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

OP VOOR EEN ANTI-IMPERALISTISCHE VREDE
NIET DE DIPLOMATEN EN DE GENERAALS MOETEN DE VREDE ORGANISEREN,

„De waarachtige vrede is niet een vrede tussen de
staten; tussen de staten kan geen vrede bestaan. De
strijd tegen de oorlog moet omgezet worden in de
strijd voor een nieuwe organisatie der volkeren. Vrede
is niet afwezigheid van oorlog; vrede is niet louter
negatie. Vrede is de positieve organisatie van vrijheid
en gerechtigheid. Vrede is opbouw van het socialisme;
tegen lagere prijs is hij niet te verkrijgen."

Aldus schreef Gustav Landauer kort voor de we-
reldoorlog. Na deze oorlog riep men een tiental
jaren lang „Nooit meer oorlog!", zonder te be-
merken dat de oorlog allang weer was begonnen.
De politiek van Hitler eerst heeft bewezen, dat een
abstracte vredesstrijd geheel en al onbestaanbaar
is. De oorlog was steeds een „voortzetting van de
politiek met andere middelen". Tegenwoordig is
de grens tussen oorlog en vrede helemaal niet
meer te trekken. Was de vrede tot Augustus 1939
een vrede? Is de oorlog, die daarna is gekomen,
een oorlog? Het beste zou men de bestaande toe-
stand kunnen karakteriseren als een soort perma-
nente oorlog, die afwisselend met verschillende
middelen gevoerd wordt. Daarbij heeft elk pacifis-
me iedere betekenis verloren. De strijd om een
betere, rechtvaardiger en vrijere organisatie der
mensheid moet tegen beide gericht worden, tegen
de oorlog én tegen de vrede in kapitalistische stijl.
De permanente oorlog is in het huidige tijdvak
een feit, ook al zou hij, wanneer het zo uitkomt,
voor enige tijd de vorm van een schijnvrede aan-
nemen, wat hebben wij tegenover deze werkelijk-
heid te plaatsen?
In de eerste plaats de zekerheid, dat een werkelijke
vrede noch op de manier van München door de
fascisten, noch volgens de recepten van het engels-
franse kapitalisme georganiseerd kan worden. Al-
leen de socialistisch,georiënteerde arbeidersklasse
kan de waarborg vormen voor een toekomstig vrij
en sociaal vooruitstrevend Europa. Daarom is het
thans de taak der arbeidersklasse, anti-imperialis-
tische oorlogsdoeleinden uit te werken, ze in Euro-
pa publiek aan de orde te stellen en een actie aan
te vangen om ze te verwezenlijken. Dat is de weg
naar het socialisme, naar de revolutie.
Nu reeds moet de arbeidersbeweging een antwoord
geven op de vraag wat er na de oorlog komen
moet en waarvoor reeds tijdens de oorlog door
de arbeidersbeweging gestreden behoort te wor-
den. In de eerste plaats de revolutionnaire, vrij-
heidslievende arbeidersorganisaties, die bij geen
imperialistische groepering zijn aangesloten en
die geen staatsbelangen vertegenwoordigen, heb-
ben de taak deze vraag te stellen en de arbeiders-
bewegingen aller landen de weg te wijzen. Aller
landen — -d.w.z. der landen, waar nog een arbei-
dersbeweging is, die een zelfstandig bestaan voert.
Duitsland en iRusland zijn hierbij uitgeschakeld,
omdat de arbeidersbeweging er voorlopig is geli-
quideerd. Wanneer echter de Chamberlains, Dala-
diers & Co. op het ogenblik min of meer anti-fas-
cistische of zelfs anti -imperialistische oorlogspa-
rolen uitgeven, dan hebben de arbeiders natuurlijk
alle reden wantrouwend te zijn. De arbeiders moe-
ten de zaken leren bezien vanuit het standpunt van
hun eigen belangen; zij moeten zich een eigen
doel stellen en daar zelfstandig strijd voor voeren.
De huidige oorlog kan, tegen de wil der heersers
in alle landen, nieuwe revolutionnaire mogelijk-
heden openen. Eens kan en zal in Duitsland een
nieuwe arbeidersbeweging opstaan. Bondgenoten
zal zij slechts kunnen vinden, en ook moeten vinden
in de arbeidersorganisaties der andere landen, om

TROELSTRA EN DE VREDE
In verband met het hoofdartikel in dit nummer zullen wij
de volgende week een artikel publiceren over „Troelstra en
de Vrede", dat in het bijzonder geschikt zal zijn om onder
sociaal-democraten te worden verspreid. In de Tweede In-
ternationale heeft Troelstra er destijds naar gestreefd, dat
de socialistische arbeidersbeweging haar invloed zou doen
gelden op de vrede. Dit is mislukt. De vrede van Versailles
kwam tot stand, die Troelstra een onuitwisbare schande
noemde voor de regeringen, die hem hebben opgelegd. Zijn
oordeel over de Tweede Internationale vatte hij samen in
de woorden: „In niet mindere mate dan bij het uitbreken
van de oorlog faalde de Internationale bij de vrede." Aan
de hand van Troelstra's Gedenkschriften zullen wij weer-
geven, wat er in 1919 heeft plaats gevonden, opdat de ar-
beidersbeweging met de ervaringen van toen haar voor-
deel zal kunnen doen met betrekking tot de thans uitge-
broken oorlog. De herinneringen van Troelstra en de geest,
die daaruit nog spreekt, tonen duidelijker dan iets anders
aan, hoe diep de sociaal-democratie is weggegleden in het
moeras van haar parlementaire en autoritaire opvattingen.
Misschien zal hetgeen Troelstra destijds schreef, een aantal
sociaal-democraten de ogen kunnen openen. Bestelt daarom
extra nummers en zendt ze toe aan u bekende sociaal-
democraten. RED.

MAAR DE PRODUCTIEVE WERKERS
te voorkomen dat na deze oorlog door de over-
winnaars een nieuw Versailles in de plaats gesteld
zal worden van dat wat zo juist is ineengestort.
Zijn de arbeidersbewegingen van West-Europa zich
van deze problemen en van hun taak voldoende
bewust?
Wellicht zijn er enkele symptomen, die daarop wij-
zen. In de pers der engelse vakbeweging werden
onlangs commentaren geleverd op Chamberlains
leuzen van de „vernietiging van het nationaal-so-
cialisme" en de „wederopbouw van een bevrijd
Europa". Daarbij werden opmerkingen gemaakt,
die verre boven Chamberlains bedoelingen uitgaan.
Zo schreef The Seaman, het orgaan van het ver-
bond van britse zeelieden:
Het zal een bijzonder voorrecht van de arbeidersbeweging
en de vakorganisaties zijn, tegen het fascisme te strijden
en tegelijkertijd de anti-fascistische arbeiders te 'helpen.
De thans uitgebroken oorlog is een oorlog tegen het natio-
naal-socialisme, die door de duitse arbeiders tezamen met
de arbeiders van Engeland, Frankrijk en Polen gevoerd
wordt.

Weten de georganiseerde engelse arbeiders, dat zij,
wanneer zij werkelijk in deze richting willen gaan,
dan ook hun eigen heersers het roer uit han-
den moeten nemen? Dat is gewis niet het geval;
tot dusverre is de engelse vakbeweging zich aan
al te revolutionnaire ontsporingen nog niet te bui-
ten gegaan. Niettemin worden in dit verband nieu-
we denkbeelden uitgesproken, die een buitenge-
woon belangrijk aanknopingspunt voor anti-impe-
rialistische propaganda en actie kunnen vormen.
In Railway Review, het orgaan van de engelse
spoorwegarbeiders, lezen wij, dat het tegenover
de duitse arbeiders plicht is het doel van de oorlog
duidelijk uit te spreken. In dit orgaan wordt o.a.
gezegd:
De regering heeft oorlogsplannen voor een oorlogsduur
van tenminste drie jaar ontworpen. Hier echter zijn plan-
nen, waardoor de oorlog na op zijn hoogst drie maanden
beëindigd kan worden. Wij stellen voor, dat de engelse vak-
organisaties - - en waarom zou het verbond van spoor-
wegarbeiders daarin niet de leiding nemen? — al haar krach-
ten in de strijd tegen Hitler mobiel maken en daarbij pre-
cies dezelfde methodes toepassen als bij een arbeidsconflict.
Zij moeten naar alle betrokken landen hun gedelegeerden
sturen, om te beginnen in Europa, met het doel een eens-
gezind vredesfront der arbeiders te organiseren en een euro-
pese eenheid te vormen, om aan deze oorlog een einde te
maken en alle volgende oorlogen te verhinderen De
mededeling van het bijeenroepen van een dergelijke confe-
rentie zal de duitse arbeiders tot onmiddellijke actie be-

wegen en iedere rechtvaardiging van de oorlog volkomen
uit hun gedachten verbannen.

Het artikel eindigt met de woorden:
Het verzet tegen de nationalistische (oorlogs) doeleinden
wordt daardoor een zaak van allen inplaats van een aan-
gelegenheid van enkelen.

Deze gedachte is juist. Zij behoort gemeengoed van
de europese arbeiders te worden: Alleen wanneer
de arbeiders een vredesconferentie beleggen, al-
5een wanneer de arbeiders internationaal hun or-
ganisatorische maatregelen treffen, kan er een wer-
kelijke vrede ontstaan. Tussen de mogendheden
van West-Europa en de tegenwoordige duitse re-
gering is geen overeenstemming mogelijk. Maar
tussen de mogendheden van West-Europa en een
latere duitse regering, die bij Engelands gratie uit
afgetakelde politiekers der vroegere, ineengestorte
duitse republiek wordt gevormd, is slechts overeen-
stemming mogelijk in deze geest, dat in de plaats
van de duits-imperialistische vrede, waarvan Hitler
gedroomd heeft, een engels-imperialistische vrede
tot stand komt. Maar deze vrede zou slechts de
grondslag zijn voor weer een oorlog. Tussen de
arbeiders der betrokken landen daarentegen, is
wel positieve overeenstemming mogelijk! Het komt
erop aan, deze naar voren te brengen, voor te be-
-oijpp. te organiseren!
Van verschillende zijden worden thans voorstellen
gedaan in zake de concrete inhoud ener komende
„overeenstemming" in socialistische geest, die
nieuwe denkbeelden bevatten. Velen echter den-
ken slechts aan een nieuwe editie van de oude Vol-
kenbondzwendel met alles wat erbij behoort. De
bekende duitse pacifist Lehmann Russbüldt schrijft
in zijn brochure „Neues Deutschtum":
Het is niet genoeg voor Europa als vanzelfsprekend te vor-
deren: tol-unie, post-unie, munt-unie, verkeers-unie, euro-
pees burgerrecht. Veelmeer -moet volkomen duidelijk wor-
den gemaakt, dat de doorvoering dezer vanzelfsprekende
punten slechts mogelijk is, indien eerst het monopolistische
kapitalisme met betrekking tot grond en bodem en tot de
natuurlijke schatten der aarde is afgeschaft en wanneer
bovendien niet in plaats daarvan de staat tot opperkapita-
list is gemaakt. Op een of andere wijze moet de organisatie
dergenen, die in de productie werkzaam zijn, de admini-
stratieve en economische macht in het bedrijf uitoefenen.

De schrijver werkt deze denkbeelden niet duidelijk
uit. Maar naar hun aard zijn het ook denkbeelden,
die geen schrijver kan doorvoeren, maar die slechts
verwezenlijkt kunnen worden door de practische
samenwerking van al degenen, die in het produc-

tieproces werkzaam zijn en die gemeenschappelijk
de oplossing van het vraagstuk ter hand nemen.
Zeer juist merkt Lehmann Russbüldt op, dat een
plan van deze aard slechts in een federatief Europa
kan worden doorgevoerd en dat ook een stelsel-
matige organisatie van het gehele economische
leven tot stand moet komen, die echter niet on-
der leiding van zuiver nationale instanties of van
politieke partijen mag staan.
Het is een veel omvattende en belangrijke taak voor
de revolutionnaire socialisten, deze denkbeelden te
overwegen en vastere vorm te geven. De staats-
socialisten en reformisten van alle richtingen zul-
len voor het overgrote deel geneigd zijn, ook na
deze oorlog, weer op de oude wijze voort te suk-
kelen, tot de volgende catastrofe.
Alle werkelijke strijders voor de vrijheid en het
zelfbestemmingsrecht der volksmassa's evenwel,
alle wezenlijke socialisten moeten het oude Europa
met zijn imperialisten, reformisten en bolsjewisten,
nieuwe positieve denkbeelden voorleggen voor een
wezenlijke opbouw op radicaal andere grondslagen
dan de bestaande.
Het staat bij voorbaat vast, dat politieke partijen
en parlementen hierbij slechts een reactionnaire
rol kunnen spelen. Het gaat erom, tegenover de
bankroete regeringen en het gepruts der diploma-
ten in alle landen de vredesconferentie te organi-
seren der europese arbeiders, vertegenwoordigd
door hun economische organisaties. Slechts uit een
dergetijke samenwerking van socialistisch geori-
ënteerde proletariërs kan een nieuw Europa ont-
staan. Zeker niet met één slag. De regeringen, de
bureaucratieën, de diplomatieke bandieten zijn
machtig, de volkeren onervaren en hulpeloos, voor-
al tengevolge van de invloed, die het autoritaire
staatssocialisme van allerlei schakering gedurende
tientallen van jaren op hen heeft uitgeoefend. Maar
in ieder geval zou een vredesconferentie van de
economische organisaties van alle europese arbei-
ders een neven-macht kunnen vormen, die de di-
plomaten onder de druk van de werkende massa's
stelt en waarschijnlijk veel onheil zal kunnen
voorkomen. Zoals in het door ons geciteerde en-
gelse artikel zeer juist is opgemerkt, zou een der-
gelijke internationale arbeiderspolitiek onafhanke-
lijk van de regeringen en over de hoofden van de
kabinetten heen, reeds gedurende de oorlog moe-
ten aanvangen om aan het doden van mensen zo
spoedig mogelijk een einde te maken.
De arbeiders moeten dit alles echter niet als een
mooie utopie opvatten, maar onverwijld overgaan
tot propaganda en actie.
(S.R.-Korrespondenz, uitg. DAS.)

MOBILISATIE EN ONTSPORING DER JEUGD
We leven in een zo gruwelijke tijd, zoveel rampen
worden in een korte spanne tij ds over het mens-
dom uitgestort, dat veel dezer onheilen ons niet
eens meer treffen. Wij allen stompen min of meer
af. Toen wij enige tijd geleden lazen over de aard-
bevingen en overstromingen in Turkije, die duizen-
den mensen het leven hebben gekost en hele ste-
den wegvaagden, vonden wij dit verschrikkelijk,
medelijden met de zo smartelijk getroffen bevol-
king beving ons, maar spoedig waren we het al-
weer vergeten, doordat andere onheilen onze aan-
dacht vroegen. Door het snelle tempo, waarin de
gebeurtenissen elkaar opvolgen, vervlakken we zo-
danig en leven we zozeer aan de oppervlakte, dat
er wel iets heel ergs, waarbij we zelf nauw betrok-
ken zijn, moet gebeuren om een wat diepere in-
druk op ons te maken.
Het kan dan ook niet uitblijven, hoe langer deze
tijd van ontreddering voortduurt, hoe oppervlak-
kiger de mensen worden en hoe ruwer zeden en
gewoonten. Hoe meer ook de misdaad toeneemt.
Talrijke gezinnen, waarvan de vaders gemobili-
seerd zijn, worden blijvend ontwricht. Niet alleen
doordat de vader in deze gezinnen ontbreekt en de
moeder alleen staat met alle zorgen en opvoedings-
moeilijkheden, maar nog veel meer doordat de
gemobiliseerden gedwongen zijn zodanig te leven,
dat zij in hun vrije tijd — die ze rijkelijk hebben
in de meeste gevallen — hun toevlucht nemen tot
dingen, die zij in normale omstandigheden zeker
niet zouden doen. Uitspattingen op sexueel gebied
komen veelvuldig voor. Als de mobilisatie voorbij
is, zal men de gevolgen hiervan eerst in hun volle
omvang kunnen overzien.
Het kan natuurlijk niet uitblijven, dat dit alles zijn
invloed doet gelden op de jeugd. Te beklagen is
een jeugd, die in een dergelijk tijdperk opgroeit.
Deze jeugd, die in de grote mensenmaatschappij

leugen en bedrog, moord en doodslag, onrecht en
vijandigheid tussen de mensen op grote schaal ziet
gedemonstreerd, moet wel een heel scheve voor-
stelling krijgen van deugden als waarheidsliefde,
plichtsbetrachting, hulpvaardigheid en saamhorig-
heid. Deugden, waarmee wij de jeugd maar al te
graag toegerust zouden zien.
Wij behoeven er ons dan ook niet over te verwon-
deren, wanneer wij zien, dat de jeugd het met al
deze zaken niet al te nauw neemt. Immers, de
jeugd legt meestal dezelfde maatstaf aan van wat
geoorloofd en niet geoorloofd is als de volwas-
sene.
Dezer dagen lazen wij in een der grote bladen een
noodkreet over de verwaarlozing der jeugd, waar-
van de vaders gemobiliseerd waren. Een beroep
werd hier gedaan op allen, die bij het jeugdwerk
en de opvoeding betrokken zijn, om zich het lot
dezer jeugd aan te trekken door het organiseren
van cursussen, enz. Hierdoor zou dan tevens wor-
den bereikt, dat men de zorgen der betrokken
moeders enigermate zou verlichten.
Ook hier loopt men weer achter de oorzaken aan
inplaats deze op te heffen. Eerst schept men om-
standigheden, die voor de jeugd een zo funeste
uitwerking- hebben en dan tracht men door lap-
werk de gevolgen enigermate te bestrijden.
Geld mag dit ook alweer niet kosten. Dit heeft men
alleen voor destructieve doeleinden. Als het er op
aan komt de kinderen van nu, die de steunpilaren
van de maatschappij van morgen zijn, behoorlijk
voor deze taak voor te bereiden, moet dit op een
koopje gebeuren. We zien dit bij het volksonder-
wijs, waar reeds veel op beknibbeld is en nog ge-
regeld op besnoeid wordt. Het gevolg hiervan is,
dat ook het kind op de school niet in een sfeer
komt, die gunstig is voor zijn karakterontwikkeling.
Door de overvolle klassen is het voor de onderwij-

zers onmogelijk zich met het kind als individu
bezig te houden.
Opvoeding tot weldenkende, vrije persoonlijk-
heden is uitgesloten. Wel wordt vooral in de laatste
jaren het nationalisme sterk aangekweekt. De ne-
derlandse liederen worden al meer en meer ge-
zongen en iedere nationale gebeurtenis wordt gre-
tig aangegrepen om de kinderen liefde voor het
vaderland bij te brengen. We denken b.v. aan de
plaatjes, die de kinderen worden uitgereikt ter ge-
legenheid van het prinselijk huwelijk en bij de
geboorte der oranjetelgen.
Zo zien wij ook op het terrein der jeugdopvoeding,
evenals op schier alle andere levensgebieden, dat
de huidige samenleving er geen uitkomst brengt.
Deze maatschappij geeft alleen maar gelden uit
voor doeleinden, waarvan zij profijt kan trekken.
Dat onderwijs, dat zich de vrije ontplooiing van de
menselijke persoonlijkheid ten doel stel, kan zij
missen. Indien dit onderwijs trouwens algemeen en
consequent zou worden doorgevoerd, zou het ge-
volg zijn, dat deze vrije persoonlijkheden niet meer
zouden passen in het raam dezer samenleving.
Daar deze maatschappij slechts blinde volgelingen
kan dulden, is het te begrijpen, dat zij van derge-
lijk onderwijs niets moet hebben. Zij zou zo haar
eigen graf helpen graven. Waar dit persoonlijk-
heidsonderwijs op grote schaal zou worden door-
gevoerd, waar het niet zou blijven bij een aantal
betrekkelijk kleine schooltjes, zoals wij die in ons
land thans kennen, maar waar opvoeders en ouders
erin zouden slagen het 'onderwijs in deze geest te
hervormen, zou de staat al gauw ingrijpen en er
een einde aan maken.
Ook hier kan slechts vernieuwing der hele maat-
schappij uitkomst brengen, ook hiervoor moeten
de geesten rijp gemaakt worden voor de bevrijding
brengende revolutie. EEN VROUW.



ONZE WEZENLIJKE VIJAND
„RATTEN, LUIZEN EN GESCHIEDENIS" ')
Toevallig kwam ik in aanraking met dit in 1934 ge-
publiceerde boek van Hans Zinsser, dat de bio-
grafie is van één van 's mensens gevreesde ziek-
ten: Typhus. Zinsser is een merkwaardig allround
ontwikkeld mens, hij is zowel als vooraanstaande
bacterioloog, als belezen mens en als kunstenaar
bij! Uitspraken van zulke mensen hebben een bij-
zondere waarde, en daarom neem ik het gedeelte,
waarin hij van ziekte als begeleidingsverschijnsel
van oorlog spreekt, over. Velen zullen de harde
woorden van Jean Giono in De Wapens Neer nog
in hun gedachten hebben en dan is het goed te
weten, dat naast deze subjectieve kunstenaar een
zo exact wetenschapsmens als Zinsser staat, terwijl
beide het aan den lijve hebben ondervonden.
In hoofdstuk VIII dan schrijft Zinsser:
„Als er niet zoveel ongeïnteresseerde mensen aan
de ziekten stierven die een oorlog begeleiden, of
er in gedood werden, dan zou de oorlog niet zo
ernstig genomen worden. Natuurlijk is het waar,
dat roofzucht naar land, handelsnaijver en alle an-,
dere uitingen van gierigheid, die net zo instinctief
zijn als onze sexuele- en spijsverteringsprikkels,
altijd aanwezig zijn geweest als oorzaken van oor-
log. Maar het is twijfelachtig of deze min of meer
realistische oorzaken net zo dikwijls tot een ont-
ploffing zouden leiden, als de mensheid niet, alle
herhaalde demonstraties ten spijt, nog altijd een
totaal verkeerde voorstelling had van wat werkelijk
een oorlog experimenteel uitmaakt.
Het is^natuurlijk niet de propaganda van de roem,
het „dulce est pro patria morte"2), enzovoort, dat
een grote invloed op de mensen heeft
Veel belangrijker zijn de verveling en de onuit-
sprekelijke sombere vredestijd-bezigheden van de
meeste mensen en het kinderlijk, maar algemeen
plezier, dat mannen hebben in het soldaatje spe-
len. Totdat ze werkelijk leden aan vuil, verluizing,
vermoeidheid, angst, ziekte of wonden, genoten
de meesten van de laatste oorlog. Denk eens aan
de man, die magertjes leefde in een bungalow in
de buitenwijken van Somerville of Weehawken en
die gedurende tien jaar (behalve twee weken in
Augustus) regelmatig de 8 uur 15-trein pikte, de
rest van de dag bureau-werk deed en dan de 6 uur
20-trein nam om daarheen te gaan, vanwaar hij 's
morgens gekomen was! Denk aan zijn gevoelens
van bevrijding en zelfvoldoening als hij op Broad-
way marcheert achter de muziek, tussen de hagen
van juichende kleermakers. Denk aan zijn trots
in een hernieuwde mannelijkheid, als hij op wacht
staat in de vroege morgen, of als hij achter een
rij zandzakken op zijn medemens mag schieten,
of als hij bier drinkt met zijn kameraden, en weet
dat de wereld hem een held vindt, en dat zijn ge-
zin voor eeuwig door de regering zal worden ver-
zorgd.
Maar behalve de bevrijding uit de verveling is er
nog de vreugde aan de uniform, die een prikkel is
van de oorlog. Het instinct voor het maskerade-
pakje is moeilijk te onderdrukken, zoals iedereen
weet, die in een stad geleefd heeft, waar de ge-
heime ridders of de vrijmetselaars of de Indianen
een bijeenkomst hadden En verder is er het
gejuich van de vrouwen, niet de vrouwen in het
algemeen, maar de eigen vrouwen om iedere man,
die, net zo instinctief als mannen van het soldaatje
spelen houden, het erfelijke verlangen hebben om
de dappere brutaliteiten van hun helden te verheer-
lijken. „Ik gooide een handgranaat in een onder-
stand en blies zes Duitsers op. De generaal zal me
zoenen!"
„Is hij niet prachtig? Net een grote, dappere jon-
gen!"
Je kunt de grootmoeder van de duivel, terwijl ze
hem een piepende zondaar aan het spit ziet roos-
teren, horen zeggen: „O, Beëlzebub, je bent een
•heerlijke, grote jongen!"
Dan gaat Zinsser verder: „We zouden de kleinere
oorzaken van oorlog verder kunnen uitwerken als
we een tractaat voor een vredesvereniging zouden
schrijven inplaats van de biografie van een ziekte.
Maar daar we speciaal geïnteresseerd zijn in de ge-
schiedenis van typhus, kunnen we niet te veel
ruimte gebruiken voor deze zaken. Het belangrijk-
ste is, dat oorlog, zelfs voor de militaire deskun-
dige, een ernstig soldaatje spelen is. In feite zijn
de behendigheden van het marcheren en schieten
en het spel genaamd strategie, alleen maar een, zij
het schilderachtig, onderdeel van de tragedie „oor-
log". Het zijn alleen de uiteindelijke verrichtingen
waarmee die resten van het leger zich bezighouden,
die de kamp-epidemieën overleefd hebben. Deze
(de kamp-epidemieën) hebben dikwijls reeds tot
overwinning of nederlaag besloten, voordat de ge-
neraals wisten waar ze de eetzaal van het hoofd-
kwartier zouden vestigen Dit alles mag op
zwaarmoedigheid lijken. Niets minder dan dat, het
brengt ons weer op ons thema, dat soldaten zelden
een oorlog wonnen. Ze dweilen meestal de boel
na de worsteling van de epidemie. En typhus, met
zijn broers en zusters — pest, cholera, dysenterie

- heeft meer veldslagen beslist dan Cesar, Hanni-
bal, Napoleon en alle stafgeneraals van de geschie-
denis samen. De epidemieën krijgen de blaam van
de nederlaag, de generaals de roem van de over-
winning. Het hoorde andersom te zijn — misschien
1) Rats, lice and history, being a study in Biography, which,
after twelve preliminary chapters indispensable for the pre-
paration of the lay reader, deals with the life history of
typhus fever.
2) Zacht is het om voor het vaderland te sterven.

HARTVERHEFFEND SPEL
Het ene gedeelte van de troep is de partij, die de vliegtui-
gen bemant; de andere helft is de partij, die Scapa FIow
verdedigt. ledere partij neemt een aantal projectielen mee
in de vorm van 'dennenappels, terwijl ieder vliegtuig drie
zware bommen meekrijgt (eveneens dennenappels). Wan-
neer een vliegtuig door de verdedigende linie dringt, wijst
de gezagvoerder iemand aan, die een der „slagschepen"
tot zinken brengt, waarbij tien punten zijn verdiend. Het
succesvolle vliegtuig gaat dan terug naar zijn basis om van
daar uit een nieuwe aanval te ondernemen.... Als het spel
met ernst en ambitie wordt uitgevoerd, is er een pracht-
middag aan te beleven.

Weest Paraat, Maandblad der Ned. Padvinders.

wordt eens de organisatie van het leger veranderd,
en zal de bataljonscommandant moeten doen, wat
de generaal-dokter hem beveelt. Dit plan zou bo-
vendien een bezuiniging van 90 pet. op de pen-
sioenen opleveren!"

Dan vertelt Zinsser hoe de moderne hygiëne heel
veel kan doen, hoe ze de ziekten in een hoek kan
dringen: „Als krijgslieden en politici en patriotten
.en alle andere mensen die verantwoordelijk zijn
voor oorlog, de wereld nog eens honderd jaar met
rust hadden gelaten (na de Krimoorlog en de oor-
log van 1870) dan zouden de uitvindingen van
Charles Nicolle, die de contact-infectie van typhus
met luizen aantoonde, hebben kunnen leiden tot
de doodsklok van epidemische typhus in West
Europa.
Maar toen werd er een groot-hertog in Serajewo
vermoord, en iedereen verloor zijn hoofd — wij en
Theodore Roosevelt'inbegrepen -- behalve mijn-
heer Wilson, die het zijne twee jaar later verloor;
en de muziekcorpsen speelden de Wacht am Rhein
en de Marseillaise en God save the King en Gott
erhalte Franz den Kaiser en Boje tsaria Khrani en
üstaj, ustaj, Srbine en vele jaren later de Star
Spangled Banner. En de prikkeldraad koningen en
TNT., corned beef- en de wapenindustrie en de

scheepsscharrelaars en de schoenfabrikanten en de
khakibroeken-industrie enzovoorts enzovoorts, leg-
den de fundamenten voor de nieuwe en Hollywood-
achtige aristocratie, die tot 1929 duurde. En God
was aan ieders kant. En toen wij allemaal naar
de oorlog gegaan waren, en het toneel gereed was,
werd Typhus weer wakker. Niet iedereen beseft
dat typhus op zijn minst zoveel recht heeft om
te zeggen dat hij de oorlog won, als één van de
strijdende naties. Menig frans kroeggevecht had
voorkomen kunnen worden als men dit goed be-
grepen had
Typhus is niet dood. Hij zal voor eeuwen voort-
leven en hij zal voortgaan in het open veld aan
te vallen, zolang menselijke stommiteit en brutali-
teit hem een kans zullen geven, zoals zij waar-
schijnlijk van tijd tot tijd zullen doen. Maar zijn
vrijheid van doen wordt ingeperkt, en meer en
meer zal hij opgesloten worden, net als andere
wilde wezens, in de dierentuinen van de gecontro-
leerde ziekten.
Merkwaardig prophetische woorden. Net als in 1918
zullen we ook nu, na enige oorlogswinters en ver-
laagd levensniveau, door Erzatz-voedingsmiddelen.
zien, dat de werkelijke mensenvijanden klaar lig-
gen om los te barsten en fascist en democraat,
vriend, vijand en burger, man, vrouw en kind in
een wervelstorm te vernietigen, zoals ze dit door
de hele menselijke geschiedenis heen gedaan heb-
ben. Hierop nog eens fel het licht te hebben laten
vallen is niet in het minst de verdienste van dit
boek. SCHUTTE.

EEN BELANGRIJKE FACTOR
(BOEKBESPREKING)

Wilhelm Reich, Sexualiteit en Nieuwe Cultuur,
VAU. ( I l ) , Amsterdam, ƒ 1.44.

Reich, wiens naam ook in de nederlandse arbeidersbeweging
langzamerhand enige bekendheid begint te verwerven1),
is van oorsprong een psycho-analyticus, een directe leerling
van Freud uit diens eerste periode. Toen Freud onder de
invloed van oorlogservaringen er toe kwam een afzonder-
lijke doodsdrift in >de mens te veronderstellen en velerlei
agressieve en heerszuchtige strevingen uit deze doodsdrift
af te leiden in plaats van uit de verdrongen sexuele stre-
vingen, is Reich hem niet gevolgd, maar bleef hij aan de in
sommige opzichten aangevulde oorspronkelijke opvatting
vasthouden.
Wat Reich speciaal trof, was de moeilijkheid de zegeningen
der analytische geneeswijze aan de grote menigte ten goede
te doen komen. Want dat is een behandeling die toch al
gauw een paar honderd uren in beslag neemt.
En verder: als de behandeling gelukt is en als het door
doelmatige organisatie gelukt is ook arbeiders te behande-
len, dan staat men voor het probleem: hoe het bereikte te
behouden. De verdringingen zijn opgeheven, het geslachts-
leven kan normaal verlopen, maar de patiënt is werk-
loos en kan niet trouwen en dat betekent in vele gevallen:
heeft niet de gelegenheid tot normaal geslachtsverkeer. Wat
helpt het, allerlei advies te geven, als door economische
ellende, woningnood e.d. dit advies niet kan worden op-
gevolgd? En als zodoende de naast iedere geneeswijze
zo noodzakelijke prophylaxe, de voorkoming, onmogelijk
is? Dergelijke overwegingen brachten Reich tot het socia-
lisme. Een van zijn lezenswaardigste betogen is een voor-
dracht op het internationale congres voor sexuele hervor-
ming in Kopenhagen, waarin hij betoogt, dat deze hervor-
ming zonder maatschappelijke omvorming geen resultaat
kan hebben.
Hij werd marxist en stond nu voor de taak het historisch
materialisme en zijn psycho-analytische theorie met elkaar
in overeenstemming te brengen.
Hij gaat daarbij uit van het inzicht, dat het historisch ma-
terialisme wel de samenhang tussen de productiewijze en
de heersende morele opvattingen, de heersende ideologie
in het algemeen, aantoont, maar niet laat zien, hoe het een
uit het ander voortvloeit. Hij grijpt nu terug op Engels'
onderzoek naar het ontstaan van het gezin, waarin immers
die eerste indrukken worden opgedaan, die volgens de
psycho-analyse zo beslissend zijn voor de latere ontwikke-
ling van de mens. Het gezin is de oudste vorm van uit-
buiting: van de vrouw door de man, met het gezin hangt
ook het eigendom ten nauwste samen. De burgerlijke maat-
schappij heeft daarom belang bij het handhaven van het
gezin. En nu is er deze wisselwerking: in net-burgerlijke
gezinnen met hun sexuele verdringingen worden karakters
gevormd, zoals de burgerlijke maatschappij ze nodig heeft,
en omgekeerd houden deze karakters later weer het gezin
in stand. Het gaat hierbij om twee punten: Ie. de opvatting
dat het geslachtelijke vies, zondig, dierlijk is, waardoor in
de vroegste kindsheid reeds het geslachtelijke wordt ver-
drongen, in een opvoeding die streeft naar nette, zinde-
lijke, ordelijke, gehoorzame kinderen en ten 2e: dat als
de geslachtelijke nieuwsgierigheid verboden wordt en het
kind, over deze dingen vragend, op afwijzing stuit, dit met
zich medebrengt, dat alle intellectuele nieuwsgierigheid,
alle zelfstandige denken wordt geremd. Beide juist datgene,
wat de burgerlijke maatschappij nodig heeft.
Als socialistische moraal stelt Reich hiertegenover het
aanvaarden van het sexuele, het ja-zeggen tegen deze be-
langrijke zijde van het menselijke leven, hetgeen vooral
moet uitkomen in een vrijere sexuele opvoeding van het
kind en grotere vrijheid op dit gebied van de jeugd.
Reich waarschuwt er uitdrukkelijk tegen, hiervan te maken:
zich uitleven. Dat is — psycho-analytisch heel begrijpelijk —
het andere uiterste van de mens, wiens geslachtsleven door
de burgerlijke gezinsopvoeding geremd is.
In andere boeken dan het hier besprokene heeft hij ge-
tracht bij primitieve volkeren te laten zien, dat deze vrijere
opvattingen gepaard gaan aan een vrijere maatschappij-
vorm; in zijn massa-psychologie van het fascisme heeft hij
laten zien, hoe de bij de kleine burgerij zo sterk levende
sexuele verdringing veel van de ziekelijke kanten van het
fascisme verklaart. Voor de socialistische propaganda is
zijn hoofdzakelijke conclusie: grijp de mensen aan bij deze
verdringingen, maak gebruik van hun stille verzet tegen de
heersende moraal, maar wees vooral practisch, niet theo-
retisch.
Praat over geboorteregeling, abortusvraagstuk, huwelijk en
opvoeding en je zult daarmede ook de christelijke arbeiders
en arbeidersvrouwen eerder pakken dan met bespiegelingen
over de oorlog in China of de imperialistische tegenstel-
lingen.
Dit is in het kort samengevat, de kern van Reichs opvatting.
Het boek, dat nu door de VAU. in goede vertaling is uit-
gegeven, was een van zijn eerste publicaties waarin het
gehele vraagstuk behandeld werd. In die tijd was hij com-
munist. Maar hij raakte gauw in conflict met de partijleiding
over zijn brochure ,,De sexuele strijd der jeugd". Toch bleef

hij communistisch, totdat de sexuele reactie in Rusland
(abortus-bestraffing, strijd tegen de homo-sexualiteit, ver-
zwaring echtscheiding) hem in dit opzicht de ogen opende.-
In de tweede duitse druk, waarnaar deze vertaling bewerkt
is, gaat hij uitvoerig in op de oorzaak van deze -ontwikke-
ling in de Sovjet-Unie. „Verburgerlijking" en „te star eco-
nomistische opvattingen bij de partijleiding", zijn -z.i. de
hoofdoorzaken.
Binnen het raam van een boekbespreking de rijke inhoud
van dit werk weer te geven is onmogelijk. Men leze het
boek zelf. Betekent dit dat ref. zich met Reichs opvattingen
geheel verenigt? Neen. In Fundament en Bevrijding hebben
Kuysten, De Lange en ook ref. herhaaldelijk critiek uitge-
oefend op allerlei punten van meer of minder belang. Cri-
tiekloze aanvaarding 'kan m.i. tot allerlei onjuiste voor-
stellingen leiden; eenzijdigheid, voortvloeiend o.a. uit ge-
brekkige kennis van de vele wetensgebieden, waarop Reich
zich beweegt, is een ernstig gevaar.
Maar wie tot deze eenzijdigheid neigt, wie eigen onverant-
woordelijkheid thans met Reichiaanse frasen wil goed pra-
ten, och kom, die had het zonder Reich te kennen ook wel
gedaan. En daarom durf ik een ieder aan te raden, dit be-
langrijke werk te 'lezen. Met critiek natuurlijk, maar wie
zonder critiek leest, is eigenlijk niet waard dat Laurens
Jansz. Coster het boekdrukken uitvond.
Het boek ziet er keurig uit! J.

Sexuele Problemen VAU(II) A'dam; geb. ƒ 2.50,
leden ƒ 1.20.

Na de bespreking van Reiohs werk kan ik kort zijn over
deze drie opstellen. Constandse geeft een gedegen refe-
raat van het geheel van Reichs opvattingen, van critiek heb
ik weinig kunnen vinden, behalve dan ten aaiïzien van
Reichs optimisme over de Sovjet-Unie in de eerste tijd.
Dat die echter mogelijk is, heb ik boven reeds aangegeven:
de physiologische opvatting dat sexualiteit geheel electrisch
van aard is, behoeft nog heel wat bewijs, de volkenkundige
basis van Reichs theorie over het patriarchale huwelijk is

- evenals zulks bij Freud het geval is —, ten enenmale
onvoldoende. Kuysten refereerde in Bevrijding b.v. het werk
van de amerikaanse ethnologe Meed, die enige jaren bij
drie Papoeastammen doorbracht en daar geheel afwijkende
toestanden vond. Een ten slotte is er van sociologisch stand-
punt wel wat in te brengen tegen Reichs voorstelling over
de ontwikkeling der arbeidersklasse in Europa.
Het tweede opstel is een verkorte bewerking van Hirsch-
felds: Geslachtsdrift en misdaad. Een lezenswaardig artikel,
vooral nu telkens in de bolsjewistische pers — onder invloed
van de laster tegen Van der Lubbe, het geval Gide en de
strafbaarstelling der homo-sexualiteit in Rusland — op de-
magogische wijze de staf wordt gebroken over zgn. sexuele
misdadigers. Er is trouwens nog een blad, dat naar de naam

CRITISCHE NOTITIES
BITTERTAFELSOCIALISME
Kon uit mijn notities van de vorige week de conclusie ge-
trokken worden, dat we onze tot dusver gebruikte propa-
gandamethoden eens grondig moeten herzien, ditmaal
wil ik beweren, dat sommige uitdrukkingen verandering be-
hoeven. Het is goed, dat we ons bij de veranderde tijdsom-
standigheden aanpassen
Neem nou bijvoorbeeld de geijkte term: „salonsocialisme."
Wat werd hiermee toch bedoeld? Was het niet zó, dat we
door dat ene woord onze verachting wilden uiten voor al
degenen, die het socialisme verlaagden tot kwasie-idealis-
tische woordenkraam?
In elk geval, het woord „deed" het. Vooral sommige leiders
van de sociaal-democratie werd het dikwijls voor de voeten
geworpen zeer begrijpelijk! Echter, de tijd schrijdt voort.
Albarda zag zijn taai zwoegen eindelijk beloond en werd
in de witte broek gestoken. Eerlijk gezegd, het misstond
'm niks, hoewel z'n burgermanshoofdje 'n tikkeltje onwen-
nig onder de enorme steek kwam uitgluren en. — die
„nog maagdelijke borst" was gewoon geen gezicht! Al had,
er maar één klein ordetekentje mogen pronken, het zou
schoon geweest zijn. Gelukkig is er één troost: wat niet is,
kan nog komen. Trouwens, als je minister bent — met of
zonder maagdelijke borst — dan heb je andere kopzorgen.
Je moet je stand ophouden, waar of niet?
En zie, volgens een persbericht is „Z.E. (twéé hoofdletters
alsjeblieft, zetter, twéé) minister Albarda als lid toegetreden
tot de Haagse herensociëteit De Witte".
Meteen toen ik het las, deed ik de vondst en smeedde mijn
brein het woord: „bittertafelsocialist".
Wat moet er omgaan in de partijgenoot van deze minister,
die dag-in, dag-uit zijn stempeltje moet gaan halen? Lid
van De Witte, Albarda.
Er is een wetsartikel, dat „het beledigen van volksgroepen"
strafbaar stelt. Dus ben ik zo vrij mijn oordeel over de
heren van De Witte in de pen te houden. Maar gedachten
zijn tolvrij. O zo! En met deze eh . . . heren is het, dat
Z.E. (goed zo, zetter!) gezellige omgang hebben zal. Niet-
waar, het kan gezellig zijn onder vrienden. Vooral als het
bittertafelsocialisme een gouden tijd doormaakt. Na Albarda
de zondvloed.

Thans — zoals in ouderwetse vertelsels — de moraal van
dit verhaal. We kennen allemaal wel eens momenten, dat
onze gal overloopt, we moeten dan even uitvaren, anders
verzuren we. Maar laat het geen gewoonte worden.
Het kan zijn nut hebben om de puntjes op de i te zetten,
om de verraders aan de kaak te stellen. Nog veel belang-
rijker is het, om opbouwend te werken, van schelden alleen
wordt geen beweging groot.
Er is zoveel opbouwend werk te verrichten voor een waarlijk
revolutionnaire beweging, opvoedend en baanbrekend werk.
Wanneer daardoor ieders ijveren bezield wordt, och, dan is
dat gemier- en aat gescheld zo nietig. Dan ga je denken,
laat de bittertafelsocialisten achter 'n borrel konkelen, WIJ
hebben iets beters te doen.
Zoveel gehakketak kan voorkomen worden, wanneer je
alleen maar denkt aan het werken, voor vandaag en voor
de toekomst dat je wacht.
We zijn geen zoete jongens, altijd-mooi-weer spelen ligt
ons niet. Soms moeten we wel eens breken en van ons
af slaan, wie zal het ontkennen?
Doch hoofdzaak is, dat de toekomstige mogelijkheden niet
vergeten worden.
Een hechte — zij het dan kleine — beweging heeft heel
veel te doen om klaar te zijn voor de aandrijvende kansen.
Propagandistisch, organisatorisch, principieel kan nog ge-
noeg gezuiverd en vervolmaakt worden. We hoeven heus
niet stil te zitten.
WIJ hebben nog geen tijd om aan de bittertafel te zitten,
kameraden! Ons is deze tijd niet gegund, nu niet en nooit,
gelukkig. J. R.

vrij-socialistisch is, dat aan dergelijke kletspraat meedoet,
als er weer eens een sohandaaltje is a la de haagse hoofd-
commies, de indische zedenzaak of het geval Johanna de
Nigtere. Daarom is Hirschfelds deskundig betoog zo leer-
zaam. De 'bewerker, Van Looy, draagt zelf het derde opstel
bij: Schadelijke invloeden op het geslachtsleven, een kort
overzicht van de invloed van voedingsstoornissen en econo-
mische omstandigheden, dat, meen ik, niet altijd ontkomt
aan het gevaar dat leken hier altijd bedreigt: te weinig con-
trole op de betekenis van sommige gegevens.
Dit opstel eindigt met een aantal „gevallen uit de practijk",
wier veelvuldigheid misschien niet zo groot is als men wel
denkt, maar waaruit de wenselijkheid van behoorlijke, on-
bevooroordeelde voorlichting op dit gebied nog weer eens
duidelijk blijkt. Jammer, dat druk en correctie niet erg ver-
zorgd zijn. J.

ODERNE VAKBEWEGING

1) Niet in de eerste plaats dank zij Constandse en de
vertalingen van de amsterdamse Sexpol-Groep! Reeds op
de Bevrijding-Zomerschool 1934 en de Nieuwe-Weg-Con-
ferentie van hetzelfde jaar, benevens in talrijke IAMV.-
cursussen, werd Reich hier te lande ingeleid. Bevrijding
1935, Fundament 1935 en de Nieuwe Weg 1933 wijdden
er artikelen of artikelen-reeksen aan. Dit ter aanvulling van
de vermeldingen in de biografische inleiding van René de
Lange, de vertaler.

OPKOMST
In het laatst van de vorige eeuw was de socialisti-
sche beweging in volle gang. Ze was wel idealis-
tisch, er werd een samenleving zonder heer en
knecht op de vergaderingen voorgetoverd, maar de
armoede der arbeiders bracht ook directe lotsver-
betering naar voren. Zij, die als sprekers en schrij-
vers naar voren kwamen, hadden een grote hekel
aan hun vorige werkkring. Schaper, Helsdingen
en anderen zaten altijd in geldnood. Domela Nieu-
wenhuis —die nogal een duit bezat — had al veel
door de propaganda verloren. Troelstra was een
z.g.n. intellectueel, een jonge advocaat en zo arm
als de mieren. En toen Domela niet meer dokken
wou, zonnen zij op andere middelen. Zij zagen
mooie rijpe appelen aan de regeringsboom hangen.
Ik was er zelf bij, toen zij met grote monden tegen
Domela opstonden en zich vóór het parlementa-
risme gingen verklaren. Ik zat naast Van Kol, die
juist een hongeroptocht in Amsterdam had geleid.
Van Kol was de kapitalist, die trok zijn dividend uit
Indië en die ging niet uit armoede aan de „Appel-
boompartij". Ik was nog een domme boer, maar
ik nam ze wel goed stuk voor stuk op, en wist di-
rect vrij goed wat er in die twaalf apostelen zat. Hun
idealisme was reeds dun. Geen wonder, dat die
geest later ook op de vakorganisatie oversloeg. En
Henri Polak kwam al heel spoedig voor de dag.
Hij zat daar met een groep diamantbewerkers in
Amsterdam en was een strever, een bevelhebber.
Maar welk verband hield nu die diamantwerkers-
bond met het volgende beginsel van de bestaande
vakorganisatie: „Voor de gehele maatschappij, voor
alle mensen zal van het allergrootste belang zijn,
op welke wijze, en met welke middelen de pro-
ductie, de voortbrenging, zal worden bevorderd en
tot stand gebracht, dan zal aan één voorwaarde
moeten worden voldaan en dat is: dat men goede-
ren voortbrengt voor werkelijke menselijke be-
hoeften."
En waar werkten de diamantbewerkers voor? Voor
ijdelheid der ijdelheden. En die Henri Polak heeft
altijd een groot woord gevoerd en doet het soms

nog. Hij kreeg het klaar, hij kreeg in 1904, meen
ik, zijn modern vakverbond.
En hij stond sterk, want de geslepen politiekers
en listige patroons begrepen toen reeds dat deze
garde hun bezit, hun stelsel, hun uitbuitingslust
evengoed zou beschermen als dominee, pastoor en
rabbi, als kroegbaas en soldaat. Scherpe pijlen wer-
den er geregeld op Henri Polak gericht en niet het
minst door Van Emmenes, een oude polderjongen,
die goed spreker en schrijver was. Er verscheen
toen een „Volksdagblad" en des Zondags hadden
we altijd „Pennekrassen van Japie" (Van Emme-
nes) en de laatste paar zinnen waren altijd een
paar klappen voor Henri Polak.
De sociaal-democratie, die de twaalf apostelen hier
naar voren brachten, was eigenlijk duits import.
En zij werden hier ook heel spoedig met duits geld
gesteund. En het een houdt verband met het an-
dere en de moderne vakorganisatie stond ook on-
der duitse invloed.
Toen Emden als haven opkwam, waren er geen
bootwerkers en gingen wij daar de eerste boten
lossen. Dat was maar een korte tijd, toen liet men
Bremers komen, die de arbeiders uit de omgeving
gingen organiseren. Dit had ook ten gevolge, dat
er een grote staking uitbrak. Er werden toen erts-
boten in Delfzijl gelost, wat wij niet konden tegen-
houden. Ik was toen op een keer op een stakers-
vergadering in een grote tuin te Emden, toen een
van de stakers zei: „Ga je mee naar Bellevue, daar
is Carl Legien ook." Ik zei: „Ja, die wil ik wel eens
even spreken.'
Wij werden aangediend en ik kon binnen komen,
maar mijn vriend, de staker, moest er buiten blij-
ven. Ik kreeg natuurlijk een speech over de mo-
derne vakorganisatie te horen, die ik niet geheel
in het hoog-duits volgen kon, maar mij genoeg zei
dat alles tucht en discipline was. Ik walgde en
zei tegen het bestuur: „Laat mij er uit!"
De staking ging' natuurlijk verloren en de grote
reders verheerlijkten de naam van Legien op een
Dampfer.
Dit stond allemaal reeds in het teken van decaden-
tie, van terugval. Of was men in Duitsland nooit



zover geweest als in ons land? Er was verschil in
volksaard, evengoed als thans nog. De Duitser laat
zich beter organiseren (centraliseren), het individu,
de persoonlijke verantwoordelijkheid is verder weg
dan bij ons. De duitse perschef, dr. Dietriech, zei
eens: „Wij hebben een aswenteling van het besef
voltrokken van het „ik" tot het „wij".
Dit is helemaal niet waar, want het „ik" kon je
nooit ergens anders vinden dan bij de pruisische
jonkers. Nietzsche tekende het duitse volk dan ook
terecht als een slavenvolk. En de Völkische Beo-
bachter (regeringsblad), kon dan ook gerust schrij-
ven: De duitse arbeiders hebben slechts vrijheid
die ze zelf veroveren. Geschonken vrijheid is vergif.
Dit gaat de Duitser — en ook zeker vele anderen -
zo voorbij, zonder nadenken, zonder iets te begrij-
pen. Neen, in Duitsland heeft nooit de socialisti-
sche beweging zoveel vrijheidsgevoel naar voren
gebracht als bij ons. Dat was ook altijd de strijd
tussen Domela Nieuwenhuis ener- en Liebknecht,
Bebel en anderen anderzijds.
Maar er was in ons land geestdrift gewekt bij de
arbeiders, wat echter nog niet diep ging. En toen
Troelstra en Co. de parlementaire weg opgingen,
kwam er een zwerm mislukkelingen in een vak,
op afstuiven om in de politiek of economisch een
parasitair bestaan te vinden. De tongriem was
meestal goed gesneden, ze hadden zich wat vreem-
de woorden eigen gemaakt, ze deden geleerd en
dat maakte op vele arbeiders weer indruk, die ge-
woonlijk graag tegen wat z.g.n. geleerdheid mogen
opzien. Zo kreeg het NVV. dan ook leden en groe-
pen uit het revolutionnaire kamp. De bootwerkers
in Zaandam b.v., en de houtwerkers dito, waren
in 1905 nog aangesloten bij de Ned. Scheeps- en
Bootwerkersbond. We kennen uit die dagen A. C.
Wessels, waar nogal kracht van uitging. Toch werd

er reeds door de SDAP. in Zaandam alle moeite
gedaan om de bootwerkers en houtwerkers over
te hevelen. En het is gelukt ook.
Een stuk idealisme ging verloren of er werd een
stuk practisch idealisme van gemaakt. De moderne
leiders lieten de grote omwenteling zwemmen. De
vrije samenleving, zonder heren en knechten? Nu
ja, maar dat was nog zo ver! Zij wisten het beter.
De regeringsgebouwen bezetten en dan „gelijk-
heid voor allen" invoeren.
De gelijkheidsgedachte! We laboreren er nog aan!
En dan door dwang, van een machtsinstituut als
de staat!
Het was bij de arbeiders alles nog even zwak. Zij
waren meegesleurd door een geestdriftige, idealis-
tische stroom. Als op een geestdriftige vergade-
ring boeren of industriëlen zaten en de spreker
geselde het roofsysteem, dan kwam er wel eens
een arbeider in vervoering en ging naar zo'n pa-
troon en zei: „Kun je 't daar eerst mee doen?",
maar nooit heeft er één gezegd: „Het houdt op
van mijn arbeid te roven, ik erken je niet meer, ik
wil geen parasieten meer!"
Deze wil en gedachte kwamen nooit naar voren.
De gedachte van loonslaaf, het gevoel van onder-
geschikte bleef. „Geen heer en geen knecht" was
direct naar verre toekomst verwezen. Geen wonder
dus dat nieuwe uitbuiters, nieuwe parasieten geen
kwade partij hadden om de vrijheidsgedachte weer
te knevelen. Want daar gaat het om! Al wat leeft
op aarde vecht voor de vrijheid en alles wat leeft
en rooft van de productieve werker, wfl deze vrij-
heid onderdrukken. En zij die niet meegingen naar
het moderne vakverbond, hadden een ietsje meer
vrijheidsgevoel.
Loonslaaf wilden ze allemaal nog wel zijn. Het
verschil zat in een ietsje meer of minder. R. T.

HENRI POLAK LASTERT
WAAROM GEEN ARBEIDSWEIGERING TEGENOVER DE NSB.?
Het enige wat men als socialist in het dagblad Het
Volk nog kan waarderen, zijn de kronieken van
Henri Polak. Meestal is het de NSB. met haar lei-
ders, die door de schrijver f l ink onder handen wordt
genomen, en het doet je weldadig aan, ,om na
een week van militaristische en nationale propa-
ganda eindelijk eens iets te lezen, waaruit blijkt,
dat er nog mensen bij de Arbeiderspers werkzaam
zijn, die hun gevoel van eigenwaarde nog niet he-
lemaal kwijt zijn.
In zijn kroniek van Zaterdag 27 Januari j.l. hekelt
Polak ook weer de leiding van de NSB., die alle
mogelijke moeite doet, om door aanvallen op de
moderne arbeidersbeweging vaste voet bij de arbei-
dersmassa te krijgen. Blijkbaar hebben deze heren
volgens het beproefde recept, zich op minder fraaie
wijze uitgelaten over de kopstukken in het NVV.,
wat ten gevolge heeft gehad, dat de Kroniek-schrij-
ver voor de zoveelste maal deze surrogaat-socialis-
ten f l ink onder handen heeft genomen.
Doch in verband met enige insinuaties in Het Ar-
beidsfront, neemt hij de gelegenheid waar, om
ook de anarchisten en syndicalisten een trap te
geven. Hij schrijft o.m.:
Er zijn in ons land, als overal elders, altijd arbeiders ge-
weest, die in zure stompzinnigheid bereid waren ieder te
volgen, die tegen de vakverenigingen en onafhankelijke ar-
beiderspolitiek fulmineerde, en de daarin op de voorgrond
staande personen bekladden. Lieden van deze soort waren
het, die zich schaarden bij anarchisten, vrije of revolution-
naire socialisten, bepaalde soorten anti-militaristen e.d.
Thans zoeken zij hun heil bij de NSB.

Daf*Henri Polak de syndicalisten bovenstaande
feiten in de schoenen schuift, bewijst alreeds, dat
hij maar wat raak kloddert, want wat wij bestrijden,
is het reformisme in de vakbeweging, dat is geheel
iets anders dan waar de kroniekschrijver ons van
beschuldigt.
Dat wij ons gekeerd hebben tegen de z.g.n. arbei-
derspolitiek is geheel juist, en het verloop van de
door Henri Polak zozeer gewaardeerde arbeiders-
politiek heeft wel bewezen, dat onze critiek voor
de volle honderd procent juist is.
Want zowel in het buitenland, met name Duits-
land, als hier te lande, hebben de arbeiders de ene
nederlaag na de andere moeten slikken.
Het is juist die vervloekte politiek, die de massa
steeds verder van het socialisme heeft afgedreven,
en van een onafhankelijke politiek bij het NVV. is
nooit iets gebleken, want van meet af aan hebben
de kopstukken uit de SDAP. getracht, en met suc-
ces, het NVV. voor hun politieke zegekar te span-
nen.
Dat in onze strijd tegen de politieke partijen in het
algemeen en tegen de SDAP. in het bijzonder, de
kopstukken uit deze partij wel eens een veer neb-
ben moeten laten, is best mogelijk. Doch alvorens
iemand te beschuldigen, is het beter eerst de hand
in eigen boezem te steken, want wij behoeven de
gedenkschriften van wijlen Domela Nieuwenhuis
maar op te slaan, om te weten hoe er door de par-
tijgenoten van Henri Polak tegen deze pionier,voor
het socialisme gelasterd is. Ja zelfs zijn nagedach-
tenis kon men' dikwijls niet met rust laten. Men
leze nog maar eens het smalend geschreven arti-
kel in Het Volk tijdens de onthulling van het mo-
nument.
Dat thans de NSB. bevolkt wordt door anarchisten
en syndicalisten is een leugen, zo gemeen, dat het
de persoon die deze laster poneert, meer treft dan
ons. Doch wij tarten Henri Polak om deze beschul-
diging met bewijzen te staven. Zowel hier als in het
buitenland zijn het juist de syndicalisten en anar-
chisten, die zich daadwerkelijk tegen het nationaal-
„socialisme" hebben gekeerd. Want er zit toch wel
even verschil in de wijze waarop de duitse arbei-
ders, georganiseerd in de zozeer geroemde soci-
aal-democratische beweging, zich door Hitler en
c.s. hebben laten overrompelen, en de zure stomp-
zinnige anarchisten en syndicalisten in Spanje, die
bijna 3 jaar op leven en dood tegen Franco en zijn
bende nebben gestreden.
Nu nog iets over het reformisme in uw partij en
vakbeweging.
Op de drukkerij, gevestigd te Leiden, waar de vele
bladen, pamfletten enz. van de NSB. worden ge-
drukt, is één typograaf georganiseerd in de neutrale
vakbeweging, en de overigen zijn in de Alg. Ned.
Typografenbond, aangesloten bij het NVV.
Deze modern georganiseerden drukken dagelijks

het materiaal, dat bestemd is om de massa met
het fascisme te infecteren, en werken welbewust
mede aan de strop, die Mussert c.s. in de toe-
komst aan vele niet-fascisten heeft toegedacht.
Ziet, mijnheer Polak, tegen een dergelijke vervloek-
te anti-socialistische houding van georganiseerde
moderne arbeiders vechten wij. En het Nederlands
Syndicalistisch Vakverbond zou zijn leden volledig
steunen, als deze zouden weigeren om de uitgaven
van de NSB. te drukken. Maar de grote en sterke
typografenbond denkt er niet aan, om te dien op-
zichte iets te doen.
Bedenkt wel, dr. Henri Polak, dat het socialisme
nog iets meer betekent dan een centje meer of een
uurtje minder.
Voor het streven naar betere sociale verhoudingen
is het eerst noodzakelijke, dat de arbeiders over
gevoel van eigenwaarde beschikken en dat is bij
deze arbeiders al heel ver te zoeken. Blijkens de
houding van de typografenbond wordt dit ook van
de moderne leden niet verlangd.
Haarlem. Jac. H.

K R O N I E K
WOORDEN, WOORDEN . . .
De volken vergieten hun bloed; de heersers slechts
hun spraakwater. Redevoering van .Churchill, rede-
voering van Hitler, redevoering van Daladier, rede-
voering van Chamberlain, redevoering van Oliver
Stanley.
Churchill heeft een schril beeld opgehangen van
de concentratiekampen en andere gruwelen in
Duitsland, waarover hij en de zijnen zeven jaar
lang hebben gezwegen, terwijl zij glimlachend Hit-
ler de hand drukten. Overigens, de uitvinder van
de concentratiekampen is Churchill, in de Boe-
renoorlog. Toen zongen wij in Holland:

Arme vrouwen en kinderen
Stuurt men naar de moordenaarskampen henen;
O wat een schande!
Schande voor de Engelsman.

In die dagen was de neutraliteit klaarblijkelijk niet
zo gauw in gevaar en de openbare orde niet zo
kwetsbaar. Maar ja, als iemand ernstig ziek is of

„ONZE H U L P B R O N N E N "
Wij gebruiken nog niet al onze hulpbronnen, anders
zouden er niet nog 1.300.000 werklozen zijn.

CHURCHILL.

op sterven ligt, dan moet men fluisteren, een
kreet kan de laatste schok betekenen.
Chamberlain heeft met trots gesproken over wat
de engelse staat allemaal tot stand brengt:
„Wij hebben schikkingen getroffen, op grond waarvan wij
de gehele productie van wol in het britse rijk voor de duur
van de oorlog hebben opgekocht en ook nog voor de tijd
van een jaar daarna. Wij hebben tot een bedrag van 85
millioen pond aan textielwaren en leer gekocht. Meer dan
duizend firma's in Groot-Britannië vervaardigen thans khaki-
kleding. Anderhalf millioen yards stof voor overjassen voor
de troepen en een half millioen gevechtstenuen worden
maandelijks vervaardigd. 1300.000 paren schoenen worden
wekelijks voor het leger gemaakt. Sedert het begin van
de oorlog is de productie van kanonnen verdubbeld, in som-
mige gevallen verachtvoudigd. De productie van granaten
is verdubbeld en thans tien keer zo groot als na de eerste
vijf maanden van de oorlog in 1914.
Alles bij elkaar hebben wij sedert September bestellingen
geplaatst voor kanonnen, kleine wapens, munitie, ontplof-
fingsmiddelen, voertuigen, machinerieën en andere behoef-
ten ter waarde van bijna 200 millioen pond sterling.

Ja, nu wordt er aangepakt! Waarom doen de re-
geringen zo iets niet in vredestijd voor de burger-
bevolking? Omdat het niet tot de taak van de
staat behoort. Zijn taak is oorlog voeren en de be-
staande „orde" handhaven, doch niet om de armen
te voeden en te kleden. Dat doet hij hoogstens.zo-
veel als voor het handhaven dier „orde" onvermij-
delijk is, en niets meer, hoe mooi „.sociale" wer-
kers ook over de „sociale" taak van de overheid
mogen spreken. Zij durven op de millioenen wij-
zen, die de staat uitgeeft voor werklozen en arm-
lastigen om ze op allererbarmelijkste manier in

het leven te houden. Dat die millioenen een af-
spiegeling zijn van de nood en de ellende, die de
staat in een wereld van overvloed helpt veroor-
zaken en in stand houdt door de gewelddadige
handhaving van het kapitalistische stelsel van uit-
buiting en roof, zó ver kijken de „sociale" werkers
liever niet. Dan moeten ze zelf gaan denken, en dat
is zo vermoeiend!

BLUM... VOOR INTERVENTIE!
Arbetaren legt er de vinger op, dat Blum, die als
hoofd der franse regering de non-interventie voor-
stelde waardoor het anti-fascistische Spanje zich
niet van wapens kon voorzien, thans in het socia-
listisch dagblad Le Populaire propaganda maakt
voor interventie in Finland, waarbij Zweden en
Noorwegen hun neutraliteit prijs zouden moeten
geven.
Dat de communisten in dit verband van Blum dur-
ven spreken als „de vader van de non-interventie-
politiek uit de spaanse vrijheidsoorlog", die „met
zijn niet-inmengingspolitiek, die in werkelijkheid
de inmenging der fascisten in Spanje mogelijk
maakte", het „spaanse volk tot slavernij gebracht"
heeft, is weer een van die stalinistische brutali-
teiten, waarover men zich maar niet meer moet
verbazen. Zij stonden achter Blum, steunden zijn
bewind, maakten deel met hem uit van het Volks-
front, propageerden de non-interventie, die ook
door de Stalin-Unie werd voorgestaan. Brutaler kan
het dus wel niet.

SPAANSE TOESTANDEN
In een madrileense gevangenis zijn op het ogenblik
ongeveer 4000 vrouwen ondergebracht, en dikwijls
zijn de zuigelingen bij de moeders, maar het sterf-
te-aantal van deze stumpertjes, die ten gevolge van "
koude en ondervoeding omkomen, is zeer groot.
Kort geleden werden zes kinderlijkjes op één mid-
dag uitgedragen. Meestal komen familieleden, zo-
wel van mannelijke als van vrouwelijke gevange-
nen, enkele malen per week extra-voedsel brengen,
ook brengt men hun dekens en een matras, indien
het huisgezin het missen kan, om hen enigszins
te beschermen tegen de kille vloer, die anders
als slaapplaats dienst moet doen. Het heet, dat
ongeveer 50 personen per dag in Spanje worden
gefusilleerd en er over de honderdduizend mensen
gevangen zitten. Hoe langer hoe meer worden groe-
pen gevangenen aan het werk gezet voor het aan-
leggen van wegen en herstellingswerken of het aan-
brengen van nieuwe verdedigingsstellingen.
Aldus schrijft de madrileense correspondent van
het conservatieve Nieuwsblad van het Noorden.

ZITSTAKING IN ENGELAND
De United Press bericht:
Honderd vier en vijftig mijnwerkers zijn reeds meer dan een
dag in „zit-staking" gegaan. Zij bevinden zich in de Upton-
mijn in Yorkshire, op 700 meter onder de grond en korten
zich de tijd door het zingen van liedjes en het doen van
spelletjes kaart en domino.
Acht arbeiders begonnen de staking op Maandagavond om
tien uur, de anderen volgden hun voorbeeld op Dinsdag-
ochtend om zes uur. Zij hebben sindsdien nog niets ge-
geten. De staking is een gevolg van een protest tegen het
ontslag van een bestuurder van de plaatselijke vakvereni-
gingsafdeling. De arbeiders vragen, de ontslagene in zijn
functie te herstellen.
Andere arbeiders, die gisteravond uit de schacht kwamen,
vertelden, dat de stakende mijnwerkers met planken van
hun makkers waren afgesloten. Zij mochten geen levens-
middelen brengen. De politie hield een vrouw tegen, die
eten naar de mijn wilde brengen. In totaal werken in deze
mijn 2300 arbeiders.

HET OPPERBEVEL
Nederland heeft een andere opperbevelhebber ge-
kregen. Zijn voorganger wilde liefst voor heel Ne-
derland de staat van beleg afkondigen. De militai-
ren de baas, was zijn leuze. Het vermoeden ligt
voor de hand, dat de vrees voor optreden van de
NSB. met steun van een buitenlandse mogend-
heid hier de hoofdrol speelt. Er zijn in Nederland
voldoende krachten om aan het fascistische gevaar
het hoofd te bieden, n.l. in het volk zelf en zijn di-
recte actie. Maar die durft men niet te mobiliseren,
daar zij mede een gevaar zouden vormen voor het
kapitalisme en de staat. Zodoende blijft er niets
anders over dan alle vrijheid aan banden te leggen.
Daarmede echter breekt men de democratie steeds
meer af en werkt in de geest van het fascisme. Re-
geringsmaatregelen met het doel de NSB. aan ban-
den te leggen, leggen tevens de arbeidersbeweging
aan banden, d.w.z. de enige macht, die haar we-
zenlijk kan bestrijden. En dank zij haar kapitalen
blijven de NSB. altijd nog meer middelen over dan
de arbeidersbeweging. Ten slotte kan men geen
levensvatbare beweging op den duur met rege-
ringsmaatregelen tegenhouden. Dat geldt ook voor
de NSB.
Intussen heeft de regering de staat van beleg voor
geheel Nederland nog niet gewild. Zij heeft andere
middelen op het oog om de pers aan banden te
leggen. En dies krijgen wij nu een andere opper-
bevelhebber. Op den duur zal de staat van beleg
er wel komen. Men weet dat dan iedere ezel kan
regeren. Maar de tijd zal komen, dat zelfs met de
staat van beleg de vossen het zomin zullen kun-
nen als de ezels.

BEMOEIAL STAAT
Het Liberale Weekblad schrijft:
Waarom ter wereld moet een kapper kennis hebben van
de techniek van de handel, van het bank- en credietwezen,
van het transport- en verkeerswezen, van het verzekerings-
en bedrijfswezen, van de berekeningen in de goederenhan-
del, enkelvoudige interestberekening en omrekenen van bui-
tenlands geld?
Waarom moet hij rechts- en wetskennis hebben, zodat hij
mee kan praten over pand en hypotheek, preferentie, sur-
séance van betaling, handelspapier, de grondbeginselen van
de moderne bedrijfsleer, reclamemethoden en verkoopmid-
delen, vennootschapsvormen en andere bedrijfskwesties?
Dat alles en nog veel meer staat in de eisen der Vestigings-
wet voor de kappersbedrijven, is bekrachtigd door de hand-
tekeningen van de koningin en de ministers Steenberghe
en Gerbrandy.

Waarom? Omdat, mijne heren liberalen, uw ka-
pitalisme nu eenmaal zonder allerlei malle maat-
regelen — en erger! — niet langer overeind gehon-
den kan worden.

INGEZONDEN
„ONZE JONGENS AAN DE GRENS."
Met verbazing heb ik, en hebben meerderen met mij, ken-
nis genomen van het ingezonden stuk „Onze jongens aan
de grens", in De Syndicalist van 3 Februari.
Wij hebben ons afgevraagd, of een soortgelijke klacht wel
thuis behoort in ons orgaan. Daar zijn toch wel andere in-
stanties, die hiervoor beter in aanmerking komen?
Inzender beklaagt zich, dat de soldaten aan de grens het
zoveel slechter hebben dan die in het achterland. O. en O.
wordt een pluim op de hoed gestoken voor het goed, door
haar verricht en hij betreurt, dat voor de ontwikkeling to-
taal niets gedaan wordt. Daarvoor behoeft inzender toch
de hulp van O. en O. niet in te roepen. Indien hij er prijs
op stelt, kan inzender Bart de Ligt's „Vrede als Daad" ter
lezing krijgen en ook de brochure „Waarom wij straks ten
oorlog trekken" is goede ontwikkelingslectuur. De klacht:
„Waarom niet een paar man naar ons gestuurd, dan was
al de ellende van de baan", is werkelijk kostelijk. Als dat
gebeurt, is schijnbaar de sociale kwestie opgelost en de
oorlog van de baan. Je doet het of je doet het niet. Je
bent soldaat of je bent het niet. Als je soldaat bent, wees
het dan goed, maar loop niet te kankeren en zo je dat toch
wilt doen, ga dan naar de ki, ka, korporaal en al wat in
vergrotende trap staat.
De Syndicalist is naar onze mening daarvoor te goed.
Overigens is de directe actie ook een probaat middel.

Namens enige leden van Transport Rotterdam: L. S.

Twee stukjes in De Syndicalist van de afgelopen week heb-
ben mij in het bizonder getroffen. Het ene was, dat onze
jongens in Veenhuizen kou lijden en niets extra mochten
aantrekken of 's nachts overdoen en het andere was van
„onze jongens" aan de grens. Dat was een „Ingezonden".
Inzender klaagt eigenlijk, dat er door O. en O. niets voor
hen wordt gedaan. Dat zij soms bij een kou van 15 graden
48 uur op post staan en dat ze de indruk hebben, als zij
met verlof gaan, dat de militairen in het achterland niet
veel belangrijks te doen hebben. Waarom niet een paar
man naar ons gestuurd, klaagt inzender, en al de ellende
is van de baan. M.i. heeft inzender niet het recht zich te
beklagen. Hij had ook de kou van onze jongens in Veen-
huizen kunnen kiezen. Hij hoeft toch geen 48 of 72 uur
aan de Maas te lopen. Hij kan in Veenhuizen, als ik het
goed heb, om negen uur onder de dekens. Kan hij voor
dienstweigeren niet de moed vinden, dan begrijp ik dat
zeer goed. Maar wil hij zich met alle geweld beklagen, dan
moet hij bij de A.P. of bij het Nieuws van de Dag zijn.
Ons blad is toch geen klachtenbureau voor militairen?
Stuur ons een paar man en de ellende is van de baan,
zegt inzender. Ik geloof dat het beter is, van ons standpunt
bezien, dat die ellende niet van de baan komt. Ik heb liever
een ontevreden leger, in de hoop dat het onbetrouwbaar
zal worden. O. en O. heeft tot taak, de soldaten fit te hou-
den en te behoeden voor verveling, die op de duur aanlei-
ding zou kunnen zijn tot relletjes.
Onze warme belangstelling gaat uit naar Veenhuizen en niet
naar de Maas. Dat er veel aan de Maas staan en weinig in
Veenhuizen, is mede oorzaak dat onze dienstweigeraars
kou lijden.
Het laatste legertje tot een leger te maken, ziedaar onze
taak! POPKE OTTENS.

Bezwaren tegen het ingezonden stuk had ik wel verwacht,
omdat dit inderdaad niet getuigde van een revolutionnaire
gezindheid, maar meer van de algemeen onder de gemobi-
liseerden heersende mentaliteit. Voor onze beweging is het
nu de vraag, hoe wij ertoe kunnen medewerken, deze
mentaliteit om te zetten in een revolutionnaire gezindheid.
Want onze taak is de sociale revolutie en deze kan alleen
worden doorgevoerd door de millioenen, die thans aan alle
grenzen liggen. Wij moeten daartoe komen tot solidariteit
met de gemotoiliseerden, en wel op de basis, die L.S. aan-
geeft: „Directe actie is een probaat middel." Het gaat er
•n J. om, dat de gemobiliseerden tegen de gewraakte toe-
standen zelf in verzet komen en wel door middel van directe
actie. Maar dan moeten wij ons niet op het standpunt
stellen: Je zult dienstweigeren of je bent verdoemd, want
daarmede stoten wij hen alleen maar van ons af. Dat is
trouwens geen syndicalistisch en geen revolutionnair, doch
een absolutistisch standpunt.
Wij missen ook het morele recht een dergelijk stand--
punt in te nemen. Want hoevelen van onze leden hebben
geweigerd? Hoevelen zijn er opgekomen? Hoeveel van onze
kleermakers en metaalbewerkers weigeren voor het leger
te werken? En wie is überhaupt bij machte zich aan iedere
medewerking aan het militarisme te onttrekken? Persoon-
lijke dienstweigering kan een voorbeeld zijn, maar mag
geen eis worden, die men anderen stel. Sociale revolutie
is massale actie. Daarop blijve het streven der syndicalis-
tische beweging gericht. — Red.
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CANDIDAATSTELLING

13. Bespreking van de candidaten voor bestuurs-
functies.
Candidaat zijn gesteld:
V o o r z i t t e r (vacature Lambo):
M. Boellaard te Amsterdam door Metaal Am-
sterdam, Bouwvak Haarlem, Metaal Haarlem
en Transport Haarlem.
Joh. Nieuwenhuyse te Amsterdam door Bouw-
vak Amsterdam.

S e c r e t a r i s (vacature De Jong):
Geen candidaat gesteld.
R e d a c t e u r (vacature De Jong):
A. Schweitzer te utrecht door Bouwv. Utrecht.
C o m m i s s a r i s (vacature Diederik):
Joh. Nieuwenhuyse te Amsterdam door Bouw-
vak Haarlem, Metaal Haarlem en Transport
Haarlem.
B. Schuur te Amsterdam door Metaal Amster-
dam en Transport Amsterdam.

C o m m i s s a r i s (vacature Hamelink):
G. ten Vaanholt te Hengelo (O.) door Bouw-
vak Haarlem, Metaal Haarlem en Transport
Haarlem.

C o m m i s s a r i s (vacature Madlener):
A. Schweitzer te Utrecht door Bouwv. Utrecht.
Candidaat voor c o m m i s s a r i s , zonder op-
gave vacature:

J. Wolthuis te Amsterdam door Metaal Am-
sterdam.

VERDERE VOORSTELLEN:
Bouwvak Groningen, GSV. Groningen, Metaal Gro-
ningen:
5. Afdelingen welke aangesloten zijn bij een fe-

deratie of Bond, aangesloten bij het NSV., zijn
verplicht zich aan te sluiten bij het PAS. of
SAS. ter plaatse.

Toelichting: Nadere toelichting op het congres.
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BOUWVAKKEN
AMSTERDAM
Controle. Boeken en bescheiden van de penning-
meester van SBO., kam. J. de Royen, werden door
ons gecontroleerd en in goede orde bevonden. J. C.
Launspach, W. H. Coerse, A. J. Zondag.

DEN H A A G
Controle. Ondergetekenden hebben de boeken van
de penningmeester, kam. W. Pelders gecontroleerd
en in orde bevonden. J. P. Smiessing, P. Noordam.

JEUGDBEWEGING
AMSTERDAM
De OJP. belegt a.s. Zondag 11 Februari een propa-
gandamiddag in gebouw De Leeuw, Valkenburger-
straat 149, van 2 tot 5 uur. Het programma is zeer
uitgebreid. Medewerking van Billy's Poppenkast,
twee accordeons en mr. Johny ??, komisch act.
Ook worden de kampfilms van het Zomerkamp
1938 en 1939 vertoond, terwijl een komisch filmpje
zal volgen. Kam. Burger zal met zijn standengroep
optreden en door enige kinderen zullen tapdansen
uitgevoerd worden. Deze middag moet slagen, ook
wat betreft de opkomst van u allen. De entree is
voor leden ƒ 0.06, voor niet-leden ƒ 0.13 en voor
ouders ƒ 0.18. Kaarten zijn verkrijgbaar voor Cen-
trum bij Otten, Marnixstraat 139hs en Plantage Mid-
denlaan 38; voor West bij Priem, Willem Schouten-
straat 45hs en voorts zolang de voorraad strekt aan
de zaal. Voorziet u tijdig van kaarten. Daar het
programma zeer uitgebreid is, verzoeken wij allen
om 1.45 uur aanwezig te zijn, daar deze middag
precies om 2 uur aanvangt. Corr.

METAAL-NIJVERHEID
LANDELIJKE FEDERATIE
Aan het overzicht van de New-Yorkse Beurs d.d.
29 Januari ontlenen wij het volgende:
Ofschoon betrekkelijk weinig maatschappijen tot nu toe
haar resultaten over het vierde kwartaal hebben gepubli-
ceerd, hebben de reeds bekend geworden cijfers aan de
meest optimistische verwachtingen beantwoord. Zo vorm-
de de netto winst van de Bethlehem Steel in het vierde
kwartaal bijv. een record. Zij overtrof zelfs de record-kwar-
taalswinst van 1929 met 11 pet.

Hieruit blijkt weer eens duidelijk, wie de profijten
uit deze oorlog trekken. Record-winsten worden
gemaakt in dezelfde dagen dat Russen en Finnen,
om van Engelsen, Fransen en Duitsers maar niet
te spreken, bij duizenden worden afgeslacht en
vermoord. De naam Bloedige Internationale was
destijds goed gekozen en deze internationale zet
haar werk sedert dien onverminderd voort.
Millioenen dollars, franks,, marken, ponden en gul-
dens worden op deze wijze uit de lichamen der
arbeiders geperst, om de heren aandeelhouders
van het kapitalisme een goed leventje te bezorgen.
Het is een kringloop van ellende, die bijna niet te
verbreken is.
Eerst wordt het geld voor de bewapening en oor-
logs-voorbereiding door middel van allerlei directe-
en indirecte belastingen aan de inkomens van de
arbeiders onttrokken. Wanneer dit geld is besteed
om de volken, tot de tanden bewapend, tegenover
elkaar te plaatsen, dan komen de zogenaamde
bestaansvoorwaarden van volkeren en staten op
de proppen en moeten deze leugens dienst doen
om de krijg te doen ontbranden. In werkelijkheid
is het echter zo, dat voor het kapitalisme uit de
bestaande bewapening-niets meer te halen valt.
Een kanon levert winst op totdat het verkocht is.
Is het eenmaal verkocht en wordt er mee geoefend,
dan is er maar weinig meer aan te verdienen.
Wordt het echter echt gebruikt, d.w.z. dag en nacht
geladen en afgeschoten om zoveel mogelijk te ver-
nielen, dan levert het voor het kapitalisme pas wat
op. Want wat vernield wordt, moet worden opge-
bouwd. En waar gebouwd moet worden, zijn voor
het kapitalisme nieuwe kansen op winst tenzij
de arbeiders dat weten te verhinderen.
Het mooie voor de kapitalisten en tevens het tragi-
sche voor de arbeidersklasse is dan nog, dat de
arbeiders dit alles zelf nog betalen. Goed bezien
is het dus zo, dat de volken hun eigen bedreiging
helpen maken; daarna elkander trachten te vernie-

tigen en als dit proces eindelijk wordt stop gezet,
opnieuw de handen aan de ploeg slaan om de
reparatiekosten bijeen te brengen.
Verdienen, d.w.z. er winst uit slaan, doen alleen de
aandeelhouders achter de schermen, die noch zich-
zelf inspannen, noch zichzelf aan risico's blootstel-
len.
Het is wel een droevig beeld, wat onze beschaving
ons thans biedt en er behoort bijkans moed toe
om te blijven geloven dat het toch zoveel anders,
ja zoveel beter kan zijn.
Wie aan deze betere toekomst wil helpen bouwen,
zal juist in deze dagen niet bij de pakken mogen
neerzitten.
Onvermoeid moeten wij blijven opkomen voor
menselijkheid en recht. Iedereen kan daaraan mee-
helpen, in woord of geschrift. Wie praten kan,
vindt heden ten dage stof genoeg. Maar ook zij,
die zich niet gemakkelijk weten uit te drukken,
kunnen helpen. Ons blad staat voor hen week in
week uit ten dienste, met acuele en lezenswaardige
artikelen. Wat anderen er ook van mogen zeggen,
wij zijn van mening, dat deze artikelen de taal van
de arbeiders zelf spreken en dat zij door elke ar-
beider gelezen en begrepen kunnen worden. Zorgt
er dus voor, dat het verspreid wordt. Extra num-
mers zijn steeds verkrijgbaar aan onze adressen:
Plantage Middenlaan 38, Amsterdam;
Grote Draaisteeg 11 b, Rotterdam.
Op Zaterdag 10 Februari plakken wij het zegel op
het zesde vakje van ons ledenboekje. Wie er voor
zorgt, dat hij regelmatig en op tijd zijn contributie
betaalt, komt trouw zijn verplichtingen tegenover
de organisatie na. Zo iemand kan te allen tijde
zijn volle rechten doen gelden. Wie zich echter
niet om zijn plichten bekommert, moet niet ver-
baasd zijn, als zijn rechten in gevaar komen. Men
zij dus gewaarschuwd.

AMSTERDAM
Voor het laatst herinneren wij aan onze jaarver-
gadering op 9 Februari a.s. te 8 uur in gebouw De
Leeuw. Komt allen en komt op tijd.

PLAATSELIJK NIEUWS
ALMELO
Radensocialisme. De Zondag j.l. gehouden cursus-
vergadering met Madlener over genoemd onder-
werp is goed geslaagd. Na de duidelijke uiteen-
zetting van Madlener volgde een geanimeerde dis-
cussie, waarbij vooral gewezen werd op de co-
öperatie als schakel in de keten van producent naar
consument. Een goede ochtend!
Boekbespreking. Zondag 18 Februari zal kam. Ten
Vaanholt een boekbespreking houden over het be-
kende toneelwerk „Allerzielen" van Heyermans.
De leden krijgen nog convocatie. Brengt gasten
mee!
Ledenvergadering SAS. Zeer binnenkort ontvangen
de leden convocatie voor de ledenvergadering met
het oog op het congres.

ANTWERPEN
Staking in een kolenmijn te Beringen. Woensdag
31 Januari legden 950 van de duizend arbeiders
het werk neer, op grond der toepassing van het
besluit tot verlenging van de arbeid met een half
uur per dag. Dit betekent een vermindering van
productie met ongeveer 4000 ton per dag. En nu
dachten de heren kolenbaronnen, welke met de
organisatiebesturen en de regering zo druk verga-
derd hebben, dat alles in kruiken en kannen was!
Als de mijnwerkers voet bij stuk houden, dan zul-
len de bestuurders toch aan hun kant komen en
de mijnbaronnen zullen wel feestelijk bedanken
om zelf in de donkere schoot- af te dalen en te
gaan houwen!
In elk geval, het blijkt dat niet alle verzetgeest is
gedood, ondanks de bangmakerij. Als de arbeiders
tot bezinning komen is het met de schijnmacht der
heren gedaan.
En wij, kameraden, wat doen wij? Klagen? Lamen-
teren? Zeggen dat „de anderen" zo laks zijn en
niet deugen? Zijn wij van zins om onze beginselen
in een glazen kastje te zetten en ze bij feestelijke
gelegenheden er uit te halen?
Hoeveel brochures hebt ge verkocht?
Hoeveel lezers voor De Syndicalist hebt gij gewon-
nen? Zijn er geen nieuwe leden te winnen? Kijk
eens naar de bourgeoisie, die lapt het hem beter
hè? Daarheen brengen zij hun geld; daarvoor wer-
ken ze en daarvoor sterven de arbeiders!
Als wij nu eens echter wilden en ons best deden?
Wel, het zou voor ons ook §aan. Er is een wereld
vol welvaart te winnen, maar( wij moeten willen
en durven.
Wie niet voor het socialisme strijden wil, moet de
slagen van het kapitalisme kunnen verdragen.
Het was een lange, lange weg, waarop het partij-
socialisme in verval geraakte. Reeds in 1925 waar-
schuwde H. M. Brailsford: „Elk program, dat een
werkelijke verzachting onzer tegenwoordige ellen-
de belooft, moet stoutmoedige maatregelen tot
maatschappelijke reconstructie omvatten. Wij kun-
nen het aanvallende gebruik van geweld prijsge-
ven; wij kunnen er de voorkeur aan geven ons
vraagstuk geleidelijk op te lossen; doch geen ge-
matigdheid van onze kant kan iets veranderen aan
het feit, dat, wanneer wij iets van betekenis begin-
nen te doen, wij het bestaande stelsel moeten wra-
ken en de klassenstrijd moeten voeren tot een be-
slissende slag."
De leiders van de partij hebben dit niet willen
begrijpen. Het werk van geleidelijkheid bracht hen
in het vangnet der kapitalisten, waarin zij thans
verstrikt zitten, maar bovendien voerden zij de ar-
beiders tat de .tegenwoordige catastrofe door hen
als soldaat in dienst van het vaderland der kapita-
listen de dood in te jagen en hun organisaties ten
dienste te stellen dier zelfde vijanden. Alleen de
leiders zijn welvarend geworden. De afstand tussen
de partijgenoot-minister en de partijgenoot-werk-
loze toont de deugdelijkheid van hun socialisme!
Oud-minister Van Zeeland houdt politieke voor-
drachten en verleden week voor de Kamer van
Koophandel te Brussel. Het slot was: De handel
met de onzijdigen moet uitgebreid, hiervoor is ech-
ter nodig de kostprijs te verminderen, de verlenging
van de arbeidstijd enz. Wat een kolossale geleerd-
heid van zo'n vooraanstaand man! Zal hij dan nooit

leren, dat er meer dan genoeg wordt voortgebracht,
maar dat zijn mederegeerders nog onbekwaam zijn
om het onder de mensen te verdelen? Organiseren
van moord en ellende is geen kunst.

DEN H A A G
Jaarvergadering SAS. Onze jaarvergadering vindt
plaats op Maandag 12 Februari in gebouw De Een-
dracht, Fisherstraat 46 en vangt aan des avonds 8
uur. De agenda is zeer bealngrijk en bevat vele
urgente punten, welke noodzakelijk de aandacht
vragen van allen bij het SAS. aangesloten leden.
Kameraden! Breekt nu eens met de traditie dat
dergelijke vergaderingen het best buiten u kunnen
stellen. Juist in deze tijd moeten wij ons orga-
nisatorisch leven versterken en dienovereenkom-
stig onze organisatorische plichten nakomen. Toont
dus uw belangstelling door onze jaarvergadering
te bezoeken!
Het zal ons SAS.-bestuur stimuleren en aansporen
tot meer activiteit in het streven naar een hechte
organisatie van syndicalisten, om des te beter zijn
taak te vervullen.
Cursusvergadering. Nogmaals vestigen wij de aan-
dacht op onze eerste lezing, eveneens in ons eigen
gebouw, Fisherstraat 46. Zoals u weet spreekt kam.
Reyndorp op Dinsdag 13 Februari over: „De theo-
rie van het libertair socialisme." De lezing vangt
aan om 8 uur en moet bij SAS.-leden en geest-"
verwanten zeker belangstelling wekken. Verzuimt
dus niet deze leerzame vergadering! SAS.-VSV.
In de greep van het kapitalisme. Wegens het lange
aanhouden van de strenge vorst, heeft de minister
van Sociale Zaken goedgekeurd, dat voor hen, die
in steunregeling zijn opgenomen, voor deze week
de brandstoffenbijslag wordt verhoogd van ƒ 1.30
tot ƒ 1.70.
Deze regeling geldt niet voor onze stad. Voor de
Hagenaars wordt geen brandstofbijslag gegeven,
doch steun in natura verstrekt. Voor de week van
15—20 Januari j.l. werd voor ondersteunden 2 mud
cokes of l mud eierkolen beschikbaar gesteld. Voor
deze week bedraagt deze extra steun in natura 3
mud cokes of \Y2 mud eierkolen. Dezelfde hoe-
veelheid wordt de komende week voor de z.g. arm-
lastigen ter beschikking gesteld. Onderscheid in de
verstrekking van brandstof aan werklozen of arm-
lastigen wat de 'hoeveelheid betreft, is er niet; wel
verschilt het tijdstip, waarop het verstrekt wordt.
De gemeente schijnt echter wel verschil te maken
tussen de armlastigen en de steuntrekkers. De arm-
lastigen zullen b.v. 3 weken met hun brandstoffen
moeten toekomen, terwijl de steuntrekkers een ter-
mijn van 14 dagen krijgen. Dergelijke tegenstellin-
gen scheppen, behoort tot het „sociale werk" van
onze vrome en democratische vaderen. Vooral in
deze tijden moeten de mensen gemeenschapszin
tonen, want de gemeente geeft het slechte voor-
beeld en wordt veroordeeld door eigen daden.
Er is overvloed van alles, maar de werkers krijgen
het niet of kunnen het peperduur betalen.
Brandstoffennood in vele gezinnen... Ziedaar een
van de uitwassen van het kapitalisme. Hoe lang
zal men dit stelsel nog dulden? Corr.
De haagse sneeuwbestrijding. Met veel drukte en
bombarie meldt de pers, dat de gemeente reeds
een halve ton heeft uitgegeven aan het sneeuw-
ruimen. 150 koppels mensen zijn aan het werk,
wat voor een stad als Den Haag met een opper-
vlakte van ruim 8 millioen vierkante meter, abso-
luut onvoldoende is. Aangenomen dat dit een ab-
normale winter is, dan nog is het een sociaal be-
lang voor allen om zo spoedig mogelijk de wegen
en straten begaanbaar en schoon te maken. Im-
mers, voor luchtafweergeschut en andere militaire
doeleinden worden ontzaglijke sommen gelds ge-
offerd. Waarom dan zo zuinig, daar waar het de
sociale volksbelangen betreft?
De HTM. en het Algemeen Steuncomité. Enkele
weken geleden is in de dagbladen gepubliceerd,
dat een conducteur der Nederlandse Spoorwegen
een bedrag van één dag extra-loon aan het Steun-
comité 1939 heeft geschonken. Het dagelijks be-
stuur van dit steuncomité heeft nu dok de HTM.
gepolst om een dergelijk doceurtje van het perso-
neel los te krijgen
Het personeel zal er goed aan doen, bij de vaak
moeilijke en intensieve arbeid welke het onder
deze hevige koude moet verrichten, sneeuwdienst-
overuren of gratificaties voor zichzelf en het gezin
aan te wenden. Met het stijgen van de levensmid-
delenprijzen, terwijl sommige noodzakelijke pro-
ducten niet te betalen zijn voor de arbeiders, zou
het onverantwoordelijk zijn van het personeel, een
dag of een gedeelte van het loon af te staan aan
het Steuncomité!
De nood in vele gezinnen heerst eveneens bij de
werkenden. Corr.

HENGELO
De internationale politieke toestand. Over dit on-
derwerp spreekt Alb. de Jong in een cursusver-
gadering op Zaterdag 17 Februari. Wij verwachten
natuurlijk alle kameraden op deze vergadering en
wel om 8 uur. De laatkomers kunnen Zaterdags
toch wel om 8 uur ter vergadering zijn!
De boekbespreking, die kameraad Ten Vaanholt
heeft gehouden, is trots de koude geslaagd. Ruim
twee uur hebben de aanwezigen aandachtig ge-
luisterd en zij hadden een aangename avond.
De Kunstavond die op 24 Februari wordt gehouden,
belooft te slagen; nog enkele kaarten a ƒ 0.25 zijn
verkrijgbaar. Corr.

ROTTERDAM
Nationalisme en Cultuur. Het prachtige boek van
onze kameraad Rudolf Rocker is in ons bezit en wij
kunnen tot aflevering overgaan. Allen die belang
stellen in de grote vraagstukken van deze tijd, moe-
ten dit boek in bezit hebben om te lezen, te her-
lezen en te overdenken. Op eenvoudige en leer-
zame wijze weet Rocker ons in te wijden in de vele
problemen, waarvoor de denkende mens gesteld
wordt. Wij raden alle leden aan dit werk aan te
schaffen. Daar de oplaag beperkt is, verzoeken wij
hen, die prijs stellen op bezit van het boek zich zo
spoedig mogelijk op te geven. De prijs bedraagt
ƒ 3.90 en kan op gemakkelijk voorwaarden be-
taald worden. Men wende zich om inlichtingen tot
het SAS.-bestuur, Grote Draaisteeg 11 b.
„Ergens" in Rotterdam hebben de militaire auto-
riteiten een grote spaarpot geplaatst, of beter ge-

zegd, doen plaatsen — autoriteiten doen niet, maar
laten doen — voor de ingang van een der vele
bioscopen, die de stad telt.' Het gevaarte steekt
zijn voelhorens uit naar de voorbijganger en ver-
zoekt hen niet voorbij te lopen zonder er een gift
in te werpen. Bij nadere beschouwing blijkt de
spaarpot in vroeger tijden voor mijn gebruikt te
zijn. De verderfelijke lading is eruit genomen en
de voorbijganger wordt verzocht er een zilverling
— een even verderfelijke lading -- in te depone-
ren, ten bate van het Marine-rampenfonds. „Voor
de nabestaanden van hen die vielen in dienst van
Vorstin en Vaderland", wordt als nadere toelich-
ting gegeven. Voor welke vorstin en welk vader-
land? Het wordt er niet bij vermeld. Maar ik dacht
zo bij mezelf, dat het in deze maatschappij toch
niet eerlijk toe gaat. Daar schijnen mensen te zijn,
die een dienst bewezen hebben aan vorstin en va-
derland. Vorstin en vaderland zullen die dienst dan
wel belonen, denkt u, en zorgen voor hen die on-
verzorgd achterblijven als de kostwinner bij het
vervullen van die dienst het leven laat. Zo dacht
u en ook ik. Totdat ik als argeloze voorbijganger
die spaarpot zag met het verzoek te betalen voor
een dienst, waar ik nimmer om gevraagd heb. Als
ik bedel, al is het voor het goede doel mijn schul-
den te betalen, beloop ik de kans naar Veenhuizen
te worden verwezen. Maar nu vorstin en vaderland,
zullen die daar ook heengezonden worden? Niet
dat ik dat zou wensen, maar eerlijk vind ik het
niet. Ook niet tegenover hen die nabestaanden en
toekomstige slachtoffers zijn. Wat moet er om-
gaan in het hoofd van hen, die een kostwinner
verloren in dienst van vorstin en vaderland, als
zij deze spaarpot zien? Zullen zij dat niet als een
schande aanvoelen en vragen waar zij dat aan ver-
diend hebben? Want de zoon of man was toch im-
mers een held en moet hij nu als bedelaar behan-
deld worden? En „onze Jantjes", wat zullen die wel
denken, als z.ij hun eigen grafschrift lezen? Als
zij zouden denken! Ja, dan! De Grote Keurvorst
wist het al toen hij zeide: „Als mijn soldaten gaan
denken, blijft er geen een meer in het gelid." Ik
ben maar doorgelopen en vergat te offeren op het
altaar van het vaderland. Corr.
UTRECHT
Het adres van het SAS.-secretariaat is thans: A.
Schweitzer, M. P. Lindostraat 31hs.

V L A A R D I N G E N
Wanneer wij 1940 vergelijken met 1914, zijn wij er
niet op vooruit gegaan. Toen hadden wij nog een
actieve IAMV. Thans sta ik als colporteur vrijwel

• alleen. Wij hebben hier ook een vereniging voor
Volksontwikkeling gehad, die ook veel a.m. pro-
paganda heeft gemaakt. Als men nu vraagt, waar-
om er niets meer gebeurt, krijgt men ten antwoord:
„Het helpt toch niet."
Een vooraanstaande als ds. Rutgers is uit „Kerk en
Vrede" getreden en aanvaardt thans het geweld.
Of hij nu zelf ook dienst zal nemen?
Geheel-onthouders beweren, dat de soldaten in Fin-
land zo goed getraind zijn doordien daar geen ster-
ke drank gedronken wordt, maar het militarisme
bestrijden vinden zij niet nodig.
Hoeveel mensenlevens zullen nog vernietigd wor-
den en hoeveel arbeid der metaalslaven zal nog
naar de bodem der zee gezonden moeten worden,
voor er verandering komt? Vroeger zeiden de me-
taalbewerkers: oorlogstuig maken hindert niet, als
het maar niet wordt gebruikt. Nu blijkt echter wel,
dat het maar niet voor de aardigheid is gemaakt
of alleen om de arbeiders aan werk te helpen. Toch
kan ook nu alles nog veranderen als de arbeiders
zelf eens rekening gaan houden met de aard van
hun werk en niet langer als slaven alles maar doen
wat hun wordt opgedragen. Het is daartoe zo hard
noodzakelijk De Syndicalist en andere lectuur on-
der de mensen te brengen. Ik doe een beroep op
de geestverwanten in de omgeving, mij in dit werk
niet alleen te laten staan. W. Angenent.
WIERINGEN
„Hier duldt de grond geen dwingelandij, waar vrij-
heid eeuwen stond." Zo zong ik vroeger in de
school uit volle borst. Sinds verleden Dinsdag weet
ik echter beter.
Ik kreeg namelijk een brief van de burgemeester
van Wieringen, waarin stond, dat de openbare ver-
gadering, welke de Syndicalistische Federatie van
Bouwvakarbeiders, afdeling Wieringen en de LSVB.
afdeling Wieringen hadden aangevraagd en waar
kam. Alb. de Jong zou spreken over het onder-
werp „Hoe moet het nu?" verboden is.
En dat gebeurt nou net, met massa's aan de grens
om de democratie te verdedigen. Weet het leger
dit? Wij zullen er in elk geval voor zorgen, dat de
Wieringer bevolking het aan de weet komt. Dit
gebeurt tegen de wil in van zeker 90 pet. van de
bevolking. Zo ziet heden de democratie er uit. Of
beter gezegd, het masker valt weg. Een reden voor
het verbod werd niet opgegeven. Hoe het nu moet,
in deze krankzinnige chaos, mag niet gezegd wor-
den. Dat is niet bevorderlijk voor deze orde. Hier
is maar één antwoord op. Doorzetten met alle
energie. Colporteren met ons blad. Slapers wek-
ken. De leden van het NSV. actief maken. Appelle-
ren aan het rechtvaardigheidsgevoel.
Ik wou, dat ik de autoriteiten van Wieringen kon
melden, dat er zich enige nieuwe colporteurs had-
den aangemeld, met nieuwe bladen. Dat is het min-
ste wat wij kunnen doen. P. O.

Z A A N D A M
O tijden, o zeden! De ontploffingsramp te Gronin-
gen heeft het leven gekost o.a. aan een der in-
woners onzer gemeente, genaamd H. J. Visser. De
maatschappij had hem geen gelegenheid geboden,
door arbeid in zijn onderhoud te voorzien: hij was
werkloos. Daarom werd hij in militaire dienst ge-
roepen als vervanger van een ander. Dit heeft hem
het leven gekost. Hij werd met militaire eer be-
graven, de nederlandse vlag dekte zijn kist. Het
orgel speelde het Wilhelmus. Militairen presenteer-
den het geweer. Een vertegenwoordiger van de
minister van defensie voerde het woord. „De Visser
was gevallen in dienst van het vaderland." Ook een
s.d. wethouder voerde het woord. „De Visser is
gevallen als slachtoffer van zijn plicht", zo zeide
deze. Daarop werd het Strijderslied van Troelstra
gespeeld en loste een vuurpeleton een salvo.
De Vissers leven werd genomen door het vader-
land. Wat had het vaderland hem gegeven? Scho-
ten, mooie woorden, muziek. Toen hij dood was...


