn brief 
van 28 J anuarie :-

" Dat de beëindiging van de status quo overeenkomst zal worden doorgezet 
ton opzichte van de lage graad mijnen, namelik mijnen wier kosten per ons fijn 
gedurende de laatste drie maanden van 1921 meer bedroegen dan de standaard 
waarde van goud, en dat ten opzichte van alle andere goudmijnen de beëindiging 
claru·van zal worden uitgesteld totdat de Regering en het Parlement het rapport 
van de Raad zullen hebben overwogen. In geval van verschil zal de Goevernements 
Mijningenieur beslissen tot welke kategorie enige biezondere mijn behoort." 
De konferentie tussen de Eerste Minister en de Minister van Mijnwezen, en de 

vertegenwoordigers van de Federatie werd hervat op Maandag, toen verdere bespreking 
plaats vond over de voorstellen van de Eerste Minister, in verband met de gewijzigde 
voorstellen van de Kamer, zoals hierboven naar verwezen. 

Na volledige diskussie werden door vertegenwoordigers van de Federatie voor
gelegd de oorspronkelike voorstellen zoals geautoriseerd door de Toegevoegde Uit
voerende Raad van de Zuidafrikaanse Industriële Federatie, als een basis voor slechting 
van het geschil, waardoor de industrieën konden worden hervat, en die als volgt luiden :-

(a) Onvoorwaardelike terugtrekking van de kennisgeving aangaande de statu-s quo. 
(b) Het steenkool geschil, te worden verwezen naar arbitratie. 
(c) De kwestie in geschil in andere industrieën te worden beslecht door arbitratie. 
(d) De kwestie van kontrakten en de her-indeling van ondergrond werk, een onder-

werp uit te maken voor bespreking tussen vertegenwoordigers van de Unies 
en de Vereniging van Mijnbestuurders. 

(e) De bevinding of uitspraak zal niet later in werking treden clan zes weken vanaf 
de eerste dag van zitting. 

Zij zijn bereid om aan te bevelen dat de mannen het werk zullen hervatten op 
voorwaarde dat bij hun terugkeer de Desemher 1921, kondities voor een regeling 
zullen zijn bereikt. 

LAATSTE WOORDEN VAN DE Z.A.I.F. 

Na verdere bespreking legden de vertegenwoordigers van de Toegevoegde Uit
voerende Raad van de Z.A.I.F. hun uiteindelike voorstellen over met betrekking tot 
de voorgestelde termen van overeenkomst, onderworpen aan de goedkeuring van de 
Toegevoegde Uitvoerende Raad, en die luiden als volgt :-

(1) Dat met het oog op de ernst van de toestand en de noodzakelikheid om verder 
oponthoud in de besprekingen te verhoeden, de werkgevers en de Federatie 
overeenkomen over de hervatting van werk in de industrieën betrokken in 
het bestaande geschil op konelities van vóór de werkstaking. 

(2) Dat de Regering onmiddellik een onpartijdige Raad aanstelt om onderzoek 
te doen naar alle zaken die in het bestaande geschil zijn voorgebracht door 
beide zijden (met uitzondering van de voorwaarde in paragraaf (4) ), en dat 
hun bevindingen zo spoedig mogelik aan de Regering zullen worden gerappor
teerd. 

(3) Dat de termen waarop het werk zal worden herva.t onderworpen zullen zijn 
aan wijziging en herziening in een uiteindelike overeenkomst, gebaseerd op 
de bevindingen van de Raad, aangesteld door de Regering. 

(4) Dat de status quo overeenkomst van kracht zal blijven, maar indien dit nodig 
mocht blijken, de Raad aanbevelingen kan doen voor enige andere methode 
als een uitweg voor de status quo overeenkomst en de regulaties van de " kleur
lijn" voor een meer doelmatige bescherming van de positie van de blanke 
werklieden in de industrie. 

(5) Met het oog op de ernstige positie die geschapen is door de tegenwoordige werk
staking, en als middel om zo mogelik enig gelijksoortig geschil in de toekomst 
te verhoeden, stellen wij voor dat de Regering aanstelt een permanente In
dustriële Raad, om samen te werken met het Parlement voor het doel om 
advies te geven over alle zaken betreffende de industriële levensduur en de 
ontwikkeling van de hulpbronnen van het land. 

Men kwam tot geen overeenkomst. Echter werd vernomen dat de konferentie 
van mening was dat indien enig vers licht kon worden geworpen op de toestand, de 
Regering en de betrokkon partijen elkaar wederom zouden raadplegen. 

Op ll Februarie maakte de Eerste Minister het volgende beroep op de 
geëmployeerden om het werk te hervatten:-

De werkstaking op de Rand Goudmijnen heeft nu voor meer dan een maand ge
duurd. De Regering heeft alles in zijn macht· gedaan om het te voorkomen, en gevolgelik 
geen poging onaangeroerd gelaten om tot een schikking te komen. Zij bracht beide 

.. 

. 
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partijen te samen in een konferentie; toen dio konierentic mish1kto onderhandelde 
zij afzonderlik met beide partijen met het oog om tot eon schikking te geraken. Deze 
onderhandelingen mislukten eveneens on de staking heeft nu voor enige dagen werk
tuigelik voortgeduurd tot het ernstige verlies en lijden van alle betrold{enen. 

Het is duidelik dat de voortzetting van deze ongelukkige staat van zaken niet 
langer kan worden geduld. Tenzij het werk OlliDiddellik wordt hervat zal het verlie 
van de werkers door eventuële werkeloosheid oneindig veel groter ?:ijn dan de opofferingen 
die oorspronkelik van hen vereist werden ten inde de lage graad mijnen to kunnen 
redden. 

Onder zulke omstandigheden wordt een overwinning uit zich zelf onbeduidend, 
en de enige weg die open staat is om de staicing zonder verzuim te beëindigen. Hot 
zou te vergeefs zijn om meer tijd te verspillen om to traèhten bevredigende termen 
tot een schikking te verkrijgen. De finale overeenkomst moet na omstandig onderzoek 
aan de Volksraad worden overgelaten. En intussen moet het werk worden hervat 
om zodoende de middelen tot werk en bestaan voor zovelen mogelik te behouden. 

Ik denk niet dat betere voorwa1wden voor de onmiddellike hervatting van het 
werk kunnen worden verkregen dan wat ik in de konferentie van laatste week heb aan
geraden om aan te nemen. Dat wil zeggen, de brief van 28 J anuarie, van de Kamer 
van Mijnwezen, met de konsessie in verband met tijdelik behoud van cle status quo 
overeenkomst op de hoge graad mijnen. Ik zou de Kamer van Mijnwezen vragen 
die konsessie niet terug te trelffien, indien een algemene hervatting van het werk op 
die basis kan worden verzekerd. 

Ik beroep mij op de Federatie de staking te beëindigen op die basis, en op de werkers 
om aan het werk te gaan en de finale beslissing aan de Volksraad over te laten. De 
Regering heeft beloofd, en zal onmiddellik een onpartijdige raad aanstellen. om de 
gerezen geschillen te herzien en een overeenkomst op te trekken ter overweging van 
de Regering en de Volksraad. 

De raad zal de volgende vraagstukken onderzoeken : de werkverschaffing aan 
blanken, de in werking stelling van de status quo overeenkomst, de vaststelling van 
een verhouding van blanke tot kleurling arbeid, en de financiële en ekonomiese be
werking van de mijnen. Hij zal onpartijdig de opofferingen onderzoeken die niet alleen 
door de werkers, doch ook door de mijneigenaars worden geleden, ten einde een groot 
gedeelte van de mijnindustrie voor ondergang te behoeden. 

Indien het nodig is om de lage graad mijnen te redden om deze op een minder 
kostbare en meer rekbare wijze te bewerken, is het niet meer dan billik dat de kwestie 
van administratie onkosten in herziening zal worden genomen in evenredige verhouding 
tot de opofferingen die van de mijnwerkers worden verlangd. Een onpartijdig lichaam 
zal moeten worden aangesteld die zal beslissen wat al dan niet lage graad mijnen zijn. 
zodat niemand de macht zal hebben om een mijn van de ene graad klasse over te brengen 
naar een andere. 

Al deze zaken vereisen zorgvuldig onderzoek als richtsnoer van het Parlement, 
en de uitspraak van de raad kan met vol vertrouwen worden afgewacht, door de Volks
raad, die zijn best zal doen om beide partijen billike behandeling te geven. 

Intussen is het in 't belang van een ieder om het werk onmiddcllik te hervatten. 
Zelfs ip. dat geval, vrees ik dat grote aantallen mijnwerkers niet in staat zullen zijn 
om onrniddellik wederom werk op de mijnen te krijgen. Vele mijnen zijn ernstig onder 
water gelopen, het aantal naturelle arbeiders is op alle mijnen groteliks verminderd ; 
en voor enige t.ijd zal het aantal blanke werklieden die weder aan 't werk zullen worden 
gesteld noodzakelilcerwijs zeer beperkt zijn. De Regf'ring heeft reeds zijn ernstige 
aandacht gewijd aan de gevolgen van werkeloosheid die voorzeker op deze staking 
zal volgen, en heeft plannen uitgewerkt om aan duizende mannen werk te verschaffen 
op bosaanplantingen, irrigatie en andere publieke werken. 

Bij dit meest ernst.ig beroep op de werklieden om zonder verder verzuim het werk 
te hervatten, .wens ik nog te zeggen dat de Regering al zijn macht Zfll gebruiken om 
de mannen die naar mijn beroep luisteren alle bescherming te geven, en dat df' Politie 
aangeschreven is om vanaf Maandag, a.s., 13 Februarie, alle mijnwerkers te beschermen 
die naar hw'l vroeger werk terugkeren. En ik maak een beroep op de mijneigenaars 
om de mijnen, in al zulke gevallen waar voldoende aantallen werklieden zich voor werk 
aanbieden, wederom in werking te stellen. 

(get.) J. C. SMUTS. 
Februarie 1922. 

Op 13 Februarie voldeden de mijnen aan het verzoek van de Eerste 
Minister en hervatten de werkzaamheden. V1·ecs a.anjaging en buitesporig
heden van de meest ernstige aard werden bedreven ~et het doel om de mannen 
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terug te houden naar hun werk terug te keren, maar ten spijt daarvan, ver
_rueerderde het aantal mannen (ambtenaren uitgesloten) in dienst op de 
mijnen zich gaandeweg vanaf :n Februaric, alr-; volgt :~ 

Febrnario 21 (j(:i() 

" 
22 744 

" 
:2:l 761 

" 
24 805 

" 
:.!!} 81:.1 
27 840 
28 870 

M.aart 1 909 

" 
2 951 

" 
3 !)rl7 

" 
4 1,050 

" 
6 .L,l 60 

" 
7 1,236 

Op 4 Maart werd ue volgende brief ontvangen van de Federatie :

ZU.LDAl<'lUKAA JSE INDUSTIUELE FEDEFt.ATLE. 

W(IIEd. hoor W. Gemmill, 
Akturu·i:; en Adviseur van Arbeid. 

Transvaal Kamer van l\1ijnwezou, 
Johannesbnrg. 

GEACHTE HEER,-

Johrumesbtu·g, 4 Muurt 1922. 

Door de Toegevoegde "Gitvoerende Raad ben ik gelast om u t,c verzoekt•n een ver
gadering samen te roepen van vertegenwoordiger · van werkgevers. betL"Okken bij de 
bestaande wt:>rkstaking, ten einde te samen te komen met vertegenwoordigers van deze 
Uitvoerende Raad voor het doel van bespreking van mogelike termen waarop de werk
staking zou kunnen worden afgelast. De Uitvoerende Raad wenst te weten te komen 
door middel van een ~ertrouwelik gesprek, welke wijzigingen in de bestaande positie 
zouden kunnen worden overeengekomen, met het oog op een onm:icldellike hervatting 
van werk in cle ver;;ehillencle industrieën die nu in staking zijn. De vertegenwoordigers 
van deze Uitvoerende Haad zijn bereid om u vandaag te ontmoeten, of anclm'B op het 
vroegst mogelike tijdstip. 

'Gw diPnstwillige, 

A. CRAWFORD, 

Algemene Sekretaris. 

Hierop antwoordde de Kamer op dezelfde dag in de volgende bewoordingen 

TRANSVAAL KAMEH V,\N MIJNvVEZEN. 

De Algemene Scluetari:;, 
Zuidafrikaam;e Industriële ·F'ederat.ic, 

J ohannesburg. 

GEACHTE HEER,-

Johannesburg, -l .Muurt 1922. 

De Kamer heeft uw verzoek van vandaag ontvangen, om wederom deel ·te nemen 
in een konferentie met vertegenwoordigers van uw Federatie in verband met de werk
staking. Uw brief vermeldt niet dat uw vertegenwoordigers enige voorstellen of wenken 
hebben voor te brengen, maar geeft de indruk dat wat gewenst wordt slechts bestaat 
uit een voortzetting van vroegere besprekingen. 

Zulk een konferentie zou in ieder geval nutteloos zijn, en ook bestaat er in de mening 
van de Kamer niets te winnen door verdere besprekingen met de Federatie. Onmiddcllik 
na het begin van de werkstaking 'verden veertien dagen vermorst met zulke besprekingen ; 
niettegenstaande de Kamer een volledig en overtuigend gezichtspunt heeft voorge
bracht, was 't aan het einde van die termijn duidelik dat de vcrtegenwoordigers van 
de Federatie hetzij onbekwaam of wel onwillig waren om zich een denkbeeld te vormen 
van zelfs het klaarblijkelike feit dat de industrie zich in een hoogst hachelike positie 
bevond. No~ veel minder hadden zij enig middel van verbetering voor te stellen. 
De Kamer zal niet langer tijd vermorsen met te trachten om personen van zulke ver
standelike bevatting te overtuigen. 

. ' 
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De dringende noodzakdikheid op dit ogenblik is niet om vet•gaderingen te houden 
Vllll debatsverenigingen. maar om zonder uit. tel de mijnen aan 't werk te zetten. D e 
oorspronkelikl' voorstellen van de l\:amer zouden de mijnen aan de gang gehouden 
lrebbPn mam· de Federatie gaf de voorkeur aan oen werkstaking. Indi<.'n deYoorstellen 
van do l~er;:;te Minister waren aangenomen zouden de mijnen weder aan 't werk zijn; 
en de Karrwr heeft zich bereid verklaard om die voorstellen aan te nemen ; maar cl<' 
Federatie heeft die voorstellen verworpen. Nn heeft de Kamer een poging gedaan 
om met eigen krachten de mijnen aan 't werk te zetten. Die poging wordt bekroond 
met een zeer aanzienlik Pn steeds groter wordend sukses. Met een dnidelik doel om 
die poging te verijdelen, Rtelt de Fed ratio nu voor om aan hun r denaars een andere 
gelegenheid te g ven nog een paar meer miljoen woorden te verbeuzel n. De Kamer 
zal geen deel nemen aan zulk een b laehelik en obstruktief voor. tel. 

De voOJ•waarden waarop de Kamer bereid iH om geëmployeerden terug te nemen 
zijn in de koeranten uiteengezet op 29 Januarie, l.I.; en ofschoon deze wederom zijn 
herhaald op de laatste Woenfldag, mag 't nuttig zijn om deze nogmaals te herhalen. 
Zij luid n als volgt. :-

1. De vaststelling van een gemiddelclc vcrhouding van een Europeaan tot lO.!'i 
Kleurlinp:en voor oJ de produseromle mijnon en voor con tijdperk van twee 
j'arcn, t,erwijl de indw;trie binnen le grenzen van de verhouding vt·ij zal zijn 
om znlke schikkingen en veranderingen te maken van zijn konelities van arbei l, 
als wenselik zal worJen geacht. altijd met inachtname van de Mijn l{egulaties 
<'n cle bestaande ovoreenkomRtcn met betrekking tot werkuren en basiese Jon n. 

2. Dat, met inachtname van hot recht van her;;ehikking van w rk zoals vermeld 
onder (1) hierboven, mannen in dienst genom n na de wer·kstaking zullen worden 
aangenomen op daglonen zoals in Desem! er 1921, zonder de toelage van levC'nR
kosten van Desember, maar· met toevoeging van de helft van de toelage voor 
leYPnflkosten als per 1 Januaric 1!)22, (•n dat dezE' verminderde toelage zal 
voor·tdmen tot :Jo J"unie l!l22. en. daarna geheel en al z.al verdwijnen. 

ÜP:IflmKINc.-De Desemher 1921 daglonen. hierboven vermf'ld, zijn natuurlik 
de Desemb r lonen, vastgest::~ld in de vcwschillende ovcrC'cnkornsten voor iC'der 
biezonder vak van wede 

:3. Dat M idag en Dingaans Dag op de mijnen niet langer znllC'n worden bosohormtl 
als betaalde fee,;tdagc" 

Deze voorwaarden wf'rden uitdrukkelik verklaard het minimum te zijn waarop de 
mijnen wederom opengest::lld knnnen worden ; en de nadruk wercl gelegd dat, ofschoon 
er geen sprake kan zijn van enige hoop dat de Kamer enige verdere konsessies zal knnnen 
doen. 1•nige langpre voortzetting van de werkstaking waar;:;chijnlik de Kamer in de on
mogeliklteid zal plaatsen om voorwaarden aan elf' werklieden aan t0 bieden die zo gunf'ltig 
zijn als de bovengenoemde. D2ze voonvaar·den zijn aannemelik geweest gedurende me('l' 
dan een maand, en zij zijn nu nog aa.nncmelik, maar de Kamer kan nif't de VE'rzek<>r·ing 
gf'vcn dat. deze morgen nog aannemelik zuliE'n zijn. 

Verder. de Kamer zal in de toekomHt le Znidafrikaam;C' lndn:-;triële FecloratiP niet 
langer erkennen voor enig doeleinde. Wat ook vroeger het geval moge zijn gewet•st. toen 
cle Federatie onder ander beheer stond. 't is cluidelik dat Jeze niet langer de overgrote 
meerderheid v<'rtegcnwoordigt van de geörnployeer·den in de goud en steenkool nijverheid. 
waarvan velen het werk hebben hE'rvat niettegenstaande de bevelE'n Yan de Federatie, 
terwijl VE'le anderen verbitterd zijn over elP schrikaanjaging die cloot• nw 'T'oPgevoC'gdc 
Uitvoerende Haad wordt uitgeoefend om hen te verhinden•n het -..verk te hervatten. 
1 nelten de Federatie voortgaat te bestaan na het onheil dat hij aan zijn misleide lPden 
heeft berokkend. dan zal deze waarschijnlik en hoofdzakf'lik bC'staan uit uni s die niets te 
maken hebben met. deze .industriE'. De leden van deze Kamf'r bemoeien zich alleen met 
het winn n van goud of st.eenkool, en zij kunnen geen reden zien om hun bezight•id t<' 
hf'flprckC'n met vcrtegenwoordigers van slachters en tt·amwerkers. , 

lVfet de beRlio;sing om niet langer te onderhandelen met de Federatie. is d Kamer 
overtuigel dat hij handelt in het voordeel van elf' werklieden zelf, E'n hE'n bijstaat in hnn 
duidelikc wens om los t:> raken ,·an de gevaal'liko "Junta" die hen in de be
,.;taande moeilikheid heeft gebracht. En de J..:amer zal hw1 in de toekomst blijven be
scllerJnen tngen enige zodanige behandeling. zoals gisteren bedreigd werd door de Voor
zitter van de Ff'dArat,ie in Oermiston in verhand met mannen die naar hun w rk will<'n 
tcrngkeren. 

De Kamer v<•rlang;t geheel duidelik tC' maken dat zijn weigering om enig<' vcr·dere 
onderbandelingen te l1ebben met de Zuidafrikaanse lnclu triële li'ccleratie voh;tt•ekt niet 
bedoelt dat niet langer nnics znll n worden erkend die in ·werkelikheid de vakkt•n vertegcn
woordigPn waa1·nit zijn ei!5en gr•ëmployeerden in hoofdzaak bestaan. Die erkenning ÎJ.; 

gedm·cnde velC' jaren een onderdeel geweest van cle gedragslijn Yal1 elf' Kam.e1'; 1:'11 binnen
kort zal hij cle UnicH aan-;ohrijven 1t1E't cl'n Yel'ldaring van elP voorwaarden waarop diE' 
erkenning zal worden voortgezf't. 

rw dicm;twilligc. 

W. GEMMIL L, 

Aktuaris en Advisem van Arbeid. 
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In verhand met zijn brief van 4 ::\Iaal't 1 ade de Kamer op ll }la:trt cle 
onder:>ta.ande verklaring af :-

Op voorstel van Generaal Smut-; heeft de Kam r van l\Iijnwezcn :;chikkingen gemaakt 
om de mijnen weder aan 't wf'rk te zetten. terwijl de Hegering de vcrzekering heeft ge
geven dat alle personen die gewillig zijn om weer aan 't werk te gaan zullen worden be
:;ehermd en dat hun vrijheid van beweging zal worden gewaarborgd. 

Deze uitnodiging was gebaseerd en kon alleen zijn gebase rd op df' overtuiging (zoals 
verondersteld door do Eerste 1\fini~:;ter. en gedeeld do r df' Kamer van l\1ijnwmr.en, en jui. ·t 
gebleken door gevolgelike resultaten) dat er Pn groot aantal mijnwerkers was, mis ohien 
zelfs een meerderheid, die gewillig waren om het werk te hervatten, en die derhalve niet 
vertegenwoordigd waren doo1· de Toegevoegde Uitvoer nde Haad, en die bescherming 
nodig hadden, omdat in t0genspraak van wet en persoonlike vrijheid. zij waarschijnlik 
zoudf'n worden belet om terug te kPren, zoals dan ook fPit. lik heeft plaats gevonden. 

Op deze uitnodiging werden de mijnen heropend. Indien deze handelwijze van de 
kaut van de Regering E'n de Kamer van l\1ijnwt>zen enig iets betekent. dan bett>kent dit d!:' 
verwerping van de FederatiP als de VE'rtolker>: en leiders van d~ mijnwerkers in hun geheel. 
Wat heeft in werkeliklleid de brief varo d Kamer m!:'er dan dit bedoPld? Wat anders
zonder verraad aan diE' mannPn die gewillig waren terug tf' keeen Pn teruggekeerd zijn
zou kunnen zijn bedoeld ? 

De mann n zijn in voortdurend grot'll'f' aantallen teruggekomen, naarmate het geloof 
aangroeide dat, zij werkeliko bescherming zonden genieten. Indien zulke bescherming 
waarlik voldoem'le ware geweest dan zouden vele duizenden van hon teruggekeerd :~:ijn. 

DPrhalve h eft de Kamer in zijn brief,-ter zijde latende de kwestie van biezondere 
frasen, over wier wenselikheid verschil \'an opiniE' m'lg b staan-niets anders gp.zegd 
dan wat zijn mening was-en wat in al!P wam·schijnlikheid ook de mening van de Reg ring 
was-namelik de juiste gedragslijn. 

Zoals altijd is de Kamer nu ook bereid om leiders van unies te ontmoeten en te luis
teren naar wat zij tr., zeggen hebben, maar het is te betreuren dat de voorwaarden waarop 
de mijnen in een toestand kunnen worJen geplaatst om voort te gaan werk te v rsohaffen 
worden beheerst door ekonomiese en nif't door bespreekbare overweginl!en. 

De daarop volgende handelwijzen van leden van de Toegevoegde Uit
voerende Raad van de Zuid Afrikaanse Industriële Federatie zijn de krachtigst 
mogelike rechtvaardiging voor de brief van 4 1\faart. 

Op 7 1\:Iaart werd een Algemene Werkstaking verklaard door de Federatie, 
die op Vrijdag, 10 Maart, gevolgd werd door een poging tot revolutie, en de 
afkondiging van de Krijsgwet. 

Toen op Donderdag, ]() .l\faart 1922, de >Jchrikaanjaging van de werk
lieden ophield tengevolge van algehele mislukking van de gepoogde revolutie, 
kwamen de mannen in groten getale terug en de Werkstaking eindigde feitelik 
op diezelfcle dag. Op juist die:;r,elfdc dag heRloot de '.I oegcvoegde Uitvoerende 
Raad om een , temming te houden met het oog om de Werkstaking af te 
gelasten, maar deze aanbeveling werd door de mannen zo ook door de 
individude Unies genegeerd, en rlc laatstgenoemde verklaarden dat de werk
staking af was vanaf mülclernaeht, Vrijdag, 17 Maart. Zoals echter alreerl. 
gezegd, hield de werkstaking feitelik op vanaf Donderdag, 16 :.\!aart. 
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STEENKOOL MIJNEN GESCHIL. 
Op 26 September 1921, richtte de ~teenkoolmijnen Soldie van clc Trans

vaal Kamer van Mijnwezen een brief aan de Zuidafrikaanse Industriële 
Federatie verzoekende om een konferentie over de loonkwestie, luidende 
als volgt:-

TRANS V AAL KAMERVAN NII.TNWEZF.N. 

STRENKOOLMUNF.N KOMITEE. 

De Algemene Sekretaris, 

Zuidafrikaanse Indnst.ri~le FPderat.ie, 
J ohannesbnrg. 

GEACHTE HEER, 

.TohannAHlJnrg, 
2li Rt~pt!>mher 1922. 

LONEN VAN BLANKE ÜJmMPLOYlmltDEN OP 8TEENKOOL1\1IJNEN. 

Door lwt Steenkoolmijnen Komitee van de Kamer ben ik gelast U te verzoeken om 
oen vergadC'riug met uw Federatie ten einde de herziening van lonen te bespreken van 
bla.nke geëmployeerden op de steenkoolmijnen. 

De ekonomiARe toestanden van dt~ steenkoolmijnen zijn zodanig dat 'i nodig is dat 
PC'n poging zal worden gedaan om een reduldif' van kost.en van prodnlüie te bereiken; en 
aang<';dc·n dC' cijfm·R zoalR gopubliReerd door dC' Direkteur van CemmR duiclelik aanwijzen 
dat dt> IPvenskostPn dalende zijn, acht het Steenkoolmijnen Komif.ee dat <lP Lijd nn is 
aangebroken om schikkingen te makf'n voo1· een verlaging van lonen, betaald op de 
Hf·,f'N1koolmijnen. 

Het Steenkoolmijnen K01nitee wenst voor te stellen als basiH van bC'f!Jll'f'king dat 
toekomstige herzieningen van lonen op >:teC'nkoolmijn!:'n behor n t wordf'n vastgPsteld 
op eC'n aflopende schaal. gelijk>1oortig aan de f.lchaal die onlangs if-l overeengf'komcn t usHen 
dczP Kamf'r en uw Federatie voor de vaststelling van Jonen op dC' goudn1ijnen. 

Hot Steenkoolmijnon Knmitee zal verl1eugd zijn vertegenwoordigers Yan uw Federatie' 
zo spoedig mogelik te ontmoeten ten einde deze kwe. tie tP bN;preken en c;telt voor Donder
dag 29 deze maand, te 2.30 n.m., in dPZf' kantorAn al.- een geschiktP da:.r voor deze Vf'r

gadflring. 
Uw dienstwilligP, 

.r. BOYD, 
AsRistent Sekl'otal'if;, 

Depn.rtPment van Al'l)t~id. 

De in bovenstaande· brief voorgestelde konferentie werd uiteindelik 
vastgesteld voor de 4de Oktober, toen een vcrzoek werd gedaan door cte 
vertegenwoordigers van de Federatie voor een geschreven verklaring van 
de Kamer aangaande de ekonomiese positie van de Steenkoolmijnen. 

Vier dagen daarna zond de Kamer de volgende brief aan de Federatie, 
ter verklaring van de ekonomiPse positie van de Steenkool Handel. 

'l'RANRVAAL KAMEH VAN MIJNWEZEN. 

flTEENKOO LMI.JNEN KOMITEE.] 

Do Alg!.'mone Sf'kretn1·i~;, 

Zuidafl'ikaans!.' Industriële FC'dm·atiP, 
.TolJanneRburg. 

,Johannesbmg, 
8 Oktoher 192.1. 

VERLAGING VAN J,ONEN OP STEENKOOLMT.TNEN. 

Mf't hetrekking t.ot. het. verzoek. gf'daan op de Konferentie, gehouden op Dinsdag, 
do 4do \'ltl1 do maanrl, dal de Ntt•enkoolmijnen Rektie van de Kamer zi,in gezichtspunt 
zon vod<la1't'l1 vom· e<m vtll'laging van ln~~t•n en in geschrifte de voorstellen zon neerleggen 
dif' gedtll'!•mlf' de konferentiE' gedaun zijn. ten opzicht<> van rle verlaging<'n die redelik 
wPrrl!•rt twat·ht, hen ik !!<'lRst fp \'tlrklarpn clat in rle opi11il' van de SteenkoolmiJnen Sektif' 
van tiP Ka1nor. de el.·o·nO'Irtil'sl' toestand 1>an de ,qteenkool handel op zichzelf 11an !Jo/doende 
[1dcwy ·is om de 8leenk·oolmifnen te rechtvaardigen 11001' een 1•enoek van de aanneming door 
de 1/'l'rl.-lil'dRn 1l(l.n Pl'n r·erlaying 1>e111 lonen, zelfs indien de levenskosten niet zee?· aanzienlik 
tnga waren (!1'1mrden. Gt~lukkigflrwijs t>cht.er, zijn do lAvenskostPn gedurende bijna 
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twaalf maanden voortcimend en belangrijk gedaald * ; en aangezien oen gedeelte van de 
lonen die tans worden uitbetaald werden vergund ten gevolge van do verhogingen die 
hadden plaats gevonden in de leven. kosten, is 't slechts bi1lik dat nu hij benadering een 
daarrnede overeenkomstige ·verlaging behoort te worden gemaakt. 

Bij de uitnodiging voor een konferentie over deze kwestie, stelde do Steenkoolmijnen 
~ektie van de KamC'r voor, als basis van bespreking, dat toekomRtigo herzieningen ,·an 
lonen op de steenkoolmijnen zouden worden gegrond op een aflopende schaal gelijk aan 
de soltaal die onlang. ovC'rcengekomcn i. tm;sen de Goudmijnen. ektie en uw Federatie: 
en gaf aan do ha11<l, terwijl uitdrukkelik VC'rklarondC' dat "e n ' 'ooraf bepaald t'n klaarge
maakt schema zou wordon voorgebracht, het onderstaande voorstel, namC'lik :-

Dat toekomstige hC'rzieningen van lonen bchoren te worden gebaseerd op do 
stijging of daling van de levenskosten volgens een schaal, die zulke Rtijging of 
daling in en rpndom Johanne. bnrg zoveel mogelik nabij komt, zoals gepubliseerd 
door de Direkteur van Censu .. 

Dat in plaats van rle :!:3 per wook verhoging, toestaan in AuguRtus 1920 zal 
worden betaald aan een werkman die zonder die verhoging 20s. per schaft of meer 
VC'rdient, een ,·crhoging van 4~. per Rchaft ton aanzien van elf' eerste 20 percent 
verhoging van de leven kosten en daarenboven een verhoging van 6d. per schaft 
t.en aanzien van iedere 3 percent YC'rhoging of gedeelte daarvan boven 20 percent, 
totdat (op 56 percent) een verhoging van lOs. is bereikt. Afwijkingen buiten dC'ze 
grenzen zullen niet onclerworpC'n zijn aan schommelingen van cl(' lcvenskosten. 
maar znllen worden overwogen indien dit nodig mocht blijken. 

Dat in plaats van de 40 percent op de basiesc loonschalen, toegestaan in 
Augu tus 1920 aan geëmployoorclcn op . teonkoolmijnen, behalve cliegenPng 
dio do :E3 p<"r week verhoging ontvangen, zal worden gestelel oon verhoging 
van 20 percent op de basieso lonen ten opzichte van de eerste 20 percent verhoging 
van de lev~nskosten en daarenboven en verhoging van l~ percent o1) do basiesC' 
lonen voor iorlere 3 percent verhoging ·of gedeelte daarvan van do levenskosten 
boven 20 percent. De toepa. ing van deze schaal te worden beperkt. mutatis 
n~utand1:, op dezelfde wijze als hierboven Yermeld. 

Bij toepassing van deze schalen zullen de lonen ieder kwartaal worden herzien on 
gebaseerd op de gemielelelde cijfers van levenskosten van op één na het laatste voorafgaande 
kwartaal, zoals gopubli. eerd door de Direktem van Census ten opzichte van Johannesburg 
en omstreken. Zodat, indien de gemiddelde lovensko. ·ten gedurende het kwartaal April
Junie, 3;3.1 percent bedroegen, dan wordt voorgesteld dat de verhogingen ten opzichte 
van dat cijfer znllen worden toegepast op de overblijvende twee maandon van het laatste 
kwartaal van dit jaar. Dit. wil bij voorbeeld dus Zt'ggen :-

(1) Temanel wi nH oorspronkelik loon 20s. por schaft bcw·opg en die door middel 
,·an de .!:3 per weck verhoging. nu 30s. per schaft ontvangt, zal in plaat~; 
daf\n·an ont\·ano;en 24 .. substantief loon. plus 3s. ton aanziPn van de ver
il0ogde le,·onskosten boYen de 20 perc·ent. makende een totaal van 27s. per 
schaft. 

(2) Iemand wiens ba:;ies loon 17s. 6cl. becleoc~, en die door middel van do 40 
por('ent vcrhoging nu 24s. 6d. ontnlllgt, zal in plaats daarvan ont,·angen 
oen :;ubstantief loon van 2ls. plus ls. !lel. ten aanzien Yan de Yerhoogde 
!eYen!:lkosten boven de 20 percent, makende C'en totaal van 2ZR. nel. per. chaft. 

Overtijcl, loon wann er op verlof, enz .. zullen onveranderd blijven. maar worden 
gebaseerd op het loon. dat clan van kracht is. 

Do bovcns~aande schalen mogen een tlf andere ll'ijûging behoeven om deze van 
toepassing te maken op leerlingen, leerjongens n jongelieden. 

Men heeft mij vcrzocht er op te wijzen dat deze voorstellen worden gedaan met het 
oog op ekonomiese toestanden die nog kort geleden hebben bestaan. tevens de nadruk 
te leggen op het feit dat omstandigheden waaroYer noch de Kamer noch de Unies enig 
beheer kunnen uitoefenen, een herziening van de gehele positie nodig kurmen maken. 

;)Iet betrekking tot de op de Konferentie gevraagde inlichting, geeft Bijlage " B " 
het aantal mannen in dienst van loden van de Steenkoolmijnen Sektie van de Kamer. 
tosamen met de gemiddelde lonen betaald voor de verschillende klassen van werk. 
Ongeveer gelijksoortige inlichting, maar ten opzichte van alle steenkoolmijnon in de 
TransvaaL is gepubliceerd in Tabel No. 7 van het Rapport van de Goov!'rncment Mijn 
Ingeniew· over het jaar 1920. 

Bijlage " C" is een lijst van Steenkoolmijnen l\Iaatschappijen die lid zijn van de 
Steenkoolmijnen Scktie van de Kamer. 

lT w dienstwillige, 
.T. BOYD, 

Assistent Sekretaris. 
Departement van Arbeid. 

*Zie Bijlage "A," waarin wordt aangetoond dat de percentage verhoging van voedsel. 
brandstof, licht en huishuur, in Johannesburg bij voorbeeld, gedaald is van 56 ·99 peroont boven 
rif' k"'~ten van vóór de oorlog in Oktober 1920 tot 24 ·4 peroont in Augustus 1921. 
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BIJl..AOF. " .:\ . • , 

TRA?\HYAAL I<AMEH V.r\N "HJNWEI':EX. 

~TEE 'KOOLMLJ 'EN SEKTJE. 

LE\'ENSKOf::\TEX. 

GESCHATTE PERC'ENTAOT~ VERHOmNc: lN .JollANNESBVRO BOVJ" " 101-1 , m·ERgE::\· 

KOJIIS'l'W lH: CJI<iPUl3LTSJCJmDE ('JJFERS VAC' JH] 0JHEK1'J•:UR YAè'l ('I-:NSLS, PRETOHL\, 

19Hl: 
Dcscn1bcr 

1920. 
FPbruaric .. 
Maart 
Mei 
Jun ie 
.Julic 
Augustu;.; 
SeptcmbPr 
Oktober 
~ovembcr 
DcAomber 

1921 : 
.Januaric .. 
Pehruaric .. 
.\'Taart. 
April 
:\lei 
.Jun ie 
.Julic 
Augustus 
ScptembPr 

:\htand. 

. Johan 110s burg, 

8 Oktober 1921 . 

Voodtiol, Licht, 
Brands tof en 

H nish u m·. 

-17 ·90 
48 ·.)7 
;)2 ·44 
54·21 
,);) ·64 
;).) ·:lO 
54·55 
i)() ·9!1 
.)(3 ·2:~ 
.ïl ·(iK 

-17 ·i) 

<~~ ·:3 
4-0 ··I· 
:38 · -~ 
:33 ·H 
:30 ·fl 
28 ·I 
24 ·I 

Nog niet b0schikbaar . 

UPmiddclde 
pm· 

kwarLoal. 

;).) . ]() 

.) -~ ·07 

:l;; · I 

:W ·0 
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BIJLAGE "B .. , 

TRANS V AAL KAlVIER VAN l\lfl,JNWEZEN. 
(STEEl\TJ<:OOLMlJNEN S EKTTE.) 

AANTAL E~ LOONSCHALEN VAN MANNEN, GEEl\1PLOYl~ERD DOOR 
LI~DEN \'AN DE STEE1'U<:OOL1\1IJNEN SEKTIE VAN DE KAMER IN 
,Jl NIE. l!l2l. 

Gemid- {Gemid-
Aantal deld Aantal deld 

flArlrijf. in loon Bedrijf. in loon 
clien~<t. per dienst. per 

schaft. schaft. 

Smeden . . .. 54 30/- Zagers . . . . ] 22/ 4 
StoomkctC'I Oppassers 45 24/ 8 Diamant Boordrrs .. 1 20/ -
Timm<.'rliedcn .. .. 49 30/- Ploegbazen . . . . (i 22/ 6 

* Hijsmachine DrijvC'rs Dump Opzichter .. I I Hij-
(niet-elek.) . . .. 2:) 29/- Hijsmachine DrijvC'rs 

Loko. Drijvrrs (nirt- (elek.) . . .. 3 30/ -
elek.) . . .. 21 29/ 5 Kom pressm· Drijvers 

l<'ittrrs . . . . 85 30/- (elek.) ' . . . 3 21/-
RIC'<'per;; . . .. 22 22/ 11 Windas Drijvers (niet-
NLC'enkool Mijners .. 213 HO/ G elek.) . ' . . 1 17/ 6 
Pijp en Spoor LC'gg<.'rs 13 21/ 11 Machine Ontwikkelaars ] 'ol7/ -
Zifters . . ' . 27 23/ ll Boor Slijpers . . !3 28/11 
Sorteerders (Opzich- Schacht Zinker~ .. 4 47/6 

krs) .. . . . . l !30/ - Schacht 'Timmerlieden 1 36/8 
Rankmannen . . 19 19/ 10 Steenkool Snijd('[·s . . 7 31/ 3 
Dr'ijfr·iC'm l\Jan nrn .. 2 20/ G Loodgiet<>rs . . . . 1 30/ -
, 'toomk<>k l Maker,. .. i) 30/ 6 Teerinrichting Vrr-
Elrktrieiëns .. . . 1~ :w;B plaatSP I'S . . . . 3 21 / -
Kom pre. ·:sm· Oppassers 

I 28/ 3 (niet elek.) .. ](j 26/ 6 Totaa l en Gl"middclde 729 
I '!'RteC'Ilwl"rkers en i\Tetsr-

laar·s . . .. . . 28 29/ 10 LeerlingC'n (allerlei) . . 
*Wagen HPr;;lC'IIrrs . . 18 21/ Ci ,J ongm a a tj r~ (allerlei) 

l)r•aaÎCl'R .. . . 3 :30/- Begin net·:-: (a.llerlei) . . 
Helpers .. . . Hl 22/ 2 
Aanzettors en Rkip-

mamlfm . . .. 7 21/ -
Schilders . . .. 4 30/ - Groot Totaal en Ge-
Pomp HrlpC'rs .. 3 22/ 6 midde lde . . . . 
TakC'1aars en Rplijtcrs 2 30/-

* Simt m 6 begrnners, loon voor· andflren is 30. 
t Sluit in een Leerling of Jongmaatje . 

• Jolmnncl'lburg, 
K Oktohrr 1921. 

I 7 
' 

22 / :3 
16 9f (i 
28 7/ 9 

f) 1 l0/1 

780 ' "27/-

I 

HT.JT.AllF. · ' ('." 

TRAN, 'VAAL KAJ\'TElt VAN l\TTJNWEZ f~N. 

STEE!\TKOOLMTJN LEDEN. 
NAAM VAN MAATSCHAPPIJ : 

Apex Mijnen, Bep<'rkt. 
B r·eyton Steenkoolmij n<'n, B<'perkt. 
Clydesdale (Tmnsvaal) Steenkoolmijn<'n, Beperkt. 
Coronation Steenkoolmijnen, Beperkt. 
Douglas , 'ternkoolmijn, Beperkt. 
Oost. Itand Oond , Steenkool en Landerij<.'n MaatRchappij, BrpPrkt. 
Largo Stronkooimijn Maatschappij , BepC-'rkt. 
:\1 idd t" lhurp: Stoom Rteenkool en Kooks Maat:-wh<l ppij, Brpr rk t. 
Z 11 iel Rund Eksp loratie 1\l aatschappij, Beperkt. 
Zuidafrikaanse RtcC'nkool Velden (Witba.nk), Beperkt. 
Nta iion Stet'nkoolmijn, Beperkt. 
Tavi:-;toC'k Steenkool en Kooks l\Jaaisc·happij, Bqwi"kt. 
Trans \'aal <.'n Delagoa Baai Belegging ,\Taat:·whappij, BPpPrkt. 
'1\r<:><:>fontein \ 'c•reni_gdP Steenkoolmij nPn. Bc•JH'I'kt. 
Verenig ing Landerijc•n, Beperkt. 
Withn nk Rtcrnlwolmij n, Bc'perkt. 
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De eerstvolgende brief van de Federatie, die gedateerd was 22 Oktobol', 
HJ2l, maakte 't duiclelik dat men het voomemen had om iedere poging te 
weerstaan, om te komen tot een oplossi11g van de ekonomiese kwestie :-

ZUlDAI<'lUKAANSE lNDUSTHlELE FEDEHATJK 

DEPAHTE.l\LENT VAN MlJNEN. 

ANTWOOR.D UEZONJJI~N AAN 1>1•: 1.\AMJ•:H VAN 1\UJNWEZI•:N lN ZAKI~ HEH

ZlENlNU VAN LONEN VAN UEE.l\il'LOYEEHDEN Ol' 1:iTEI!:NKOOLl\1lJNEN. 

22 Oktober 1021. 

ÜEAUH'l'E HEER, 

In antwoord op uw brief van !J :-:lli]JL('Illbor 1921, hob ik 111edo to dl,fcn dl\.(. in de 
UJJÎ!lio van do Z.A.l.F., Dopw:tonwut, vn.nl\lijnon, uw got!cllÎlpunL voor l'ell \'erlllilldering 
van lonen op do ~toonkool111ijnon niet bewezen is. 

On:; antwoord op uw voor::~telll·n it! vonloold ouder do volgeudo hooftien :-

1. Levenskosten. 
2. Ekonomiese kondities. 

Met betr·ekking tot oet·stgenoomcle, n.amelik, Lovonsko:;ton, i:; do Z.A.l.F., Dopai·te
mont van Mijnen, oon::~tommig van oordool dat aangezien clo wor·kliC'dcn op de ~;teenknol
mij non nooit een loonl:lverhoging hobl en goh ad, evenredig aan ue toelagen voor lcvcm;
ko;;tcn, 't nn onredelik zou zijn om 0011 vedaging vanlonen te \"erlangen, mot h t oog op 
de volgende feiten. 

Een vergelijking van toelagen YOor levenskosten, zoals Jtitbotaalcl aan Steenkonl
lllijnon geëmployeerden, Bank klerken. Munisipale gl'ömployccJ·dcn, en de TypografiE'~<<' 
Uni!', schijnt hot bewijs te> Jevcrc•n dal dl' Ste nkoolmijn geëmployeerden zich hobbPn 
tevreden moeton ,;tellen met een t(wlag(' voor lcvem;kostcn die verreweg Jager wn~:~ dan in 
dl' amloro takken van indullll'il'. Toen do heer Cousin><, Di1·eldcnr van Census, getuigenis 
gHf in do Bank arbitl'agc. tJ•Jt ('ffckt<' dat in 't ulgcllloen in be~:whaafde landC'n twcc•-den.l(' 
vnn iemanciR i.nkomen wordt. nitgoge\'1'11 \'OOl' voed,;C'I, brAIHI~<tof. licl1t l'n huishuur. trrwijl 
het overige del'C!c gec!PeltP wordt uitgegeven voor diverse andere zaken, zoal.· Jllanufak
turon, kleding, schoenen, f'll voorwerpen ,·an hui:;houcklikc aard, waarin porsoonlil<t• 
. maak c '11 grote rol spoelt, gebruikt;;• dl' hec'r Cou,;im; in wcrkPiikheid de onderstaande 
woorden: "Nl'C'Ill l1l't l'nic· cijf0r vnnr .]unie, dat fi9 ·3 bedroeg. zoals op bladzijde~;{, 
en bl'schou'w dat. als dekkende hl't (1\'et>-derdo goclcoltP va.n do 11itgavon van een gezin. 
IndiPn l dat \'Cnncnigvnldigt met lw<'<', l'n daarbij 1:~n npll'lt, l'n 1\0t totani door :J deP]t, 
dtw zal U Pen total<• vcJ'lll 'l'rdcring van 8(i krijgen." 

Voedsel, Brandstof, Licht en Hui:;huur op diP dug 
J)ivorsen 

Hinu:; twee cll'rdo van inkomen Hitgl'govcn iH op Vood;;l'l, Brand
:;tof. Licl1t, lluiRhuur, en ('l'll derde voor I >i''l'l'K<'Il, krijgl'n 
wij 2 x li!l. 8 

I x J:l9 ·0 

J!l·:l 
l:JU·O 

liS ·!i 
J :l!l ·0 

S(i·O 

J.n do go:;t:hrev<•n vcrklaring yan de Kamer wordt :Jr; ·I g<'JHll'nld ah; Ul' vorlllcordcring 
van loven:;ko,;ten in .Johannesburg, torwijl in het driemaandefikse uittreksel \'All l'nie 
Htatistiekon ;;amengc:;teld en gep11bliseenl door cl hot>r Cousins. wij :M ·0.3 !<Tijgen \'oor 
\'ood::;cl. Brandr;toJ, L.i<·ht en Hui. huul', phtH 100 ·5 voor DiverHen en clC'rhalvu zoaJ::~ i11 
het voorgaanelP voorbC'cld :-

~ x :35 ·011 
x 109·5 

70 · L 
10()·5 

3) 17!) ·(i 

59·86 



Wij hebben dus hier een verschil tussen de cijfers van de Kamer en de werkelike 
verhoging, tor dekking van alle posten van uitgaven, van niet minder dan 24 ·81 percent. 

Volgons het woordelike rapport van do getuigenis van de heer Cousins in de Banken 
on Municipale Arbitrage, en aannemende dat dit gezaghebbend en juist is, clan is er 
genoeg reden om te veridaren dat er niet alleen geen rechtvaardiging bestaat voor enige 
vermindering van lonen op dit ogenblik, maar het gehele tijdperk nemende sinds de 
oorlog begon, cl werldieden over 't algemeen nooit verhogingen hobl en gehad gelijk
staande met de verhoging van loven ko,·ten, en toon deze toegestaan worden waren zij 
een geruime tijd ten achter. De reden waarom onvoldo nclo vm·hogingen werden aange
nomen, was omdat totdat do heer Cousins getuigen i· gaf voor de Bankon Arbitrage Raad, 
de worldi den g en kans hadden om bij benadering eon juist denkbeeld te krijgen van de 
vermeerdering van de levenskosten. Als gevolg van de getuigenis Yan de heer Cousins, 
wees de heer Hofmcyr 85 of Sll percent toe aan gehuwde bankklerken, of 73 ·1 percent 
verhoging. Deze toewijzing vond plaats in September 1920 en vanaf die tijd tot op dit 
ogenblik zijn de bankklerken alleen gevraagd om een verlaging aan te nemen van 8 
percent. Do Johannesburg l\hmicipale Arbitrage Toewijzing wa::; 70 percent verhoging 
op lonen van vóór de oorlog, tegenover 83 percent verhoging van dC' levenskosten. Dit 
werd toegekend vanaf l Julie l!l20 en sinds die tijd, hoeft overeenkomstig brieven van de 
heer Cousins in J ohann sbmg een totale vormindering plaats gevonden van 21 ·56 percent, 
\'ergeleken mot 30 Junie 1920, waarvan 15 p reent vermindering zijn gedragen door de 
geëmployeerden, waardoor de lonen nog altijd 55 percent hoger bleven dan vóór de 
oorlog. Het overblijvende, 6 ·56 percent, hoeft volgons overeenkom. t gediend voor de 
verwijdering van de marge van 13 percent, die geschapen werd door het verschil tussen 
de werkelike verhoging van leven kosten en de toe·wijzing. 

lVIot b trekking tot de Banken on do lVIunicipalitoit, is oen gedeelte van de ver
hoging gekonsolideercl. In het eerste geval zijn 50 percent, en in het laatste geval zijn 
+O pe1·c nt boven de loonschaal van vóór de oorlog gekonsolideercl. 

Volgens overeenkomst hebben de clruldtersvakken van Znid-Afrika hun lonen 
vPrhoogd overeenkomstig de onderstaande schaal :-

Lonen. 

.!:: s. cl . 
Kaap,;tad a 10 0 
Port. Elizabet h !3 12 6 
Oost Londen a 1:2 6 
Kimborlry .j. 10 0 
Pietermaritzhurg 3 1."5 0 
Durban 3 18 0 
PrE' tori a .j !;') 0 
.Tohannef;burg ,) 10 0 
BI ormfon te in .j. JO 0 

Lonen. 

;!; s. cl. 
7 12 !l 
7 12 9 
7 12 9 
8 4 6 
7 12 9 
8 4 G 
9 8 0 
!l 8 0 
8 16 3 

l 
1 

PercentagE' 
verhoging 

van Jonen. 

119 ·21 
110 ·69 
110·69 
82·77 

103·66 
110·89 
63·48 
70·90 
!l8·83 

' PPrcentage, Leven~· 
kosten, Voedsel. 

Brandstof. Licht en 
HuiRhUur alleen, 

1921 boven 1914. 

:38 ·l 
:iO ·8 
:i3·9 
27 ·5 
58 ·i 
60·-i 
-U· I 
.J.0·4 
!H> ·G 

Nu wordt voorgestelel dat een V('rminclering wordt gemaakt van 9 ·28 percent. op 
het tot alo loon, dat de loonschaal van J ohannesbmg zal terugbrengen to !:8 lOs. 6d .. !'ll 

dat hun lonen toch nog zal laten op 55 percent boven de schaal van vóór de oorlog. 

\ Vij beweren dat ah·01·ons enige aanspraak kan worden gemaakt op verlaging van 
lonen, gebasee1·d op de lovenskosten, cijfers moeten worden voorgebracht, en wij hebben 
te zeggen dat wij niet bereiel zijn om de positie aan te nomen dat omelat andere sokties 
van de weddieden een verlaging op deze cijfers hebben aangenomen, do Steenkoolmijnen 
Reldie dit ook behoort te doen . \Toor lange tijd waren de werkelike c·ijfers \·an Ievem;
ko.-ten niet be ·chikbaar. en indien niet opzettelik achtergehouden, clan toch werd geen 
poging geelaan om do werklieden in kenni::; tostellen m t do werkeliko feiten, en bijgevolg 
kreeg de geëmployeerde niet de Yerhogi ng die aan hem verschuldigd was, en doornneen 
\·al se basis aan te nemen, wordt van ons gevraagd om onstoonderwerpen aan een reduktie 
beneden d<' standaard van vóór d0 oorlog. 

Vorder zijn wij van mening dat om de toelage voor levenskosten te berekenen op 
voedsel, brandstof, Jicht en hui::;hum· alleen, is zO\vel on billik als een ,·al He voorstelling vau 
de aktnele feiten, wat aangaat de geëmployeerden yan de steenkoolmijnen. 

\ Vat dit betreft beschouwen wij uw cijfers als do cijfers yoor Johannesbmg, als yan 
weinig of geen invloed op do kwestie, omelat Johannesburg niet de plaats is waarin de 
lonen van de geëmployeerden van de Steenkoolmijnen worden besteed, on de feiten tonen 

• 

' .. . 
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aan dat de levenskosten in de steenkool elistrikten veel hoger zijn dan in Jobannesbmg. 
In verband hiermede schijnt geen rekening te zijn gehouden met de uitgaven door de 
steenkoolmijnen geëmployeerden door de afwezigheid van behuizing op de mijnen. In 
de opinie van het Departement van Mijnen, is 't te belangrijk om voorbij te worden gezien 
dat velen van de Steenkoolmijnen geëmployeerden op de mijn kamerhum te betalen 
hebben, behalve hun huishuur en vervoerkosten (hetzij per rijwiel of per spoor), naar 
enig ander gedeelte van het land. Behalve de kosten en hot ongemak van op zekere 
afstand van de mijn te moeten wonen, bestaat er ook een belangrijke verlenging van d0 
normalo werkdag, te wijten aan de tijd die met reizen moet worden doorgebracht. De 
o>ociale opoffering die Steenkool mijnen geëmployeerden doen door te wonen in ongezellige 
en afg legen omgeving, behoort in onze opinie in aanmerking te worden genomen, wanneer 
berekening wordt gemaakt van de beloning of voorrechten die aan hen worden toegestaan. 

Met betrekking tot betaling wanneer op verlof, zijn wij van mening dat de enige 
billike manier van behandeling van dit punt is om vcrlof loon to goven, niet overeen
komstig de. schaal van loon van luacht op het tijelstip dat h t verlof genomen wordt, 
maar gebaseerd op do gemiddelde loonschaal van kracht gedurende het tijdperk waarin 
dat verlof is verdiend. 

Met betrekking tot de ekonomicse konelities vermeld in uw brief onder beantwoording, 
het , chijnt dat U niets meer hebt vermeld dan een blote verklaring zonder enige cijfers 
of feiten ter onderstetming. Indien U altans nog volhoudt dat ekonomiese konelities 
U rechtvaardigen om te vragen voor con reduktie, moeten wij U vragen om in geschrifte 
te verklaren wat presies de gronden zijn van uw eis, zodat wij de gelegenheid mogen 
hebben om dat punt te bespreken. 

Het Departement wenst er op to wijzen dat in verband hiermede oen tijdelike daling 
van prijzen of vermindering van tormeaantal op zichzelf, zelfs indien bewezen, niet een 
voldoende reden kunnen zijn voor eon voortd.monde on belangrijke reduktie van lonen. 
on de hoop uit te spreken dat de Kamer, om voorgaande redenen, de onwenselikhoid 
zal inzien om op dit ogenblik aan te dringen op een reduktie van lonen. 

[ndien de Kamer in de toekomst kttn bewijzen dat do ekonomicse positie van d0 
~tcenkoolmijnen Industrie zodanig i:; dat een reduktie van lonen gerechtvaardigd is, 
is het Departement van Mijnen sterk van mening dat zulke rednktic;; behoren t.o be
ginnen bij de hoogst betaalde en niet bij de laagst betanlde. Bij het. aan de hand doen 
van deze wenk erkmmen wij dat enig persoon, onafhankt>lik van zijn po;;itit>, wi0no> in
komen geheel en al afkomstig is van de mijnindustt·ie, en wiens inkomen belfmgrijk 
meer bedraagt dan dat uitbetaald aan de geëmployo0rden betrokkon bij de voorgf'stelcle 
t'<-'cluktie, de ekonomiese konelities veel gemakkelikor kunnen helpen dool' middel van 
oen vermindering van inkomen, dan elf' geömployem·den dit kunnen, Ynn wiP hun lonen 
alles vertegenwoordigen waarmede zij cle moest noocl?;akelike ding0n kunnen kop0n voor 
een redolike levensstandaard. 

De voorge telde niet te rechtvaardigen reeluktie zal .-;eer veel ontbering uitoefenen 
, op de geëmployeerden, en zou aan de andere kant de prijs van stcC'nkool slechts ongev0er 

I cl. per ton verminderen 

\Vij geven aan de hand dat indien gezamonlik aktie werd gmomen om er bij de 
Heg ring op aan te drin9;en om 't voor do pt·oclukten van het. land mogelik te mak n op 
d~ meest voordelige markten te worden gebracht, hetûj aan de kust of in het binneland. 
en nldns aan de Steenkool Industrie <:>en kans te gev<:>n om zich k ontwikkelen. voel 
beterf' resultaten zullen worden b3reikt dan door op de lonen van de geëmployeerden te 
beknibbelen, waardoor slecht.s een bijna nietswam·digo invloed kan worden uitgeoefend 
op de ekonomiese positie besproken in uw brief. 

De Yerhoogde opbrengst, de vermindering van blanke geëmployeerden. en de ver
hoogde l'erkoopprijs, die door U per ton ontvangen wordt, zullen zonder twijfel bewijzen 
dat. e0n. redukt.ie ongerechtvaardigd is. 

Tndien de Kamer van Mijnwezen wenst vol te houden dat de loonschalen, vermeld 
in de Bijlage korrekt zijn. dan stelt hot Departement van Mijnen voor dat zij g0rechtigd 
zijn om clezelfclt> schaal van lonen te eisen voor zijn leden. 

Nadat wij vol! dige aandacht hebben geschenk n aan nw voorstPllcn, spijt ' t. ons 
niet in ~;taat te zijn om a•tn onze leJen aan te bcvolr>n om op dit ogenhlik 0nige redukti 
goed te keuren. 

· Op ontvangst van uw antwoord op dit tn"tnOt'itndum. zal d0 gehcl0 :laak worden 
voorgelegd aan d0 bctl'okkcn mann n voor hun bcsli>ising, on indien de Kamf'r zulks 
verlang,;, zal toegestemd worden in C'C'n verdere Konftwentie. 

ew clicn~t.willigt:>, 

J. GEDDES, 
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In antwoord op deze brief schreef de Kamer wederom aan de Federatie 
op I November 1!:!21, en legde de toestand nog nader uit:-

'J'J{ANSVAAL KA.l\-!EL{ VAN MIJNWEZ:.EN. 

STEENKOOLMIJNEN KOMITEE. 

J oha.nnesburg, 

De Algemene Selu·eta.ris, 
Z.A. Industriële Federatie, 

J'ohannesburg. 

GEACHTE HEER, 

LONEN OP STEEl\TJWOLMIJNEN. 

1 November 1921. 

Uw brief van 22 Oktober is nu overwogen door de Steenkoolmijnen Sektie van de 
Kamel' l'll ik ben gcla::;t om er op te wijzen dat de Steenkoolmijnen Geëlllployeerdcn in 
hun ~olu·d ntinsLeu::; even guu::;tige behundoling hebben ondervonden, <'ll in do hmL:;tc 
tijd zelfs nog gtUlstiger ten opziebLo VUJL vcrhoging van lonen, als enige andere geëuJpluy
eerdo werkzaam bij de mijuindustl'ie. 

De vrrwijzing in do brief naar d toelagen voor lovenskoston, toege:;taan aan Bttuk
klet·kon on anderen is ontoopasselik op dit ge:;eh.ilpunt. Deze mannon werken on leven 
in f<teden onder geheel verschillende konelities dan die van steenkoolmijn geëmployeerden, 
en verder, wat altans de Bankiderken betreft, zij hebben geen toelagen ont.vangen dan 
lang na, de toelagen die aan mijn-geëmployeerden toogestaan zijn . 

.Met betrekicing ·tot de punten die in overweging behoren te worden genomen ten 
oinde to komen tot een basis voor de herziening van lonen, hebben de Kamer, zowel 
als de Unies, handelende op het advic::; van de heer Cousins. in al hun ond01·handelingcn, 
de cijfer::; aangenomen zoals gepubli::;ecrd met betrekking tot voedsel, bra11dstof, licht 
en huishum· ; en in verband hiermodo is 't, belangwekkond te zien dat de heer Cousin::;, 
Ha nl zijn ondorvincl i.ng. nor:( Yan dPzelfdo opinio is. V crwijzcnrlc llfiHL' dit punt zegt. hij :--

,,Niettemin houd ik mij twn do opinie dio ik heb uitgedrukt voor de arbi
trage' raden, '11 alreeds vermeld in vroegere rapporten van deze serie, dat voor 
IJpt, doel van l)(•paliug nut lonen ov<•t' een langdtn·ig tijdperk, de overweging vun de 
lllt'c"t onzd<ct·e <'u voor :-;tntistiel;en onbevredigende schaal van po,;tcn ingesloten 
in de ~t·oep zo~<'mtawcl ' Diversen,· 1ucer kw u ad dan goed doPt, en dn.t hot verrc
W<'g Wt'l veilig<'!' i,; out do st>ri0s v~o~u indeks prijzen te 111'11\011 ton opzichte vun 
artilwls zoab; vu0d::-.cl, bnmdstof, lieht eJI huishuur." (Zie pnntgrnaf :1. hlndzijdc 
14, "f:losiale i'::itatistieken" .No. ;!, 1021.) 

Nu, sprekende over do bezwaren, iugebracht tt'geu het vout·;;tcl van de Knmel' dnl 
de aftop 11rle schaal bolwort van kracht k zijn in ovet·ecnkoml-!t mot de sulwmmclin;; 
van de r·ijfer::; van levom,;koi-!lcn, 11.oals b<'ptwld R'n opzichte van Joht~nnPsbnrg en 
Oln~trokPn. woct ik Cl' op wijzcH dat of--clioon 't want· mag zijn dat de ovet'<'c-n;;tl•nlntt'11CL<' 
cijfers vour Witbank een weuig vor!-!chillend kunnen zijn , dit V<'ro;cltil noodztd<l'likc·rwijs 
moot blijven in een of andere lwn::;tante VPL'llmtcling, l'n nooit groter l<an zijn dnn zo~tls 
vertegenwoordigd door de :;poorvraciJt op do minder gunst.ige artikels. Ht't i;; clcrltaln· 
niet van belang of nu die afl.opende .·cha.c'll \'!In to<'paHi'Üng is op de 1·ijfero; van J'oham1csbur•g 
of van het vVitbank distrikt. De moeiliklwid is <·<.:ltf ·r dat do cijfers voor het 1\'it.btlltk 
di...c;t.rikt. niet afzonderlik beschikbaar zijn, mndnt zij zijn ingesloten doot· de Dircktem 
van Census in de cijfer::; van groep No. ll; in \\'Crkdikhoid. er bestattn aanwijzingen dat 
de verhoogde levenskosten voor die stret:k 1111 enigzins lag01· zijn dan die Yuor JollaJtn<'s
bnrg (zie bladzijden 10 en '.?1, I>riemaand<"likl-! Gittrdu.;d Unie "tuli:;tiC'ken, Nn. 7, 1 !J:! l ). 

Bij be:::chomving vau de positit' 'lUl sleenkoollllijuoJL geëmployecr<•n, togt'nover 
de betaHlde lonen, bestaat een gewichtig puuL, namelik dut de ltui;;huren op de slPonkool
mijnen niet zijn verhoogd sinds het eind<' ,-an 1!11 t, c11 alle bi.·nnd;;toffrn, gezoncUteids
diensten, water. en (waar beschikbaar) ook lieht, worden verstrekt. vrij van kof<ten. Op
ga.veJ.l verstrekt door de steenkoolmijnen. verbonden atm de Kamer, tonen het feit aan 
dat van het totale aantal Europeanen, op die mi,jnen werl,zaam, 1G ·.-, per cent. vdje 
huizen bewonen, 23 ·2 per cent in vrije kamers, 27 ·4 per cent. in huizen waarvoor een 
gemiddelde huurprij,; van slechts :l::'l 2::;. 9d. per maand wordt gevraagd, t"n 16 ·2pet• cent. 
iu kam.e.•·::; waarvoor een genuniddeldc huuqJrijs wordt gevraagd van slechts 10,;. Rd. 
pl•r maand, zodat er ;;lccht,; Hi ·7 p'er ecHt. ov0rblijvcn uic voor hun eigen onderkomen 
moeten zorgen-een verhouding die voo~.·zckPr gunstig a fstceltt met andere geëmploy
eerden. 

Het mag waar zijn dat er onvoldoende behuizing b0;;;taat. op >:ommige stel:'nkoolrnijn n, 
mam· wanneer in gedachte wordt gehoudl:'.n dat het. oantal Em·op~>anon in dien:;t op de 
1-!teenkoohnijnen grotC'liks ÎH vermecrdpt·d. zowel als gevolg van de vermindet·ing van 
normale werkuren en de uitbreiding van de overzee handel, dan i~:~ die positie geheel en 
al verstaanbaar. Het is inderdaad niet aan te nemen dat de steenkoolmijnen of wie 
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nndPt'~ dan ook. op oen ><Phom.a \ ' 1111 b<·hui~~:ing in zal gnon , t.enzij ver~~:Pkc•rd van de v<>ort · 
1luttr van handel, meer :-;pocimtl nu (:wHls m1n uw Fod erut.ic w<•ll>ekt>nd l)plto~>rt te zij1t) 
de bouwko~tt'n elP ekonollli esc grens hebben ovct'H<'ht·eden voot· ondernemingen m et een 
hepet·ktc levensduur. Niettegenstaande de onzekerheid van d e handelr;pof\ itie en d e 
hogere bouwkor;ten, h bben de bedoelde ~:~teenkoolmijnen sinds 1914 gebouwd of op 
andere wijze in dgendom verkregen 83 huizen en 51 kamers (met inbegrip van sommige 
in aanbouw) 

D e onderstaande tabulatie, samengesteld uit de oil1siële publikatios van hot D eparte
ment vnn Mijnwezen on Indu~:~trieën, toont aan de venne •rderingen die plaats hebbelt 
gevonden in d o vc·rkoop ntn .-tcon kool en hel gel-id blanke gcëmplo~'t'erci C' n . Derhalvu 
kn.n d e Kumer niet ver,;taan d e verklat·i ng gemaakt. uan het einde van de bt·id clnt t't' 
<'en vermindering van blunke geëmployeerden h ct,ft plaat,; gehad , en wil e t• de liltdruk op 
leggen dat dez0 cijfe t's dnidelik aantoneu dat lH't aa nt,al blanke goën1ployeerden bijna 
verdubbeld is, e11 da.t er een belangrijke vonnindoring hoeft plaats gevonden in de 
opbr.eng»t per ca1Jila :-

STEENKOOLMIJNEN IN DE TRANSVAAL EN DE ORANJE VRIJSTAAT. 

Tijdperk. 
Ve1·koop van 

I:) teenkooL 
Tonnen. 

Totaal Aanlal Blanku 
Ue·ëmployeerden in 

Desembex· van ieder 
jaar. 

-------------·-- -·-·--------------1-----------·--
l:-;te ze;; mtumd1•n van l\J21 

l!l:W 
l!Jl!l 
!HlS 
l!JL7 
l!Jlü 
1!) 1.3 
J !114 

:3,414, ()4:1 
S,l46,J58 
7,-lüO,H7:3 
7,:W5,538 
7,484,32-1 
ü.8!)!),48!J 
rJ,!):J0,35H 
,ï.R5(i..J-8;) 

* ln tli ens l iu Jtmio lU:lJ. 

1,31:3* 
1,20 L 
L,O:lH 

HH L 
H7~ 

Hól 
7~~ 

liHH 

!>u vcrkluring, uol< vervat in du brief, daL dt• \"odwopprij:o per ton van s ll't'ttko(ll 
get>tcgcu i:;. i:-; tni,;leidt>nd zonder kwt~lifikul,ios, sind,; do kosten vutt prodttklil' itt ttll'<'l' of 
miu gclijko verhoudin g :~:ijn venneonh•nl , b!'hnlvl' dut. ool< elP :-;poorvrnt'hLt>n grokr zi,itt 
geworden 

.Mot l>t'tL'<'kking tot uw voor~:~tol dHL betaling terwijl op vedof !!l'UI\K('l't'd h('hoort . tl> 

wonion op h<'i gemiddelde vcrdiende loon, in plaat~ v11n op het loott vnn luu<·ht. op l11·t 
lijdstip dut lwt vcrlof 1-(onomen wordt, wil de 1\:.atnor ct· op wij~.en dnt. t.ot"n d<' Innen 
-;togell , , -erlufioon wt•rd ttitbciaald vol~-t~>nH dl' ,;ehnal vun kracht. to<•n dit l)('tunll>nar w1•nl , 
en nit•t op oen of ander<' lagere st'lmal ; <'ll l1<~l is "lu(·ltt-< biiJik dnt ltei'l.dfdP b<•gin-;l'l 
w01·dt ;_!evolgd wanneer de lonen dnl<'n. I)Prbalvo kan de Knmet' ni l'l 1oPstt•nttnt•n in 
he1· voorstol vnn uw l<'ed cratie. 

lllct betr<'kking tot d o opinie uitgedrukt in hot antwoord van uw Fl'derntit• dut. de 1111 

vvor·gl':-;toldo rcclukti€' VOll lonen slechts ongt'Yel'l' een Jll'l111Îe ['Ct' tnn '1.()11 beclrngon. l'll 

dtti reelukties boltoren te heginnen rnet de hoog,;tbt>tnalde in plaats vtUI dt· lnog,;t.betmddc·, 
wen;;t d<' 1\:t~~ner met nadruk te verkineon dat d P J)QRitio Yan dE' ;-;tcenkool hnnclel zodnnil! 
i:-; dat rPdukti •;; algeml'<'n zullen moe ten wor(len toegepust wanneer 11 ten de hnmlol wens t 
to behoude n, en dut ponnies per tm1 ton slotte cl<' bC':-;lis"encle fHkt.m· zttlll'n zijt .. 

De ~:~toenkoolmijnen in hun gohcel stuan tegenover twoo uitweg<'n. Indien zij 
voortgaan te work en op d e tegonwoordigt' kleine marge, moeton zij hun opbrPJlg»i 
bop erken tot de bchoeften van de "bost betaalde" handel, en aangt'ziPn tonnP-autttal 
con bolungrijko faktor is bij d e kosten van produktie, mo t een dergelikt' beperking 
onvel'lnijdelik medebrengen een verhoging van d o kosten per ton, dat op ~ijn 
beurt wederom een bezwarende last moet zijn op alle andere industrieën diP voor hun 
b ezigheid ste nkool gebruiken. en leiden tot dC' schepping van werkeloo::lheid. Een 
gedwongen gE>dragslijn van deze aard zou noodlottig zijn, niet alleen vom· degE>n n 
die betrokken zijn in de produktie van .-teenJwol, maar ook voor het land in zijn geheE>l. 

Do andere uitwE>g is om een vennindering tewoE>g te brengen itt de produktie van 
;;toenkool, n om de bC'staande handel tt' behouden on zelf8 uit te breidon ; en dus werk· 
verschaffing op de steenkoolmijnen, de spoorwegpn en de hav0ns, en op Ît'der<' inclnstJ·ie 
die ;;teenkool gebruikt, te handhaven en zo mogelik uit te breidt'n. Dit l<an alleen 
worden bereikt door do handhaving e11 d0 uitbreiding va.n cle overzee ha.nclel, E'n om 
dit te doen moeten de prijzen laag gE>steld woniC'n ten einde dE' were-ldkompetitie te 
kunne n bestrijden. 

In verband hiermede moet in ' l. oog worden gehouden dat handel die eenmaal 
verloren i~:~, moeilik kan wo:rden terug verkregen, C'n dat do kosten van olie brandstof 
zo verminderd is dat dit een zeer belangrijke konkm·ent geworden is, speciaal in havell8 



in landen waar geen of slechts wenug steenkool wordt geproduseerd, en het is juist 
met di!' lànden waarmee!<' oen handel in steenkool kan worden opgebouwd en gehand
haafd. 

En het i· juist deze .tweede uitweg die do steenkoolrn ij nen zich voorstollen te volgen. 
Zij zijn niet bereid om stil te zitten en toe te zien dat al die steenkoolhandel die zij hebben 
op~ebouwd naar andere landen zal afdrijven. en indien zij falen do handel buiten <i<' 
LTnie te behouden en uit te br id<'n. zal dit zijn door oorzaken buiten hnn heheer. zoal,; 
spoor on zee vrachten. 

HPt antwoord van uw Federatie is teleurstellend voor de Kamer, ,·oor zover dat. 
ofschoon de ekonomiese positie van do steonkoolhandel woorclPiik en schriftejjk aan 
U werd nitgelegd. deze geheel en al ;.;c-hijnt te zijn genegeerd. 

Om te zeggen dat het punt Yoor een reeluktie van Jonen OL> de ste!:'nkoolmijnen 
·· niet bewezen" is, is een ontkenning van de positie van de handel over de gehele wereld, 
en van al de onafhankeliko gezaghebbend<' inlichting die ovE'r dit onderwerp bPsehikbam· 
zijn. 

ZoaL in vorige korrespondentie vermeld, de \'OOI'uitziohten met betrokldflg tot 
de overzee handel is zeer ern tig, en wordt al spoedig . !echt-er. Tussen de lste en 24stC' 
Oktober hebben de vijftien ><teenkoolmijnon die aan de Kamer aangosloten zijn, g<'
zamenlik niet, mindor dan 84- werkdagen verloren, wegE'ns de afwezirtheid van bestellingen 
L•oor steenkool, geheel en al afgescheiden van staking van werk door tekort van wagens. 
die ondervonden worden toen de bestellingen zeer talrijk waren. Aangezien de blank<' 
g<Jëmployeerden volle tijd wordt uitbetaald ten opzichte van de bedoelde stakingen. 
wordt de verminelering van handel voor HOmmige steenkoolmijnen een zeer ernstig<' 
zaak, en zullen zij, tenzij een verbetering kan worden bereikt, binnt'kort verplicht zijn 
om op een meer b perkte schaal tE' werken met minder personeel. of missC'hien binnE'
kort moeten sluiten. 

Met betrekking tot de laatste paragraaf ,·an de brief ond r beantwoording, wenst 
de Kamer uw Federatie er aan te herinneren dat hij in zijn brief aan U van 27 September 
oorspronkelik voorstelde dat de drang van omstandigheden vereiste dat de reelukties 
van kracht. zouden komen vanaf 1 November 1921 ; en nn te vragen dat uw Federatie 
zulke stappen zal nemen, als nodig worden bevonden om de gehele positie, zoals in 
deze en vroegere brievt"n uiteengezet, duidt'lik voor tC' leggen aan de mannen. en zonder 
C'nig ,·order uitstel. 

LTw diPnsLwillige. 

,J. BOYD, 
Assistent Sekretaris, 

Departement van Arbpid. 

W cderom werd op 18 November 1921, de volgende nadere brief ge
zonden aan de Federatie :-

TRANS V AAL KAMER VAN MlSNWEZEN,. 

i:lTEENROOL:mJNEN Ko~uTEE. 

De Algemeno Sekretaris, 
Zuidafrikaanse Industriële Federatie, 

J ohannesbnrg. 

ÛEAC'HTE HEER,-

Johannesblll'g, 18 November 1921. 

LONEN OP STEENKOOLMJJNEN. 

Verder op mijn brief van de 16de van de maand, deelt hot SteenJwoJmijnen Komite(' 
nu mede het navolgende overzicht van hrm houding met betrekking tot de voorgestelde 
reduktie van lonen. Zij geloven dat door een duiclelike verklaring van feiten, mis
verstanel en overhaaste handelwijzen mogelik kunnen worden voorkomen. Het Steen
koolmijnen Komitee heeft tot doel de produktie on het aan de markt brengen van steen
kool. Al heel \'l'oeg in dit jaar voorzag men de daling in vraag on in prijzen; zij erkendon 
dat do markt dalende was. In J ulie, bevestigde de lokale stotmkoolhandel, zow 1 in 
't binneland als ook overzee hun vrees. Op 26 September, sclu·eE'f het Steenkoolmijnen 
KomitE'e aan uw Federatie, vcrzoekende om een konferentie over de kwestie van lonen, 
en dezE' konferentie werd gohouden op 4 Oktober, toen oen algehele bosprE'king plaats 
vond over do gelwie positie. Op 8 Oktober deelde do Kamer zijn voorstellen in gt'
:;ohriJte mede, en op 22 Oktober werd van nw Fecloratie een antwoord ontvangen, hande
lende over zekE'rP van cl<' opgebraehtf' punten. Op deze brief antwoordde de KamE'r 
op I ~ovpmber, pn t.ot op heden lweft men ni!'t enig verdor antwoord van U ontvangen. 

Hot schijnt dat de geëmployeerden van elf' steenkoolmijnen niet volledig beseffen 
do ernstige daling van prijzen van steenkool in enig produserend land, noch dat wanneer 
Zuid-Afrika zijn overzee handel zal behouden en uitbreiden, een opoffering ongetwijfeld 
dient te worden gemaakt door allen die daarbij betrokk~n zijn. Om de zaken verder 
te helpen heeft do Spoorweg Administratie oen aanzienlik gedeelte van zijn óorlogs-
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verhogingen op vrachtprijzen opgeofferd. en do produ~:;oe{·clers hebbon z<•lfs nog grotc!'l· 
opofferingen gemaakt in de prijzen aan de mijnput, met het oog om zo mogCilik allf' 
handel te behouden. 

Tot op vandaag hebben de werklieden op d steenkoolmijn<'n niets opg offerd 
van hun vcrhogingen van lonen. Van hen wordt nu verwacht om dit t.e doen. en het 
;;ohijnt dat zij het onvol'mijdelike 11iet in vriondc•like zin onder de ogP!l lnmnen zien. 
Dit kan zijn door het feit dat zij ni t voldoende hekend zijn met de algenwnp hanclel. ·
konditie,.; die nu bestaan. en m gen in het geloof verkeren dat zij alll'en degf'l~<'n ~~:ijn 

die tf' lijden zulion hf'bhen. 
l>f' vif't' voornaamsic O\' erwegingt'n die• lwi f-'tC'enkoohnijru•n KomiiN· hf'bl n 

geelwongen handf'l nd op te treden :.~ijn :-
( l) D0 verminelering ,·an de bu:itclandsc> ;;teenkoolhancif•J. 
(2) De vcrmef'rdering van elp kosten van produktie. 
(3) Aangc>zien de lonen van de steenkoolmijnen goëmployef'rden verhoogcl werciC'n 

omelat cl<' 11evC'n;;ko. ten groter werden. is 't slechts billik dat. nu de lf'\·en!'l
kosten gerlaalcl zijn, ook hun lonen zullen worden verminderd. 

(-!) Hot. feit dat cl vooruitzicllt<'n van de steenkoolhandel nif't allf'en niet \ ' l'<'l
belovencl il'l, maar zelfs hach lik. 

Derhalve vroeg het Steenkoolmijnon Komit<'f' de aanneming \"an 'On aflopende 
scha!il voor de toc>komstige herzie~1ing van lonen. gcbal'lC'erd op do stijging of daling 
van dl' loven. kosten op een schaal, zo nauw mog<'lik overeenkomende met de . tijging 
of daling in .Johannesburg on omstreken. :.~oal:; gepnblisecrcl door de Direktem· van 
Census, en dat in plaats van de :f:::1 por week ' 'erl1oging, toegestaan in AugustuR 1920. 
in de plaats zou wordon ge. ield, voor een werkman, zonder die verhoging. verdienende 
:Ws. of ml'cr per ;;cliaft, een ver meerelcri ng van 4-,.;. per schaft ton aanzien van dP Perst<' 
:20 porcent vcrhoging ntn levenskoston, en daar-onboven een verhoging van 6d. 1wr 
schaft ten aan:.~i n van iedere 3 percent vermoerelPring of gedeelte' daarvan bo\' f'n 20 
twrcent, totdat (op .)6 percent) een verhoging van 10 .. was bereikt : afwijkingen binnen 
deze grenzen niet onderworpen te zijn aan schommelingen van de lcvenskosten. maar 
te worden overwogf'n indien en wanneer de nooclzakelikheicl daarvan zich :.~ou dot>11 
gevoelen: andere ldas~:; n van geëmployeerden tC' word n behandeld op min of meer 
gelijk ·oortige wijze. Bij toepas~:;ing van deze ;;chalC'n, zullen de lonen iedere drie maanden 
worden herzien, on zullen worden gebaseerd op de gemiddelde cijfer van levenskosten 
van het op één na het laatste voorafgaande kwartaal, zoals gepublis erd cl oor de Direkteur 
van Ccnsufl ten opzichte van .Tohannesburg en om. treken. Dus, aangezien de ge
middelde levenskoRten geduTende het kwartaal April-Junie, 313.1 percent bedroeg, 
wordt voorgestold dat de verhogingen ten opzichte van dat cijfer zullen worden toP
gepast godmonde hot ovm·blijvendo tijdperk van dit jaar. Bijvoorbeeld, iemand wien,.; 
loonschaal 20s. por ~:~ohaft bedroeg en die nu om rede van do :f::3 per w ck vcrhoging 
30s. per 1:1ohaft ontvangt, zal in plaats daarvan ontvangen 24s. subRtanti f loon, plus 
:~s. ten aanzien van elf' verhoogdE' levenskosten b ven de 20 percent, makenel E'en totaal 
van 27s. per Rehaft. 

Uw dienstwillige. 

,J. BOYD, 
AsKiRtenl Sekr taris. 

Departement van Arbf'id. 

Toen volgde op 24 November, cle volgende zeer verrassende brief van de 
Federatie :-

ZUIDAFRIKAANSE INDUSTRmLE FEDERAT[E. 

De As!-listent :::lehetaris, 
Departement van Arbeid. 

1\:amer van l\Iijnwezen, 
,JohanneRbnrg. 

(iEACHT8 lli•:ER, -

J"ohannC'. bnrg, 24 OVC'mber Hl2l 

Re Reduktie van Lollen op Steenkoolmijnen. 

Op pn V<'r·gadel'ing van h t Komitee aangesleid om het bovonstaande Lt' bc·handelen, 
werd ik gelaRt om aan U de volgPncle bPsliRRing mede t<' dPIPn cliP toen genomen werd:-

·• Dat wij cl<' f>Camcr va.n i\fijnwf'z<'n meclcclelon dat W<'gens ck zeer on
bcvredigPnd<' tuud van hun a.ntwoor-d, g<'daleerd 18 .~ovembf'r 1921. clC' Z.A.I.F., 
Oepartemf'nt van :\lijnen, ,·oornomf'nR io; om f'en st<'mming over werkstaking tP 
houden, voor of tegen de aannen1iug vau hun voorstellen." 

Gw di<'nStiYillig<', 

A. CRA \\'FORD. 
Algemene Sekrciari,.;. 
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Daarop nam de Regering de onderhandelingen in handen door het richten 
van een brief aan de Federatie op 12 DPscmber :-

De Sekreta.ris, 

UNIE VAN ZUill-AFJUKA. 

Departotuent van Mijnwezen on Jndu:strieën , 
P1·etoriu, 10 Desemher 1U2L 

Transvaalse Kullier \'RH Koophandel 
(Afdeling tlteenkool ), 

J ohunne~:>l;urg. 

1\liJNHEE.H.,-

Jk heb de eer hiermede 'n afi«chrift in te ;;lniten vru1 'n brief, heden aan do Hekrotaris 
van de Zuidafrikaanse Industriële Feelcmtic vcrzondeJt, op ln;;L van d e Hoogllldde 
de l\Iinj ' ter van Nijverheid. 

De 1:ickretaris, 

lk heb de eer te zijn, 

(UeL.) \VAHJ 1UTON :-l.;\lY'J'Jl, 
tieluoLuris voor l\lijuwczen en Nij \'erlwid. 

[.UlJLAGE.j 

Devul'tement van Mijuwezen en Jndustrieën, 
.lh·ctorin, 10 Desemher 1 U~l. 

Zuidafrikaanse fndusiriöl!' l•'cderutil', 
JoltatmesblU'g . 

.l\11JN.Hl!JEJ~,-

Met betrekking tot do sterruning welke hodeu uitg!·,·oerd wonlt up de sl<'t'ILkuol
mijncn in het distrikt Witbank met betrekking tot de aannauw of anderszins van de 
1\.umcr van l\lijmrezen (Afdeling Steenkool) im:ake vcrminelering van lonen met het 
Nieuwe Jaar, en mot het oog op de mogolikheid (lat ec•n staking zal wordon gehl::;t, ver
langt de HoogEdele de l\linister van 1\fijm,·e~~:en en N.ijvC'rhcicl de aandacht van de 
st1·enkoolmijnworkers te vestigen op de erm;tigc gevolgen voor henzelf, de andere werkers 
t·n het gehele land die zullen voortsprniton uit C'nigc ongewen::;te of onbezomwn daad 
au11 de kant van hen die werkzaam zijn in een ;;tapelindustrie zoal~:> de steenkoolmijnen 
zijn. 

De wereldpl'ij~:> van steenkool is zodanig gedaald gedtuende de afgelopC'n twaalf 
maanden dat do vooruitzichton van d0 uitvoerhandel in Zuida.frikaanso sto0nkool on 
d!l handel in bunkerkolen totaal veranderd zijn. \Vd;;h uitvoer steenkool welke voor
h!'en omtrent ±:4 p<'r ton kostte, cl oet tan:; 24s. plo'r ton . Een dergelijke daling YAI L te 
vcrmelden in elk ander produserend land ter wereld. Tegen do huidige pl'Odul~tiC'
kosten kunnen de Transvaalse mijnen niet Jmnkm·oren in d e markten die voor he11 
open stonden toen de Britse ,;teenkool-prijzen na de oorlog in de hoogte gingen. Hocels 
moesten ingrijpende verminderingen worden aangebracht in de inschrijvingen voor 
nieuwe kontraktcn. Als de Transvaal zijn uitvoerhandel verliest, moet de prijs van 
steenkool voor industrieel verbruik ]Lier te lande noodwendig stijgen wegens de Yer
nlinderi.ng van het tonnage, terwijl een aanzienlik gedlo'eltP van dA nijverheid gesloten 
zal moeten worden, Het is onzeker in hoeverre de Rteenkoolwerkers deze feiten bc
,.;e!'fen, maar wanneer zo daartoe kom<'n houdt de Minister zich overtuigd dat zij er 
de voorkeur aan zullen geven eon onYermijddike en reelelilee loonsvermindering te 
mmvaarden eerder dan een groot gedeelte van de nijverheid voo1' goed gesloten te hebben. 

l\1et het oog op dlo'z ontwijfelbare feiten en de daling die plaatsgevonden heeft in de 
levensduurte, is do Regering van oordcel dat de wlo'rkers in deze steenkoolmijnen een 
dergelijke vermindering behoren te aanvaarden als die welklo' in andere itÎj verheden 
aangenomen zijn. Gedurende het tijdp0rk dat lE'vemnniddelcn in prijs stegen werden 
de lonen op deze steenkoolmijnen in grot!o'r maw vermeerderd dan in andere inclust.ricën 
over het algemeen, en totdusver i,; geen vermindering aangebracht in de lonen van 
stecnkoolmijnwerklo'rs, ofschoon andere industrieën, de goudmijnen ingesloten, toege
~:>temd hebben tot verminderingen bPneden die welke do steenkoolmijnwerkers tam> 
gevraagd worden aan to nemen, en voor ettelik!o' maanden op die grondslag gewerkt 
hebben. 

Met het oog op deze omstandigheden is het slechts billik te verwachten dat, aan
gezien verminderingen in deze steenJwolmi.jnen voor 0nige tijd VPrtraagd zijn, de begill
afslag noodwendig groter moet zijn dan die welke aangebracht is in de goudmijnen, 
ofschoon de voorgestelde vermindering de lonen in de steenkoolmijnen nog hoger zal 
laten als die in de goudmijnen. 

'. 
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ViTaar spoorweg-bP.dienden en anderen genoegen moesten nemen met minder loon , 
opc1at, steenkool te~Pn Pen lager tarieî :;>;On worden vervoerd, is het omodelik van de 
steenkoolmijnwcrker~:~ om te verwachten dat zij in eon bevoorrechte pm;iti<' znllen worden 
gestelel on daL hun lonen niet insg<'lijk,; verminderd zullen worden. 

Indien ongPlnkkig rwijs tot een Rtaking besloten wordt zal de Regering natuurlik 
grhonden Wf'zf'n, in hC't bPlang de1· gemeenschap, oiR C'On geho 1, om hf't volhondPn vnn 
essentiële op<'n hfll'<' dienAten te Vf'l'ZekerE'n. 

Tk heb de eer tC' ?.ijn, 
Uw cliem;twilligC' rlif'nnAr, 

He>kmt.ariN voor Mijnwo:;>;on f'n IndustriPän -. 

De volgende brief, gedateerd 20 DeRomber 1921, werd van de Federatie 
ontvangen, te kennen gevende dat er een meerderheid van 18 tegen 1 was 
tegen aanvaarden van het voorstel der Kamer : 

Zn ida friknan,;e Industriëlf' I<'NIPrntic, 
J ohonnesbmg, 20 D<'Hf'lllb<'r 1921. 

Do WC'!Bclol<' l!f'C'l' .T. Boyd, 
ARsistont RC'krC'taris, Departe>ment vnn Arlwid, 

KmnC'l' van Mijnwezen, 
.Tohnnnc>Rhm·g. 

\Vr•:L'EDT•1T.I•1 H1 •1 1•1R.-

Vl~Hl\ITNDERING VAN LONEN OP STEENKOOLM:I.TNEN. 

Ik be>n ge-last u to laton weten ter inlirhting van de Kamer, dat de HitF;I~tg van do 
J'esento stPmming over de loonsverminde>ring voorgestold door do Kamer con meerde>rh~id 
van 18 togen 1 i,; teg<'n aanname Yan het vom·Rtol der Kamer. 

Indien dP Kamer staat bij de voorgestelde vermindering, bestaat ~r geen hoop 
om ee>n staking te> vormijc!Pn, maar indien do T(am~t· van oorde<>l iR dat een vordC'1'8 
konff't•entie van c>nig nnt kan zijn, houde>n vertegenwoonligerR vnn de Federatie ûch 
aonbevolon voot· f'Pil verderf" bosprPking van de ?.aak. 

Uw dic>nstwillige, 

(Get.) .T. GROOES, 
'Vnnrnc•m0ndP R<'krC'tariR. 

Een verdere Konferentie tussen de Kamer en de Federatie vond p]au.ts 
op 2 Descmber. maar geen schikking werd getroffen. 

Op 28 De. ember 1921 , ontmoette de Minister van Binnenlandse Zaken . 
ten behoeve van de Regering, het Depa.rtement van de Zuidafrikaanse In
du~triële Feèleratie en gaf de Kamer later~ in overweging het geschilpunt 
in verband met de steenkoolmijnen aan arbitrage te onderwerpen. De Kamer· 
waR niet in RtfHl.t toe te Rtemmcn tot deze Auggestie . In verband met haa.r 
weigering om tot. arbitrage toe te stommen publiseerde de Kamer de volgende 
verklaring : 

Bij hC't overwegen van dit ptmt moet in het oog worden gebouden dat dl:. Federatie 
geen gebruik maakte van de voorzi<>ningen van df' \Vet tot Vet•mijden van Indu8tl'iële 
Geschillen, kraehtens wPlke ze een J'aact van verzoening kon hebben gPëiRt om het, geschil 
te ondet'ZOL'ken \'Oordat, de loonsvermindering van kracht wprd. De stE•enkooleigena1·en 
gHven drie 1nnanden kenniR van hun voornemen on1 lonPn te verminde1·en e>n er was 
gelegenl1eid tf' over Yoor ondPrzoek <>n bijlegging vt1n het ge ehil ge<'lm•c>ndC' dat tijcl
perk D e Fedl'l't1tie vort.l't\agdf' de ondorhnndPiingen t>chter zo h111g cl11t do dwnomiC'>'C1 
toestandC'n he>t niet lang<'r mogelik maakt,en ,•oor rle stoC'nkoolmijnen om de hniLPn
spo!'Îge tnriovon dit• toen in zWtlng WRI'<" Il vol te !tonelen. 'Poe te• ,.;tomnwn om zil'h 
nnn de> heslis,;i ug van l'Cll ,;dwiclsrechter te onderwerpen torwijl zo maar Lt> goc>d wi;;tPJt 
dat ZL' niet kond c•n voorLg>llm di<> loonschnh•n LP hc·tnlen zon oneerlik zijn gewet>st V>tn 
smnmige> mijnetl. Nienwnd zal toestl·mmen om zieh lHln HPil sclwiclsr<•chtel'li ln lw
:-;lissing te ond cn\'erprn wanneer lwt mogPlik is ,Jat dC' hC'Rlis.;ing vnn zo C'on scheids
,!r<'l'C'C'hi zijH bc,.;taan zHI vc•rniE>tigen. De stC'PnkoolC'ige>mu·C'n wHn'n bereid nl clt• knnrtc>n 
op dt> t nf(•l t.c lPp:gP n voor CCJJ onpartijdig ondcr:.~;opk of venoeningsraacl. Dt> l•'edf'l'lli i<•. 
N·hter-of,;rlJOon ,·olkomen <'l'Yan bewust dot :;>;e dit onpartijdig ondorzopk kon ki'Î,ÏI-(c>n
he<>ft die> ge>legl'nhPid niet te bant genomfln, mmw elf' Htttking gefm·A<>ord. 
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Op 29 Desemher 1921 , vaardigde de Regering weer het volgende beroep 
nit 

IUXlEJJUXG~ BEJ{OEJP OP ~IIJ .NVi7ERKERtl. 

TOESTAND \.Ai\'" :-ITEENKOOLNJJ\7 ERHE1D. 

REHOEFTE AAX OPOFL<'EHINGEN Bl.J DE WEHKEHS. 

HCHEHPE KONI\THENTlE CEVOELJJ. 

HA..\'DHA\.IXG \ 7 AN OPENBARE DJEN, TE:'\ lNDlEN tlTAKJNG GELAST 
WORDT. 

PttETORL\, Donderdag. - Dc Rcger·ing wemlt de volgende verklaring te doen met 
lwtrekking tot het geschil tussen de eigenaren <lf'r ~tee11koolmijnen en hm1 wrrklieden :-

De Minister van Binnenlandse Zaken onclC'rhield zich met CC'n deputatir van elP 
Z.A.I.F. op hnn VL'rzoek tf>neinde van hen te horen do zaa.k van de stoenkoolwerkf'rs 
met betrekking tot de voor.;Lellen van de stecnko !mijn-eigenaren om vanaf l JanuariP 
a.R. een verminderde Joonschaal van kraeht te maken. Xa een Jangdm·ige bespn'king 
ve1'klaarde de deputatie dat ze bereid waren cl zaak waarovrr hf't geschil , ging aan 
a1·bitrage te onderwerpen en verzochten ze de Minister om het vo01·stel over te brengen 
naar de Afdeling Steenkoolmijnen van de Kamer van Mijnwezen. De l\1inister vf'r
voegde zich dienovereenkomstig tot de heer· Buckle (Voorzitter van do Kamer ,·an 
.\Iijnwezen) en de he r Roy. en legde aan hen het gedane voorstel over. Hun antwoord 
was dat de toestanel van de ~;teenkoolrnij n-nijverheid zo ernstig was dat ZC' de kwefltie 
,·an at·bitt•age niet kondon overwegen aangezien de voorgestelde ,·ermindering het 
minimum was dat nodig was om hen in ~taat tf' Htf'llen in de uitvoerhandel te konkurcrPn 
met (mige hoop op sukses. 

HET BEROEP OP :\JI,TNWJ<JRKERS. 

ln deze om~>tancligheden is de Mini~ter '·an Binnenlaml.·o Zaken door de Eerste 
.'11inistcr gemachtigd geworden om namens ZijnEdele hot volgende beroep nit te brengen 
op de steenkoolworkers teneinde hen de noodzakelikheid op het hart te drulclmn van 
hLm meest zorgvuldige aandacht aan elf' gehelf' zaak te ~;<.;henken voordat elf> toevlucht 
tot uiterste maatregelen genomen worclt. niet alleen omdat vcrreikende over-wegingen 
\'an het openbaar belang in verband met de steenkoolnijverheid op het spel staan. maar 
ook omdat een staking do handhaving van onontbeerlikc openbare dienRten, welke ei<' 
l{ege,·ing in belang van de g rneonschap al.' con geheel gedwongen zal zijn te behouden. 
in gcYaar zal brengen. 

Zoals de mijnwerker,; weten, is het de politiek van do L{egering gewee,;t reed.; gP
dLu·ende een aantal jaren, industriële vrede na te streven door het beginsel van onder
handelen te ondersteunen. en in vele ge,·allen waar een dood pmlt bereikt word. hepft 
do Regering haar invloed gewoonlik ten gunste van de werkers doen golden, terwijl 
drang op do we1;kgevers geoefend word om punten toe tEl gev011 welke zij anders g<'
weigerd zonden hebben in ovf'rwcging tf' nome11. 

i::lCHERPE l\I~DEDINGING. 

Bij deze gelegenheid gevo lt do Regering dat het in tle omstandigheden onmogelik 
en nutteloos is alleen van de eig naren vcrdC're konsessies te Yl'agen. Het leven on 
de toekomst van de steenkoolnijverheid zijn tans in de wecgscho,al. Het wordt aller
wego erkend dat om reden van onze nationale hulpbronnen en gC'ografieso ligging do 
steenkoolnijverheid een van de belangrijkste in de Unie behoort te worden en berekend 
i,; om met verloop van tijd onze voornaam ·te nijverheid te worden, maar wegens scherpe 
konkurent.ie in de markten van de wereld verkeert de industrie op het ogenblik in ernstig 
gevaar. Verre van een vooruitzicht op grote uitbreiding voor on~; te zijn, lopen wij 
gevaar en zijn wij inderdaad beûg de positi te verliezen welke reeels veroverd werd. 
Sedert do bijlegging van de grote Engelse steenkoolstaking werden loonsvenninderinge11 
door de Engelse mijnwerker aanvaard die veel verder gaan dan enigiets dat alsnog 
hier te lande voorgesteld is. Het gevolg hiervan is zo een daling in Engelse steenkool
prijzen dat Zwelafrikaanse konkurentie, zelfs in onze go cl gevestigde uitvoer- en bunker
markten, uiterst moeilik wordt. Er is een ontstellend afnemen geweest in onze uitvoer
handel in steenkool, on de vooruitzichten op een verdere terugslag is in ernstige over
weging. Het Spoorwegdepartement hoeft alles in zijn vermogen gedaan om hulp te 
verlenen in deze buitengewone toestand door de steenkooltarieven te verminderen 
tot een zo laag mogelik sijfer. Het enige a.ltf'rnatief dat ovf>rblijft iR ,·oor rif> eigf>naren 
om prijzen aanzienlik te verminderen. 

• 

.• 
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STEENKOOLWERKERS BETER EHAA ... ~ TOE DAN GOUDl\li.TNWERKERS. 

Tenzij dit gedaan wordt kan onzt> markt verloren gaan en onze stcenkoolnijv •rlwid 
een slag krijgen waarvan ze niet spoedig hcrstel!(ln zal. Van zo een ramp zullen dt• 
steenkoolworkers het zwaarst lijden, maar het is niet alleen hw1 pos i tic die z als patriotiese 
Zuidafrikaners, clif" streven naar de ontwikkeling van ons land on onze hulphronncu 
in allo geool'loofcle richtingen, moeten bostueleren; zij znllon zichzelf ahTagC'n hot• 
zij hot. land als gohe 1 kunnen help0n in dez(l ernst.igC' tocs;tand. Dt• wim;tC'n van >!teen
kooleigf:'naren zijn ov(•r hot aJgemof:'n matig en in vele ge\·alkn zeer Jaag, en een mog(•] ike 
vcrmindering ncler dat hoofd zal do toestand niet in merkb~lrC' mate beïnvloeden. De 
~;teenkoolwerkers, zelfs met elf" voorgC'sl(•ld<' vermindering tot :25H. zullen de volg1•nd(, 
maand nog boter eraan toe zijn clan de werker;:; in de goudmijnen, wier lonen dan 2-1>;. 
Gd. zullen belopen. Wat de goudwerkers bereid hebbo11 getoond te aanvaarden behoort 
inderdaad niet een zaak te wezen voor dP ste0nkoolwerkers om over te st.ak n met het 
oog op het feit dat hun nijverheid. in gelijke maü• met di0 ,·an dr goudwerkrrH, in elP 
huidige orm•tanclighrdcn 0rnstig bedreigel wordt. 

JNCJ'Ii:VAL \'A~ J..;J..:K KTAKINU. 

De stccnkoolwerker·s kunm•n vod bijdrag(•n tot het lwhoud ,-an hun nijverheid 
door in het geliel te vallen met de p:oudwerke1·s in zovC'r df:' ,.;chaal van mijnlonen be
trokken is. De Eerste 1\Iinist(>r doPt het meest ernstige berof:'p op heu om dil te doen. 
Blijven zij in gebreke dit te doen dan zullen zij minder dan hun pli0ht jegens zichzelf, 
lnm industrie en hun land doPn, torwijl zij nirt dl' :;t cun \' an de openbare mening zullen 
genieten. Eon staking onder deze omstandigheden kan slechts rampspoedige resultaten 
afwerpen, die het meeste gevoeld zullen worden, niet door de st0enkoolwerkers zelf. 
maar zal ook de gehele gemeenschap nadelig beïnvloeden. 

Aangezien de voortbrenging van steenkool absoluut noodzakelik ·is voor het leven 
van het gehele land, zal de Regering zich, in geval van een staking, genoopt zien zich 
op alle mijnbestnru·clers, ambtenaren en werkers t0 beroepen om al mogelike hulp te 
bieden die noclig is voor clt> handhaving van de essentiële diensten, niet met het 
doel druk te oefenen op de ene of ander partij betrokken in het geschil, maar t.or ver
vulling van haar cluidelike plicht om in de vol!-!te mate het openbaar belang te be. chermen. 

(GI'l.) PATRJCK DUNCAK. 

Pretoria, 20 Dcsember 1021. 

Op 2 Januaeic 1922, :taakten de blanke werklieden die in de steenkool
mijnen in dienst waren. Het werk werd echtee voortgezet door de ambte
naren en de naturellen. Al de door de gemeen~chap benodigde steenkool 
werd voortgebracht zonder veel moeite. 

Nadat de staking ongeveer een maand geduued had begom1en werk
lieden terug te komen naar de mijnen trots de bevelen van de Federatie en 
hun vakunieR en tegen het einde van Februarie was de positie zodanig dat 
er geen staking meer op de steenkoolmijnen bestond, maar slechts een toestand 
van werkelooRheid. ingevolge de onbekwaamheid van de mijnen om enigiets 
in de nabijheid van het oude personeel aan te houden. omreden van de 
verHlapping in de ~>teenkoolhandel Yoortspruitende uit èle staking. 
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