
JAARGANG XVII / 28 (863) 6 JANUARI 1940

DE

WEEKBLAD VAN HET NEDERLANDS SYNDICALISTISCH VAKVERBOND
AANGESLOTEN BIJ DE INTERNATIONALE ARBEIDERS-ASSOCIATIE

NATIONALE VERDEDIGING ?
HET MILITARISME IS GEEN WAARBORG MAAR EEN GEVAAR VOOR
J) Het jaar 1940 begint met oorlogen in vele lan-
den en de „staat van oorlog" in alle overige landen
van Europa.
Waar moet het heen? De vorige oorlog heeft de
staten milliarden, nog nooit afgeloste schulden be-
zorgd. Oorlogsschulden worden nooit afgelost. Ook
die van Napoleon zijn nog niet betaald. Zij maken
de belastingbetalers in steeds hogere mate schat-
plichtig aan een handvol geldmagnaten.
De engelse staat geeft op het ogenblik 2400 mil-
lioen pond per jaar uit. Het is ƒ 450.— per hoofd
van de bevolking en dus veel meer dan 90 pet. van
het engelse volk voor eigen onderhoud te verteren
heeft. De belasting bedraagt er reeds ƒ 180.— per
hoofd der bevolking:d.i.een werklozenuitkering per
gezin, de helft van het loon waarmede millioenen
arbeiders het moeten stellen. De engelse staat zal
nu maar weer 7500 millioen gulden gaan lenen.

En hoe staat het in Nederland? Hier kost alleen
de mobilisatie zeshonderd millioen gulden per jaar
of ƒ 75.— per hoofd der bevolking. Jaren lang neb-
ben de financiële deskundigen der regering ons
voorgehouden, dat op alles en nog wat bezuinigd
moest worden, daar de nederlandse staat anders
bankroet zou gaan. Waarop loopt de huidige toe-
stand anders uit . dan op een volslagen bankroet?
Men kan het geld wegdenken en de vraag rijst
dan, hoelang de staten met de beschikbare hulp-
bronnen deze practijk van verwoesting en moord
of de voorbereiding daartoe kunnen volhouden.
Vast staat, dat wanneer het aan de heersers ligt,
die het zelf nooit beroerd plegen te hebben, wel-
vaart en leven der volkeren tot het alleruiterste zul-
len worden opgeofferd aan hun methode om hun
onderlinge geschillen te beslechten.

De volken berusten, ook het nederlandse volk. Wat
is eraan te doen, zo vraagt men zich af. Er is nu
eenmaal oorlog in Europa. Wij hebben die oorlog
niet gewild. Onze enige zorg is, er buiten te blijven.
Daartoe moeten wij wel mobiliseren. Al was het
maar om „geen van de buren" in de verleiding te
brengen. Het is beroerd, dat anderen oorlog willen.
Wij willen die zeker niet. Maar mochten wij worden
aangevallen, nu ja, dan moeten wij onze nationale
onafhankelijkheid verdedigen.
De redenering schijnt logisch, ja er zit inderdaad
een zekere logica in. En toch klopt zij niet. Alle
volken redeneren op deze wijze, ook het duitse,
ook het russische. Zij zijn niet minder te goeder
trouw dan welk ander volk ook. Maar de redene-
ring is onjuist. Want ware zij wél juist, dan zou het
immers nooit tot oorlog kunnen komen.

De volken kunnen trouwens redeneren, zoals zij
willen, zij weten niet meer dan de heersers goed
voor hen achten en zij laten zich al te gemakkelijk
door de nationale machthebbers suggereren, dat
het recht aan hun zijde is. De volken zien de we-
zenlijke oorzaken der oorlogen niet. Zij kennen de
feiten niet en laten zich, natie voor natie, maar wat
wijs maken. De oorlog is niets anders dan een af-
schuwelijk uitvloeisel van een afschuwelijke maat-
schappij. Het is deze maatschappij, welke niet
deugt en dus veranderd moet worden. De oorlog
is daarvoor niet het enige bewijs. De werkloosheid
met gebrek bij overvloed, de voedselvernietiging
naast gruwelijke ontbering, zij zijn evenzeer de on-
weerlegbare bewijzen voor de onredelijkheid van
het heersende stelsel, dat bovendien steeds weer
tot oorlog leidt.

Wij Nederlanders willen ons zo graag aan alle ver-
antwoordelijkheid onttrekken. Nederland is immers
maar een klein land, dat aan de bestaande verhou-
dingen niets kan veranderen? Maar Nederland
is zo klein niet. Het heeft grote koloniën, waar het
heerst als militaire overwinnaar. Ook in Nederland
heerst het stelsel, dat de diepste oorzaak aller oor-
logen is. Ook in Nederland zijn machten, sterk ge-
noeg om het volk ter wille van hun imperialistische
belangen in een oorlog te slepen. Maar als dat ge-
beurt, dan zal het gebeuren onder de leuze van
de verdediging der nationale onafhankelijkheid.

Het is met die nationale onafhankelijkheid een
eigenaardig ding. Het gros van ons volk zou deze
leuze op dit ogenblik aanvaarden als verontschul-
diging voor het slaafs deelnemen aan een oorlog,
waartoe men immers gedwongen wordt. En toch
is het niet waar, dat nationale onafhankelijkheid
als b e g i n s e l door het nederlandse volk en de
nederlandse staat gehuldigd en geëerbiedigd wordt.
Vormen zij niet de macht en organiseren zij niet

NATIONALE ONAFHANKELIJKHEID
het militaire geweld, waardoor 60 a 70 millioen
mensen op deze aarde nationaal onderdrukt wor-
den en van hun nationale onafhankelijkheid wor-
den beroofd? Neen, als het aankomt op de we-
zenlijke oorzaken van de oorlog en de drijfveren
bij degenen die hem voeren, dan onderscheidt Ne-
derland zich in niets van alle andere staten en de
verantwoordelijkheid voor de huidige waanzin treft
het nederlandse volk niets minder dan welk ander
volk ook. Het gaat ermede als met de zogenaam-
de luchtbescherming. Alle maatregelen, die hier-
voor in Nederland genomen worden, gaan gepaard
met geweeklaag en verzuchtingen, dat het nemen
van zulke maatregelen nodig is. Door de anderen!
Maar men vergeet, dat ook Nederland zelf de
luchtoorlog tegen anderen organiseert, die op hun
beurt daartegen bescherming pogen te zoeken. Al-
len doen hetzelfde. Daarom zijn allen ook schuldig.
Er valt over de nationale onafhankelijkheid nog
een en ander te zeggen. Men wil, zo nodig, de oor-
log aanvaarden om de nationale onafhankelijkheid
te verdedigen. Feitelijk berust deze opvatting op
een vergissing. De oorlog is namelijk geen strijd
tussen nationaliteiten, maar tussen staten. En de
staat vertegenwoordigt niet dan bij hoge uitzonde-
ring, of misschien wel nooit, een bepaalde nationa-
liteit. In Nederland hebben wij de Friezen, die in
hun nationaliteit — direct al in hun taal — worden
onderdrukt. In België worden de Vlamingen natio-
naal onderdrukt. Spanje huisvest allerlei nationali-
teiten, die steeds naar nationale zelfstandighed zijn
blijven streven. De Zwitserse Bondsstaat omvat drie
nationaliteiten met drie talen: frans, duits, italiaans.
De Sovjet-Unie is eigenlijk een door vele en zeer
uiteenlopende volken bewoond werelddeel. Het
oude Oostenrijk-Hongarije omvatte Duitsers, Tsje-
chen, Hongaren en vele andere volken. Hongarije
werd in 1918 een zelfstandige staat, doch 72 pet.
van zijn grondgebied en twaalf millioen op de twin-
tig millioen inwoners, die het in 1914 telde, wer-
den bij andere staten ondergebracht. Het na de
oorlog gestichte Tsjecho-Slowakije telde onder zijn
veertien millioen inwoners o.a. drie millioen Duit-
sers, twee millioen Slowaken, drie kwart millioen
Hongaren, een half millioen Roethenen en ten slot-
te niet meer dan ten hoogste zeven millioen Tsje-
chen. In het nieuwe Polen van 1918 woonden een
dertig millioen mensen, doch slechts een twintig
millioen Polen; de overigen waren voornamelijk
Duitsers, Roethenen, Wit-Russen, Litauers en Jo-

den. Roemenië huisvest een anderhalf dozijn ver-
schillende nationaliteiten.
Bij de vredesverdragen van 1919 en door middel
van de Volkenbond zouden de rechten der natio-
nale minderheden gewaarborgd worden. Maar hoe
staat het daarmee in het algemeen? Het in 1931 ge-
houden congres van europese nationale minder-
heden, dat ieder jaar aan de vooravond van de
Volkenbondsvergadering bijeenkwam, moest op
grond van uitvoerig, gepubliceerd documentair ma-
teriaal in een met algemene stemmen aangenomen
resolutie constateren, dat de rechten door de min-
derheidsverdragen en door de Volkenbond aan de
burgers der nationale minderheden gewaarborgd,
vrijwel overal werden geminacht, terwijl de burger-
lijke vrijheid, de gelijkheid voor dé wet en culturele
vrijheid om zo te zeggen nergens werden aange-
troffen.*)
Waaraan is het toe te schrijven, dat de in 1918
getrokken grenzen zo weinig rekening hielden met
de nationaliteien? Omdat bij het bepalen dier
grenzen de bodemschatten en andere rijkdommen
de doorslag gaven. Men sprak van het zelfbeschik-
kingsrecht der volkeren en bedoelde: ijzer, olie,
steenkool. Nog geen twintig jaar later nam Duits-
land vele der verloren gebieden terug. Het sprak
van de verlossing van onderdrukte volksgenoten;
het bedoelde: ijzer, olie, steenkool. De onderdruk-
king der nationale minderheden was economische
uitbuiting en politieke ontrechting. Zij is voor een
goed deel verantwoordelijk voor het succes van
Hrtlers inlijvingspolitiek.
Verschillende nationaliteiten kunnen zeer goed in
één staat samenwonen -- zie Zwitserland en Ne-
derland —, mits de minderheden maar niet econo-
misch worden achteruit gezet! Het is de uitbuiting,
die tot onderdrukking leidt. De wereldoorlog van
1914—1918 heeft het nationaliteitenvraagstuk niet
opgelost, doch oneindig verscherpt. De staat is
geen waarborg voor nationale onafhankelijkheid,
maar veel meer een instrument tot nationale on-
derdrukking. Het doel dezer onderdrukking is eco-
nomische uitbuiting en de organisatie dezer uit-
buiting heet staat. Het nationaliteitsgevoel wordt
uitgebuit om dit doel te bereiken. Tegenover de
enkelen, wier nationale onafhankelijkheid de staat
verdedigt, staan velen, die hij van hun nationale
onafhankelijkheid berooft. De staat voert oorlogen

*) Romein: Machten van deze Tijd.

ten dienste van de imperialistische heersers. Daar-
toe onderdrukt hij de nationale onafhankelijkheid
van honderden millioenen mensen (koloniën!). Al-
leen wanneer nationale tendenzen met de imperia-
listische doeleinden samenvallen, worden zij als
oorlogsleuze gebruikt, precies als „vrijheid", „de-
mocratie" en dergelijke. Soldaten strijden nooit
voor een nationaliteit, doch altijd voor een staat.

Het wezenlijke verband tussen staat en nationali-
teit komt tegenwoordig zeer duidelijk naar voren
in de gedwongen volksverhuizingen, waarvan wij
getuige zijn. De Duitsers uit Zuid-Tirol werden een-
voudig op grond van een overeenkomst tussen
twee staatshoofden met geweld gedwongen hun
geboorteland te verlaten. Zuid-Tirol is hun Heimat,
ze hebben er hun bestaan, zij wensen er te blijven,
ook al is hun land onder de staatsheerschappij van
Italië gekomen. Maar de duitse staat eist hen op.
Op dezelfde wijze worden mensen op grond van
een afspraak tussen Hitler en Stalin gedwongen,
uit de Randstaten naar het grondgebied van de
duitse staat te verhuizen. Wij herinneren voorts
aan de mensenruil tussen Duitsland en Rusland in
verband met Polen en aan het voorstel tot rnen-
senruil indertijd door Stalin aan Finland gedaan.

En hoe staat het nu met het militarisme als mid-
del tot verdediging der nationale onafhankelijk-
heid? Nu, als de honderden nationaliteiten in Euro-
pa daarop zijn aangewezen, is het treurig gesteld.
Tsjecho-Slowakije met twee en Polen met ruim
vier maal zoveel inwoners als Nederland hebben
twintig jaar lang alles geofferd aan de versterking
van het militarisme. Waar zijn zij? Tsjecho-Slo-
wakije was zo onafhankelijk, dat zijn lot door vier
heren werd bezegeld zonder dat het er zelf ook
maar bij vertegenwoordigd mocht zijn! Wat Polen

- de zesde staat van Europa! — betreft: na twin-
tig jaar militaire voorbereiding werd het in drie
weken onder de voet gelopen. En Nederland? Als
ik zie hoe ook hier alles aan het militarisme wordt
ondergeschikt gemaakt, als ik ook hier de soldaten
met ernstige gezichten zie marcheren en uittrekken
met hun kostbaar materiaal, dan schud ik het
hoofd en vraag mij af: Lieve mensen, wat willen
jelui toch, waar dient dit alles voor en wat zijn
jelui eigenlijk van plan?
Want mi l i ta i r in de melk te brokkelen, dat hebben
in Europa niet meer dan drie machten: Rusland-'),
2) Het standhouden van Finland zet de wereld in verba-
zing, maar dat 4 millioen Finnen het op den duur tegen 180
millioen Russen zouden kunnen volhouden, is moeilijk aan
te nemen.

WAANZINNIG STAATSABSOLUTISME
Uit de verklaringen van de engelse gezant in
Berlijn over de omstandigheden, die tot het uit-
breken van de oorlog voerden, blijkt, dat het door-
zetten van deze oorlog aleen op rekening van Hit-
ler geschoven moet worden. Zelfs Goering zou aan
een minnelijke schikking door onderhandeling de
voorkeur hebben gegeven boven een oorlog, maar
zelfs Goering heeft tegenover Hitler geen eigen
wil. Hij is niets anders dan de trouwste slaaf van
Hitler, die zich geheel aan de wil van zijn meester
onderwerpt. En Hitler heeft liever thans op zijn
vijftigste jaar een oorlog dan wanneer hij vijfen-
vijftig of zestig jaar oud zal zijn. Dergelijke per-
soonlijke motieven kunnen over het lot van de
wereld beslissen, wanneer de mensheid dom en
idioot genoeg is, om het beschikkingsrecht aan
een enkele persoon af te staan.
In Rusland, dat de eerste en misschien de belang-
rijkste totalitaire staat in Europa is, bekleedt een
ander mens dezelfde machtspositie, Stalin. De
hoofdredacteur van het russische regeringsorgaan
Iswestia schreef enige tijd geleden: „Kan iemand
ook maar ergens over schrijven zonder dat hij Sta-
lin kent? Zonder kennis over Stalin kan niemand
iets begrijpen of iets van enig belang schrijven."
Dit brengt de werkelijke verhouding in Rusland tot
uitdrukking. Het Rusland van heden is wederom
aan de wil van een groot-heerser onderworpen,
precies als in de tijd der tsaren. Eén enkele man
beslist over het lot van een volk. Hij controleert
het staatsapparaat, de justitie, de politie en het
leger, bovendien de geestelijke onderdrukkings-
middelen als de school, de radio, pers, literatuur,
theater en kunst en vooral: het regerings-propa-

ganda-apparaat. Hij kan de mensen voorhouden
wat hem behaagt en hun ingieten wat hij wenst.
Door middel van het staatsapparaat en zijn instel-
lingen beschikt hij over de mogelijkheid de men-
sen zodanig te beïnvloeden, dat ze geloven wat hij
wil; ze geestelijk geheel naar zijn hand te zetten;
ze lichamelijk, psychisch en cultureel te castreeren.
Hij heeft de macht, waarheid tot leugen en leugen
tot waarheid te maken, geheel overeenkomstig zijn
eigen belang.
Hij verwijdert alJe vrije en zelfstandige mensen uit
zijn nabijheid om zich uitsluitend met ja-zeggers,
vleiers en intriganten te omgeven. Hij heeft de
macht, acht millioen soldaten de dood in te zen-
den, als hem dit lust; en door deze macht, om de
soldaten van het eigen land te laten marcheren, is
hem tevens de mogelijkheid geschonken, over het
lot van vreemde volken te beslissen. Hij kan hen
in een waanzinnige en bloedige oorlog storten en
hen ten ondergang voeren.
Zelfs in een gekkenhuis zou men de beslissing over
het wel en wee der gehele mensheid niet in handen
leggen van een paar door machtswaanzin bezeten
wezens — zoiets doet men alleen in de moderne
staatkunde! Het is echter beklemmend, dat de
mensen zich aan deze staatkunde onderwerpen
en dat ook de democratieën onfeilbaar deze zelfde
weg inslaan, die tot de totalitaire staat leidt.
Niet alleen de volken, die jarenlang het geeste-
lijke castratie-proces van het staatsabsolutisme on-
dergingen, blijken bezield van de neiging, om af
te zien van het gebruiken van het eigen verstand
en om zich te onderwerpen aan de wil van een
ander, de leider. Ook onder de democratie ziet

men zich deze tendens ontwikkelen. In de eerste
plaats treft men daar deze tendens aan bij fascis-
ten en communisten. Deze beide richtingen zijn
geestelijk zeer na aan elkaar verwant, en op het
punt van zelfvernedering voor de leider (voor Hit-
ler of voor Stalin) kunnen zij als tweelingzusters
beschouwd worden. Deze weerzinwekkende ver-
nedering van de algehele uitschakeling van eigen
verstandelijke en geestelijke gaven is een van de
donkerste hoofdstukken uit de maatschappij-ge-
schiedenis onzer dagen.
Men kan evenwel niet ontkennen, dat dezelfde nei-
ging om zich aan het leiderschap te onderwerpen,
ook merkbaar is bij die groepen, die voor de de-
mocratische beginselen strijden. Het enige opmer-
kelijke verschil, dat men in dit geval kan waar-
nemen is, dat de democratische richtingen zioh
het recht voorbehouden willen hun eigen voogd
te kiezen, terwijl de communistische en fascistische
dictatuurrichtingen alleen met door de hemel ge-
zonden leiders genoegen nemen.
Zolang de mensheid afziet van het persoonlijke
zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke verant-
woordelijkheid, zolang zal de mensheid ihaar mees-
ter hebben, die haar van tijd tot tijd de hakken
van zijn laars in het gezicht zet en haar in het bloed
en de drek van de oorlog trapt. De eerst opstand
tegen de oorlog moet de persoonlijke opstand zijn,
waarop de collectieve révolte tegen het stelsel van
macht en slavernij volgt. De moderne staat is de
gekristalliseerde ui tdrukking van dit stelsel en te-
gen deze staat moet de strijd dus gericht zijn.

A. JENSEN.



Duitsland-Italië en Engeland-Frankrijk. De gewel-
dige militaire machtsvorming in de wereld be-
schermt evenmin de onafhankelijkheid van natio-
nale eenheden als dat zij ons leven beveiligt: zij
brengt zowel het een als het ander in gevaar.
Natuurl i jk zal men ons tegemoetvoeren, dat ge-
geven de huidige situatie Nederland toch wel moet
mobiliseren. Maar durft men volhouden, dat bewa-
pening, militarisme en oorlog geëigende middelen
zijn om enig wezenlijk begerenswaardig doel te be-
reiken? Kan men ontkennen, dat Europa zich met
deze middelen te gronde richt? Men kan de vraag-
stukken, welke zich hier voordoen, niet beschou-
wen vanuit de situatie op het catastrofale ogenblik
teen de bom op l September losbarstte. De oorlog
is het resultaat van tientallen jaren militaire poli-
tiek der staten en van het maatschappelijk stelsel,
waaronder wij gebukt gaan en waarmede die poli-
tik ten nauwste verbonden is. Er waren middelen
geweest om de huidige catastrofe te voorkomen:
radicale afschaffing van het militarisme na 1918,
omvorming der. maatschappij op wezenlijk socia-
listische basis met als middelen staking, boycot,
embargo tegen de onwilligen. Men heeft dat alles
niet nodig geoordeeld, niet gewild, ook niet in Ne-
derland. Men heeft alles in die richting met geweld
onderdrukt. Degenen die met de misdadigheid van
het militarisme daadwerkelijk hebben gebroken,
heeft men als misdadigers opgesloten: de dienst-
weigeraars.
Tnans staat men, ook in Nederland, voor de gevol-
gen van zijn eigen politiek, die identiek was met
de kapitalistische en militaristische politiek van alle
staten. Thans, nu de waanzin in Europa is losge-,
barsten, weet men ook in Nederland in zijn wan-
hoop niets anders, dan zich maar bij de waanzin aan
te passen, zo nodig er aan mee te doen, ofschoon
ieder van ons de dwaasheid, het misdadige en het
hopeloze van dit alles drommels goed voelt en zeer
wel beseft, dat het slechts tot aller ondergang en
vernietiging kan leiden.
Kf.ren wij tot ons uitgangspunt terug. Gaan wij er-
va, i uit, dat niemand onzer een duitse overheersing
of een overheersing door welke vreemde staat ook
kin wensen. De vraag is dan, hoe wij in de wereld
r ' t beginsel van de zelfstandigheid en onafhanke-

lijkheid der volkeren kunnen doen zegevieren. Wij
zullen daarbij tot uitgangspunt de werkelijkheid,
de waarheid moeten nemen. En dan stellen wij
vast:
Staat en militarisme zijn geen waarborg, doch vij-
anden van de nationale onafhankelijkheid. Natio-
nale onafhankelijkheid en veiligheid der volkeren
zullen er pas komen als zij het militarisme afschaf-
fen, de staten vervangen door vrije federaties en
een einde maken aan de uitbuiting van de mens
door de mens. Dan pas zullen de nationale groe-
peringen hun nationale onafhankelijkheid kunnen
bewaren en uitleven zoveel het hun lief is. Zonder
twijfel zullen zij zich economisch en cultureel met
elkander verbinden in wereldomspannende fede-
raties, maar de grenzen der economische gebieden
zullen volstrekt niet samenvallen met die der na-
tionaliteiten. Wat ook helemaal niet nodig is.
Wezenlijke vrijheid en onafhankelijkheid van ons
volk zijn slechts te verwezenlijken temidden van
de vrijheid en de onafhankelijkheid van alle vol-
ken van Europa. Wij syndicalisten solidariseren ons
daarom niet met hen, die met opoffering van alle
waarden de in waarheid niet eens bestaande vrij-
heid van het nederlandse volk, van millionairs en
stempelaars, zouden.willen verdedigen met een uit
den aard der zaak ontoereikend mili tair apparaat.
Wij weten dat deze methode tot niets anders lei-
den kan dan tot de gezamenlijke ondergang der
volkeren en hun cultuur. Wij doen aan de doden-
dans niet mee, die een beslissende fase is van de
catastrofe, die zich over Europa voltrekt en daar-
mede — met of zonder oorlog — ook over Neder-
land. Ons oog blijft gericht op de vernieuwing, de
herbouw van Europa. Er is geen uitkomst voor
Europa, voor de wereld - - en dus ook niet voor
Nederland — wanneer de wezenlijke vijanden van
mens en volken, van hun persoonlijke en collec-
tieve vrijheid, niet voor goed verslagen worden. Die
vijanden zijn uitbuiting en onderdrukking, kapita-
lisme en imperialisme, militarisme en staat. Zij zijn
vijand no. l van de Mensheid. Alleen voor zover
1940 ernst maakt met de strijd tegen deze vijand,
die radicaal vernietigd moet worden, alleen in zo-
verre zal het nieuwe jaar een gelukkig jaar zijn,
voor ons en voor ons nageslacht.

OP BEVEL VAN STALIN !
De DAS. (duitse anaroho-syndicalisten) hebben een
nieuw orgaan, de SR.-Korrespondenz, uitgegeven, dat
in Zweden verschijnt en waarin enige artikelen zijn
gewijd aan de finse kwestie. Wij laten hieronder een
tweetal artikelen uit dit orgaan volgen, die ook in
De Arbeid zijn verschenen. Vermoedelijk doordien het
adres van het orgaan hetzelfde is als van de IAA.,
heeft de redactie van De Arbeid gemeend met een
lAA.-uitgave te doen te hebben. Het is een uitgave
van onze duitse kameraden. De redactie van De Ar-
beid heeft aan de artikelen een commentaar verbon-
den, waarover wij de volgende week onze mening
zullen zeggen. — Red. De S.

Het oude tsarisme werd in 1917 ten val gebracht.
Tnans bestaat een nieuwe tsaar en hij beschikt over
leven en dood van honderd-drie-en-tachtig millioen
mensen. Na de val van het russische despotisme
in 1917 ontstond spontaan een socialistisch raden-
systeem uit de chaos, dat de vrijheid, de zelfstan-
digheid en de verantwoordelijkheid van het volk
tot uitdrukking bracht. Dit lofwaardige begin van
een nieuw vrij rijk werd door de bolsjewiki in puin
Püslagen. De bolsjewistische • richting van de
marxisten verkondigde namelijk de noodzakelijk-
heid het volk onder voogdij van de „dictatuur" te
brengen, die voor de massa smakelijk gemaakt
weid door haar „dictatuur van het proletariaat" te
noemen. Deze naam was de eerste en grootste van
de demagogische leugens, die het bolsjewisme aan
de macht brachten. De leugen beheerste de bolsje-
w stische politiek en daarom werd de waarheid een
burgerlijk vooroordeel genoemd. Met behulp van
het politieke bedrog, gelukte het aan.de bolsjewis-
tische partij de massa te winnen voor het aanvaar-
den van de „dictatuur van het proletariaat", die met
de zelfstandigheid, de vrijheid en de verantwoorde-
lijkheid van het volk brak en het tsaristische des-
potisme in nieuwe vormen weder invoerde.
Het grote russische volk werd opnieuw tot sla-
vernij gebracht. Een geestelijke verduistering is
doorgevoerd. Het dictatoriale regiem stal voor de
versterking van zijn positie niet slechts het phy-
siLche bestaan van de mensen, maar ook hun gees-
telijk leven. En als toppunt van de geestelijke
moord drijft men het russische volk nu in de oor-
log. Eerst tegen Polen, daarna tegen Finland — en
later?
Hoe worden de russische soldaten in de slag gedre-
ven? „Het russische volk wil geen oorlog", ver-
klaarde een door de Finnen gevangen genomen
russische luitenant. Neen, zeker niet! Welk volk wil
oorlog? Geen enkel. Maar met behulp van het
staatsapparaat wordt het in de oorlog gedreven.
In Rusland verklaren de „communistische" pers, de
radio en de propaganda-centrales, dat Finland Rus-
lü i id heeft overvallen. Het is een leugen. Dat het
fiuse volk het „rode leger" als bevrijder geroepen
heeft: leugen. Dat de finse arbeiders Stalin als hun
bevrijder beschouwen: leugen. Dat het finse volk
in een toestand van slavernij wordt gehouden: leu-
pen, enz. Leugens en niets dan leugens.
Op de grondslag van dit stelselmatige bedrog wordt
'Je machinerie van het partijapparaat in beweging
geDracht; fabrieksvergaderingen worden bijeenge-
roepen, waarin de arbeiders worden volgepropt met
leugenachtige schilderingen der finse bloeddorstig-
heid, lafheid, roofzucht, arglistigheid en het impe-
rialisme. Daar de arbeiders opgehitst worden met
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valse informaties en leugenachtige verklaringen ne-
men zij resoluties aan, die objectief gezien onjuist
zijn, wijl zij op leugenachtige informaties berus-
ten. De misdadigers in het Kremlin bouwen hun
rijk met leugens op en drijven een volk met leu-
gens in de oorlog.
Het „onoverwinnelijke rode leger" is een van de
leugens, met behulp waarvan het volk in de dood
Wordt gedreven. Alle Russen zijn dappere helden;
alle Finnen laffe honden, die op de vlucht slaan
als de Russen zich vertonen. Dat is de nationale
standaardleugen, die voor elk nationalisme en
chauvinisme geldt. Zeker, maar de russische leu-
gen is met meer systeem gefokt dan in welk an-
der land ook.
De Russen strijden voor het socialisme, is nog zo'n,
even ijverig verspreide leugen. In werkelijkheid
strijden zij voor een staatskapitalistisch—imperia-
listisch systeem. Zij strijden voor het despotisme,
voor Stalin en een schaar van bevoorrechten, die
zich als bloedzuigers aan het russische volk hebben
vastgezogen.
En zo zendt de „goedmoedige" Stalin zijn gedrilde
en met leugens volgepropte slaven in de oorlog,
waar zij voor de werkelijkheid worden geplaatst.

Slecht uitgerust, dikwijls zonder schoenen -- het-
welk niet zo merkwaardig is in een land, waar een
luitenant per maand 800 roebels krijgt en een paar
schoenen 200 roebels kosten.
De russische infanterie wordt — volgens de berich-
ten uit Finland — voor de russische tanks uit ge-
dreven. Aan het Westfront hebben de Fransen gro-
te kudden zwijnen voor de tanks uit gebruikt om
de door de. Duitsers aangelegde mijnen te doen
ontploffen en zo een weg te banen voor de tanks
met de daarna komende infanterie. Vadertje Stalin
heeft geen kudden,zwijnen en drijft daarom kud-
den vreedzame, met valse „communistische" pro-
paganda volgepropte massa's voor de tanks uit. Zij
mogen sterven voor de grote tsaar, voor de „ge-
niale en goedmoedige" Stalin.
Maar de vijanden zijn geen laffe honden, die de
vlucht nemen als de Russen komen. De vijanden
zijn een klein volk, dat beheerst wordt door de ge-
dachte voor. zijn vrijheid, zijn recht, zijn huis en
hof te strijden. De goedgelovige russische soldaten
worden als slachtvee weggemaaid. Zij vallen in
massa en anderen worden vooruitgedreven naar
dezelfde zinloze afslachting. Men heeft al gespro-
ken van machinegeweren in de rug van de russi-
sche soldaten. Dat is op zichzelf niets nieuws. Ma-
chinegeweren in de rug van de stoottroepen kwa-
men in de vorige wereldoorlog bij alle legers voor.
Maar dat gebeurde pas, toen de heersers bespeur-
den, dat hun de macht over de slachtoffers uit
handen gleed en gevaar voor opstanden bestond.
Nu kunnen wij constateren, hoe de russische heer-
sers reeds bij het begin van de oorlog dit beproef-
de middel gebruikten om de zonen van het russi-
sche volk naar de slachtbank te drijven. Op Stalins
bevel worden de zonen van het russische volk op
vreemde bodejn afgeslacht. Volgepropt met valse
voorspiegelingen worden de russische soldaten
afgeslacht voor de kranzinnigste zaak van de
wereld voor de waanzinnige machtshonger
van Stalin. Men berekent, dat Rusland 500.000
man naar Finland heeft gezonden. Dat is natuur-
lijk onvoldoende tegenover de 400.000 soldaten van
Finland, want de aanval eist kolossale offers. En
Rusland is de aanvaller. Stalin zal nog eens 500.000
man zenden en wellicht nog een keer. Maar wat
betekent dat voor een dictator bij bolsjewistische
genade? Niets. Stalin beveelt over 183 millioen
mensen. Wanneer hij enkele millioenen moet prijs-
geven voor de onderdrukking van Finland, dan
wordt in diezelfde tijd het gat door geboorten ge-
stopt. Rusland heeft een jaarlijks overschot van 3
tot 4 millioen mensen. Het hoge, met alle midde-
len van de moderne propaganda en van het staats-
geweld verkregen geboortecijfer kan millioenen of-
fers in de komende oorlog verdragen.
En thuis in kleine russische hutten of in benauwde
woningen van de steden, waarin de gezinnen dik-
wijls een krijtstreep gebruiken als „muur" voor af-
scheiding, waar meerdere families op dezelfde
haard koken, zitten moeders, zusters en bruiden
van de gevallen russische jeugd, wachten zij ver-
geefs op de terugkeer van Iwan en schreien zij hete
tranen voor de eer van het goede „vadertje" Stalin.
Iwan is in finse aarde begraven.
De politieke leugen blijft bloeien. Hét russische
propaganda-apparaat bedriegt nieuwe soldaten en
maakt nieuwe massa's klaar voor massamoord op
de slagvelden in het vreemde land. Wanneer zal
aan dit waanzinnige slachten een einde komen?
Wanneer zullen dé massa's van Rusland genoeg
kracht hebben voor een nieuwe revolutie? Een
nieuwe regering tegen het nieuwe tsarisme is in
Rusland nodig. Een reiniging, die een eind maakt
aan de bestaande contra-revolutie en die de grond-
slag legt voor de werkelijke vrijheid en het werke-
lijke socialisme. ALBERT JENSEN.

WAT WIL RUSLAND ?
In de nacht van 30 November verkondigde Molo-
tow door de russische radio:
In het buitenland worden door Sovjet-vijandige kringen
de geruchten verbreid, dat de Sovjet-Unie oorlog wil voeren
tegen Finland. Deze geruchten zijn dwaas en leugenachtig,
daar de Sovjet-Unie niet dat voornemen heeft.

Enige uren later, toen het krieken van de dag de
duisternis van de nacht uitdreef, begon Rusland de
oorlog met Finland. De russische roofdieren van
de lucht, de gepantserde oorlogsschepen en de rol-
lende vestingen begonnen op bevel van Molotov
zonder oorlogsverklaring Finland aan te vallen.
Zoveel betekent het woord van een moderne
staatsman. Molotov zei bij dezelfde aangelegen-
heid:
Andere lasterlijke geruchten beweren, dat de Sovjet-Unie
zich -bemoeit met de innerlijke verhoudingen in Finland.
Daartegenover moet verklaard worden, dat de Sovjet-Unie
vasthoudt aan de opvatting, dat het finse volk zelf over
zijn binnen- en -buitenlandse aangelegenheden te beslissen
heeft.

Op dit punt behoefden de russische gangsters niet
te vrezen om hun woord enkele .uren later te bre-
ken — dat was al vroeger gebeurd! De russische
heren hadden reeds van tevoren verklaard, dat zij
met de bestaande finse regering niets te maken
wilden hebben en de eerste voorwaarde voor de
verdere onderhandelingen een nieuwe finse rege-
ring was. Naar russisch begrip schijnt de regering
van een land geen binnenlandse aangelegenheid
te zijn, en dus ook geen zaak, waarover het finse
volk zelf heeft te beslissen.
In diezelfde rede zei Molotov:
De Sovjet-Unie is bereid aan het finse volk hulp te bieden
en zijn rechten en vrijheden te garanderen.

Welke waarde kan men toekennen aan het woord
van een man, die een geheel volk zo brutaal staat
voor te liegen?
Welk vertrouwen kan men hebben in mensen, die
hun eigen eer niet hoger aanslaan dan dat zij reeds
enige uren later hun plechtige beloften schandelijk
breken?
Maar wat meende Molotov met „het finse volk hel-
pen"? Dachten de heren, in het Kremlin misschien,
dat de tijd gekomen was om in Finland de schan-
delijkheden te herhalen van de spaanse burgeroor-
log? Meenden zij, dat de finse arbeiders, die in
1918 door de Witten bloeddorstig onderdrukt wer-
den, nu rijp zouden zijn om door de „roden", naar

het voorbeeld der spaanse GPoe. te worden behan-
deld? Speculeerde het Kremlin op een finse bur-
geroorlog met russische hulp? Een burgeroorlog,
die het finse volk onder zijn heerschappij zou bren-
gen, naar het program, dat Moskou tegen de mis-
leide spaanse arbeiders wilde doorvoeren? Zouden
de finse arbeiders werkelijk zo naïef zijn zich door
de russische contra-revolutie te laten misleiden?
Rusland is niet meer, wat het in 1918 was. Het is
niet langer een land, waarin men voor de likwi-
datie van het kapitalisme en de verwezenlijking
van het socialisme strijdt; het is een land, waarin
het socialisme vernietigd is en een systeem van
staatskapitalisme is opgericht. Rusland van 1918
was een revolutionnair Rusland, de Sovjet-Unie Van
1939 is een contra-revolutionnair Rusland. In 1918
begon de revolutie in Rusland, dat door een feo-
daal regiem en een primitief kapitalisme beheerst
werd. ,Het doel, dat men zich stelde, zou een vrij
communisme zijn en de weg naar het doel zou
lopen via de „dictatuur van het proletariaat" en
de „proletarische staat". De staat en de dictatuur '
zouden een overgangsperiode zijn, die later geli-
kwideerd zou worden. Maar dictatuur en een al-
machtige totalitaire staat leiden tot het overgeven
der macht aan een kliek van mensen, die tot heer-
sers over het volk worden. Het russische volk zit
thans onder de druk van het staatsdespotisme der
heersers, die er niet aan denken die verhoudingen
te veranderen.
Rusland is daarom niet een land met een voor zijri
vrijheid strijdend proletariaat, waar het zelf een
regiem heeft opgebouwd, dat steunt op proletari-
sche onvrijheid en slavernij. Rusland is thans voor
de internationale arbeidersklasse en het socialisme
dezelfde vijand als Duitsland, Italië en andere des-
potische machten.
Wij hopen, dat de dag voor de bevrijding der finse
arbeiders spoedig zal komen, maar deze bevrij-
ding komt er niet, als die arbeiders zich in de ar-
men werpen van de russische terreur en het russi-
sche despotisme.

Het gaat om een conflict tussen misdadige avonturiers en
zwakzinnigen aan de ene zijde én menselijke intelligentie
aan de andere zijde.
Voor ieder intelligent mens geldt het hier te kiezen, en het
hangt van deze keuze af of het mensdom het hoofd weer
zal opheffen' of tot volledige ondergang gedoemd zal zijn.

H. G. WELLS.

K R O N I E K
FINLAND
Suomi of Suomen-Maa —dit is de finse naam van
Finland — betekent: moerasland. Het is een land
van meren en rivieren, met lange, koude winters
en korte zomers. Het is elf maal zo groot als
Nederland, doch er wonen slechts half zoveel men-
sen, grotendeels verspreid op het platteland. Van
deze mensen zijn 86 pet. Finnen, die tot het mon-
goolse ras worden gerekend. De overige 14 pet.
zijn Zweden. De laatsten behoren tot de gezeten
burgerij; het zijn de achtergebleven vroegere over-
heersers. De enig heersende godsdienst is de lu-
therse. Het grote moerasland is niet in staat, de
schaarse bevolking te voeden. Graan moet worden
ingevoerd. Meer dan de helft van de bodem is met
bos bedekt. Vandaar hout-, cellulose-, papier- en
lucifersindustrie. De bossen vormen de grootste
rijkdom van het land. Het heeft voorts wat metalen:
ijzer, koper, tin. Het aantal industrie-arbeiders is
gering. Het land heeft de minste spoorwegen van
Europa en weinig verkeer in het algemeen. Zijn
ligging is strategisch belangrijk met het oog op het
beheersen van de Oostzee. Dat -is zijn noodlot.

De geschiedenis van Finland is, als alle geschiede-
nis, een verhaal van roof; in dien zin, wel te ver-
staan, dat Finland de rol van de buit had te vervul-
len. De geschiedenis is heersersgeschiedenis. En
heersers zijn van huis uit rovers, al is het dat som-
migen, als zij de schapen op het droge hebben,
zich de weelde kunnen veroorloven van stil te gaan
leven, -- zolang nieuwe rovers het hen niet lastig
maken.'Fatsoenshalve noemen zij zich veroveraars,
een woord dat veel op „rovers" lijkt, er taalkundig
niet mee samenhangt, maar er logischerwijze toch
eigenlijk -de vergrotende trap van vormt. Want ver-
overaar mag slechts hij zich noemen, die hele lan-
den en volken rooft. Van de veroveraars in de ge-
schiedenis was Finland steeds de speelbal.

In de twaalfde eeuw werd het land door de Zwe-
den veroverd, die er heersten tot het begin van
de vorige eeuw. Toen kwam Napoleon op het to-
neel. Hij streefde naar de opperheerschappij in
Europa. Derhalve was het thans zo nauw met
Frankrijk verbonden Engeland zijn grootste vijand.
Want dit land was van oudsher gewoon voordeel
te trekken uit de verwarring en de zwakte van
Europa, het speelde er de staten tegen elkaar uit
en slaagde er eeuwen lang in de verdeeldheid, die
het „evenwicht" noemde, te handhaven, zodat geen
staat oppermachtig werd in Europa. Maar Napo-
leon had aan dit alles een einde gemaakt. Zijn op-
perheerschappij was de grootste bedreiging voor
Engeland en dus werd Engeland zijn grootste vij-
and, precies zoals het thans Hitlers grootste vijand
is, en om geen andere redenen.
Met zijn machtige legers zag de grote soldaat Na-
poleon geen kans Engeland te weerstaan. Een
doeltreffender wapen, machtiger dan legers, had
hij nodig; hij vond het in de boycot, in de blok-
kade, die Engeland enkele jaren eerder tegen
Frankrijk had doorgevoerd om de opperheerschap-
pij ter zee te veroveren, die het honderd jaar later
zou doorvoeren om de heerschappij van Wilhelm II,
d.w.z. de macht van het duitse imperialisme, te
breken en die het thans opnieuw toepast tegen het
naar de opperheerschappij in Europa strevende
Duitsland van Hitler; de boycot, dit machtige wa-
pen, door de arbeidersklasse helaas versmaad of
onvoldoende begrepen, hoewel het juist ten dien-
ste van het socialisme zulke voortreffelijke, onmis-
bare en onvervangbare diensten zou kunnen be-
wijzen. De soldaat Napoleon begreep de macht van
dit economische strijdmiddel. Het vasteland van
Europa was Engelands allervoornaamste afzetge-
bied; dus moest dit continent voor Engeland, voor
zijn textielproducten en voor zijn koloniale-waren
afgesloten worden.

Daarom voerde Napoleon op 21 November 1806
onder de naarn van het „continentale stelsel" de
blokkade in van Europa voor alle engelse waren.
Beter gezegd: hij kondigde deze blokkade af; om
ze door te voeren was hij nog niet machtig genoeg.
Behalve Engeland was er in Europa een andere
macht, die zijn opperheerschappij weerstreefde. Die
macht was Rusland, waarmede Pruisen, dat Napo-
leon de vrede weigerde, zich verbond. Maar op 14
Juni 1807 behaalde Napoleon in de slag bij Fried-
land een volledige overwinning op de bondgeno-
ten. Tsaar Alexander was nu wel gedwongen vrede
te sluiten. Ten hoogste was hij verbaasd over de
voorstellen van de franse keizer. Deze stelde hem
een bondgenootschap voor, liet hem de vrije hand
in Finland, schonk Rusland pools gebied tot
aan de Weichsel, ofschoon hij aan de Polen her-
haaldelijk beloofd had, Polen te zullen herstellen;
hij liet doorschemeren, dat hij bereid was Turkije
aan Rusland over te laten en geen bezwaar te zul-
len maken als Alexander de hand zou uitstrekken
naar de vorstendommen aan de Donau. Napoleon
had Alexander nodig. Zonder de medewerking van
Rusland was het doorvoeren van de boycot tegen
Engeland niet mogelijk. Alexander tot deze mede-
werking te dwingen door een veldtocht in de on-
metelijke russische vlakten was te riskant, gans
Europa, van de Middellandse Zee tot de Noorde-
lijke IJszee, vanuit Parijs te regeren té grotesk.
Samenwerking tussen de beide keizers tegen Enge-
land, met het doel gezamenlijk Europa te beheer-
sen, was verstandiger politiek. Dus werd Alexan-
der gekocht, o.a. met het door hem zo vurig be-
geerde Finland en een deel van Polen. Op een
vlot, midden in een rivier, komen de monarchen,
wier soldaten enkele dagen tevoren tegen elkander
bij duizenden zijn gesneuveld, zonder enige getuige
bijeen om te beraadslagen over de verdeling van
Europa, van landen en volken. Op 7 Juli 1807
wordt het resultaat der strikt geheime besprekin-
gen vastgelegd in de beide verdragen van Tilsit:
een vredesverdrag en een bondgenootschap. De
dertigjarige, eerzuchtige Alexander is gevleid een
dusdanige rol te mogen spelen aan de zijde van
de machtigste man in Europa. In October 1808
ontmoet hij Napoleon in Erfurt, waar deze te zij-
ner ere grote feesten geeft en hem de vorsten-
dommen aan de Donau toezegt. En dit alles voor
de ene prijs: Ruslands medewerking aan de boy-
cot van Engeland.



In 1809 verjaagt Alexander de Zweden uit Finland,
dat bij Rusland wordt gevoegd. Ook met Turkije
slaagt hij naar wens. Waarom zal hij nog langer
Napoleon betalen voor wat hij reeds heeft? De
russische groot-grondbezitters hadden zich van be-
gin af aan tegen het verdrag van Tilsit verklaard.
Zij konden hun graan niet verkopen, grote vlakten
bleven onbebouwd, de roebel zakte. Terwille van
de macht der heersers werd het economische le-
ven te gronde gericht. Zo ging het in die dagen!
Maar de russische regering besloot, nu zij Finland
veroverd en met Zweden vrede gesloten had, zich
niet langer aan Napoleon te storen. Einde 1811
sloot zij een geheim verdrag met Engeland: engel-
se schepen mochten varen onder russische vlag,
russische schepen zouden graan en hout naar En-
geland brengen. Het volgende jaar zag Napoleon
zich genoodzaakt toch tegen Moskou op te ruk-
ken. Het was een veldtocht tegen Engeland. De
aanleiding was een geheim handelsverdrag.
Het door Napoleon beheerste Pruisen, dat econo-
misch onder het continentale stelsel niet minder
te lijden had dan Rusland, was, evenals Nederland,
wel gedwongen eraan mede te doen. Maar op 28
Februari 1813 kwam een verdrag tot stand tussen
tsaar Alexander en Friedrich Wilhelm, de verjaag-
de koning van Pruisen, met het doel dit land van
Napoleons heerschappij te bevrijden. Rusland zou
de op Napoleon veroverde duitse gebieden aan
Pruisen afstaan, Pruisen zou afzien van Polen (dat
aan Rusland zou komen), doch wel zou het daar-
van het stuk krijgen, dat men later de Corridor
heeft genoemd.
Zweden, waar Bernadotte, prins van fransen bloede,
regeerde, sloot zich onmiddellijk bij dit duits-rus-
sisch bondgenootschap aan. Finland zou het niet

. terugkrijgen, dat zou aan Rusland blijven. Maar...
Zweden zou schadeloos gesteld worden, en wel met

Noorwegen. Dit land was in die dagen aan
Denemarken'onderworpen en de Denen stonden
nog altijd aan de kant der Fransen. Noorwegen is
ook inderdaad in 1814 aan Zweden gekomen en
pas in 1905 zelfstandig geworden. Dat het toen
niet tot een zweeds-noorse oorlog is gekomen, is
te danken geweest aan het feit, dat de zweedse
jong-socialisten (de anarchistische beweging waar-
uit later de zweedse syndicalistische beweging is
voortgekomen) opriepen, de oorlog door middel
van dienstweigering onmogelijk te maken, terwijl
in beide landen de arbeiders met algemene werk-
staking dreigden en ook een deel der geestelijk-
heid zich tegen de oorlog verklaarde.
Finland bleef aan Rusland. Tot het einde van de
wereldoorlog. Daarna mocht het dienst doen, even-
als Litauen, Letland, Estland en Polen, als buffer-
staat tegen het rode Rusland van 1917. Het be-
schikte enkele jaren geleden reeds over 300 vlieg-
machines en 30.000 vrouwelijke vrijwilligers. Ook
in Finland vond de russische revolutie weerklank
onder de grote scharen van arme boeren en fa-
brieksproletariërs. Hun bewegingen werden met
geweld onderdrukt door de met angst voor het
nabije Rusland vervulde heersende klasse.
In 1807 komen een russische tsaar en een franse
keizer in geheime samenkomst bijeen. Als Fin-
land twintig jaar een zelfstandige staat is geweest,
hebben opnieuw geheime samenkomsten plaats
tussen of namens de heerser aller Russen en een
man, die de opperheerschappij in Europa nastreeft.
Dit is nu geen Fransman, doch een Duitser. Hij
heet geen keizer, doch Führer. En de tsaar heet
nu: secretaris van de communistische partij.
Maar wat is er veranderd? Weer wordt er gepraat
over Polen en over Finland. Weer wordt de heer-
schappij over landen en volken verdeeld en verhan-
deld. Weer wordt Rusland te hulp geroepen door
een grote staat op het vasteland van Europa tegen
Engeland. Weer is Finland en weer is Polen de
beloning voor de russische beer. Weer zal deze -
zo goed als alle anderen — zijn politiek in een
handomdraaien in haar tegendeel veranderen, als
het doel van machtsverovering er beter door wordt
gediend.
Heeft het zin voor de volkeren in dit onbetrouw-
bare spel om de macht in naam van valse leuzen
partij te kiezen? Heeft iets anders zin, dan te doen
wat de jong-socialisten, wat de arbeiders van Zwe-
den en Noorwegen in 1905 hebben gedaan? Is het
niet tragisch, dat mensen zó verblind kunnen zijn,
hun idealen en beginselen van democratie en van
vrijheid, van socialisme en van communisme te
laten misbruiken, te laten prostitueren voor zulk
misdadig spel van op valse roem en op macht be-
luste heersers, ten dienst van de belangen onzer
grootkapitalistische overheersers?
Wij zouden uit de geschiedenis zo veel kunnen le-
ren. Maar het is waar, zoals eens werd opgemerkt:
tot dusver leert de geschiedenis alleen maar, dat
de volkeren niets uit de geschiedenis leren.
De geschiedenis van onze dagen, dat is de ge-
schiedenis van Napoleon, van Alexander, van En-
geland. De oorlog om de opperheerschappij in
Europa in de twintigste eeuw, het is de oorlog der
negentiende eeuw. Het verkwanselen van landen
en volken, van Polen, van Finland, van Noorwegen
tussen Napoleon, Alexander en Bernadotte, het is
de practijk van heden.
Het is die strijd, het is die oorlog, het is die poli-
tiek, het zijn de misdaden der eeuwen van heer-
sers en staten, die wij voortzetten en herhalen. En
dat doende zouden wij strijden voor socialisme,
voor communisme, voor vrijheid, voor vrede, voor
enig menselijk ideaal? De mens van deze tijd heeft
een andere taak: radicaal te breken met het stel-
stel en het regime, die de eeuwige voortzetting be-
tekenen van de oude misdaden; hij heeft tot taak,
de misdadigers te onttronen en een nieuwe samen-
leving te organiseren op grondslagen, die zulke
misdaden voor goed onmogelijk maken.
Ziedaar socialisten, ziedaar communisten, ziedaar
christenen, uw wezenlijke taak.

MEER WITBOEKEN A.U.B.
Enkele weken geleden publiceerden wij uit een engels wit-
boek een en ander over de toestanden in de duitse concen-
tratiekampen. Maar aanleiding van dit witboek schrijft
Reginald Reynolds, een bekende figuur in de engelse Nooit-
Meer-Oorlogsbeweging, in De W.N. het volgende:

In overeenstemming met haar huidige politiek
heeft de regering ons een Witboek gegeven over
„De behandeling van de duitse onderdanen in
Duitsland."

Er is niets nieuws in dit boek. Het geeft ons zelfs
geen beter bewijsmateriaal dan we vroeger beza-
ten. Het vertelt ons het soort dingen die men nu
eenmaal van de dictatuur verwacht — of deze dic-
tatuur nu van fascistische of van imperialistische
aard is.
Het doet er niet toe of de individuele gevallen van
„gruweldaden" waar zijn of niet: sommigen ervan
zijn wellicht hysterische overdrijvingen. Omtrent
geen enkel ervan kan door een normaal gerechte-
lijk onderzoek zekerheid verkregen worden. Alle
zijn in overeenstemming met de fascistische geest
en de propaganda van de nazi-pers. Maar ik her-
inner me, dat ik, toen ik mijn werk „White Sahibs
in India" schreef, naar een lade keek,, vol van ver-
halen omtrent in de jaren 1930—1932 in India be-
gane gruweldaden. Indien ge wilt weten waar het
over ging, lees dan het huidige Witboek. Indische
getuigenissen waren er in overweldigende mate,
doch alle verhalen waren alreeds automatisch door
de britse autoriteiten ontkend geworden, of zouden
hetzelfde lot hebben ondergaan bij publicatie. In
vele gevallen was een onderzoek gevraagd en ge-
weigerd.
Ik kwam tot de conclusie dat het nutteloos was
ze te publiceren, voornamelijk omdat vrijwel nie-
mand in Engeland ze geloofd zou hebben. Na-
tuurlijk zou ik hebben kunnen wijzen op de kracht
van het indische getuigenismateriaal, op de fun-
damentele connectie tussen imperialisme en on-
derdrukking. Doch deze geschiedenissen zouden in
Engeland geen geloof hebben gevonden, juist om-
dat zij, om de woorden van het Witboek te gebrui-
ken, de herinnering opriepen „aan de donkerste
eeuwen der menselijke geschiedenis".
Daarom beperkte ik mijzelf tot publicatie van door
de regering opgenomen en openbaar gemaakte
maatregelen, tot berichten omtrent handhaving van
„wet en orde" zoals die in de kapitalistische pers
voorkwamen, en hier en daar vulde ik deze aan
met oog-getuige-verslagen van Engelsen en Euro-
peanen, die, ongelukkig genoeg, niet in staat wa-
ren om te vertellen wat er achter de gevangenis-
muren plaats greep of in de plaatsen waar geen
blanke waarnemers aanwezig waren. Ik betreur het
niet. Doch wij vroegen telkens opnieuw om een,
onderzoek; daarom: waarom kwam er geen Wit-
boek omtrent de behandeling van de indische on-
derdanen in India?
Ge kent het antwoord evengoed als ik, doch er
was nimmer een tijd welke het zo hard nodig
maakte dat het duidelijker gezegd werd. Het Wit-
boek is enkel een onderdeel van een stroom pro-
paganda die door de communisten en anderen om-
streeks 1934 begonnen werd, teneinde de wereld
tot de overtuiging te brengen dat Nazi-Duitsland
„de vijand" is. Omgekeerd moet aangenomen wor-
den, dat wij, die „democratisch" zijn, deze dingen
niet doen. Ik viel onmiddellijk deze propaganda
aan wegens haar boosaardige willekeur. We zien
thans duidelijk waarheen zoiets leidt.
Er zijn enkele Witboeken die we op dit ogenblik
vragen konden.
Waarom geen Witboek over de klachten omtrent
geselingen en pijnigingen in Sierra Leone, een brit-
se kolonie, die de laatste zomer een zekere be-
kendheid verwierf? Er is heel wat feitenmateriaal
voor een onderzoek door de regering of wie dan
ook.
Waarom geen Witboek over de onderdrukking in

Palestina? Ik heb stapels feitenmateriaal over fu-
silleringen, geselingen, pijnigingen enzovoorts, en
er moet heel wat meer ter plaatse verkrijgbaar
zijn.
Waarom niet enkele Witboeken betreffende onze
bondgenoten, de Fransen? Ik heb feitenmateriaal,
waarin beweerd wordt dat Annamieten wegens ver-
spreiding van literatuur met de bajonet gedood
werden. Namen, data, plaatsen, alle details zijn
beschikbaar; en naar men zegt is het bij dit ene
geval niet gebleven. Ik bezit ook aanklachten over
pijnigingen in Marokko.
Wel, mijnheer Chamberlain? Wat denkt u hiervan?
Of beter nog, waarom niet een Witboek omtrent
de bestuurswerkzaamheden van Sir John Ander-
son, eerst in Ierland en later in Bengalen? In die
dagen dachten we niet dat we het genoegen zou-
den hebben hem hier te krijgen
Ik geloof, mijnheer Chamberlain, dat we nu mis-
schien bijna wachten kunnen tot Hitler of iemand
anders materiaal heeft voor een Witboek over de
behandeling van britse onderdanen in Engeland.
Dat zal niet lang duren.

HOE MEN IN OOSTENRIJK LEEFT
De buitenlandse vertegenwoordiging der moderne
Oostenrijkse vakbonden doet ons mededeling van
de volgende korte berichten uit Wenen, over de al-
gemene stemming. Deze korte uittreksels zijn ont-
leend aan originele brieven:
„Op l November was ik op het grote v/eense kerk-
hof. Ik was ook bij het graf van ingenieur Weissel
(die in Februari 1934, na de vrijheidsstrijd der oos-
tenrijkse arbeiders opgehangen werd, Red.). Een
lange processie van mensen trok aan het graf voor-
bij. Het graf had de aanblik van een kerk-altaar
door de vele bloemen en kaarsen, waarmee het
versierd was "

Levensmiddelen zijn er haast niet te krijgen,
of ze zijn niet te genieten. Ik ben weer werkloos.
Onze fabriek, zoals zo vele andere grote textielbe-
drijven, voornamelijk weverijen, is door gebrek aan
grondstoffen stilgelegd "
Arbeidstijd 108 uur per week: Een man in zeer be-
langrijke staatsdienst deelt mede, dat hij na elke
36 uur dienst slechts 8 uur vrij heeft. De Zondag
niet meegerekend werkt hij 108 uur per week en
heeft hij slechts 36 uur rust
Geen melk voor tuberculozen: Een jong meis-
je, dat het reeds sinds jaren aan de longen heeft,
krijgt sinds het uitbreken van de oorlog geen melk
meer. In het consultatiebureau wordt haar gezegd,
dat ze in de winter maar terug moest komen; als
er geen fruit meer is, zou ze een kaart krijgen,
waarop haar melk zou worden verstrekt... (IVV.).

WAAR IS COLIJN?
'Enkele weken geleden maakten wij er melding
van, dat Colijn in de Unilever was opgenomen. In
De Bondstem, het orgaan van de Nederlandse
Bond van Technici, worden een aantal interessan-
te mededelingen gedaan over het groot-kapitalis-
me in de margarine-industrie, die wij overgenomen
vonden in Bellamy-Nieuws en hieronder laten vol-
gen.
De firma's Jurgens en Van den Bergh werden om-
streeks 1870—1871 opgericht en groeiden gaande-
weg tot een wereldonderneming, welke in 1927—
1928 het grootste deel der margarine-productie in

West-Europa beheerste, en in die tijd contact vond
met het Schicht-concern, dat 70 pet. van de mar-
garine-industrie in Oost-Europa in zijn macht had.
Deze ondernemingen vestigden de Margarine Unie,
die 75 pet. der in Europa geconsumeerde marga-
rine produceerde en circa 170 ondernemingen om-
vatte.
W. H. Lever begon in 1855 te Boston een fabriekje,
dat gedijde tot een internationale onderneming,
welke in 1939 uit 130 maatschappijen bestond.
Uit de engelse groep van Lever Brothers en de
Margarine Unie ontstond de Unilever in 1930, wel-
ke gesplitst is in een engelse en een nederlandse
maatschappij, met een gezamenlijk kapitaal van
circa 390 millioen gulden. Deze twee „holding
companies" beheren weer zes andere, waarin de
bedrijven van Lever, Jurgens, Van den Bergh en
Schicht zijn ondergebracht. Zij beschikken geza-
menlijk over een kapitaal van één milliard, hon-
derd en vijftien millioen gulden. De combinatie pro-
duceerde in de periode, waarin zij tot stand kwam
65 pet. van alle margarine ter wereld.
In 1937—1938 is de Unilever gereorganiseerd, waar-
door de scheiding tussen de engelse en de neder-
landse groep scherper werd. Deze groep maakte
in 1937 op een omzet van één milliard gulden,
een winst van 700 millioen gulden. Zoals bekend
mag worden verondersteld, is het aantal produc-
ten zeer omvangrijk.
In Nederland behoren een 50-tal fabrieken van
margarine, zeep, vet, olie, veevoeder, kaarsen, con-
serven, melkproducten, vleeswaren en bij-produc-
ten tot de Unilever. Hieronder bevinden zich de
distributie-bedrijven: De Rotterdamse Melkinrich-
ting, de Residentie Melkinrichting, P. de Gruyter,
Unie Winkelmaatschappij, Albino Winkelmaat-
schappij, Winkelmaatschappij Van Zwet, N.V. Raas-
veld, N.V. Zijlstra, Wijnberg & Co. en Albert Heijn.
Met medewerking van de Unilever werden nog een
viertal kartels gevormd, n.l. de Margarine Conven-
tie, de Spijswet Conventie, de Spijsolie Conventie
en de Zachte Zeepconventie. Tot de Margarine Con-
ventie behoren tien werkende fabrieken, terwijl de
Unilever 95 pet. der productie beheerst. In 1938
werd op iedere kilo margarine 19 cent netto winst
gemaakt, hetgeen 110 pet. der toenmalige produc-
tiekosten bedroeg.

NEDERLAND POLITIESTAAT
Uit overweging, dat het wenselijk is, een onderzoek
in te stellen naar de vraag, of de bepalingen van
de gemeentewet en andere voorschriften met be-
trekking tot de handhaving van de openbare orde
voldoen aan de eisen, die te dien aanzien dienen
te worden gesteld en in het bijzonder ook, of zij
wel, in het belang van een juiste regeling van be-
voegdheden en verhoudingen, voldoende scherp
tot ui tdrukking brengen de voor de bestuursorga-
nen weggelegde taak, hebben de ministers van
binnenlandse zaken en van justitie een commissie
benoemd, aan welke dit onderzoek wordt opge-
dragen, met verzoek dienaangaande rapport uit te
brengen, onder bijvoeging zo nodig van voorstel-
len tot wijziging of aanvul l ing van de desbetreffen-
de wettelijke voorschriften.
Wegens plaatsgebrek moest dit keer Kroniek bui-
tenland vervallen.
(Een deel der Kroniek, waaronder bovenstaand bericht,

'heeft enkele weken overgestaan.)

HET KAARTENSYSTEEM
De motor
Nu ook in de haven van Delfzijl het kaartensysteem
is ingevoerd, zal dat — in navolging van Amster-
dam-Rotterdam — gebeurd zijn om er meer uit te
halen. Dit stelsel kan geraffineerd worden toege-
past en ik zal in het vervolg verschillende syste-
men dienaangaande eens in bespreking brengen.
Bij een geleidelijke ontwikkeling van het kapitalis-
tische stelsel, is de natuurlijke motor verdwenen.
Toen onze voorouders van jacht en visvangst leef-
den, hadden zij geen zweep nodig. Nog heden ten
dage lacht de eskimo om de idiote europese be-
schaving.
Bij de ontwikkeling van het kapitalistische systeem
heeft men, in allerlei vorm, een motor achter de
productieve werker geplaatst om hem tot spoed
aan te zetten. Maar de motor „achter" de werker
werkt nooit zo goed als de motor „in" de werker.
Er kwamen, tijdens de Kerstdagen, een tiental bo-
ten in de haven en dan wordt er gebeld naar om-
liggende gemeenten: „Stuur je steuntrekkers op
de aannemingsplaats."
En dan komen de slaven — zij hebben geen keuze,
zegt men - - maar deze mensen uit Winschoten
b.v., staan vreemd tegenover dit werk..
Welke motoren moeten nu gebruikt worden om
deze mensen uit te buiten en af te jakkeren? En
dat weten onze havenmeester en zijn opdracht-
gevers, noch de rotterdamse en amsterdamse on-
dernemers, die hier zijn neergestreken, noch alle
bazen en centrale bonders.
Daar is voor nodig mensenkennis en psychologisch
inzicht. En dat wordt op de kapitalistische markt
niet aangeboden.
We zullen nu in de geschiedenis moeten teruggaan
om deze bespreking in te leiden. Een veertigtal
jaren geleden b.v., sloegen verhaaltjes als het vol-
gende zeer in.
Een nieuwe geschiedenis varï het „gezag".
Een dame wilde bij het uitgaan haar hond thuis
laten, die trouw aan haar zijde lag.
Maar het beest bekeek in zijn onnozelheid de zaak
van een andere kant dan zijn meesteres. We delen
samen lief en leed, dacht de goede sok zeker en
hij huilde en was niet tot bedaren te brengen. Toen
haalde de slimme meesteres een been en wierp dit
het beest voor. Terwijl het dier zich vergastte, trok
zijn meesteres gauw de deur toe en ging weg.
In de keuken werkte een timmerman en de vinger
aan zijn neus leggende, zei hij tot de dienstbode:
— Hebt ge dat gezien, Kaat? Hebt ge gezien hoe
je mevrouw de hond verschalkte?
— Zeker heb ik dat.
— Kijk, zoals zij deed met die hond, zo doen de
grote lui altijd met ons, werklui.
— Hoe dat zo?
— Wij, werklui, laten de tanden zien, wij gaan ons

verenigen en de koppen bij elkaar steken. We vor-
men een macht, waartegen op de duur noch po-
litie, noch leger bestand is, omdat onze jongeren
de manschappen leveren, want als de heren en
dames zichzelven moesten verdedigen, dan kwam
er geen spaan van terecht Je kunt mij toch
wel volgen, Kaat?
— Jawel, heel goed!

- Je hoort dat we een macht beginnen te vormen.
Wij trekken als we werkloos zijn, samen langs de
huizen om ons te laten zien. De kleine boeren slui-
ten zich aaneen bij de verpachtingen en weigeren
de tienden te betalen en de arme drommels begin-
nen in te zien dat zij bij de publieke verpachtingen
niet tegen elkaar moeten opjagen. Je begrijpt me
toch, Kaat?

- Jawel, maar wat gebeurt er nu? Wat heeft dat
alles met die hond te maken?

- Wel, nu komen van alle kanten de heren met
hun kluifjes. Ze zeggen tegen onze voormannen:
Je bent eigenlijk te goed om achter de schaaf-
bank te staan. We zullen je poehaan of huisknecht
maken. Ze beloven aan de arbeiders verzekering
tegen de oude dag en ongelukken, vermindering
van belastingen en zelfs -- maar dit ligt nog ver-
der in de toekomst — verkorting van werktijd en
een paar centen meer loon. Het ene kluifje is al
lekkerder dan het andere. En als wij, werklui, ons
laten paaien en de slimsten uit ons midden zich
laten inpakken en zich met een baantje tevreden
stellen dan draaien de heren het slot op de
deur en gaan wandelen voor hun plezier.
Nu, als dan straks het been is afgeknaagd, dan zien
we dat we eenvoudig op sleeptouw zijn genomen,
maar dan is het te laat!
— Maar wat is er dan aan te doen?

- Wel, ons niet in de luren te laten leggen. Jullie,
dienstboden, net zo min als wij, mannen. Met de
rijken samen delen lief en leed, samen uit, samen
thuis! Samen de zware arbeid verrichten, maar dan
ook samen de genietingen delen. Samen de grond
bebouwen, maar dan ook samen eigenaars van de
grond. Samen werken in fabrieken, op de schepen,
in de mijnen, maar dan ook samen eigenaars van
fabrieken, schepen en mijnen. Maar niet de een
genieten en de ander werken. Niet de een eige-
naar en de ander slaaf. Weet je wat zo jammer is,
Kaat?
— Nou?
— Dat er zoveel ezels in onze stand zijn!
Toen zuchtte de timmerman eens en sloeg dapper
met de hamer op de spijker in de vloer, zodat de
spijker er krom van sprong.
Kaat, de meid, keek met bewondering naar de wijze
timmerman en zij zei:
— Zeg, timmerman!
— Wat is het, Kaat?

— Als alle werklui zo waren als jij, dan zou de
wereld er heel anders uitzien.
Toen ging de meid de vaten en borden wassen en
de timmerman sloeg spijkers in de vloer.
De timmerman had gelijk. De werklui en de hon-
den zijn eeuwenlang voor korte ogenblikken met
kluifjes gelokt en dan opgesloten. En dat is zo ge-
bleven tot op deze dag.
Zo de arbeidersbeweging begon, in vroegere dagen,
zo de geest in die dagen onder de arbeiders was,
straalt geheel en al uit dit oude verhaaltje, wat
toen een „Nieuwe geschiedenis van gezag" was.
De sociaal-democraten waren er nog niet, het Alg.
Ned. Werkliedenverbond durfde toen betere eisen
stellen en de bestuurders liepen de arbeiders niet
zo tussen de benen als de sociaal-democraten van
thans. Het zal 45 jaar geleden zijn, dat de arbeiders
in groepen langs de huizen trokken om werk of
brood. Een boer moest vier, een burger een of
twee arbeiders nemen, tot zolang er niet één werk-
loze meer was. ledere avond moest de daghuur
worden uitbetaald. Enkele boeren dreigden met 'n
revolver, maar het duurde niet lang, of de arbeiders
hadden meer van dat goedje dan de boeren. Som-
mige sarcastische burgers, die geen werk hadden
voor twee arbeiders, hadden ze in een stoel voor
het raam neergezet, met ieder een lange kalken
pijp en een pond tabak in het midden.
De angst om het hart geslagen van vorst en heer
en burgerman Toen begon men -- zoals de
timmerman zegt — met kluifjes te gooien.
Enkele overblijfselen, als „goedkope tuingrond",
zijn er nog van aanwezig. De heren zorgden echter
wel, dat zij bezitters van de grond bleven.
Een van onze havenbaronnen legde voor een paar
weken, met 72 duizend gulden, nog weer eens be-
slag op een boerderij. Hij moet nog helemaal niets
van samen uit, samen thuis, hebben.
Een van de kluifjes was toen een spaarbank, met
100 pet. rente.
Toen de sociaal-democraten opkwamen en op het
parlement begonnen te likken, hebben ze het lo-
ket van deze spaarbank gauw dichtgemetseld. Het
geld hebben ze natuurl i jk zelf gehouden; in huizen,
schepen, landerijen en buitenlandse fondsen be-
legd. En toen de z.g. „Baltic" om 200 stander per
etmaal vroeg, knipte men het zaakje zo handig in
elkaar, dat oude bootwerkers pensioen moesten
hebben, en toen ik er met een lid van de S.M. over
sprak, greep hij met twee handen naar zijn kaal
hoofd en riep uit: „Ik weet niet waar de centen
weg moeten komen!"
De sociaal-democraten wisten het wel. Zij vroegen
ƒ 30.000.— voorschot bij de provincie en ƒ 45.—
per jaar van iedere deelnemende bootwerker, plus
50 pet. van het nachtwerk op houtboten. De S.M.
had geen cent en wie betaalt het nu?
Heeft die timmerman ook goed gezien? Zijn de
meeste arbeiders ezels of niet?
Het k lu i f je voor de hond werd nog betaald door
mevrouw, maar wie betaalt dit kluifje? R. T.
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JEUGDBEWEGING
AMSTERDAM
OJP. Het Winteravondfeest is weer achter de rug.
Het is in vele opzichten een geslaagde avond ge-
worden. Kam. Otten opende deze avond met een
kort woord. Hierna zong het koortje van sectie
West enige liedjes. Het is jammer dat dit koortje
zo klein is, hoewel allen hun best deden. Dus ka-
meraden, wanneer gij kinderen hebt, stuurt ze dan
naar ons toe. Het adres is u bekend.
Na de zang kwam het groepje der sectie Haarlem-
merpoort met de plastische standen, welke zeer
goed uitgevoerd werden, hoewel zij in zeer korte
tijd onder leiding van kam. Burger ingestudeerd
zijn, en een open doekje plus een hartelijk applaus
dus zeer zeker op hun plaats waren. Ook aan kam.
Burger een woord van waardering voor de opof-
fering en het geduld door hem betoond voor dit
jeugdige groepje. Tussen deze bedrijven door wer-
den de kinderen onthaald op een gebakje en ranja.
Vervolgens kwam Jan Post met zijn gezelschapje
de kinderen amuseren met enige aardige kinder-
stukjes, die bij de kinderen zeer in de smaak vielen.
Het stukje met de schoolmeester, waarin zij zelf
ook optraden, was voor hen wel het leukste. De
tijd draaide gestadig door en na een kleine pauze
richtte kam. Priem het woord tot de ouders. Hij
wekte hen op, hun kinderen naar sectie West te
zenden, waar deze onder leiding van dirigent Heins
nog een aardig zangkoortje kunnen vormen. Na
kam. Priem kwam kam. Otten nog even ten tonele.
Hij memoreerde de werkzaamheden der OJP. en
zette de noodzakelijkheid tot het verkrijgen van een
eigen filmtoestel uiteen, waarmee men leerzame
en geestige films aan de kinderen zou kunnen ver-
tonen en niet, zoals elders, rovers- en cowboyfilms,
welke geen goede invloed op hen uitoefenen. Hij
wekte op om onze steunkaarten met hun hand-
tekening a ƒ 0.10 per vakje te voorzien om daar-
mede ons doel te bereiken.
Tevens kreeg mevr. Lasthuijzen een bedankje en
een hartelijk applaus voor het maken der pakjes
voor het groepje van kam. Burger. Zij waren in-
derdaad keurig gemaakt.
Tot slot traden het groepje van kam. Burger op en
Jan Post met z'n gezelschapje. Ook de versnape-
ringen ontbraken natuurl i jk niet.
Bij de uitgang wachtte den kinderen nog een kleine
verrassing, n.l. een speculaaspop, wat natuurl i jk in
dank werd aanvaard .en zo gingen allen voldaan
naar huis. Tot slot nog dit: Gij ziet, wij doen ons
best om het de kinderen zo aangenaam mogelijk
te maken en zullen daarnaar blijven streven met al
onze krachten door middel van onze steunkaarten
om de kinderen te verschaffen wat zij zozeer mis-
sen. Wanneer u wilt, kunt u ook hieraan medewer-
ken. Laat deze oproep u daartoe opwekken en laat
ons eindigen met de beste wensen uit te spreken
voor 1940 in het belang der OJP. Corr.

METAAL-NIJVERHEID
LANDELIJKE FEDERATIE
1940. Wanneer wij voor de eerste maal in het
nieuwe jaar van ons doen horen, dan is dat aller-
eerst om al onze leden een 1940 vol strijdlust en
actie toe te wensen.
Strijdlust en actie zijn door de loop der jaren steeds
de pijlers geweest waarop lotsverbetering en stre-
ven naar een betere samenleving waren gebaseerd.
Men spreekt van 1940 als Kroonjaar. Het Federatie-
Bestuur zag niets liever dan dat dit jaar ook op
dit gebied een kroonjaar werd en doet daarom bij
deze een beroep op alle leden. Laat ieder van ons
zich met de ingang van het nieuwe jaar ten stel-
ligste voornemen te breken met oude sleur en het
nieuwe jaar met dubbele energie aan het werk
tijgen.
Er is nog zoveel te doen, onze taak is nog zo enorm
zwaar, dat inderdaad alle schouders eronder zul-
len moeten worden gezet. Laat dus niet langer het
werk voor en in de organisatie over aan de toe-
gewijde en militante leden, maar meldt u als één
man bij uw bestuurders in de strijd voor een beter
bestaan, dus in de strijd voor een mildere, mense-
lijker samenleving. Het Fed. Bestuur.

Werklozenkas. Alle leden welke, na in 1939 uit de
Werklozenkas uitgetrokken te zijn geweest, weder-
om hebben gewerkt, doen goed zich bij het be-
stuur, op kantoor of bij de penningmeester te mel-
den.
Wie meer dan 24 dagen in de metaalindustrie heeft
gewerkt, heeft in 1940 recht op uitkering.
Alleen zij, die in 1937, 1938 en 1939, dus drie jaar
achteréén zijn uitgetrokken geweest, moeten in

1940 een wachtjaar maken en krijgen dus geen
uitkering.
Voor hen, die in 1939 een wachtjaar hebben ge-
maakt, geldt de bepaling, dat zij minstens 78 da-
gen moeten hebben gewerkt.
Wij raden elk lid in diens eigen belang aan, na te
gaan of hij al of niet voor uitkering in aanmerking
komen kan en zich in ieder geval even te melden.
Wie zijn uitkering niet tijdig ontvangt, loopt grote
kans deze te verspelen en bovendien de in die tijd
ontvangen crisissteun te moeten terugbetalen.

Het Kasbestuur.
A M S T E R D A M
Houden de leden er vast rekening mee, dat op 12
Januari wederom een hoogst belangrijke vergade-
ring zal plaats vinden?
Er zijn drie belangrijke gebeurtenissen op komst,
die aandacht vragen. Ten eerste de eigen jaarver-
gadering, ten tweede de jaarvergadering van ons
SAS., en ten derde, maar niet het minst belang-
rijke, het congres van het NSV.
Alle leden zullen wederom een convocatie ontvan-
gen. Men make zich die avond dus reeds bij voor-
baat vrij van andere beslommeringen en zorge er
voor op tijd aanwezig te zijn in gebouw De Leeuw
op Vrijdag 12 Januari 1940, 's avonds te 8 uur.

PLAATSELIJK NIEUWS
ALMELO
Cursusvergadering. Zondag 14 Januari, 's morgens
half elf houdt het SAS. een cursusvergadering in
het ANGOB.-Huis, 2e Wierdenschedwarsstraat 2.
Jo Hekkers zal spreken over: „Ontredderde wereld

- waanzinnige mensheid". De toegang is vrij. Zor-
gen onze leden present te zijn en vrienden en be-
kenden mee te brengen?
Onze Vrouwenbeweging belegt op 25 Januari a.s.
een vergadering met mevr. v. d. Duin uit Enschedé.
Deze heeft als onderwerp gekozen: „De vrouw en
de oorlog". Vooral in deze tijd is het van belang,
dat de vrouw wakker wordt geschud. Dus vrouwen
van Almelo, denkt vooral aan 25 Januari en ver-
geet niet aanwezig te zijn. De vergadering wordt
gehouden bij Royal. We komen hierop nog nader
terug. Bestuur SVB.

A M S T E R D A M
Zondagcchtendlezingen van de Dageraad worden
gehouden te half elf in de gehoorzaal, Singel 299.
Op 14 Januari spreekt Willem van lependaal over
het onderwerp: „De naakte waarheid." Op 21 Ja-
nuar i René de Lange over: „Sexualiteit en nieuwe
cultuur."

A N T W E R P E N
Mijneigenaars drijven naar een conflict. In de vo-
rige vergadering der Nationale Gemengde Mijn-
commissie was overeengekomen, dat de arbeiders
een loonsverhoging zouden ontvangen van 2^ pet.
Hierbij werd tevens overeengekomen, dat dit aan
de werkgevers zou vergoed worden door een prijs-
verhoging van 3 fr. per ton. Dit handeltje, waarbij
Jan Publiek het geschoren schaap zou worden,
stond onder leiding van minister Balthazar (socia-
list). Inmiddels is er een stroming ontstaan tegen
deze nieuwe prijsverhoging der kolen, en was een
andere minister — economische zaken — verplicht
de toepassing der 3 fr. per ton af te wijzen!
Op 6 November 1939 is reeds een verhoging van
12 p.h. toegepast.
De mijneigenaars pasten toen directe actie toe en
trokken zich terug uit de nationale commissie; te-
vens lieten zij de eerste minister weten, dat zij de
loon- en werkovereenkomst opzegden.
Wat zal de socialist Balthazar nu doen?
Inmiddels kwam het bericht dat Balthazar ontkent
zijn toestemming te hebben gegeven. Wij hopen
dat de arbeiders ook het nut van daadwerkelijke
actie zullen begrijpen en het publiek er voor dan-
k zal als zoenoffer gebruikt te worden.
In de nationale vergadering van werkgevers en
werknemers, onder leiding van de minister van
arbeid, is besloten dat ook de lonen op hun hui-
dige basis blijven voor December, Januari en Fe-
bruari. Indien einde Februari bli jkt , dat de duurte
gemiddeld 5 pet. is gestegen, dan zullen ook de
lonen met 5 pet. worden verhoogd.
Het kerstmaal der armen. Te Brussel en Antwer-
pen heeft het Leger des Heils aan een paar duizend
arme mensen een kerstmaal verstrekt. In elk geval
is dit beter dan wat mooie woorden alleen.'Daarbij
waren ministers, gouverneur, burgemeester en an-
dere notabelen aanwezig. Zouden al deze hoogst
beschaafde leiders van de tegenwoordige staat zich
nu eens afgevraagd hebben, waarom deze mensen
arm zijn en zij welvarend? En of het niet de schuld
is dezer nette dames en heren, dat de armen na
dit kerstmaal zich weer met een homp brood en
een kop koffie moeten tevreden stellen?
Er heerst dezer dagen weer zo'n soort christelijke
koorts, maar Jezus kende de schijnheiligen en het
was tot hen dat hij sprak: „Gij kunt niet God die-
nen en den Mammon." (Matth. 6 : 24).
„Maar zoo wie één van deze kleinen die in mij
geloven ergert, het ware hem nutter dat een mo-
lensteen aan zijnen hals gehangen, en dat hij ver-
zonken ware in de diepte der zee (Matth. 18 : 6).
Werkelijk, ook de daar aanwezige socialistische mi-
nisters en burgemeester mochten eens aan die
woorden denken, want de kameraadschap tussen
de socialist-stempelaar die niet weet hoe hij zijn
door ondervoeding verzwakt lichaam moet verwar-
men, en zo'n hooggeplaatste sociale heer, is wel
wat kras. Aan woorden en parade-reclame hebben
wij niets. Wie christelijkheid en socialisme slechts
met de mond belijden, zijn vijanden van hun leer
en het volk.
Ze liegen er weer op los van beide zijden der oor-
logvoerenden, wat wij dagelijks kunnen nagaan in
de britse en duitse lezingen. Welke van de twee nu
waar is? Och een ding staat vast: de Dood zege-
viert! Weer heeft men volken zover gekregen door
leugen en bedrog, dat zij elkander op bevel ver-
moorden. De generaal helpt daaraan tegen zoveel
duizend frank per maand, de soldaat tegen een
paar centen! Maar beiden dienen het vaderland...
der kapitalisten!
Het is toch een vreemde zaak, dat arbeiders zich
laten dwingen tot offeren van gezondheid en leven
voor de zaak hunner bazen, en, voor eigen wel-

vaart en beschaving zo laks en futloos zijn. Wellicht
komt daar ook verandering in.

Willen wij een betere samenleving, dan zullen wij
moeten ophouden met geloven in de deugdzaam-
heid van allen die zich verrijkt hebben ten koste
van het proletariaat. Bovendien moeten wij zelf
beginnen aan de versterking onzer verenigingen en
daarmede aan de voorbereiding ener nieuwe ge-
meenschap, waar ,elke bevoorrechting dient uitge-
sloten. Laat „de vrede" ons niet onvoorbereid vin-
den, want dan begint een nieuwe ramp.

Staking in de Borinage. Ruim 40 duizend mijnwer-
kers weigeren te werken. Tijdens het congres der
BWP. legde Leclerq namens de Federatie van mijn-
werkers de verklaring af, dat met ingang van Dins-
dag 26 December in bepaalde mijnen de nieuwe
regeling van de werktijd door de werkgevers zou
worden toegepast. Overal waar men daartoe over-
gaat, zou worden gestaakt. Dit was geen ijdel
woord, want toen de werkgevers de regeling aan-
plakten, bleven de mijnwerkers buiten en weiger-
den te werken. Ruim 40.000 arbeidere in de Bori-
nage en Limburg staakten tegen het half uur over-
werk per dag. Ter conferentie met minister Baltha-
zar werd het voorstel ingediend: 1. de aanplak-
brieven worden verwijderd; 2e. de arbeiders aan
de oppervlakte vallen buiten de verlenging; 3. ten
hoogste één dag werkloosheid zal ingehaald wor-
den per periode van drie weken arbeid; 4. het be-
sluit moet een voorlopig karakter hebben, zodat
onmiddellijk na de oorlog de getroffen regeling
vervalt en weer 7 uur per dag zal worden gewerkt.
Donderdag 28 December is het werk hervat. Als de
arbeiders werkelijk hun tanden laten zien en wei-
geren genoegen te nemen met verslechteringen,
dan staan kapitalisme, partij en regering machte-
loos. Wij hebben nog te leren, dat onze kracht juist
daar ligt waar de arbeid wordt uitgeoefend. Niet in
parlementen of aan conferentietafels, maar door
daadwerkelijke strijd zal er verbetering komen. Zo
zullen wij moeten leren de welvaart te organiseren
en de oorlog onmogelijk te maken, via de weg van
bewust arbeiden.

E N S C H E D E
Nieuws uit Twente. Zoals we reeds in De Syndica-
list van 25 November gemeld hebben, is door de
stucadoors in Enschede, Almelo en Hengelo aan
de stucadoorspatroons de eis gesteld: 15 procent
loonsverhoging, ingaande per 1 Januari 1940. Op
een gehouden bespreking met de patroons werd
namens de landelijke stucadoorspatroons-vereni-
ging een toezegging gedaan van ƒ 1.50 voor stuca-
doors en ƒ 1.20 voor stucadoors-opperlieden. Dit
is nu, goed uitgerekend, circa 5 pet. inplaats van
15 pet.
Later werd ons echter bericht, dat deze verhoging
niet ingaat per l Januari, doch per l April. Met
de stucadoors is over deze kwestie vergaderd en
het ziet er naar uit, dat we binnenkort een sta-
king hebben in het stucadoorsbedrijf, althans, de
uitspraak van de overgrote meerderheid is: 15 pet.
of staking.
Eerst zulfen we echter nog een bespreking hebben
met de patroons en van deze bespreking hangt na-
tuurlijk alles af. We hopen de volgende week hier-
over meer te kunnen mededelen. Corr.

Staking confectiebedrijf. Vrijdag 22 December is
hier een staking uitgebroken bij de f irma Cats.
Oorzaak is het niet nakomen van de belofte van
het doorbetalen van de feestdagen. De firma wilde
één feestdag vergoeden, doch de werksters stelden
zich op het standpunt, dat de firma toegezegd had
bij een vorig conflict om a! de feestdagen te ver-
goeden, dus bijgevolg 100 pet. of anders stop.
Toen de firma de uitbetaling der lonen stop zette
en de werksters werd aangezegd dat ze Maandag,
eerste Kerstdag, haar loon konden halen, weiger-
den de meisjes de fabriek te verlaten en er moest
politiehulp ingeroepen worden om de meisjes uit
de fabriek te zetten. De staking omvat ongeveer
300 werksters. Eén naaister plus het vaste perso-
neeel is aan het werk gegaan. De stemming is goed
en we hopen dat deze spontane actie met succes
bekroond zal worden. Vermoedelijk komen we de
volgende week op deze actie terug. Corr.

DEN H A A G
De bestemming van de mens. „Het lot van de
mens, het voornaamste onderwerp van onze tijd,
is tegelijk het fundamentele onderwerp van de ge-
schiedenis. Hetgeen zich in onze tijd in de wereld
voltrekt, is niet slechts een crisis van het humanis-
me, gelijk men in het algemeen pleegt te geloven,
maar tegelijk ook en vooral de crisis van de mens.
Wij staan dicht voor de vraag, of het wezen, dat
de toekomst zal behoren, die naam nog zal ver-
dienen. Wij zijn getuigen van een proces van ont-
menselijking., dat zich op alle gebieden van de cul-
tuur en het openbare leven voltrekt." Aldus prof.
N. Berdjajeu in zijn boek: „De bestemming van de
mens in onze tijd", (Van Loghum-Slaterus Uitge-
versmaatschappij) .
Inderdaad. De moraal van de oorlog is tot wet ver-
heven. En volgens deze moraal is alles geoorloofd...
Zo werden voor Den Haag en zijn randgemeenten
„sirenenproeven" genomen voor luchtalarm, welke
bij de zenuwenoorlog in deze tegenwoordige tijd
passen. En men vergete niet, dat in geval van wer-
kelijk luchtgevaar ook de gemeentelijke radiodis-
tributie wordt ingeschakeld, terwijl dan bovendien
auto's en motoren van de politie, uitgerust met
sirenes, door de stad zullen rijden en daarbij na-
tuurli jk in hoofdzaak die punten zullen bezoeken,
waarvan het bekend is, dat het geluid er niet, of
onvoldoende doordringt.
Wij zijn ons bewust, dat het sirenen-lawaai niet van
blijvende aard kan zijn. Een nieuw geluid zal baan-
breken: de Geest van de Opstand! Werken wij als
syndicalisten aan onze anti-militaristische taak, om
de bevolking te waarschuwen tegen de waanzin
en de afschuwelijkheid van het bloedige oorlogs-
bedrijf. Corr.

Controle. Ondergetekenden hebben de boeken en
bescheiden van de 2de penningmeester van het
SAS., kam. M. v. d. Veen, nagezien en in orde be-
vonden.
De controle bepaalde zich tot de steun inzake Span-
je en wel over het tijdvak van April tot October.
Aan kam. v. d. Veen onze dank. N. Kerkvliet, Th.
de Radder.

NIEUWE BOEKEN
De Vereniging Anarchistische Uitgeverij (Secreta-
riaat: Boeroestraat 4n, Amsterdam O.), verzoekt
ons plaatsing van het volgende:
Wanneer ge dit bericht leest, zal het reeds lang
door ons aangekondigde werk van Dr. W. Reich
„Die Sexualitat im Kul turkampf ' in de nederland-
se vertaling van René de Lange onder de titel
„Sexualiteit en Nieuwe Cultuur" eindelijk versche-
nen en wellicht voor een deel reeds verzonden zijn.
Alle bestellingen aan afdelingen en abonnees wor-
den regelmatig en zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Zoals men weet is deze nederiandse vertaling voor-
zien van een inleiding door Max van Praag.
Door omstandigheden, die hun oorzaak vinden in
de mobiiisatietoestand, heeft het verschijnen van
dit werk zo lang op zich laten wachten. Wij vesti-
gen er nadrukkelijk de aandacht op, dat de oor-
zaak geenszins te wijten was aan financiële bezwa-
ren en mogen met voldoening vaststellen, dat mo-
menteel een drietal werken op stapel staan, waar-
van de regelmatige verschijning thans verzekerd is.
Wij hebben, om het wachten voor onze abonnees
wat minder lang te maken, intussen in onze ,,Boe-
kendienst" twee, elders verschenen, werken opge-
nomen, n.l. het werk van Jos Giesen „Nieuwe Ge-
schiedenis", dat, door het zeer beperkte aantal, bij
het centraal magazijn intussen reeds niet rneer
voorradig is en hier en daar alleen nog bij de af-
delingen alléén voor abonnees verkrijgbaar is voor
de prijs van ƒ 0.84 (gebonden).
Voorts hebben wij het resterende fonds van het
bekende, in 1938 verschenen werkje van dr. Einil
Plusser in de vertaling van C. van Emde Boas
„Oorlog als ziekte" opgekocht. Dit uitstekend ge-
bonden boekje van 100 pagina's, dat oorspronkelijk
ƒ 1.10 kostte, wordt nu door onze vereniging ge-
leverd voor de prijs van ƒ 0.48. Wie b.v. dezer dagen
min of rneer verwonderd heeft stilgestaan bij een
persbericht, dat de Paris Midi heeft geconstateerd,
dat sedert het uitbreken van de oorlog in Frankrijk
de misdadigheid met 97 pet. is verminderd, moet
dit boekje lezen om hiervan de verklaring te vinden.
Wij maken er nog op opmerkzaam, dat wij het
werk van Reich, dat een omvang van ruim 300 pa-
gina's heeft, tegen de prijs van ƒ 1.44 uitsluitend
voor aangeslotenen bij de VAU. beschikbaar kun-
nen stellen, leder ander die zi'ch dit belangrijke
werk wil aanschaffen wende zich tot de Uitgeverij
voor Sociale Psychologie, met wie wij tezamen dit
werk uitgaven.
In het programma voor 1940 verschijnt als eerste
onder de titel „Imperialisme" het werkje „Why
were they pround?" vertaald en aangevlud resp.
door Mej. A. v. d. Plaats en mr. H. van Wijk. Voorts
H. E. Kaminski „Bakóenine, het Leven van een re-
volutionnair". Een belangrijke biografie van het
veelbewogen leven van deze pionier van het anar-
chisme.
Als derde reeds vastgestelde uitgave in 1940 ver-
schijnt het prachtige werk van Gustav Landauer:
„Oproep tot socialisme" in de vertaling van M. Mok
met een voorwoord van Henr. Roland Holst.
Wij hebben gemeend dit bericht ter verduidelijking
te moeten inzenden en wijzen de lezers erop, dat
gedurende de eerste maanden wederom regelma-
tig advertenties van de VAU. in dit orgaan zullen
worden' geplaatst.
Wie als abonnee of werker wil meebouwen aan het
culturele werk van de VAU., wende zich tot een
onzer afdelingen of tot ons secretariaat te Amster-
dam. Het Dagelijks Bestuur.

FONDS VOOR CORRESPONDENTIE
Fonds voor Correspondentie aan Dienstweigeraars te Am-
sterdam. Correspondent: D. ten Brink, Marco Polostraat 9,
Amsterdam West; penningm.: E. J. H. van Ackooij Gz.,
Van Eeghenlaah 18, Amsterdam Z., gemeente-giro A 1456.

Verantwoording binnengekomen gelden van l September
tot en met 31 October 1939. Saldo ƒ 14.29. J. S. A'dam
ƒ 0.25; A. de G. A'drm ƒ 1.—; H. te T. ƒ 0.50; J. v. K.
te A'dam ƒ 1.—; mevr. V. K. te A'dam ƒ 0.50; lijst B. W.
te A'dam ƒ 7.65; R. V. te A'dam ƒ 0.10; O. N. te A'dam
ƒ 1.—; mevr. V. V. te A'dam ƒ 0.10; lijst V. A. ƒ 2.85;
J. J. M. te Arnhem ƒ 1.—; R. te S. te A'dam ƒ 0.20; lijst
V. M. t, A'dam ƒ 4.60; R. H. t, A'-dam ƒ 0.10; lijst B. W.
te A'dam ƒ 3.30; G. V. te A'dam ƒ 7.—; C. G. te A'dam
ƒ 1.50; L. B. te A'dam ƒ 1.023; J. S. te A'dam ƒ 0.50.

De brochure
HET PACT STALIN—H1TLER

is verschenen.
l ex. 3 cent; 25 ex. 65 cent; 50 ex. ƒ 1.25; 100
ex. ƒ 2.25.

Bestellen bij: Otto Vonk, Joos de Moorstraat 171,

Synd. Inkoop Coöperatie
De B r o e d e r b a n d
Kantoor: Plantage Middenlaan 38
Amsterdam-C Telefoon 50524

Aan onze leden en verbruikers.
Wij hebben moeten besluiten, door de scherpe
stijging der manufacturenprijzen, geen voorraad
meer in te slaan. Wil men voortaan goederen via
onze coöperatie betrekken, dan bestelle men die
bij ons, wij leveren dan, indien mogelijk, tegen
dagprijs.
Een laatste partij hebben wij tegen schappelijke
prijs in kunnen slaan, maar de voorraad is
beperkt. Profiteert er van, voor de winter.
Pracht-dubbele herenshawls ƒ 0.75
Heren lange interlockbroeken maat 6 . . ƒ 1.15

„ 7 . . ƒ 1.20
Heren korte shirts en broek . . ƒ 0.475 ƒ 0.52
Onderjurken, zeldzaam ƒ 1.15
Washandjes ƒ 0.05
Geel katoen voor lakens en slopen p. m. ƒ 0.60
Extra zware cammisols en directoires, gekleurd.
Nog enige grote lakens en slopen.
Op Zaterdag 22 December zijn we gesloten.
Na l Januari is onze winkel weer Dinsdagmorgens
geopend van 9.30—11.30 uur.

Het bestuur SIC.


