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Richtlijnen voor het werk van het
Voorloopig Comité voor Arbeiders-Éénheid.
De vroegere, naar politiek en religie gescheiden vakbonden, hebben zooveel
verdeeldheid teweeggebracht en de arbeiders dermate teleurgesteld, dat de
meeste arbeiders deze oude organisatievormen niet meer terugwenschen.
In de plaats hiervan is het besef groeiende, dat alle hoofd- en handarbeiders
één gemeenschappelijk belang hebben : hun s o c i a l e b e l a n g, dat slechts
doelmatig kan worden behartigd, wanneer alle hoofd- en handarbeiders van
eenzelfde bedrijf, ongeacht hun politieke of godsdienstige overtuigingen, een
eenheid vormen in en op de grondslag van hun bedrijf.
Deze arbeiderseenheid in het bedrijf vindt zijn organisatorische vormgeving
in de bedrijfsorganisatie, d.w.z. in de organisatie van alle in een bedrijf werk-
zame hoofd- en handarbeiders, hoe zij ook politiek of religieus georiënteerd
mogen zijn.
De taak van de bedrijfsorganisatie is de behartiging van de economische en
sociale belangen van haar leden in de ruimste beteekenis van het woord en
de practisch theoretische en principieele voorbereiding van de overname van
het bedrijf door de hoofd- en handarbeiders zelve. De bedrijfsorganisatie
wordt bestuurd door een uit alle bedrijfsleden gekozen bedrijfsraad of fabrieks-
commissie, welke ten allen tijde aan de algemeene bedrijfsvergadering verant-
woording schuldig is en dcror deze vergadering kan worden afgezet. De
bedrijfsorganisatie is dus onafhankelijk van invloeden van buitenaf, autonoom,
de door de bedrijfsvergadering genomen besluiten zijn bindend.
De bedrijfsorganisaties van denzelfden bedrijfstak zoeken zooveel mogelijk
samenwerking met elkaar plaatsgewijze, streeksgewijze en gebiedsgewijze.
Ook diene er op dezelfde manier samenwerking te bestaan tusschen de be-
drijfsorganisaties van alle branches, eveneens met de eventueele bestaande
dorps- en buurt- of wijkraden.
Deze samenwerking is noodzakelijk voor de gemeenschappelijk te voeren
strijd om de levensrechten der arbeiders en voor de in de toekomst plaats
vindende overname der bedrijven, industrieele zoowel als landbouwbedrijven.
De bedrijfsorganisaties, de uit hen gevormde comité's, plaatselijke streeks- en
gebiedsraden zijn organisch opgebouwd, d.w.z. ze werken van beneden naar
boven.
Zoo mogelijk worde nu reeds in de bedrijven overgegaan tot vorming van
de alle hoofd- en handarbeiders in het bedrijf omvattende bedrijfsorganisatie.
In bedrijven, waar dit nog niet mogelijk is, moeten de arbeiders, die de idee
der bedrijfsorganisatie reeds aanhangen, zich aaneensluiten tot bedrijfskernen,
om propaganda te maken voor de bedrijfsorganisatie en om, zoodra de om-
standigheden daartoe gunstig zijn, een algemeene bedrijfsvergadering bijeen
te roepen, met het doel een bedrijfsorganisatie te stichten.
De bedrijsfkernen zijn dus propagandakernen; zij mogen zich niet als de
leiders der acties in de bedrijven beschouwen, noch ah leiders der te vormen
bedrijfsorganisaties.
Op bovenstaande wijze stellen wij ons de ontwikkeling der arbeiderseenheid
voor en aldus zal al onze propaganda worden gevoerd.
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Mannen, gij moet op de Aarde maken één bond
Van alle arbeiders cp aarde,
En daarmede het Kapitaal aanvallen
Sn het overfvinne' en vernietigen.

G-ij moet één zijn, gij kunt niet ander», gij moet.
In de fabrieken moet gij u vereengen.
De nood dringt u en de Heerscher.
En de jiachine dringt u.
Maar dan in de stad, in iedere stad.
De nood dringt u en de Heerscher.
En da Machine.
Maar dan in 't bedrijf, in ieder bedrijf
In 't land.
DQ nood dringt u en de Heerscher,
En da Machine.
Maar dan in 't land, in ieder, land,:
Alle t3 samen.
De nood dringt u en de Machine
Sn de Heorscher.
maar dan op de aarde, op ds gansche aarde.
De Machino dringt u en de nood, door haar,
En da Heerschars die gij en zij machtig maakt,
Samen, almachtig haast.
Zij allen dringen u tot de E e n h e i d
3vsr da gansche aarde.

Herman Gorter. Uit "Pan".

. E 6 N O R G A N I S A T I E . . •. r

Ondor do ijzeren hiel van do nationaal-socialistï-
scha contra-rovolutis Trord ook in Nederland de roeds
lang innerlijk vermolmdo an vorkalkte "vakbsvroging
verbrijzeld. Do Nederlandse» arbeidersklasse zou in
de corporativistische, dus fascistischo eenheids-or-
ganisatia tezamen mot de ondarnomors wordon geporst.
Hot N. A. F., deze af zichtalijka caricatuur van socia-
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listische organisatie, moest worden hst instru^auL
van de klassevrede, waarbij don arbeiders do m ~st
elementaire rechten van strijd on actie eerden o. -
nomen. Hat stakings-recht werd opgeheven en met Ci.
doodstraf bedreigd. En terwijl de duurte toenam, wsr-
dsn de lonen door stakingsverbod en loonstop op 30^
peil gehandhaafd, dat voor de brede massa slechts
nood, honger en verkommering het deel was.

De Nederlandse arbeidersklasse wejt, dat zij het
N»A.F.j hot corporativistische, fascistische cndor ••
drukkings .instrument, moet vernietigen.

Naar Londen uitgeweken vakverön:J.gingsbestuu.rders
hebben? tezamen met de eveneens naar Londen uitgewe-
ken regering een plan uitgebroed, dat de schepping
van een nieuwe "eonheids- -vakbeweging" . eveneens cp
Gorporativistisches dus fascistische, grondslag be--
oogt. Terwijl de grondwet - die-man zegt te '.TJ.Men
herstellen •• don arbeiders de vrije cntplcoing vau
hun economische en politieke strijdorganisaties waar-
borgt, tracht iaën van bovenaf, door middel van een
Koninklijk Besluit, de arbeidersklasse oen

dwingen, die de "sociale vrede'
5 mo o t
om de

dat wil
beston--
oo:-log-
van de

tie op te
zeggen de uitbuiting door hot Kapitaal
digen. Terwijl de regering - ais h;
voering gaat principieel het stakingsroclv:
arbeiders, ook van die in overheidsdienst, erkenï,,
tracht zij anderzijds door de schepping van oen cor-
porativistische.dus fascistische eonhc-idsvakbeweging
van arbeiders en ondernemers, de arbeidersklasse te
knevelen en het stakingsrecht te breken.

De regering heeft goedo redenen dergelijke "demc
cratische" voorzieningen te treffen. V'iant de aanvar
kelijk zeer daverende beloften van ruim aangelegde
voedsel- en andere voorraden ton behoeve van het uit-
geplunderde en uitgemergelde Nederlandse volk, zij"
ineen-geschrompeld tot een armetierige 20 r-:"".i >. ̂n
gulden. Voorraden "van goudgalon tot looorr" .j.ef''. . . .
2 gulden 22 cent per hoofd.

Trillen de arbeiders, die door de nazi's uitgezo-
gen en uitgemergeld zijn, die door de "goede" z.vart--
handelende vaderlanders zelfs om hun schamele dis-
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tributiegoederen bedrogen vrordan, niet in de letter-
lijke zin verrekken., dan zullen zij ds scherpste
strijd moeten voeren om hun 3lementairsto belangen.

Maar dan zullen zij daartoe moeten opbouwen hun
onafhankelijke, sterko economische strijdorganisatie.

Dan zullen zij elke regeringsdwang bij de vorming
van hun organisaties moeten afwijzen.

Dan zullen zij over de beste en doeltreffendste
wapenen moeten beschikken,, Dan zullen zij een ornnrik--
bar o 33nheid moeten vormen,,

Daarom mag de arboidersklas;u- zich niet laten vcr-
splintoron in vakken» En evonnin mag zij zich lat on
vordolan naar religieuze of po.iitieks overtuiging»

Do arbeidersklasse- moot als klasso e e n morden
daar, waar zij direct tegenover de kapitalisten
staat, waar .zij de uitbuiting en'onderdrukking direct
aan dan lijve voelt; I_n i. e_t b e d_r i .1 f l

Bedenkt, arboidors» dat gj. 1 mot v er schillend" e vak-
kan in 5ón bedrijf werkt. Beccnkt dat gij tegenover
do ondernemers staat als a '• b e i d_e_r_j55 niet
als katholieken, protestanten, sociaaldóiaaar^tcn,
commmaisten, revolutionaire socialisten of partillc--
zen,

Bjdonkt, dat alle c.rbeidors, hoofd- en hand-arbci--
ders, togenovtr do ondcrnomars slechts éon categorie
vorken, die van de loonslaven, kaar bedenkt vooral,
dat het schijnbare onderscheid dat de ondernemers in
uw behandeling maken er slechts toe dient, u te ver-
delen on te versplinteren-.

Bedenkt, dat gij uw strijd moet voeren in het be-
drijf, dat gij alleen dan een niet te breken macht
vormt, als ge u in het bedrijf allen verenigt. Gij
rnoot daarom maken é •. 3 n o r g a n i s a . t i e van
alla arbeiders, waarbij gij u moet versnigen per be-
drijf.

Dan zijt gij machtig en stork. Dan kunt ge niot
varsligan worden!

Socialiston die -weten dat zé en zó alleen, de
kracht van de arbeiders tot een macht kan uitgroeien,
hsbben zich daarom aaneengesloten om op te komen voor
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de vorming van die machtige eenheid. Ondanks alle po
litieke verschillen zien zij tezamen dit s.1.3 het nood
zakelijke, saambindende. 2iij menen dat zij de b*vrij-
.ding^strijd van de arbeidersklasse het beste dienen,
; door niet in onderling gekrakeel de macht van de ar-
beidersklasse te verbrokkelen, doch door gezamenlijk
op te kooian voor de klars en machtige eenheid.

Verdeeld sn varsplintord zijn do arbeiders niets.
kaar aaneengesloten in eon hecht Verbond van Bedrij f
organisaties, zijn zij oen onvernietigbare kracht.
Om aan de vorming van die macht te bouwen, verschijnt
dit blad.

BEDRIJFSGENQTEN IN HET ENERGIE-BEDRIJF.

Verblijdend was het, dat ons vorig artikel zoveel
instemming gevonden heeft. .Staar toch moetende er
op wijzen ' dat er nog altijd illegaal gewerkt moet
morden. Hij hebban n.l. vele briefjes met naam en
adres ontvangen voor deelname aan de nieuwe Bedrijfs-
organisatie; s.I die briefjes hebben rij direct ver-
.brand. Dit levert nog teveel gevaar op, en het v,as
ook niot onze bedoeling.

Latsn ra het nog eens duidelijk zeggen: G3EN NAAM
SN ADRÏ3 OF PAPIER 4ETISN! Dat komt later wel in ore
de. Nu bespreke zaan op isdcre afdeling, werkplaats,
onderstation of 0.V.-post, mot ambtenaren en werk-
lieden, de oprichting van onze bedrijfs-organisatie,
waarvan allen , lid kunnen worden, ongeacht of hij
ambtenaar of verman is, ongeacht of hij of zij ka-
tholiek1, christelijk, sociaaldemocraat, communist of
syndicalist is. Men wijze een man of een vrouw aan
die zich met ons in verbinding stelt en. dezen ver-
richten de eerste werkzaamheden die nodig zijn om
direct n& de bevrijding over te gaan tot oprichting
van SSii B3DHlJFa-OfiĜ I3ATIE.

Allen dus aan het ?.erk voor de BSNHEID IJS' HST
l



.ir vordt de laatste maanden vooral van burgerlij-
Ir. e zij-de druk gesproken en geschreven over bedrijfs-
o r a n i s a t i e Zó druk selfs, dat het een verdicht

Ier i. j 3 en ?n men s ich n:' at zonder eni»6tint j -3 go.
verbaairuj g&-at afvragen, 7?aar nu cpoons 5-1 die
donrijkdoa vc.ndc.an komt, nadat mon vier jj-.r.r lang
hard ijkki^ h^t stilzwijgen böv:a:;.rJ hosi t , Nu de oor-

d-r-rscn opco-zis ^;ct,ïci c-n;ici& loo].;~c, v.ordt,
ds

e gedachten rorde^ door elkaar
chier cnont™1r..abaar en d J . k v i j L s -

r1, oi oude en ni
gehaspeld to'* een
cr.b agri.iy el i j k "•:oordenkla,T3n. Ook ~n vooral ovei hst
begrip " o'-drijf oorganisa'Lie" -r orden zoveel T?an- en
~aanb37,ripi-en naar voren gebracht, dat het meer dan
ooit nodig geworden is4 hieromtrent ö^is kl^re 7."ijn
t s s ch-.- siken.

Kot begrip I1b8d..'i.]fs-organisatiei! soals vrij dit
piopag?r3n en dat door staods groter groopen arbel-
d3rs aanvaard r o r d t , is al hcal ?envüudig«.

Hat gaat uit van de funeste invlo-adj aie de ov.da
vakorganisaties op dn strijd voor '1.3 levonsroeirccvj
d or ar b c- id c r s g ohad h sob sn ,

Do vcrdecldhoii on d?, ondorlingo b c-strrjding hob-
bon v.3jl vorrarrrsrg gozaaid, v ?c-l aibr.id^rs z i j n hier
door cntgooch&ld; -/sol cncrgio v'.crd vcrsvild, vc:-;l
krachten g.ing::n te loor jn h,;- 1 uitcindol^xi r;-sultagt
van dit bijna aiisladig ^oharravrar v.as nihil., ïTiots -.T^r
•3 r bor iikt , intogcndool ? \'ool ging er verlor on, r.at bo-
houiin had kunnen ,:n aiooten bli^yin. Al dosc vakbon-
deu haddon a i c ha .j l f cv ..r- luid, : r. d j praktijk J.aran
zij o:)n rein voor d.: j:jnh.;id ^n da strijdbaar-
h:id van d-c arbeidai sklass j. Als 33: oon gedachte
3;vüJ2n go;d is van all. arb.:-id;'rs dan is hot v e l doz?
dat al dat oud a 3n vor^ordono niot m^or mag horrij-
za.i, H,?t behoort tot cc-n ovor?/onn-n t i jdpork, do ar--
j j idors hobbon hicrmc? afgedaan. In de plaats van ds
oud:; v ^rSi/lintaring zal moc-t^n kom;-n d-5 ^Gnho
allo arboidrrs, ongeacht hun godsdienstige an
ti.:^;; ov-irtuigingsn, in ds bc-drijvcn -,7aar a i j rarkon,
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waar zij hun dagelijks brood verdienen. :T&sr zij esa
groot deel van hun leven doorbrengen.

D&ze eenheid van alle arbeiders in ds bediijven.
is nici't gekunsteld., zij is gesn ina&brerk, geen fan-
tastisch bedenksel, maar leveude '~e2rkeli.jkht.id.

Vooral in deze oorlogsjaren zija de arbeiders aich
van han eenheid be7?ust geTvordéa, Overal groeide de
onderlinge saamhorigheid, de solicLEïXteit, het besef
van eenheid, Oude schsidings-murea ord^n omverge-
haald,oude politieke twisten ~erden vergeten en voor
goed begraven. Ook de door het kapitalisme mst alla
kunstmiddelen in stand gehouden ver-.^sldjaald tussen
hoofd- en handarbeiders, tusson technisch en uitvoe-
rend personeel vervagen gelukkig aiosr en maar.

Ds 3onhsid groeide horizontaal, tussen de arbei-
ders van cén zelfde soort of groep; en verticaal,
tussen do diverse lagen van arbeiders,.

Deze arbeiders-Gonheid uit zich op de volgende
«rijze:

In ds bedrijven, waarin reeds van gümserschappelij-
ke acties sprake is gov^eest, zijn ds bsdrijfsk<*rnon
ontstaan, iraarto-j de meast vertrouwde on aotiöve bo-
drijf sganoton böhoran. De bedrijf s k er n v. n kunnen an
mogsn zichzelf nooit bsschou^sn als ds strijdleiding
van het gjzamsnlijko personc-ol, zij moeten het ciri,-
staan van aan bedrijfsorganisatie voorbsrsiden, die
hot gchjlo jjcrsoneel omvatten zal. Pas als deze ba-
drijisorganisatio tot stand gekcjnea is, kiest do^o
haar eig2n loiding.

7; a t behoort nu tot d 2 taak van d-s bcdri jf sor&ani-
satio?

Zij zal de sociale en sconorois-cli • belangen van de
bedrijf s genot en tegenover het patronaet hebben tg be-
hartigen, te verdedigen en veilig t s stellen.

Zij zal opkoiaan voor behoorlijk* lonen, gunstige
arbeidsvoorwaarden, esn aanvaardbare vavaniie-, zie-
kengeld- sn pensioonsrsgeling, an^.

Zij zal ï;aken tegen onischtvaardig ontslag, on-
billijke tariövcn, tegen alles «at aifirt ds arbeiders-
rechton in strijd is.

Daarnaast, on dat niot in da laatsta plaats, zal
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•ia bedrijfsorganisatie zich technisoh, organisato-
risch an principieel voorbexai. isn op de overname van
hst badrijf, v.ani in e sa hopanlijk niet al, te ver
7or.vijiarcLc toekomst zullen de arbeiders geroepen zign
tot nat b e1" s er van de prodactiaraiddolen. Dit vergt
grondige v^orbarsiding, .vaar voor do badri jf sorg&ni-
satis hot £.c.nge; ozon apparaat is. ïot zover in kort
bastjk onze opvattingen ove-r bedrijfsorganisatie,

.ïanne-cr T. i j over bedrijfsorganisatie spre-kan en
schrijven, bedoelen Te dit ea niots anders. '

~ÏÏB zullen nu onder ds loapa nsmec., v.at
anloren onder bedrijfsorganisatie vor-
sta,an en in Tfolko opzichten dis and ar e
opvattingsn volgons ons onjuist zijn..

All. -roerat dan do schone plannen, walka ds Nodsr-
1 and s -3 ragoring in Sngoland diona&ngaanda koestert
on dio hi,.r te landj door do vroeger 3 vakbondsbo-
staardars rcids ijvorig gopropagcori v.-orde-n,,

ji3n Ti'il volgons buitenlaads voorbaild hot econo-
misch l cv on splitsen in oon aantal "bedrijf sschappon,
b, v, dj bodrijf ss<)hap Vcrkjjr, de o ;drijf sschap Voo-
dings- ja. Genotmiddelen, dj bedrijf sschajj Beid- en

-jZQn, do bodrijf sschap Papiorver:. erkcm-

elk:- b_drijf s schap komen bedrijfsorganisaties,
e allo arboid^rs on patroons behorexn .?-n raar-

van h^t lidmaatschap verplicht is, I'-d-rc-en is dus
v.,rplicht lid van 2ijn br^ri jf sorganisatie , zoals hij
lid oio ; t zijn van zijn ziekenfonds.. Op dez-lfd.? r.r,zc
als de ziekcnf ondspromio zal de contributi-r voor do
b ,-drijf sorganisati'; op hot loon ::ord.m gokort. Even-
min als bij hvt ziekonfon.ls bestaat ar bij die bc.dr̂ fs-
organisatio controle of ondez .'ggenschap van de l?don.
van ondir-a op. Hst bestu ar van de reg-eringsbsdrijf s-
organisatic zal beistaan uit vortogenTOordigcrs van do
vakbonde-n, van -da patroons e-n van de regering.

3r aulliu drie vakorganisaties toe-golaton r.orde-n:
de christelijke, do katholieke; on de "humanitair s" (de
vroogore. modorno) vakbc-''3giag. Bet lidmaatschap van
de vakorgaaisatia zal geheol vrijwillig zijn. Theo-
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retisch zou men dus door middel van het lidmaatschap
van ó-5n dor vakorganisaties invloed kunnen uitoefenen
op do kouze dar arbeidsvertoganToordigsr^ in di 5 be-
drijf scr ijanisatie. Theoretisch, alleen maar, vant ;. e
.:eten iamaors, hoe or in do grot3 vakbonden gesold
".-erd mat da moest jlomsntairo begripp.-:: van voroni-
gings-de-ffioc ratio.

Dus deze bedrijf s organisaties ontkent de klasson-
strijd en beoogt do verzoening d;;r hlassi.-n-togonstal-
ling'Jïi; pr^ciis ioals hot fascisme o a nationaal- ̂ oci
s.lismo dit zeggen to "illeia. Maar praktisch komt 3311
.l.rgclijko door do- staat ohd:-.-rnO:flon varzo^miagspo-giiig
njcr op knjvèling van dj atlfs.tandig^- arbsidarsstri.ld
•5n op j.;n mat, voeten treden van i.v primaira arb...ddors-
b.- langjn,

De^e r.e^eriügsplannen rieken ons te sterk naar de
corporatieve gedachten van het Italiaanse -fascisme.
zij zijn lang niet van vreemde,, verderfelijke smelten
vrij te pleiten,

i\Tiet genèeg kan tegen dergelijke fascistische po-
gingen ge^aarscha.rd r orden, 3 i j vormen esn groot ge-
vaar .

Men rnoat zich in dit verband verbazen over de 3re~
tige bereidheid , .".aarmea de vroegere vakbondsbestuur-
ders op deze rageringsplannen zijn ingegaan.

.ï/iij stellen naar aanleiding hiervan slechts-ds.
simpele vraag: "'Hat -.veegt bij U zwaarder, het her-
stel van de'oude bonden en baantjes, Óf da vrijheid
en hat rscht dor arbeiders om voor hun eigen belang
t o vachten?"

Voor arbeiders kan het antvroord nooit dubbelzinnig
luiden: Aij zullen onverbloemd hai laatste kiezen.

V R A SE N.

Als 73 met 1ldit blad : erken, /orden ons telkons
vragan gostcld, dio betrekkinv hsbben op da sonhsid
in do bedrijvaa, d j badrijfs-organisatis, dis "ij mo-
nen dat komen móet an komen zal.

Het vjrlangen naar eenheid is ondor d:- arbeiders
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al g33i33Ji aanrezig. Lettsrlijkovaral zijn arbeidors,
dia 3r ovar riadsnksn, die zich s en bosld proberen ts
vormsn van de oenheid dia z i j rillen on z-ich. 'afvragen
langs Tolkc : 3g die 3;nhoid te boreiksn is. IS a t do'
ósn dankt, v-srschilt nogal oons van :/at d j ander zich
voorstelt, boms' is hot slechts oen schijnbaar, over
bijkoaistiïh&den lo.to.ud verschil, maar soms is hot ver-
schil diopgeand, .^aat het ov?r do hoofdzaak, , on zegt.
d v 55n ja en do and: r n o on.

Hot is vknz olf sprokcnd an onvermijdelijk; dat do
ido„ van de arbcidors-oc-hh-jid in do bodr i jvan , z o - -
vc-1. vra.jjon naar vorjii br-;ngt on zo ' f f i s l varschil op-
].3V3rt„ ,.£.nt hc-t is voor dj mai-'st^n van ons nog nicu-;,
rn hjbb'on er hi sr no.ï zo vr.3iai-3 van .gazion an de ^3-
holi jon^o p/jncrat'ie is zo i'ood als. niet op ds hoogta
Vfcin d.1 strijdvoroion dio ia. d.j laatsto tientallen j aj>
ronrsn opkv. uaisn ;-n ;.aaruit "ij voor do kojasndi' strijd

l kunnen l oran-,

.Vij »t3llon ons voor, op do vragon di ,- ons bcrei-
k3ii, oon zo duidr l i jk inogolijk antwoord t-.> g oven -on
mocht h3t zi jn, dat ^o --on vraag niot b ja.nt~oord -n
kunn_m, dan zull jn ~:-. ?'r ons nist w^i 3:'n Jantjo van
l :;id :a van. af makon, ma-', r g-jTO.on zo^gr in : Dat r; ten
•-3 n i^ t i

Om maar :• :n& m;t dio laatst ?;ono;mdo soort vragon
to bj-jinnon:

]_: ^°° za^ ^° toostend 'hi:-r zi jn, als de Duit-
se- bezett ing «33 is?' jiupt hot ooj op d: aio--

jclijkh;don ve.n hot ontstaan v-hn d r _ ^:;or3.-.nis^c<rd?
oonh_id in de bodrijvon id h-.-t toch van ^root bolong
dit t j ~jtcn?

ANTWOORD; If t i j vrbton hot ni3t iio procijs . 3n ~ i j mc~
non: Niama.id T.- 33! hot. ?vant niom?-.ad itont

do .prottj V£.n do kracnton dia dan loskomsn, nism'and
•,7.0'ct z :lf s -at :,r dan van do bodrijv:n, van onzn
Toonpl-i-itso-n no j Ovcroind staat.

Toch TT3tcn va ::r ~cl iots van. ?. -o b3dool3n niet do
b?.vrijdingsroos of de or-ïnj^roos , waarin do hol o bur-
^rrij :m misschien :>on groot dctsl van do arb^idors
zil vjrkorrn. Dat is maar ,ïv.->n, dr.t ga^t gau" gonoog
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voorbij en daar zal .:el een evengrote kater op vol-
gen. We bedoelen de ellende, de armoede en het gebrek,
de zorg om van de ene dag in de andere te kunien le-
ven; die blijven en die -orden nog groter. De toestan-
den in Italië, Frankrijk sn België komen hier ook. 3n
vr« kunnen sr grif van op aan, dat die ellende zo goed
als uitsluitend op de arbeidersbevolking zal drukken.
De bourgeéisie met haar geld en relaties zal zich wel
redden, zal zich "el redden, zoals altijd.

Geld hebben ds arbeiders niet en de enige rela-
ties die ze hebben, dat zijn de relatito met hun me-
dearbeidars in het bedrijf, in de arbeidsdienst-co-
lonnes of aan de stempellokalen. De ellende drijft
ons, arbo-idors, daar tot gezamenlijk overleg, tot
h<st uitspraken, dat -:ij gezamenlijk mosten optreden,
dat ïsij dat als ssn eanhc-id, als geheel personae!, a
als g'jhalo colonno of arbeiderskamp goorganis Dord moj-
ten doan onder z^lfgckozsn leiding.

De arbeid. rs-3onhodon dia zo ontstaan, m03t3n om
~.?rkelijk stc-rk te staan, zich oiöt elkaar vjrbindon,
grotc-ro aanhodon vormen on zo do organisatio van onzo
gozamonlijka krachton, die1 nu zo hopsloos vsrdoeld
on machtoloos zijn, tot 3cn ^onsgozindo, goorgani-
s:-ordü arboidersmacht mak^n.

vïij menen dat dit absoluut nodig is, dat sr geen
andere .v 3 g is voor ons om ons tegen de ellende en do
ellende-brengers ta verreren. 3n .vij zijn vast over-
tuigd, dat de arbeidersklasse, misschien eerst slechts
hier an daar, maar op dan duur in haar overgrots meer-
derheid, deze vreg en deze enig 3 vorm om als een een-
heid te strijden zal kiezen.

ioals wij reads hiervóór zeiden: tfij kennon niet
de grootte van ds krachten die straks loskoman. 'V i j
vreten niet in hoever de arbeidersklasse in de eorste
tijd raeds instaat zal zijn haar krachten samen ta
vatten, maar v;ij zijn zeker dat zij er een bsgin mee
zal maken, ïïij "votan ook niet precias, Tat de bourgs-
oisia aan eensgazindhaid voor don dag zal brengen. Het
is in dia kringan lang niot koek en ei. De verschil-
lende belangen-groapan vorhoudon zich onderling, ook
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hier in lv -a-:,rland, als de ene k^olaf snijdor tot de
andere, fan -00 ffie het kortste mos heeft . Er zal
nog heel "':at bij do bourgeoisie onderling uitgevoch-
ten ..tiootc-n rordon, voor z e hot or ovor cons zijn,
hoe d3 buit moot ;voi:doïi verdeeld on vooral, ".rolke
portie sik zal krijgen van da uitbuiting dor arbeiders,

Ellij verdeeldheid onder de heersers is 'r3,>kom en
m o u t bc nat vord:jn om als arboidcrs-oonheid kracht i -
ger 3±> t3 trodc-n. Maar v; o moeten op dia vsrcuoldhsid
niot tovocl rskanan. Zodra d j arboidois voor zichzelf
gaan op tvsdcn j zodra zij door hun jjnh.id o -;n macht

to vormon, /.-ordon door do kapitalisten d3
K dia zij onderling hebben, cpzi j gazot on

on zij c6n front togca ons. ': ij aioatan rokanon
op olkaar, cp do no^d die ons na. " elkaar toodri jf t ;

op d j .jonh.-idsiTil d i3 ook. in ona . "boJrijfs-kameradon
slaiaiort, ï ï i j zul lsn, vooial in aet b?,gin, 730! zrak-
h3d3n hobbon; Tij zul l on v c 31 fes ton makon, maar mat
do arboidors-oönhoid in d? boo r i j v -n , zijn 'ij op do
school 7ras.r allo fout-on vrord.;.! &fg:lo'ord: D; school
van hot z :.lf-doon!

?iat ar komt als do Duits . bozct t ing v: .3 g is? H:t
bogin van de fo l s tc klass.;-r v t r i jd tussdii Kapitaal en
Arboid . üat er komt z i jn p-j-;ing-:n van h:t Kapitaal om
ons good ondor do duim t - i k- ijgon on allo mog^-lijks
list 3n b jdrog om ons m:. t j n surrogaton-aonhoid to
boduvalon. kaar ook kom*, daaz tsgoriin, do sto^ads /foor
hc-rhaaldo aanloop dor ai. boid-.jrs na^r g 0^13 ons chap po-
lijk J actie, naar ^crkol i jko jjnhcid d o ar on voor

VRAA'j ̂: Jullie zcggon, dat de arbeiders, om tot
eerhoid i:-i het bedrijf te komen, hun on-
derlinge vcrschillon, ook hun politieko

verschillen, opzij moot BH zetten,. Maar ??at d;> bedrijfs-
organisatie-doet, is toch eigenlijk ";ók politiek?

A:TT;vOORD: Hot is maar, rat man onder "politiok" ver-
staat. Het -*voord .?ordt in vorschillc-nde

betakanissen gebruikt. B. v. het staatkundig streven
o ja parlementair c partij T/ordt gonoamd: do poli-
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tisk var» die partij. En het doel van zo'n partij is,
hst veroveren van de politieke macht, d.w.z. do ver-
overing van de machtsposities in de staat, het bs-
zetten van de machtsfuncties door.de leiders van de
partij, om van daaruit ds bevolking te regeren

Dat kan de bedrijfs-organisatie uiot en dat wil
ze ook niet.

Zij kan dat niet, doordat zij in het bedrijf do
samenvatting is van alle arbeiders, dia vaak poli-
tiek geheel verschillend denken an hö.?l verschillend
politiek georganiseerd zijn, maar die door ervaring
wijs gemorden en door do nood daartoe godroven, eons-
gczind, als oen eenheid -illen optreden voor hun ge-
meenschappelijke belangen. Ondanks allo verschillen
en over allo verschillen hoen,.

"Politiek" wordt ook wel genoemd, het gemanouvreer
en gskuip van vroegere politieke groepen of organi-
saties die voor een groot deel verantwoordelijk zijn
voor het gehakketeer en getwist en de verdeeldheid
onder de arbeiders, omdat ze elk voor zich hun haan
koning willen laten kraaien en over alle anderen de
baas spelen. Dat soort "politiek" bedoelen velen, als
ZQ zeggen: "Ik doe niet aan politiek", of. "Aan raijn
lijf geen politiek!" Zodra de arbeiders in de bedrij-
ven tot eenheid van optreden; tot bedrijfs-organiëa-
tie komen, zetten ze welbewust dat snort politiek
buiten de deur. Sn ze zullen niet gedogen, dat de
één of andorc politioke partij of groep do hand logt
op hun eonhoids-organisatie. Niet oadat ze allemaal
tsgon zo'n groep of partij zijn, (de één vindt hem
misschien goed en de andere verkeerd), maar omdat
zodoende meteen de oenheid van al]2 arbeiders ds nok
omgedraaid zou zijn. 3n ook, doordat meer sn moer
het begrip zal groeien, dat de oonheids-organisatie
in hot bedrijf, niet de slippondrager van wi-3 ook moet
zijn, maar dat het broodnodig is, ja op den duur sen
kwestie van leven on dood, dat wij in de organisaties
die v:ij in hst bedrijf zalf maken, zélf moeten oor-
delen en beslissen. 3n niemand anders. Hoe zouden wo
good karman strijdon, hoe zoudon wc als één man voet
bij stak kunnen houden tegen het ondornemerdom, als
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hot niot on:;o eigen zaai was :"a-',r r^e voor stonden,
als het ai et onze eigen besluiten v;aron dl o v; ,3 uit-
voerden?

Jttaar ia dat optreden van do gezamenlijke; arbeiders,
van dd bedrijfs~orgaaisatis, toch óók aiot oon soort
politiek? E-cnhaids-politiok?

daar nu liefhebberij in hooft; kan dat 20 noo-
;.ïij voor ons noemen hot: Machts-vorming! Dat is

er, als frij, arboidors, onzo nu vö-rdasldo kraehtsn
tot J3n oonhcid organisoron in do bodrijvon, als -°rij
ons door onzo bedrijfs-organisatios voraon tot oen
klasssmacht!

Z.odra da arboidsrs in do bedrijvon hun bodrijfs-
organisaties vorniEn, zullan zokor do organisaties
van do vorschillondo socialistische richtingon zich
daar alloma,al meu boaiocion. Dat is natuurlijk hun
recht. Zolang zij zich er tos bopïilon, do ideo van de
b-edrijfs-orgs.nisatis to propagsron, do arboidors in
de bodrijvon hun adviezen te govon en da ?rcg te wij-
Z3ii naar een hursinzions bétor optreden, dan is daar
niet alloon niots togen, maar kunnen zij voor da vor-
der -3 ontwikkeling van de zelfstandige strijd dor bo-
drijfs-arboidors uitstokondo dienstou bavrijzon. Maar
hot aio 31 on dienst on zijn;, iets te beslissen hebben
3.11 o on de bedrijf s-organisatios zalf. 3i_3ïign, on niot
ovorhecrson vi,n do bodrijfs-organisatio, dat is de
ois, die apn elko propagerende organisatie gestold
mOvSt cordon.

Slko groep of partij, dia hot recht om to boslissen
ovsr do actie van da bedrijfs-organisatie, openlijk
of heimelijk den bedrijfs-arboiders probeert to ont-
futsalon, i.l is hat de.T. ook met ds bes-to bedoelin-
gen, is do vijand van de bedrijfs-organisatio^ de
vijand van de arbeidero-esahoid!

I L L E S A L E P B O F A S A N D A .

Sinds de 6de September valt op te merken, dat de
ervaring van de illegale propaganda langzamerhand
vergeten wordt. Dit verschijnsel is waarschijnlijk



daardoor te verklaren, dat da angst voor de vrijwil-
lige medehelpers en medeplichtigen -van Deutsche Sickei*-
heits-Dienst minder groot is dan vroeger, nadat de
U.S.B. in en door haar eigen belachslijkheid ineeage-
stort is en de zielige resten van doae partij alles
erop zetten, om zich nog kort voor list einde schoon
te wassen. Ook wordt algemeen aangenomen, dat hst op-
sporings--apparaat van de fascistische politie ondsr
de tegenwoordig® omstandigheden niet veel maar kan
presteren.

Aan ds andare kant zien v;s vele mensen, waaronder
ook arbeiders, die in dese tijd zich met het herstel
van hun vroegsre politieke organisatie bezighouden en
hun opvattingen hierover op verschillende manieren
propageren, terwijl ae in de voorafgegane tijd hotaij
uit vr-3:;s, h-taij om andere redonon zich van iedere
illegale activiteit onthields-n.

Uu is het v.'sl juist gebleken waar kortgeleden door
3on illegaal orgaan do aandacht op govestig-ï W3r:!;
n,l. dat da aanzienlijke toenamo van iljogale geschrif-
ten in v o-l s gsvallon door de w ons gsdiktoard wo/dt,
om in do tijd na do Duitse bozottinr een krant of oon
periodiek te kunnon uitgeven, Krachtons ean verorde-
ning dio do Ned. regering voor da pers in de bevrij-
d-3 gobiodon uitgevaardigd haeft, mogon n.l. dio kran--
tan of periodiek&n verschijapn, di^ tijdons do faa-
oistisch-3 bezetting illegaal uithjgjvc;n werden., In
verband 2101 ons onderwerp ^chtor, l-uiinen ^ij dit ver-
schijnsel buiten baschou^in^" lat on ̂  omdat 77ij ons
uitsluitend mot de ilitgale propaganda, van da opnl.:;u7;
herrijzende arbeidersbeweging willon bozic; houdsn,

Dozs propaganda wordt zeor zeker niet door do go—
dachts gelsid, door do uitrlfto va.r.. gösch.rifto.n of
kranten nu rei-as oen soort uitgsvorsrscirt te vorivor-
von. Yoolsor is do vorblijdondo tooaano van publica-
ties, dio do zelfstandige klass.?~organi3atiG van het
proletariaat propagoren het na.tuarl.ijkc- resultaat
van de ervaring, die de arbeidersklasse v56r de oor-
log opgedaan hooft. P» el kunnen wij het betreur en,
dat niet reeds op een veel vroeger tijdstip speciaal
de bedrijfs-arbeiders het probleem van hun organisa-
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tie tarhand genoaien hebben, maar - in de meeste geval-
len - zich. tot hst lezen van de reeds vroeger versche-
nen illegale pers beperktsm. Z.eker is hierdoor veel
kostbare tijd verloren gegaan. Dat de propaganda van
de "Arbeiders-éénheid" voor de eenheid van de arbei-
ders tijdens de laatste maanden een gestadig groei-
end succes boeken kan, bewijst, dat -- althans bij ean
groot gedeelte van de bedrijfs-arbeiders - juiste,
en vooral tot verdere ontwikkeling geschikte denk-
beelden omtrent vorm en doal van de nieuwe arbeiders- '
beweging aanwezig zijn.

îaar de illegale propaganda binnen da gelederen
van da arbeidersklasse vergt de toepassing van bij-
zandare inathodan en - bovanallas - van bijzondere
voorzichtigheid, ftant daza propaganda is uiteraard gs-
richt tot verreweg dj starkate bevolkingsgroep, die
over verr&wag de minste mogelijkheden boschikt, om
zich door cndsrduikon of op andere manier aan do grsop
van do politie- te onttrekken. Voorts geniat de ille-
gale propaganda van on voor de arbeidersbeweging dia
op oen konsekwent klassestandpunt staat, niet allean
niet dio vocrdelan, die do burgerlijke an nationalis-
tische propaganda ton deal vallen, maar zij moot, om
c ons ïjn. zeer modarne tarm ta gebruiken, aan tweo-
fronton-oorlog v^orjn. Do burgerlijk-nationalistische
propaganda en ook dia, die onder de vroagera arbeiders-
partijen on vakorganisaties schuil gaat, heeft hat
ni£t al t& moeilijk, iij is gericht tagen de natio-
nala vijand, zij wakkert aan stemming in de massa
aan, dia fascismo, imparialisaiö on hot Duitsa volk
als gahaal, varsenzelvigt. Doze door on d-ar foutia-
va opvatting wordt v3-rtdurand do?r da oorlogs-pro-
paganda van da goallioardan bavsstigd an gostsund.

Hisrtogenovar staat de illsgale propaganda van de
arbeidersbeweging in da strijd togen fascisme en zo-
doonda in de esrsto rij van hot verzot tagon da Duit-
se militaire bazatting an tagalijkartijd en zondar
voorbehoud c:k tegen de imperialistische doolstellin-
gan van de geallieerde regeringen an tegan hun, de
arbaidarsklassa vijandigs palitiok. Hisr en daar moe-
ten wa raeds constateren, dat aok onder de illegale
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verhoudingen, in vele illegale organen meer of minder
openlijk tegen de arbeidersklasse geschreven en haar
internationalistisch en konsekwent anti-fascistisch
standpunt als "landverraad" ea "samenwerking met de
vijand" vermeld wordt. Hierbij maken deze ophitsers

truo: Zij stellen een bepaald soort
illegale arbaid en als
onvoorwaardelijke moda-

werking var de arbeiders. "Sij zijn echter van mening,
dat ds arboidersklasse niets 12 maken heeft met een
illegale propaganla, die de uitroeing of tenminste
de verslaving var: da Duitse arbeidersklasse en de an-
nexatie van Duits grondgebied aanbeveelt en de daden
van individuele terreur prijst,die zeker in vele ge-
vallen menselijk begrijpelijk, maar volmaakt zinloos
zijn. Aan dit soort illegale propaganda kan de arbei-
dersbeweging niet alleen geen medewerking verionen,
maar wij mow.ton zalf s duidelijk maken, dat onze klas-
sobelangen een duidelijke scheidingslijn tussen ons
on da kapioanen van hot imperialisme en Neo-fasciszac
eisen. De illegale arbeidersbeweging vraagt nist om
erkenning van haar wark door baar tegenstanders.
Het rocht van do arbeidersklasse is haar rscht,
krachtens haar sigon wctton, krachtens haar positie
in do voorziening van do maatschappij met allo voor
hot lovan onmisbaro goodoren.

";?ij zion dus, dat do illegale propaganda van do
arbsidarsba^jging aan vsol grotere gavarsn blootgo-
stsld is, dan dij van da burgerlijke klasso. Zij vosrt
e on tTj3-frontcn oorlog. 'In de plaats van het varz-^ak-
te fascistische politie-apparaat en van zijn vrijwil-
lige helpers komt, nu wij het oorl^gseinde naderen,
de ophitsing door anti1 s on goede vaderlanders", to-
gen da arbsidsrsklasso. 2n de ophitsers zullen voor
goen enkel aiiddol terugdeinzen. Zij worden gocstelijk
on materiöel gesteund door de industrie-baronnon
en geldmagnaten, die Mets zozeer vrezen als een zelf-
standige en sterke arboidersboweging.

Dus vooral ook heden nog en - in vele opzichten -
heden nog meer dan vroeger: Voorzichtig zijn!

In de eerste plaats moet het ons duidelijk zijn,
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dat hst moment voor de massale verspreiding van ons
materiaal nog niet gekomen is. Alle ervaring van de
achter ons liggende illegaliteit heeft ons geleerd;
dat een van de voornaamste bronnen vau onveiligheid
de massale en ongecontroleerde verspreiding van ille-
gale literatuur is. Het is de massale verspreiding,
waardoor de uitgevers i&ders controle verliezen. In
honderden gevallen is de fascistische politie erin
geslaagd, met behulp van één illegaal geschrift, een
hele groepering van illegale r/erkers OP te scoren.

Voor do arbeidersbeweging moet in het bijzonder ra--
kening gehouden worden met het feit, dat de propagan-
da voornamelijk gevoerd wordt in de bedrijvan. Do
iü33sta bedrijven staan onder d-3 bewaking van de fas-
cis+isch-e politie j sodat door hot binnendringen van
e in groot aantal geschriften of pamfl-a-ttoia hot gevaar
van ontdekking buitengewoon groot is, Dus moet hst
onontbeerlijke materiaal op de meest voorzichtige ma-
nier alleen aan die collega's ter hand gesteld worden
die betrouwbaar zijn en die waten hoe zij illegaal
materiaal moe-ten hanteren. Zij moeten -erop attent ge--
maaüt worden, dat zij van hun kant in hun eigsn ba-
lang avon voorzichtig moöten zijn,- d.ïr.z.- dat zij ha-l
jiatsriaal allsan aan hun a] s batrouwbaar bakende ka-
meraden mogen doorgeven an - voorzover mogelijk -
mootjn torugvragon. Hot torugvragon van materiaal 13-
V3rt tevjns de mogelijkheid op, om ovor zijn inhoud
t3 discussieren.

oorsto
dus:

gebod van de illogalo propaganda luidt
m a s s a l o v o r s p r a i d i n g .

flat sprockt vanzelf dat hot mat3riaal, dat ia de
kring van bekend; en vartrouwdo karneradon dionst go-
daan haoft, niet atag bewaard worden. Ook zelfs de
rae^st interessante brochura behoort in d? kachel
( -jan brandende-) , zodra zij door allen, die wij met
iaachtnama van alle voorzichtigheid kunnon boreik-an,

H j t
dus : n

gebod van da illegal
i l l a g a a l

propaganda luidt

m a t e r i a a l
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h e t s p o o r o o s

o r n i o t i g e n,

Niet 3ens tegenover de .-neest vertrouwde kas:-raad
mogen $3 de naam van die persoon of personen noemen,
waarvan wij een illegaal geschrift of o;n illegale
opdracht ontvangen hebben,.

Bet derde gebod van de illegale propaganda luidt
dus: O n v o o r w a a r d e l i j k e z w ^ j g-
z a a m h e i d .

Eet meest belangrijke terrein van d j propaganda
voor do arbeidersbeweging ligt uiteraard binnen de
bedri jven, gezien het feit dat de organisatie en de
actie van de arbeiders slechts in d? bedrijven kun-
nen beginnen. Dus heeft de bedrijfs-organisatio als
het do3l vs.n onze propaganda tot voorwaarde, het vor-
men van bedrijfs-ksrnen; die uit de meest vertrouw-
de an beproefde kameraden samengesteld word.;-n. In de
meeste gevallen vormen dio arbei j akameraden de be-
drijf s-kornen, die reeds in het verleden door hun
gedrag het vertrouwen van het hole personeel hebbon
verworven. Tijdens de illegaliteit mag hot echt-er
bo.lten de gelederen van de bedrijfs-kornen niet bo-
kend ~orden, dat juist die collega's hiervan deal
iitmaken, die reeds vroeger de moj s t geziene be-
dr i j f s ledan waren. De bedrijf3-ke^n is een streug
illegaal werkende propaganda-kern. ïn het geval dat
e«n bedrijfs-kern zó groot word t , d i t het gevaar van
al te grote ruchtbaarheid bestaat, moet ds kern g-e-
splitst »orden„ Op die manier kunnen er twee of zelfs
meerdere beirijfs-kernon ontstaan. Hierbij is het vol-
doonde dat de zo ontstan-e kernen sl.:ahts één lid van
iedere kern als wederzijds contact aanwijzen. Het zou
alleen maar nadelen oplovoren, wanneer allo laden van
ean kern alle leden van esn andoro karn in die hoe-
danigheid tijdens de illegaliteit zouden kennen.

Het vierde gebod van de illegale propaganda luidt
dus: V o l r c a a k t a i l l e g a l i t e i t
v a n d a a a n w - a z i g e o f n o g t o
v o r k e n b. a d r i j f s-k 3 r n 3 n.



3; vors£; :-idi:-ig v -r. illogal" lil^rituar door bo-
dr i j fs i -oruau 010.3 1 -.20 gsschiod ?a, dat ia d i rec t i a noch
i 3 b-'ïJ.rijfs-^o.litis ^otoii, .-.i^ voor do uitgifte of
V3rspr5iding van do gaschriftia aansprakelijk is, in
h.<vt grval, dat door 3 on ongelukkig toov^l ü,v,-" druk-
T ir A of d?r.goiijko bij i-; vorkoorde t wrocht komt.
In var-Land hioraasa raoat niot allooi vol.zas.akto illega-
liteit dor bc-dri j f s -Kor n en in acht g jno.ii.-jn .7ordon r

maar «ij moot.; n ti-viiis de gr o o-t a-t s voDr^icht ignoid
bij h j': vorsproiden vun h.3t aatoriaal aaübcvolon,
,iaar h:.t grv&m1 bosta^t lit h:-t u,:d ;br sngon van mate-
riaxl bina;.« h.jt bodrij f ai'lf door d:- t cgo^st^nd ;r
a 3' u kuansn T .ord:-n ontdokt , moot hot mat~r iA~l bait^n
h:t b;-dr i j f , cLn,s o, m. ?.an d D in asnau'rkiug koincndo
co] l3ga*s in hJ.n Koningen t ïra^id go-stold v/ordon,
Hi .-rj.it vlofi t voort , dat d;i ilL-gil? propag-nda
dola. godrukt of gsschrov-ln ae-i-t jriaal in hot t^
digo ótadium tot het absolaat .noodzak olijke moj-t >?>r
don bop.;rkt. V3rro?/oai do bjsto m.:thodo v;m illogsle

dri is do -moadoling? jn de discussie in klsi-
ns kring „m, b. v. op vrij o middag on of op Zondagon
in h j t huis van o;n. vortrouved kameraad,

Hat vijf do gobod van d: ill2g.,ilo propaganda luidt
du s : ai. o n d o l i n g 3 p r o p a g a a d a. i a
b o t " r d a n s c h r i f t o l i j k o o f
g o d r u k t 3.

Vó'5r het Irsgin van ds discussie ia bij .----ikoaistu-n
als bovgn bedoa ld , m ; 3 t 3 u da do.ilnorn-srs 3011 afspraak
raakoa omtrent o~a onschuldig dool van hun b^aenkoraon,
In h3t g'-vsl dat ds politie tijdons do bijc-onkomst
03n inval doet of dat lal. ?r daolncmcrs door -d? poli-
tio opgespoord on ondervraagd •word-on, kurjnon sij al-
Ion )V3rccnst.2amcnd vark' .aron, dat z i j b, v. gekaart
3 f g. 2 a c haak t habb.ïii of v_or oou 'ander ovon ongcivaaiv-
l i jk on ojischuldig do. -2! öijo-iiigolco.tnün .'earon. jjaocht
'i aar t m of schs-kon als V3or?r'iiids,ol gskoaon woy-dcii,
dan aoot er workjliji g-^sp^jl-i- wordoa. De spelen ai^o-
t-^n .-?or-d.;n giK.oto-J.rd. Niojiaiid van do aaav/o-sigon aiag
illogaal materiaal van w^lk^o. aard ook, adressen of

jiÉo, in zijn zak hebben. Uitgozoad^rd is na^
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i jk h i t ma tor i aal , dat in i; bij c-aikorist v v j r -

..-n tK'dioCussioord oacot word;n . _ïiü ] .ottü :-r
op, ïat ia hjt g.rval van .2.vu jpolitio-imral dit

materiaal dir.ct vjrd^ijueri ian,, b .y„ in j.>n brand jn--
do kach.2.1 of in jon ». .C. . . In hot hi.t.3 ^aar d-j bi jojn-
.lojast plaats vindt, mag zich ov jr:i .g,;;?.ï3 jsiotb bevind on
•d:i.t d.3 d'3.;-lii^mjrs i: ra jiunn^n bolast;ja.

Hot ,z_3j>d_3 job_o_d van d.:-. iLllogalo propaganda 1-jidt
dus: I l l o g a l o b i j c v :i L •: ia s t -i n
-x n 3 t 3 n (offioio.il) o s a : :i s c h u l d i g
d o o l d i .-. n o n,, d a t v a n i ~ ^ :> r c- n
m o : t T .3 r d t? n a f g c- j p r o k o n; o r
m a g g :• c. n b o l a s t 2 n -d -c a t o r i a a l
a a n vr ;• z i g z i j n»

Bj j jonkomston in kloino kring z J j ï i dn-s jp h ' t mo-
HKïnt do ai;-33t g3schiit;j gologonh 3-d;n v o o r d ;• vor-
sproidiug van onz3 dcnkboildon,. D ? rooks var. gob- idon
i'.n varband hiormö-3 is n-og niö-t g-:ioindi.gd. ' ï ij !a?.H-;n
ii.l,. oroi, I j t t3n> da'i - mot aan onk-lo uitzondering -
n i u t m/3r dan 5 parsonon aan oon i l logala b i j o o n k x n ü t

d j corsonon " j rdon h^rnaald. dr n 33u d i t , v o ^ r z o v o r
m 3 g o J> l. j s j. .n. i"' t '.> y o. j 3 o l i d o p j- a a t s in D o c o ti :•? j s c ïi i o il c n..
AJ.3 jr iichtor si jchts 3-Sr, j l i iats tor b jd>.'.hik/,ing jtaat
aan ni.ut steeds oon andjro Trjokdag jn :u;k aoa and :r

Hot zovondj .J^bod van do xlljga.. .^ propaganda luidt
du s: P r i n c i p i ,; o l n. i .-• t ai - o r d ei n
5 p o r s o ji 3 n o p o 0 n b r o -.; n k o f. s t ;
i n g 3 v a l v a n h o r h a j. i n g T & r w i £.-
s o l i n g v a n p l a a t s o f t o n m i n-
s t o v a n 77 3 o k d :.; g c n u u r.

Afspraken voor illegaal z-ork ïaO^--.,-n riot o^goschro-
v jn .Drdon, vooral gjo.n adrasson j*i iiaiïi-?2i. In ui tz?a-
djringsgovallon, b,v, , in güval \riïi-i een
slacht gohragsn of van aan ml 13 iajc
is jjn aantekening soms niot te vsrsiijd.jn, maar dan
U333t d,3zo- op oen jianicr goschiodon ; die in hot urg-
a t j gaval ontdekking uitsluit of tonrainstj z o'.sr b 3-



moeilijk!. Het spreekt '-vanzelf dat een dergelijke aan-
tekening onmiddellijk vernietigd w o r d t , zodra zij o-
verbodig gevvorden is.

Het achtste gebod van de illegale propaganda luidt
dus: G e e n a a n t è k e n i - n g v a n n a m e n ,
a d r e s s e n , t r e f p u n t e n , enz; m o c h. t
h e t s o m s i n u i t z o n d e r i n g s-g e-
v a l l e n o n v e r m i j d e l i j k z i j n ,
d a n d i r e c t v e r n i e t i g e n z o d - r a

a a n t e k e n i n g n i e t m e s r n o -d
d i g i s.

In da laatste tijd is het esn gewoonte van de bur-
gerlijke illegale propaganda geworden, materiaal per
post te verspreiden of in d-s brievenbussen te depo-
neran. De ontvangers van dit matariaal hebben vaak
een even slechte gewoonte. Zij dragen het materiaal
met zich mee of (deze geschriften verzoeken meestal
uitdrukkelijk daarom),, zij 'deponeren het in andere
brievenbussen of geven het aan andere mensen door.

man vsrgete niet dat hét opspordjags-a.pparaa-1 van
de Grestapo weliswaar verzwakt is en dat ook het.aan-
tal verklikkers misschien iets kleiner gawordan- is,
maar dat de toevallige ontdekking van dergelijk.mate-
riaal, dat overigens meestal waardsloos-is, reeds in
vslo gavallen als voorwands-sl voor da meest brute
maatragslen, zalfs voor hst fusilleren van de bezit-
ters van deze geschriften, gebruikt is. ledora wer-
ker van onze illegale bowaging, maar ook ioder andars-
dsnkand mens, moot zich voor ogan houdon dat geen van
da badoolde organon de dood of de deportatie van aan
mans waard is on dat niemand hot recht hooft door het
verspreiden van dit materiaal op daza manior het le-
ven of da vrijheid van zijn m-ade-rnonsen in govaar te
brongan.

Hst negondj gsbod van da illegale propaganda luidt
dus: I n b a t v u u r m o t a l l e k r a n -
t e n o a . p a z n f l 3 t t o n , d i a p e r p o s t
v a r s p r e i d o f i n d e b r i o v e n b u »
g a d a p o n a a r d w o r d a n .
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zouden het aantal geboden neg belangrijk, kun-

nen aitbreiden. maar wij willen ons sr toe beperken
als laatste en tiende gsbod op iets to wijzon, dat
iedereen west•dia ooit mot het illsgale rerk iets to
maken had} maar dat velen maar al te'vaak vergeten.

Hat ergste gevaar voor do illegale propaganda is
misschien niet do Gestapo en do verklikker, maar do
onbetrouwbaarheid en onnauwkeurigheid in ds eigen ge-
lodaren. Het aantal kameraden dat door d i'r, euvel - on-
bstrou-baarheid 3n onnauwkeurigheid - geslachtofferd
•Ter-d, is vsol groter dan velen denken„ OnbetrouTTbaar-
loid en cnnauTT-taurigheid zijn ds vijfde colonne in
eigen gelederen, In een tijd waarin goqn 'cram maar
rijdt sn de meoste mensen gc-sn behoorlijke fiets
meer ter beschikking hebben, is nau..'keurigheid nog
veel moeilijker garrorden dan in een tijd, .vaarin
ondanks allo verkeersmiddelen al te veel mensen on-
naUïTkeurig - en dus organisatorisch onbetrouwbaar -
'.varen. Onnauwkeurigheid on onbetrouwbaarheid bij het
ten uitvoor leggon van opdrachten, bij afspraken en
vo.oral bij afspraken op straat, zijn roekeloos en
a-sociaal„ Zij zijn een misdaad tegen do kameraden
en hun veiligheid, vooral tegen die kameraden, die
.V7&1 betrouwbaar zijn en op tijd verschijnen..

J?J-L tiende e_n ho_og_st3 ^eb_od van de ïllsgals propa-
' g and a luidt du .3: B s t . r. o u v; b a a r h e i d en
n a u w k o u r i P h e i d!












