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TEGEN DE LIJKVERBRANDING
DREIGEN ULTRA-REACTIONNAIRE MAATREGELEN VAN AANMATIGEND CLERICALISME
In Nederland bestaat het wettelijke voorschrift, dat
lijken begraven moeten worden. Nu is het veras-
sen geen begraven en de crematie is dus eigenlijk
in strijd met de wet. Het schijnt echter, dat op
overtreding van het voorschrift geen straf is ge-
steld en zo worden tegenwoordig dagelijks, in strijd
met de wet, lijken verast in plaats begraven. Aan
deze onwettige toestand wil de regering een einde
maken. Zij erkent, dat het niet meer mogelijk is,
de crematie geheel en al te verbieden, maar zal
deze nu wettelijk regelen en heeft daartoe een
wetsontwerp ingediend.
In dit wetsontwerp is uitgegaan van de gedachte,
dat begraving als de normale vorm van lijkbe-
zorging zal moeten blijven gelden. Lijkverbranding
zal alleen zijn toegestaan, indien de overledene al-
dus bij uiterste wil heeft beschikt. Geldt het min-
derjarige kinderen onder de 18 jaren, zo moeten
beide ouders of, bij natuurl i jke niet door de vader
erkende kinderen, de moeder schriftelijk de wens
kenbaar maken of gemaakt hebben, dat het kind
verbrand worde. Daarnaast zal de nabestaande of
betrekking, die verlof tot verbranding van een over-
leden kind vraagt, schriftelijk moeten verklaren,
dat naar zijn beste weten het kind geen bezwaar
had tegen lijkverbranding.
Bovendien zal verbranding van een minderjarig
overleden kind niet mogen plaats vinden, indien,
overeenkomstig regelen vast te stellen bij alge-
mene maatregel van bestuur, blijkt, dat het kind
tot een kerkgenootschap behoorde, dat tegen lijk-
verbranding bezwaar heeft.
Het ligt in de bedoeling voor het tot stand komen
van de algemene maatregel van bestuur de kerk-
genootschappen in de gelegenheid te stellen aan
de minister van binnenlandse zaken te doen blij-
ken, dat bij hen tegen lijkverbranding bezwaar be-
staat. De maatregel zal dan tevens vaststellen wel-
ke personen voor de toepassing van artikel l van
de Begrafeniswet geacht moeten worden tot de
betrokken kerkgenootschappen te behoren.
Voorts zal er in Nederland slechts één crematorium
mogen bestaan. Van overheidswege mag de cre-
matie verder niet worden bevorderd. Door de open-
bare machten zullen mitsdien ook geen crematoria
of columbaria mogen worden ingericht, noch zal
voor deze inrichting of gebruik door haar subsidie
mogen worden verleend of anderszins vergoeding
gegeven, terwijl bijzetting, in welke vorm ook, op
de openbare begraafplaatsen niet zal zijn toege-
laten.
Men ziet met welk een uiterst reactionnair stuk
kerkelijke wetgeving men hier heeft te doen. Men
durft het niet aan, maar het liefst zou men de cre-
matie maar helemaal verbieden en wel op grond
van de bezwaren, die speciaal nederlandse kerkge-
nootschappen tegen deze vorm van lijkbezorging
koesteren. Het liefst zou men iedereen daaraan
maar willen onderwerpen. Een kerkgenootschap
behoeft maar te komen vertellen, dat het tegen
crematie is en het lijk van een kind, dat er
toe behoorde, mag niet worden verast. En dan
de zotternij, dat in heel Nederland verboden wordt
wat in Velsen wordt toegestaan. Het ligt in de
geest van het wetsontwerp de crematie zoveel
mogelijk te belemmeren en als tegen dit ontwerp
geen krachtig verzet rijst, is het de vraag, of latere
noodzakelijke uitbreiding te Velsen niet zal wor-
den verboden.
Wij wensen hier geen pleidooi te houden voor de
crematie. Wij zullen niet pogen het kerkse Neder-
land, dat steeds tyrannieker optreedt, van de su-
perioriteit der crematie uit een oogpunt van piëteit,
van stoffelijke en ook geestelijke gezondheid te
overtuigen. Wie zijn doden wil begraven, hij be-
grave ze. Maar wat hebben zij ons te verhinderen
om op grond van hun opvattingen, die in ónze
ogen bekrompen, specifiek n e d e r I a n d s - ker-

GEEN OORLOGSSTEMMING!
Wij hebben er al meer op gewezen, dat er thans, na meer
dan een half jaar oorlog, in geen van de oorlogvoerende
landen onder de bevolking een echte oorlogsstemming
heerst. Men is bereid vol te houden, omdat men gelooft,
dat het niet anders kan, en daarbij blijft het. Ondanks het
pochen, dat men over en weer doet over zijn militaire
kracht en uithoudingsvermogen, ziet men geen kans een
spoedige militaire overwinning te bevechten. De oorlog
draagt nog altijd een economisch karakter en dreigt van
lange duur te worden met als gevolg daarvan een algemene
uitputting. N.R.Ct. 18-3-'40.

AFWEERACTIE GEBODEN!!
kelijke vooroordeelen zijn, onze doden te creme-
ren? Het ware te wensen, dat de nederlandse chris-
tenen zich wat meer gingen verzetten tegen het
verbranden van levende mensen door middel van
brandbommen e.d. Maar daartegen schijnt hun
gemoed niet in opstand te komen!
Wij weten niet, of de begrafeniswet van 1869 wel
ooit de bedoeling heeft gehad, crematie uit te slui-
ten. Het is nuttig dat eens te onderzoeken. Wij ver-
moeden, dat er aan crematie in het geheel niet is
gedacht en dat men slechts heeft willen voorschrij-
ven het nemen van maatregelen, die ten opzichte
van het stoffelijk overschot van overledenen nu
eenmaal noodzakelijk zijn. Onder het mom, dat
men de wet in overeenstemming wil brengen met
de werkelijkheid, wordt hier de natuurlijke ont-
wikkeling van een vorm van lijkbezorging, een
stuk w e r k e l ij k h e i d, op de ergerlijkste wijze
aan banden gelegd. Is het niet belachelijk, dat
iemands lijk niet kan worden verbrand vóór de
notaris er aan verdiend heeft, omdat hij bij tes-
tament moet bepalen, dat hij gecremeerd wil wor-
den, terwijl de overgrote meerderheid van het volk
er niet aan denkt, door een notaris een testament
te laten opmaken? En dergelijke voorschriften wor-
den gemaakt op grond van overwegingen, die zelfs
de meerderheid der nederlandse bevolking niet on-
derschrijft. Maar ook al ware dit wel het geval, dan
zou deze meerderheid recht noch reden hebben,
hier de minderheid volgens 'haar particuliere op-
vattingen te dwingen. Meent zij dat recht wel te
bezitten, laat ze dan de moed der consequentie
hebben en de lijkverbranding, die voortdurend toe-
neemt, verbieden.
Is het er alleen om te doen, de wet in overeen-
stemming te brengen met de werkelijkheid, dan
geven wij bescheidenlijk in overweging aan het
ontwerp een nieuw artikel toe te voegen, dat on-
geveer als volgt zou moeten luiden:
Overwegende dat de staat het recht heeft met
levende en dode soldaten te doen wat hem goed-
dunkt, bepalen Wij, dat gesneuvelde of wegens
zware verwondingen daarmede gelijk te stellen
militairen beneden de rang van generaal, buiten de
begrafeniswet vallen.
Onder het opschrift „Crematie en Christendom"
heeft de NRCt. van 16 Maart j.l. (avondblad) een
belangwekkend hoofdartikel gepubliceerd, waaruit
wij de volgende gedeelten citeren:
De legalisatie (het regelen bij de wet) van de lijkverbran-
ding heeft tot dusver steeds op zich. laten wachten, hoewel

in de afgelopen 25 jaar hier te lande rfieer dan 10.000
crematies zijn geschied. Deze vorm van lijkbezorging is
in andere landen, die zeer zeker niet minder dan Nederland
het recht hebben zich een christelijke staat te noemen, in
de loop des tijds op royale wijze toegelaten. ,
Gelukkig zijn we ervoor gespaard gebleven, dat een voor-
genomen verassing feitelijk onmogelijk werd gemaakt.
Thans zou zo iets niet meer denkbaar zijn, zonder een
ernstige beroering teweeg te brengen. De crematie is een
wijze van lijkbezorging, die in toenemende mate ingang
vindt, blijkens het voortdurend sterker stijgende aantal
verassingen en ondanks de ongunstige omstandigheden,
zoals het bestaan van slechts één crematorium voor het
gehele land, waaruit in vele gevallen relatief hoge trans-
portkosten voortvloeien.
Het blijft nog steeds te betreuren, dat niet aanstonds van
regeringswege een poging gewaagd is, de crematie langs
de koninklijke weg van wetswijziging toegelaten te krijgen.
Vast staat, dat in andere christelijke landen de lijkverassing
aanhangers telt zowel onder rooms-katholieken als onder
orthodoxe protestanten. Rechtzinnige dragers van het gees-
telijke ambt verlenen hun ministerie bij de rouwplechtig-
heden. Hier te lande komt dit evenzeer voor. Onder de-
genen, die tijdens hun leven bepaalden, dat hun stoffelijk
hulsel zou worden verast, waren zeer vele oprecht-gods-
dienstigen. De bewering, dat de crematiebeweging gevoed
wordt door anti-godsdienstige motieven, strookt dan ook
geenszins met de werkelijkheid.
Het is waarlijk niet overbodig, dit te constateren, omdat,
vooral van rooms-katholieke zijde, gesuggereerd wordt, dat
toch paganistische motieven in het spel zouden zijn: „Wat
de voorstanders van lijkverbranding kan bezielen, moet dan
ook aan de christelijke levensgedachte geheel vreemd zijn."
(Volkskrant). ,, wanneer het stoffelijk overschot, dat
eenmaal zal verrijzen, wordt gecremeerd, dan nemen wij
waar hoe de naam van God — uit Wie al het geschapene
voortkomt en voor Wie al het geschapene is bestemd -
wordt genegeerd, zoals men de naam van een vijand ne-
geert, en dat in elk geval de crematie gespeend is van
elke godsdienstige uiting." (De Tijd). Dit laatste wordt op-
gemerkt in een artikel, waarin wordt toegegeven, dat de
meerderheid der in 1938 veraste overledenen bij hun leven
tot een christelijk kerkgenootschap behoorde! Beseft men
'in r.k. kring dan niet, dat dergelijke uitlatingen in hoge mate
kwetsend zijn voor de heiligste gevoelens van andersdenken-
den? Men moest het beneden zijn waardigheid achten, der-
gelijke verdachtmakingen te uiten.1)
Hiertegenover kunnen we ons gelukkig beroepen op het
oordeel van de (c.h.) leider van het huidige kabinet, die
als zijn overtuiging heeft uitgesproken, dat de crematie met

a) Hoe is het mogelijk dat men van godsdienstige zijde
zulke humbug als argument kan aanvoeren! Want worden
de kerkhoven niet elke tien jaar uitgeruimd, als er voor
de graven niet wordt betaald? En waar zijn de lijken der
sedert Christus overledenen, die niet verbrand werden, terug
te vinden? —• Red. De S.

godsdienstige gevoelens verenigbaar moet worden geacht.
In de Tweede Kamervergadering van 9 November 1938
deelde jhr. De Geer mede, in het crematorium te Gotha
eens een door een rechtzinnige predikant geleide dienst te
hebben bijgewoond: „Het geheel maakte de indruk van
een christelijke begrafenis, stichtend en ontroerend zelfs
voor de vreemdeling."
In 'het Jicht van deze uitlating kan niemand staande hou-
den, dat de crematie een gevaar voor de christelijke volks-
zeden zou betekenen. Trouwens, ofschoon de grote meer-
derheid van ons volk aan begraving de voorkeur geeft,
wordt niemand, die tijdens zijn leven zich voorstander van
lijkverbranding betoont, daarom minder geacht of wordt
de nagedachtenis van hen, wier stoffelijk overschot is ver-
ast, daarom minder geëerd. De gewoonte van de lijkver-
branding heeft zioh in het volksbesef een plaats veroverd
n a a s t , niet tegen de zede der begraving in.
Wij voeren hier geen pleidooi voor de crematie. Wij ont-
houden ons van propaganda daarvoor, omdat wij juist van
oordeel zijn, dat dit een terrein is, waarop ieder, naar eigen
overtuiging, de beslissing moet nemen. Een beslissing van
zo persoonlijke en van zo tere aard, dat de overheid, be-
houdens het stellen van de nodige waarborgen met het
oog op hygiënische en justitiële belangen, zich daartegen-
over behoort te onthouden.
Dr. Colijn heeft in zijn toelichting op het a.r. program op-
gemerkt, dat te dezen aanzien ten onrechte een beroep op
de consciëntievrijheid wordt gedaan. Wij willen hierover
thans niet twisten, maar de persoonlijke beslissing: begra-
ving of verassing is in elk geval van zo uitzonderlijke gees-
telijke aard, dat wij ook hierin vrijheid voor het individu
verlangen. Het is een uiting van verdraagzaamheid, aan dit
verlangen te voldoen.
Waarom wij dit alles in het midden brengen, terwijl het
ingediende voorstel de door velen zo lang verbeide wette-
lijke erkenning der crematie zal brengen? Omdat het ont-
werp een samenstel van bepalingen bevat, dat aan de vrij-
heid, welke op dit gebied mag worden verlangd, op alle
mogelijke wijzen afbreuk doet. In zijn uitwerking ademt
het ontwerp de opvattingen van de tegenstanders van de
lijkverbranding.

Het is dringend noodzakelijk, dat tegen dit ultra-
reactionnaire stuk kerkelijke wetgeving een krach-
tige volksbeweging in het leven worde geroepen.
Het gaat hier in de eerste plaats om de belangen
der lijkverbranding, die op zichzelf belangrijk ge-
noeg zijn. Maar het gaat er óók om, stelling te
nemen tegen een stuk clericale tyrannie. De ker-
kelijke christenen doen alsof zij de moraal in pacht
hebben en die aan anderen zouden mogen opleg-
gen. Zij doen, of iedere andere moraal eigenlijk
anti-moraal is. Wij laten hun de vrijheid hun mo-
raal te volgen en die uit eigen beter inzicht te
boven te komen. Maar men zal ons onze vrijheid
moeten laten. Er gebeurt genoeg in Nederland,
dat wél in strijd is met de christelijke moraal. Het
zou vruchtbaarder zijn, indien de kerken de moed
opbrachten, daartegen zich te verzetten.

GEVAREN VAN DE ZEE
Het zo vaak bezongen en bewierrookte leven van
de zeeman is altijd gevaarvoller geweest dan het
leven van de landrot. Leerde de mens, die zijn
bestaan in de grond verankerde, reeds spoedig
zich te beschutten en te beschermen tegen de
hem bedreigende natuurkrachten, met de zeeman
was dat anders. Bijna nog tot onze tijd was de
zeevarende vrijwel machteloos overgeleverd aan
de elementen. Pas na de intrede van de moderne
techniek, die het mogelijk maakte de schepen me-
chanisch voort te bewegen en de zeekastelen
schiep die wij nu kennen, werd het leven van de
zeeman minder gevaarvol. De afstanden werden
kleiner en de reis van het ene werelddeel naar het
andere kon welhaast een plezierreis genoemd wor-
den. Het rustig rollend leven van de landman werd
benaderd. De natuurkrachten waren, zo al niet
overwonnen, dan toch grotendeels bedwongen.

Eén kracht evenwel was nog niet bedwongen: de
wil tot macht van de mens zelf. Ter verkrijging van
monopolies en de wereldheerschappij staan enige
groepen van mensen tegen elkaar op en slepen
ganse volkeren mede om elkaar de wereldmarkt
en dus de winst, te betwisten. De mens begrijpt
nog niet, dat met redelijk overleg voor ieder levens-
ruimte aanwezig en levensmogelijkheid bestaan-
baar is. Door dat niet begrijpen grijpt hij naar ge-
weld onder de leuze de vrede en de welvaart van
de mensheid te dienen. Hieraan wordt alles onder-
geschikt gemaakt en de staatsburger wordt ge-
dwongen honger te lijden om de middelen te ver-

krijgen ter vernietiging van de ander, die op zijn
beurt hetzelfde doet.
Het gruwelijkste wapen, de boycot, wordt toege-
past. In deze strijd is alles geoorloofd en ook niet-
oorlogvoerenden worden vernietigd indien het ver-
moeden bestaat, dat zij grondstoffen vervoeren, die
misschien in handen van de vijand kunnen vallen.
Mijnen en torpedo's belagen speciaal de neutrale
scheepvaart met het tweeledig doel de vijand
grondstoffen te onthouden en de zeevarenden
schrik aan te jagen.
In de oorlog van 1914—1918 zijn, om ons alleen
maar bij Nederland te bepalen, ruim 300 schepen
de grond ingeboord. Meer dan 100 schepen zijn
verdwenen zonder dat men ooit meer iets van
schip of bemanning heeft vernomen. Gedurende
het half jaar oorlog van thans zijn reeds 25 ne-
derlandse schepen door mijnen of torpedo's ver-
nield, en bijna 300 opvarenden zijn om het leven
gekomen. Voor de noorse staten is het lijstje nog
langer. Het is te begrijpen dat de zeeman door deze
gebeurtenissen aangegrepen wordt en angst krijgt
om uit te varen. Misschien is het onbegrijpelijk,
dat niet allen dat gevoel krijgen. Maar angst of
niet, als een zeeman gemonsterd heeft, moet hij
zijn leven wagen; zo luidt de wet.
Op grond hiervan heeft de Ver. Ned. Scheepvaart-
maatschappij aan de Raad van Scheepvaart ver-
zocht voor vijftien opvarenden van haar vloot de
monsterboekjes in te trekken. Aan het verslag in
Het Volk ontlenen wij het volgende:

Van de twee ex-opvarenden van de Amstelkerk
was er één verschenen. Hij bleek — na de oorlogs-
verklaring — nog gemonsterd te hebben voor een
reis naar West-Afrika, maar was van boord gegaan
in verband met het gevaar, dat de vaart tegen-
woordig bedreigt.
De aangeklaagde: „Ik was er ontzettend zenuw-
achtig van geworden. Ik kon niet mee — de angst
had me te pakken."
Prof. Taverne, voorzitter: „Ik neem het niemand
kwalijk, wanneer hij onder de tegenwoordige om-
standigheden niet varen wil, waarlijk niet. Maar er
was al oorlog toen u monsterde. Dan hadt U niet
behoren te monsteren."
De gedaagde: „In het begin had ik dat angstgevoel
nog niet. Pas toen ik aan boord was, is me de
moed ontzonken. Ik wou het van me af zetten,
maar het ging niet. Zolang de oorlog voortduurt,
zal ik niet meer monsteren. Ik voel dat ik er niet
tegen bestand ben."
De heer Van 't Haaff, inspecteur-generaal van de
Scheepvaart, sloot zich bij het gesprokene van de
voorzitter aan en was van mening dat: „De eis van
de rederij dus moest worden toegewezen, omdat
er een redelijke basis moet zijn bij het sluiten van
een arbeidsovereenkomst."
De Raad heeft, na kort overleg, de monsterboek-
jes van deze twee opvarenden voor de tijd van drie
maanden ingehouden.

Het is ons niet bekend of de betrokkenen nog
verdere nadelige gevolgen van hun daad zullen
hebben. Als het bij het intrekken van het boekje
gedurende drie maawden blijft, is de straf niet zo
zwaar, daar bovengenoemde gedaagde toch reeds



het plan had voor de duur van de oorlog niet
meer uit te varen. Toch zal deze man in de toe-
komst er nog last mee kunnen krijgen, daar de
straf in zijn boekje aangetekend wordt.
Om deze reden vragen wij ons af, of deze beslis-
sing van de Raad van de Scheepvaart gelukkig is.
Volgens de koopvaardijwet heeft de zeeman het
recht het dienstverband te verbreken om „drin-
gende redenen". Naar onze mening waren die
zeer zeker aanwezig, daar iemand die, al heeft
hij reeds gemonsterd, door angstgevoelens over-
meesterd wordt, toch zijn dienst aan boord niet
meer naar behoren zou kunnen vervullen. In cri-
tieke ogenblikken zou het zelfs mogelijk kunnen
zijn, dat zo iemand een gevaar voor anderen op
zou leveren. Maar aan de wet is voldaan en dan
hebben menselijke overwegingen geen zin meer.
In een geval van zes opvarenden van de Abbekerk
van dezelfde maatschappij besliste de Raad, dat
geen termen aanwezig waren om de monsterboek-
jes in te trekken, daar hier sprake was van „drin-
gende redenen". Het relaas wat een van hen deed
over deze reis werpt een schril licht op de kapi-
tein van deze boot. Op een vraag van de voorzit-
ter hoe de zaak zich had toegedragen, antwoordde
gedaagde: „We hadden vóór het uitbreken van de
oorlog gemonsterd. In Indië hoorden we (inmid-
dels was de oorlog verklaard), dat de Abbekerk
op de terugreis via een paar havens van ,een oor-
logvoerende mogendheid naar New York zou gaan.
We vroegen kapitein Zwart om inlichtingen, maar
die kregen we niet. Ik zei: Dan ga ik zo niet maar
voetstoots mee. Daarop begon de kapitein onmid-
dellijk te dreigen met in de boeien sluiten en ge-
vangen laten zetten."
In Soerabaja hadden deze mensen hun recht ge-

zocht en verkregen. De kapitein was het met deze
beslissing niet eens en gedaagde deelt hieromtrent
het volgende mede:
„Hij maakte zich vreselijk kwaad, riep dat we mui-
ten en deserteren wilden en gaf de eerste stuurman
last ons niet van boord te laten. Nou, toen zijn we
langs een touw langszij van het schip afgegaan!
De kapitein alarmeerde de politie en eiste onze
arrestatie, maar de commissaris antwoordde hem:
Man je lijkt wel gek Ten slotte moest de po-
litie er nog aan te pas komen om hem te dwingen,
onze bagage af te geven."
De zeven opvarenden van de Almkerk verkeerden
in hetzelfde geval als de voorgaanden, met dit ver-
schil dat zij wel wilden varen, doch zij eisten een
extra oorlogspremie zoals ook de britse zeelieden
ontvangen. Dit verzoek werd afgewezen. De rederij-
vertegenwoordiger te Sydney dreigde (de schuit
lag in Australië), dat wanneer de betrokkenen
niet mee zouden gaan, ze wel kennis zouden ma-
ken met de australische gevangenis, wegens over-
treding van de daar geldende immigratiebepalin-
gen.
De mannen hielden toch voet bij stuk en werden
afbetaald om direct daarna voor ongeveer zes
weken in de cel opgesloten te worden wegens
overtreding van de immigratiebepalingen. Daarna
konden zij naar Holland terugkeren. De kapitein
van die boot bleek een even zure sinjeur te zijn
als die van de Abbekerk.
Prof. Taverne stelde de vraag, waarom zij de ka-
pitein niet formeel op het recht van afmonstering
hadden gewezen, volgens de nederlandse wet. Een
der gedaagden antwoordde hierop: „We konden
kapitein Romijn nauwelijks spreken. We werden,

om zo te zeggen, de messroom uitgejaagd als we
er over praten wilden."
De inspecteur-generaal vond de houding van deze
mensen niet zo sympathiek, omdat zij wel wilden
varen als hun gage maar tot het britse oorlogspeil
zou worden opgevoerd. Als echter uitgemaakt
wordt, dat op dat ogenblik het dominion Brits
Indië reeds in oorlog met Duitsland verkeerde,
„dan kan ook hier van „dringende redenen" ge-
sproken worden." Als de Raad oordeelt dat hier
aanleiding bestaat tot inhouding van de monster-
boekjes, dan zou dat eventueel, volgens de inspec-
teur-generaal, voor de minimum tijd moeten ge-
schieden.
De raadslieden van gedaagden, mr. Van der Voort
en mr. Van Duyn, stelden zich op het standpunt,
dat hier eenzelfde beslissing behoort te worden ge-
nomen als in het voorgaande geval.
„De mannen hadden recht de arbeidsovereenkomst
op staande voet te verbreken: maar zij toonden
zich bereid, van dit recht afstand te doen en te
varen, indien hun gage, gezien de toeneming van
het gevaar ter zee, werd verhoogd."
De heer Van Duyn laakte in zeer scherpe bewoor-
dingen het gedrag van de rederij, die, zoals uit
de hele toedracht blijkt, eenvoudigweg wraak heeft
willen nemen op zeelieden, die hun recht en al-
léén hun recht zochten.
De Raad zal met betrekking tot de Almkerk nader
uitspraak doen.
Het leven van de zeeman is geen pretje en vooral
niet in deze tijd. En zolang alleen met beroep op
de wet en op de menselijkheid van de reders ge-
poogd wordt hierin verandering te brengen, zal het
voorlopig zo nog wel blijven. L. S.

WIE MOET DE OORLOG BETALEN?
JORIS GOEDBLOED
Het volk moet iedere oorlog betalen. Met zweet en
bloed. Maar voor deze keer komt er nog een an-
dere vraag naar voren. De economen, en vooral de
beursmannetjes, brengen de vraag steeds naar vo-
ren, hoe de oorlogskosten betaald moeten worden.
Twee weken geleden heb ik dat financiële pro-
bleem naar voren gebracht en daar is het laatste
woord nog lang niet over gesproken. Na jarenlange
opruiing door burgerpers en radio hebben de winst-
jagers het zo ver gekregen, dat het volk, waaronder
een groot deel van de arbeidersbeweging, rijp was
voor een oorlog. Men begint dan wat, maar men
weet niet hoe zo'n zaak zal eindigen. De dolle
vernietiging neemt zo'n omvang aan, dat er straks
geen uitkomst meer is. In de transvaalse oorlog,
een veertig jaar geleden, riepen de boerenophit-
sers: „Smeed de ploegen nu tot zwaarden en werp
weg de spade en eg; een belangrijker strijd wacht
nu "
Wat een krankzinnigheid om het vernielen boven
de productie of de producering van levensonder-
houd te stellen. Maar de gouddorst en winsthonger
heeft bij velen het verband met de natuur wegge-
nomen en een hartstocht verwekt, die de dood
boven leven stelt. En het volk is in een waan ge-
bracht, waarbij ook elk gezond verstand is uitge-
sloten.
De economen en de beursmannetjes laat het pro-
bleem niet koud. Zij moeten vooruit zien, opdat
de zaak — de winstzaak — niet geheel in 't hon-
derd zal lopen. Zij weten dat de staat een instituut
is dat hun de winst safe moet stellen. Daarom is
het zo gevaarlijk, voor revolterende groepen, in
een gewapend conflict te treden met georganiseer-
de staten. De moderne oorlog vraagt geld, veel
geld. En de bankiers, joods, rooms of vrij metse-
laars, beschikken over veel geld, maar lenen het
niet aan iedereen!
Een staat, met een goed georganiseerd leger en
goede burgerwachten en stevige politiecorpsen,
krijgt geld van de bankiers zolang er kans is, dat
de staat de interest uit het werkende volk kan
halen. Deze kwestie is al lang naar voren gebracht
en wordt steeds meer urgent. Zolang nu de grote
legers nog niet vernietigend optreden, komt het

WIE KAN ONS HELPEN?
aan het volgende boekwerkje? „Beginnen" van
Gustav Landauer, uitgegeven door Von Buber.
Tegen vergoeding.

Albert de Jong, Azalealaan 14, Haarlem.

zwaartepunt steeds meer achter het front te lig-
gen. De burgerbevolking moet de oorlog winnen.
En dan door verbruiksbeperking. Als er minder ar-
beidskracht voor levensproductie nodig is, dan kan
er meer voor de vernieling disponibel zijn. En wie
het machtigst in het vernielen is, zal baas worden,
meent men.
Deze hele redenering gaat mank, wij zu l len-de
heren economen en de heren van de beurs even
volgen. Nu is het wel waar, dat het volk zich in alle
landen voor het oorlogsspel heeft laten opruien,
maar de regeerders moeten toch nog enigszins
rekening met de volksgeest houden. En daarom
heet Engeland b.v. een democratische en Duitsland
een totalitaire staat. En nu komt Duitsland aan de
top te staan. Lees maar het volgende:
„Wanneer men de economische hulpbronnen van

Engeland en Frankrijk vergelijkt met die van Duits-
land, dan zijn die ontegenzeggelijk veel groter,
maar wanneer de duitse regering door haar macht
over het volk de beschikbare economische krach-
ten zo weet te organiseren, dat met een minimum
van verbruik voor eigen behoeften het volk een zo
groot mogelijke oorlogsproductie levert, dan be-
staat de kans, dat Duitsland met zijn geringere
hulpbronnen op het gebied van de economische
oorlogsorganisatie, toch veel meer weet te berei-
ken."
Nu gaan de heren sterk onderscheiden in „slaven-
staat" of „vrijheid". Zo sterk is het ook weer niet,
want de vrijheid is in Engeland ook beperkt ge-
noeg. Maar toch kan een regering in Engeland
niet zo bruut optreden als in Duitsland, en is zij
niet in staat het volk zo uit te persen.
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Engeland is veel rijker, heeft veel meer bronnen
van inkomsten, maar toch?
De totalitaire staat, Duitsland, is klaar, beschikt
reeds over een volledige economische oorlogs-
organisatie. Engeland hinkt nog op twee gedach-
ten. Frankrijk heeft ook al goed ingegrepen, heeft
reeds een 15 pet. loonbelasting en speelt er niet
om toe, maar in Engeland eten ze nog maar voor
't vaderland weg. En Keynes (eng. econoom) is
er reeds lang mee bezig om het volk een „gedwon-
gen sparen" op te leggen. Het particuliere verbruik
is groter dan de productie en daar kan men niet
mee doorgaan, zeggen de beursmannetjes. Een
jaar geleden was er nog een crisis omdat men niet
genoeg afnam en nu loopt het vast omdat men te
veel afneemt.
Wat een onzinnige toestand toch!
Maar laat ons nu nog een andere vraag naar
voren brengen. In Duitsland is men, direct met
het beg'in van de oorlog, begonnen met verbruiks-
beperking en in een totalitaire staat gaat dit heel
gemakkelijk. Men laat alles over bonnetjes lopen.
De vraag is echter: kan men inkrimpen, bezuinigen
zonder de volkskracht te schaden? Dat kan. Veel
kan er zelfs bezuinigd worden. Bij rijken en wel-
gestelde burgers. Maar ik geloof niet, dat het daar
volledig toepassing vindt. Een duitse stuurman
zei van wel, maar ik geloof het niet zo grif.
Bij de loonarbeiders, die van lage lonen een zware
Steuer moeten betalen, kan toch zonder verzwak-
king kan niet bezuinigd worden? Een paar gordij-
nen, voor de ramen, kan men wegnemen, dan heeft
dat als voordeel, dat de zon er in kan schijnen. De
volksauto kan ook weg, die is wel beloofd, maar
er nooit geweest. Maar wat is het nu eigenlijk voor
onzin om zó een rekening kloppend te maken?
Zien de geleerde economen en de listige beurs-
mannetjes nu nog enige factoren voorbij? Zij
weten dat Duitsland olie moet hebben. Heeft de
motor geen drijfkrachtolie, dan doet ie 't niet; geen
smeerolie, dan is de slijtage te groot. En heeft de
levende mens dat niet eveneens nodig? De knap-
sten, de sluwsten zitten ook reeds in de waan en
krijgen vliezen voor de ogen. De staat moet safe
blijven, om de winst op te halen. Maar moet het
individu dan ook niet safe blijven om de winst
voort te brengen? Je oorlogsspel, heren, is een
spel des doods; komt voort uit een waandenkbeeld
en een verfoeilijk stelsel. R- T.

DE GOUDREGEN IN DE METAALINDUSTRIE
Weken geleden hebben wij er reeds de aandacht
op gevestigd, dat verschillende grote metaalbedrij-
ven dit jaar later zijn dan gewoonlijk met het pu- •
bliceren van hun verslagen. Wij hebben de moge-
lijkheid verondersteld, dat men zulks met opzet
deed om te voorkomen, dat men van arbeiderszijde
uit de financiële resultaten nieuwe argumenten
voor het geven van duurtetoeslag zou putten.
Het kan natuurlijk toeval zijn, maar het is in elk
geval merkwaardig, dat nauwelijks een week na-
dat de actie althans voor de eerste maanden is
stopgezet, een der grootste bedrijven, n.l. Wilton
Fijenoord te Rotterdam, zijn verslag wereldkundig
maakt en mededeelt in 1939 een zeer gunstige
ontwikkeling te hebben doorgemaakt.
Natuurlijk is ook dit verslag, althans hetgeen daar-
van in de NRCt. van 15 Maart j.l. wordt gepubli-
ceerd, de moeite van het bestuderen waard. Aller-
eerst dient te worden opgemerkt, dat deze onder-
neming een tamelijk ingewikkelde structuur heeft,
doordat het een fusie is van verschillende, vroeger
afzonderlijk staande bedrijven en dat daardoor on-
derlinge verrekeningen plaats vinden, die vrijwel
door niemand, buiten aandeelhouders en directie,
kunnen worden gecontroleerd en waardoor moge-
lijkheden te over zijn om winsten, reserves e.d. te
camoufleren.
Niettemin zullen wij trachten een zo duidelijk mo-
gelijk beeld van de gang van zaken in dit concern
te geven. Officieel heet het concern Dok en Werf-
maatschappij Wilton-Fijenoord. Het omvat twee of
meer dochter-ondernemingen, en wel de Maat-

schappij voor Scheeps- en Werktuigbouw „Fijen-
oord" en Wiltons Machinefabriek en Scheeps-
werf. Een der bedrijven, welke eveneens in dit con-
cern is opgelost, is de beruchte geschutfabriek
Siderius, waarvan thans ook nog aandelen op de
balansen voorkomen.
In 1939 werd overgegaan tot uitgifte van aandelen
voor een bedrag van circa ƒ 1.600.000.— om de
machinefabriek in de gelegenheid te stellen op
haar beurt weer aandelen te nemen in twee aan
haar bedrijf verwante ondernemingen. Hier treedt
dus een bedrijf op als aandeerTiouder in andere be-
drijven en indien deze bedrijven dus winst afwer-
pen, komen ook deze winsten de resultaten van
het eerste bedrijf ten goede. Welke bedrijven dit
zijn wordt helaas niet bekend gemaakt, zodat niet
te zeggen is, welk voor- of nadeel dit voor de aan-
deelhouders van Wilton-Fijenoord zal hebben.
In totaal is het kapitaal door aandeelhouders nu in
Wilton-Fijenoord gestoken door de aandelen welke
nu dit jaar werden uitgegeven, gestegen tot 18
millioen gulden.
Aan de hand van het verslag kunnen we nu nagaan
hoeveel met dit kapitaal in 1939 werd verdiend.
Na allerlei onderlinge verrekeningen, die hier min-
der ter zake doen en waarvan de verklaring ons
ook te ver zou voeren, blijkt het voordelige saldo
van de winst- en verliesrekening over 1939 meer
dan drie millioen drie honderd zestig duizend gul-
den te bedragen.
Dat wil dus zeggen dat het kapitaal in totaal een
winst van ruim 18^ pet. heeft opgeleverd. Zoals

altijd wordt van deze winst ook hier weer niet
alles aan de aandeelhouders uitgekeerd, maar dit-
maal voor het grootste deel gebruikt voor het doen
van afschrijvingen en het maken van al of niet
noodzakelijke reserves. Niettemin is het bedrag wat
men gaat verdelen nog de moeite waard, n.l. een
millioen honderd en vijftig duizend gulden.
Vergeleken bij het vorig jaar toen „slechts" negen
honderd negen en negentig duizend gulden te ver-
delen viel, hebben de aandeelhouders geen reden
tot klagen in dit eerste oorlogsjaar en krijgen zij
gezamenlijk een lief sommetje duurtetoeslag.
De verklaring van het verschil tussen de werkelijk
gemaakte winst en hetgeen men daarvan uit zal
keren, ligt als altijd in de afschrijvingen en reser-
vering. Blijkens het verslag is dit jaar het gehele
bedrag van ƒ 1.314.927.—, besteed voor de aan-
koop van nieuwe machines en verbetering van
werkplaatsen etc., afgeschreven. Aangezien deze
machines ook in 1940 en volgende jaren nog wel
zeer goed bruikbaar zullen zijn, is dit o.i. een
pracht van reservering. Bovendien deelt de direc-
tie mede, dat ten aanzien van de voor derden on-
der handen zijnde werken, een zeer conservatieve
waardering heeft plaats gevonden, omdat zulks
door de omstandigheden beslist geboden was. Met
het feit dat de prijsstijging van materiaal en andere
kosten de uitkomsten van deze werken ongunstig
zullen beïnvloeden is rekening gehouden.
Vooral deze laatste zinsnede is leerzaam voor de
arbeiders. Wat wil dat n.l. zeggen, „een conserva-
tieve waardering" en „met eventuele stijging van

DONKERE DAGEN VOOR DE BOEREN
DOOR P. DEKKER1)
In de maatschappij waar de arbeid sterk verdeeld
is, vormt de arbeid der boeren nog een even on-
misbare factor, als toen de mens nog in hoofdzaak
van de landbouw leefde. Zeker zijn de mogelijk-
heden om eventueel landbouwproducten te ver-
vangen door namaakartikelen die op synthetische
wijze worden verkregen, niet onbelangrijk toege-
nomen. Ten opzichte van de wezenlijke behoefte
der maatschappij aan de producten door land- en
tuinbouw voortgebracht, spelen ze een bescheiden
rol. De arbeid die door de landarbeiders en boeren
verricht wordt, al of niet gesteund door wetenschap
en de uitkomsten der moderne industrie, de ma-
chines, is een eerste voorwaarde om de millioenen
massaas te kunnen voeden en de industrie van
enige belangrijke grondstoffen te voorzien.
Hoe de vorm der maatschappij ook is, een eerste
eis is de producten door landarbeiders en boeren
voortgebracht tot zijn beschikking te hebben, om
het leven en de maatschappij in stand te kunnen
houden. De arbeid van deze bevolkingsgroep is ook
buiten het primitieve gesloten boerenbedrijf in de
gedifferentieerde maatschappij een niet te ontko-
men noodzakelijkheid. Temeer ook daar dit soort
van arbeid zich in enige van haar schakeringen
minder leent voor mechanisatie.
De arbeid van allen die het land bewerken is pri-
mair voor het bestaan derTnaatschappij.
Hoe staat het echter met de beloning van deze
primair noodzakelijke arbeid? Hoe mild is de maat-

schappij in het vergoeden van de arbeid van deze
werkers?
Onder welke economische verhoudingen heeft deze
arbeid plaats? Kan de huidige maatschappij deze
bevolkingsgroep een redelijke kans geven om tot
juiste behoeftenbevrediging te komen?
Zie daar enige vragen die een nadere beschouwing
wettigen en waarbij een confrontatie met de fei-
ten moet plaats hebben.

Bij het nader bezien van de economische positie
der landarbeiders en boeren is de achtergrond
waartegen dit gedaan wordt de normale behoeften-
bevrediging.
De mensen die op het land werken, doen dat niet
in de eerste plaats bewust omdat hun arbeid een
ruime maatschappelijke betekenis heeft. Zij ar-
beiden omdat de natuurlijke mens tot arbeid ge-
neigd is, doch vooral omdat zij dit noodwendig
moeten doen om zich in de gegeven omstandig-
heden te kunnen handhaven.
Maar juist doordat ze arbeiden en hun arbeid een
grote maatschappelijke betekenis heeft, is het nor-
maal dat er een bestaan is. Geen bestaan langs
het randje van de afgrond, maar een mogelijkheid
van zijn, waardoor alle fysieke en geestelijke fac-
toren zich kunnen ontwikkelen. Al diegenen die
met geestkracht en noeste arbeid de aarde bewer-
ken, hebben volledig recht op een bestaan. En de
gedifferentieerde maatschappij, met een macht
van technische hulpmiddelen, die zijn kinderen niet
kan voeden en een behoorlijke levenskans kan

geven, is niet waard gehandhaafd te blijven en is
aan grondige en juiste vernieuwing bitter toe. In
het primitieve boerenbedrijf, met zijn lage tech-
nische ontwikkeling en in de maatschappij waar
de technische verkeersmiddelen niet of onvoldoen-
de zijn, kan gebrek komen door plotseling heftig
vernietigend natuurgebeuren. In de moderne ka-
pitalistische staat is dit practisch niet denkbaar.
Wetenschap en techniek hebben zich in de kapita-
listische landen zo ver ontwikkeld, dat er voor een
ieder voldoende kan zijn om zich te voeden efi te
kleden. Aan de hand van diverse gegevens zullen
we nader onderzoeken wat daarvan met name in
Nederland terecht komt.

INKOMSTEN DER BOEREN
In Nederland zijn direct bij de landbouw 600.000
man betrokken; 400.000 hiervan arbeiden in loon-
dienst, 70 pet. van d, overigen leven op bedrijven
en bedrijfjes van l—10 H.A., 60.000 vinden een be-
staan op grotere bedrijven. Onder deze laatste
groep zijn vele kapitaalkrachtige eigengeërfde boe-
ren. Hoewel het bekend is, dat ook daar boeren
zijn die hun bedrijf zeer zwaar verhypotheekt heb-
ben, of waarvan het bedrijfskapitaal te hoog is voor
de thans geldende prijzen om renderend te kun-
nen boeren. Ook bij deze groep komt het meer-
dere malen voor dat het gehele gezin ingeschakeld
is in de strijd om het bestaan en dat toch niette-
genstaande dit, de grens van het gebrek lijden,
zeer dicht genaderd is. (Zie controle O.L.M.).
Maar in hoofdzaak zullen we ons met de twee be-
langrijker groepen bezig houden. Allereerst de boe-
ren die akkerbouw, veeteelt of gemengd bedrijf
uitoefenen.

In een verslag over de economische toestand der
landbouw komen een reeks tabellen voor, die een
licht werpen op de bedrijfsuitkomsten van diverse
bedrijfstypen. De tabellen zijn samengesteld aan
de hand van de gegevens die duizenden gecontro-
leerde bedrijven met een goede boekhouding
schonken.2)
Terwille van de plaatsruimte volgen hier alleen de
gemiddelde opbrengsten van de l—5 H.A.- en die
van de 5—10 H.A.-klasse.
Jaar '37-'38, grootte l—5 H.A. opbrengst bruto
ƒ 535.39, netto ƒ 109.12 per H.A. Herleid tot pacht.
Was alles zuiver eigendom dan zou de netto-op-
brengst ƒ 160.62 bedragen. Jaar '37-'38, grootte
5—10 H.A. opbrengst bruto ƒ 444.73, netto ƒ 89.89.
Herleid tot pacht. Herleid tot eigendom, netto-op-
brengst ƒ 139.80 per H.A.
De netto-opbrengst vormt het bedrag dat de be-
drijfsleider, d.i. de pachter of bezitter met zijn ge-
zin, waarbij dikwijls medewerkende zoons, ter be-
schikking krijgt om van te bestaan. Het valt dus
gemakkelijk vast te stellen welk inkomen deze
mensen hebben op bedrijven, variërende van l—10
H.A. Dat dit meestal tussen 500 en 1000 gulden
ligt, spreekt voor zich, al zal het in bepaalde ge-
vallen ook wel eens boven 1000 gulden uitkomen.
Deze sobere resultaten komen niet vanzelf. Inten-
sievere uitbuiting van eigen arbeidsvermogen en
van de gezinsleden is één der verschijnselen. Ratio-
nalisatie en wetenschappelijker bedrijfsvoering een
ander. Bescherming door regeringsmaatregelen
tegen buitenlandse aanvoer, kunstmatige prijsver-
hoging ten laste van de consument zijn tevens
in dit bedrag verdisconteerd.



kosten rekening houden"? Niets anders dan dat
men er rekening mee houdt, dat het materiaal en
eventueel ook de arbeidskracht duurder zal wor-
den en dat er dus minder winst zal worden ge-
maakt. En wanneer men desondanks nog een be-
drag van ƒ 11.247.797.— op de balans durft zetten,
dan blijkt wel, dat men de te maken winst niet laag
schat. Want dit bedrag acht de directie in ieder
geval safe! Al zouden dus de prijzen wat stijgen,
en al zouden de lonen nu eens moeten worden
verhoogd, dan nog zijn deze werken in uitvoering
voor de maatschappij altijd nog ruim 11 millioen
gulden waard. Met andere woorden, als de mate-
rialen minder stijgen dan men dacht of als er op
het loon meer kan worden beknibbeld, dan is de
waarde van deze werken idem zoveel groter.
Hieruit is voor de arbeiders maar één les te trek-
ken, n.l. dat zij alles in het werk moeten stellen
er voor te zorgen dat zij op z'n minst krijgen wat
de directie verwacht te zullen moeten geven en
meer dan dat. Gemakkelijk zal dat niet gaan. Zon-
der strijd hebben deze metaalbaronnen nog nooit
ook maar één cent méér uitbetaald.
Met hoeveel stijging van de kosten de directie
rekening heeft gehouden is natuurlijk niet na te
gaan, maar de mentaliteit van deze metaalbaron-
nen kennende, kunnen we er van overtuigd zijn,
dat dit wel niet heel veel zal zijn. Daar is van hun
standpunt bekeken ook geen aanleiding toe. Zij
hebben immers nog nooit zo gemakkelijk spel ge-
had. In April van het vorige jaar leek het alsof ze
bang zouden moeten worden, maar de wijze waar-
op de actie toen is verzand in arbitrage is voor hen
een hele geruststelling geweest. Dank zij deze ar-
bitrage weet de directie nu zeker, dat zij althans
niet vóór l Juli voor de vraag van loonsverhoging
kan worden gesteld, zodat deze stijging in 1940
voor 50 pet. reeds bij voorbaat bezworen is.
De manier waarop de duurtetoeslag is aangepakt,
is voor de directie ook geen reden om veel te vre-
zen, zodat alles bijeengenomen het bedrag wat
voor dit doel verdisconteerd is, wel niet groot kan
zijn.
Voor de arbeiders van Wilton Fijenoord moet dit
naar onze mening een aansporing te meer zijn om
in verzet te komen.
Eerstens omdat zij er niet in mogen berusten, dat
anderen zich te goed doen met hetgeen hun rech-
tens toekomt. Tweedens omdat, indien de directie
reeds bij voorbaat rekening houdt met eventuele
stijgingen van de lonen, al is het dan ook nog maar
zo weinig, zij de zekerheid hebben dat ze het zul-
len krijgen, mits zij er maar voor willen vechten.
Gemakkelijk zal dat niet gaan. Te meer niet nu
zovele metaalbewerkers verkeerd zijn georgani-
seerd. Om te kunnen strijden moeten de organisa-
ties strijdbereid zijn en dat is geen van al deze
samenwerkende organisaties.
Ten bewijze daarvan kunnen wij mededelen, dat
in vergaderingen van vertrouwensmannen van de
moderne metaalbewerkers reeds is medegedeeld,
ten tijde van de duurtetoeslagactie, dat men in geen
geval tot staking mocht overgaan. Men vreest n.l.
dat de regering dan zal ingrijpen en het werken in
deze bedrijven tot burgerdienstplicht zal maken
om op deze manier alle zeggingschap van de vak-
organisaties uit te schakelen. Hiermede moeten
deze vertrouwensmannen leuren in de fabrieken
en zij verrichten daarmede naar onze mening ar-
beidersvijandig werk. Zij treden op deze wijze nu
reeds als strijdbrekers op, nog voor het zover is,
en geven dus te kennen, dat men de zaak moet
laten zoals deze is en maar zou moeten afwachten
wat of de bestuurders thuis brengen. Daarbij komt
nog, dat op dezelfde vergaderingen ook is gezegd,
dat het bestuur in deze meende te hebben bereikt
wat naar mogelijkheid maar bereikt kon worden.
Als de leden dat niet genoeg vinden, dan moesten
ze het zelf maar beter doen. Maar, let wel, zonder
staken.
De profeten, die altijd het tegenovergestelde heb-
ben geleraard, waren dus nu plotseling voor zelf-
doen. Maar dan zelf-doen op een terrein, waarop
zij steeds de arbeiders hebben ontvoogd en hen
alle controle hebben ontnomen en welk terrein zo'n
beetje het particuliere (jacht) terrein van de be-
stuurderskaste is geworden.
Is het niet laf, om dan na zoveel jaren tegen deze
arbeiders te zeggen: doe het dan zelf maar beter?
Toch zou dat zeker kunnen. Maar dan niet praten,
maar doen.
Om dat te kunnen zouden de arbeiders echter
eerst geheel andere methodes moeten leren ken-
nen. Methodes die, ofschoon ze oud en beproefd
zijn, toch altijd weer nieuw schijnen te blijven,

omdat ze zo handig gediskwalificeerd en verdron-
gen worden door valse voorlichting en uiterlijke
schijn.
De methodes die wij, syndicalisten, voorstaan en
die overal ter wereld in practijk worden gebracht
en de arbeidersmassa's meer hebben gebracht dan
welke conferentie ook.
Werkt daarom onder uw mede-arbeiders met ons
blad. Zorgt ervoor, dat zij onze gegevens omtrent
de werkelijkheid in de metaalindustrie onder ogen
krijgen, opdat zij met ons de strijd aanbinden tegen
de uitbuitende ondernemerskliek. L. M.

K R O N I E K
THYSSEN „BEKEERD"
Het Secretariaat van de IAA. maakt melding van
een manifest, dat het ontvangen heeft van de thans
uit Duitsland gevluchte katholieke groot-industri-
eel Fritz Thyssen. Deze verklaart het manifest ge-
schreven te hebben om openlijk zijn fouten van
1932 te belijden, toen hij „tezamen met de heren
Von Papen, Von Schröder (bankier), Kirdorf en
Krupp von éohlen en Halbach (groot-industriëlen)
de NSDAP. (partij van Hitler) op een gezonde fi-
nanciële grondslag is gaan stellen. Daarmede na-
men hij en zijn kapitalistische vrienden, zoals
Thyssen zelf zegt, als borgen voor Hitlers goede
gedrag tegenover Duitsland en de wereld de ver-
antwoordelijkheid op zich, hem tot de macht toe
te laten"; thans legt Thyssen er de nadruk op, dat
hij en zijn mede-kapitalisten, maar ook evenzo
Frankrijk, Engeland en de Ver. Staten, zich be-
drogen hebben. Hij verklaart dus openlijk, dat
Hitler met goedkeuring van de duitse groot-kapita-
listen en de west-europese mogendheden aan de
macht is gebracht.
•Thyssen en zijn medeplichtigen meenden destijds
de kapitalistische staat te redden; thans echter be-
weren zij, de heerschappij aan een waanzinnige te
hebben toevertrouwd. In dit opzicht behelst het
manifest waardevolle mededelingen. „Het gaat hier
om een geval van misdadigheid", zegt Thyssen. „In
Hitlers duistere, listige en wraakzuchtige schedel
spookt geen andere gedachte rond dan de glorie
van de grote oorlog in de stijl van een opera van
Wagner, met marsen en vuurwerk, met enthousias-
te, op de grond knielende, hem aanbiddende volks-
massa's in vervoering, terwijl hijzelf als een een-
zame Alpenkoning een mensenvijand in de wolken
troont, als een slechts eenmaal in de historie voor-
komend wonder, als de nieuwe Messias of Moham-
med, die de aardbol met vuur, zwaard, pers, radio
en meineed aan zijn heerschappij onderwerpt."
Thyssen acht Hitler volledig en uitsluitend verant-
woordelijk voor het uitbreken van de oorlog, die
Hitler als hoogste doel van het begin af aan heeft
gewild.1)
Nu echter roept Thyssen om hulp. En tot wie
wendt hij zich? Natuurlijk tot het arbeidende volk,
dat hij in 1932 met behulp van Hitler voor goed
in de boeien meende te kunnen slaan. Thans roept
Thyssen woordelijk om: „Vrede — nooit weer dic-
tatuur, noch van een partij, noch van het leger,
noch van één man, noch zelfs van de massa's —
nooit weer Kraft durch Freude2), gelijkschake-
ling van de jeugd, vorming van een particulier
leger — noch Gestapo I of II — nooit meer „zuiver-
heid van het arische bloed" — Lebensraum2) •—
militarisering van het gehele leven — nooit weer
propaganda- en oorlogsministers — nooit weer ha-
kenkruis, pogroms, concentratiekampen en folter-
kelders, pompeuze gebouwen en „autowegen" —
nooit weer professoren en rechters, die op iedere
misdaad tegen de europese geest en de christelijke
beschaving ja en amen zeggen "
Deze kreet van vertwijfeling, dit hartstochtelijk pro-
test van een Thyssen is buitengewoon belangwek-
kend, en moet als ernstig worden beschouwd. Hij
betekent namelijk niet slechts een veroordeling
van Hitler, maar in de eerste plaats een veroor-
deling van Thyssen zelf, van zijn kaste en van zijn
economische „orde", die geen andere uitweg uit
de crisis meer wist, dan een Hitler als redder naar
voren te brengen.
Thans roept Thyssen om onmiddellijke vrede: „De

*) Wat een wereld, indien één man een dergelijke wil,
ten koste van honderden millioenen en alle machten trot-
serend, kan doorzetten! — Red. De S.
2) Kraft durch Freude — „Kracht door Vreugde", organi-
satie tot ontspanning der arbeiders. Lebensraum = „levens-
ruimte", voorwendsel om vreemde volken te onderdrukken,
teneinde grondstoffen en afzetgebied te verkrijgen.

vrede is er. Hij is gemakkelijk te stichten. Voor
eeuwig en altijd. Zonder dat honger, ellende, werk-
loosheid ons allen overweldigt. Mannen van het
economische leven... Arbeiders... sluit u aaneen,
tegen de vijand van Duitsland, tegen deze Adolf
Hitler en zijn oorlog Voorkomen moet worden,
dat deze misdadigers in hun vertwijfelde neder-
laagsstemming, die hen tot alles in staat doet zijn,
het hele duitse volk mee de afgrond in sleuren. De
uitweg ligt voor u. Een ultimatum van het arbeids-
leven en Hitler beslist zijn lot en het onze.
Dus een algemene werkstaking tegen Hitler? Na-
tuurlijk, maar, zo zeggen wij, dan tegen Hitlerèn zijn
lastgevers. Thyssen bepleit vorming van economi-
sche raden, die uit vrije bedrijfsverkiezingen moe-
ten voortkomen en tezamen met de leiders van
het economische leven een nieuw beheer, regering
en een vredescommissie moeten vormen. Zij moe-
ten het lot van het duitse volk in handen nemen.
Naar onze wijze van zien evenwel zullen de arbei-
dersraden hun taak alleen kunnen vervullen, wan-
neer zij voor de „medewerking" van de „leiders
van het economische leven" feestelijk bedanken,
deze lieden onttronen en onteigenen en zich met
de arbeiders der westelijke mogendheden verstaan
over een socialistische vrede.

„PROGRESSIE"
Aan de gegevens betreffende de vermogens en de
inkomens over het belastingjaar 1938-1939 ontleent
de H.P. enkele interessante cijfers. Er zijn in Ne-
derland 816 millionnairs. Zij bezitten 14 pet. van het
nationale vermogen. Zij bezitten met vrouw en kin-
deren dus wat bij gelijke welstand aan 1.120.000
Nederlanders toekomt. Het gemiddelde vermogen
der aangeslagenen in de vermogensbelasting (ver-
mogens beneden ƒ 16.000.— vallen er buiten) is
ƒ 69.000.—.
Op de honderd belastingbetalers hebben 95 een
inkomen beneden de ƒ 100.— per week. Deze 95
pet. der bevolking is slechts in staat 33 pet. van
de totale inkomstenbelasting op te brengen. De
overige 5 pet. betaalt dus 67 pet. of twee maal
zoveel als de 95 pet.
Er zijn 341 Nederlanders, die een inkomen hebben
van ƒ 2000.— per week of meer. Zij betalen 22
pet. van de belasting, doch maken slechts 0.02
pet. van de bevolking uit.
Wij vinden dit schandelijke cijfers. Want waarom
de een zoveel en daartegenover honderdduizenden
anderen zo weinig of niets? Alle arbeid is slechts
mogelijk in maatschappelijk verband. Alle arbeids-
product is maatschappelijk product. Geen individu
kan zelfstandig iets produceren. Een enkeling kan
nog geen rede houden zonder dat hij heeft ge-
lezen, zonder dat hij heeft gegeten en gekleed is,
zonder dat hij op de plaats wordt gebracht, waar
hij spreken moet. Schrijvers, typografen, mijn- en
bosarbeiders, bakkers, kleermakers, transportar-
beiders, bouwvakarbeiders werken mede om het
uitspreken van zijn rede mogelijk te maken en nog
duizenden anderen. Men kan ze niet afzonderlijk
noemen, want alleen allen tezamen vermogen zij
iets, veel, alles. En hoe kan men ons dan voor-
rekenen, dat de een recht heeft op ƒ 2000.— per
week, terwijl de ander beloond zou zijn met
ƒ 20.—? Het is niets anders dan een door domheid
en met geweld gehandhaafde schande.
De H.P. concludeert uit de aangehaalde cijfers,
dat de mensen met hogere inkomens „flink door
ons progressieve belastingstelsel worden aange-
pakt. Maar zelfs dit is niet waar. Het geldt alleen
voor de directe belastingen, dat iemand met een
hoger inkomen ook naar verhouding meer betaalt,
dat iemand die tweemaal zoveel verdient als een
ander niet slechts twee, maar bijv. drie maal zoveel
belasting betaalt. Maar veel belangrijker zijn de
indirecte belastingen. De belasting op suiker alleen
brengt al meer op dan de hele inkomstenbelasting.
En voor de indirecte belasting geldt geen progres-
sie. Onlangs schreef het Algemeen Weekblad:
Dr. R. Clacys heeft in de Economist een staatje gegeven
voor verschillende inkomens met de percentages, die van
deze inkomens aan indirecte belasting worden betaald. Bij
een jaarlijks inkomen van

ƒ 1200.— ƒ 2000.— ƒ 5600.— ƒ 8400.—
betaalt men aan indirecte 'belastingen resp.

8.4 % 7.4 % 4.4 % 3.4 %
van zijn inkomen.
Hieruit blijkt, dat van belasting naar draagkracht allerminst
sprake is. Integendeel; want daar de rijke in venhouding
tot de weinig-gesitueerde ook procentsgewijze minder van
zijn inkomen 'aan directe levensbehoeften uitgeeft, betaalt
hij zelfs procentsgewijze minder indirecte belasting.
Dat het bij de indirecte belastingen 'bovendien niet gaat
om min of meer te verwaarlozen bedragen, moge blijken

uit een publicatie van het Bureau voor de Statistiek der
gemeente Amsterdam, waarin berekend wordt, dat alleen
op de voedingsmiddelen aan indirecte belasting in 1927
werd betaald 5.1 procent en in 1934/35 reeds 19 procent.
Thans is dit ongetwijfeld nog meer. En voor de z.g. „ge-
notmiddelen", waar niemand tot op zekere hoogte buiten
kan, gelden naar rato nog belangrijk hogere percentages.
En ontduiking van de indirecte belasting is niet mogelijk.

Van de „belasting naar draagkracht", die alle par-
tijen in hun program hebben staan, komt in de
practijk niets terecht. Degenen, die de macht heb-
ben om van het maatschappelijk product het groot-
ste deel in eigen zak te steken, gebruiken die
macht ook om de armsten de zwaarste lasten te
laten dragen. Het is hun er immers om begon-
nen ten koste van de armen en de zwakken te
leven. Daarop is deze hele maatschappij ingericht,
het is haar wezenlijke doel.

MOBILISATIECLUBS
Er is in de Eerste Kamer bij de behandeling van
de defensiebegroting zwaar geboomd over de mo-
bilisatieclubs van de moderne arbeidersbeweging
in het leger. Van christelijke zijde werd daar be-
zwaar tegen gemaakt, want de politiek moest bui-
ten het leger worden gehouden, in het leger be-
hoort „eenheid" te zijn. Niet ten onrechte is er op
gewezen, dat bijv. de gereformeerde jeugdbewe-
ging een uitgesproken politiek, en wel een anti-
socialistisch karakter draagt. De christelijke blaad-
jes druipen van politiek onder het mom van gods-
dienst, die er steeds zo in wordt uitgelegd en ge-
plooid, dat het heersende stelsel met al zijn mis-
daden ermede kan worden verdedigd. Ook uit de
ether „wordt de politiek geweerd", maar de chris-
telijke radiopreken dragen eenzelfde karakter om
ervan te zwijgen als H.M. of een minister voor de
microfoon zit.
Intussen, de sociaal-democraten mogen hun clubs
houden. Het standpunt is ingenomen, dat aan „de
vier richtingen" dezelfde rechten toekomen. Wie
zijn dat? Wij vermoeden: protestanten, roomsen,
socialisten en liberalen-vrijzinnigen. Aan deze rich-
tingen worden weer rechten toegekend, die aan
alle anderen worden onthouden. Wij hebben hier
weer te doen met het verschijnsel, waarop wij
vaker hebben gewezen: in Nederland kennen wij
niet het één-partijstelsel, maar wel het enkele-par-
tijenstelsel. Voor deze partijen gelden andere wet-
ten en rechten dan voor de rest. Voor deze laatste:
geen vrijheid van vergadering en vereniging, geen
betrekkingen en nu ook: geen mobilisatieclubs. De
soc.-dem. Wiardi Beekman had weinig recht om te
zeggen, dat men de een niet moet weigeren wat
aan de ander is toegestaan, want de democraten
in Nederland doen niet anders. Hij drong in de-
zelfde rede aan op sneller optreden tegen de „ex-
tremisten". Dat zijn allen, die niet tot de vier be-
voorrechte groepen behoren. Natuurlijk beroepen
de democraten zich op de noodzakelijkheid van
maatregelen tegen de fascisten. Maar het fascisme
is het giftige gewas dat opschiet uit het moeras van
het hedendaagse kapitalisme. Het is niet uit te
roeien zolang het moeras niet gedempt wordt. Al-
leen een voor het vrije socialisme strijdende ar-
beidersbeweging kan het fascisme overwinnen,
want zonder het kapitalisme is het fascisme ten
enenmale ondenkbaar. Omdat men deze revolu-
tionnaire strijd niet wil, grijpen de democraten
naar allerlei anti-democratische middelen, die de
fascisten in beginsel aanvaarden, en bereiden zij
het volk geestelijk op het fascisme voor, kweken
zij de mentaliteit, die het onderdrukken en ver-
volgen van mensen op grond van hun inzichten als
vanzelfsprekend aanvaardt. Dat is juist wat het fas-
cisme nodig heeft.
Vermelden wij in dit verband nog, dat prof. Van
Embden, de bekende „ontwapenaar", ditmaal voor
het eerst voor de defensiebegrooting heeft ge-
stemd. Het is het zoveelste bewijs, dat elk anti-
militarisme, dat het kapitalisme niet verwerpt, op
het critieke moment onbetrouwbaar is.
DEMOCRATIE
Van de 1399 huwelijken, die in 1939 te Haarlem
gesloten werden, werden er slechts 582 kerkelijk
ingezegend. Dat is 41Y2 pet. Maar de vrijdenkers
hebben geen zendtijd meer, de kerken zenden al-
lerlei onzin ongecensureerd uit, soms over eigen
zender!
VROUWEN EN OORLOG
Uit Oostenrijk en het sudetenduitse gebied hebben
de nazi's in de laatste maanden zeer veel arbeid-
sters naar het rijk overgebracht. Een deel van deze
gedeporteerde vrouwen is ondergebracht in barak-
ken, in z.g. „woonkampen voor vrouwen".
(ITF.).

RATIONALISATIE EN GEZINSARBEID
Van Rijkswege merkt men dan in dit rapport ook
op:
„Vanzelfsprekend heeft de landbouwer hier te lan-
de geen middel ongebruikt gelaten om op zo zui-
nig mogelijke wijze het bedrijf uit te oefenen en
tevens de productie daarvan op peil te houden.
Dit heeft hij tijdens de crisisjaren trachten te be-
reiken door:
Ie. de handenarbeid zoveel mogelijk te vervangen
door een doeltreffende machinearbeid;
2e. de werkzaamheden zo rationeel en zuinig mo-
gelijk te doen uitvoeren;
3e. een deel der werkzaamheden voor rekening te
nemen van hemzelf en zijn gezin", (pag. 112).2)
En op pag. 113 van genoemd verslag:
„De verplaatsing van een gedeelte der werkzaam-
heden in de richting van het gezin van de boer
is van grote betekenis op de grote bedrijven, van
enig belang op de middelgrote bedrijven (10—20
H.A.) en van grote omvang op de kleinere bedrij-
ven, die vroeger bijv. met één of twee betaalde
krachten plachten te werken."
De algemene economische crisis dwingt ook in de
landbouw onmiddellijk tot opvoering der arbeids-
intensiteit, waarmee gelijk een grotere uitbuiting
van boer en gezinsleden gepaard gaat. Men zie
hiervoor ook te tabel en grafiek die bij de land-
arbeiders en de werkloosheid op het platteland na-
der besproken worden.3)
Niet alleen echter tot groter uitbuiting direct van
de boer, maar het brengt ook een wijziging in de
verhouding ten opzichte van eventuele arbeids-
krachten. Was deze vooral in de kleinere en mid-
delgrote bedrijven buiten de graanbouw van zeer

loyale aard, ging het leven vrijwel gelijk op en
kon er sprake zijn van een gemeenschappelijke
arbeid, dit verandert onder de economische druk.
Vroeger waren meid of knecht inwonend, de ge-
huwde arbeiders veelal een jaar vast. Nu wordt zo-
veel mogelijk werk verricht met tijdelijk personeel,
dat geen dag langer wordt gehouden dan voor de
arbeid op het bedrijf noodzakelijk is. Die arbeids-
verhouding, die het kenmerk is van de industriële
productie, schrijdt ook voort in het boerenbedrijf.
Lange tijd onderscheidde het zich in gunstig op-
zicht. Thans dwingt de economische nood tot een
wijziging, die scherper zichtbaar de verhouding
van uitbuiter en uitgebuitene stelt.

TOENEMENDE ZORGEN
Dat behalve de landarbeidersbevolking, ook de
boer in steeds groter ellende terecht komt, bewijst
het volgende staatje van de bedrijfsuitkomsten van
1937 door het boekhoudbureau der O.L.M, gecon-
troleerde bedrijven.4)

Gemiddelde Netto opbrengst gemiddelde gemiddelde verdiend
grootte in guldens bedrijfswinst ondernemers- loon per dag
in H.A. per H.A. per H.A. winst p. H.A. in guldens

A 16.06 37.08 (83.62)* 6.92 —55.60 0.89 (1.86)*
B 13.26 34.13 (81.56) 11.09 —62.57 0.96 (1.86)
C 13.16 37.71 (82.04) 18.24 —76.46 0.91 (1.53)
D 17.65 10.56 (59.05) —6.98 —58.72 0.93 (1.93)
E 23.89 66.15 (89.52) 50.35 8.18 2.18 (2.55)
A = weidegebied, B = zand- en veengebied, C = zandge-
bied, D = Uselstreek, E = veenkoloniën.
De netto-opbrengst geeft aan 'het gemiddeld inkomen per
aangeslotene; pacht en rente zijn alleen in rekening ge-
bracht voor zover zij werkelijk zijn uitgegeven. In de ver-
melde opbrengstcijfers zijn dus van vele bedrijven de pacht-
waarden of eventuele renten van de verkoopwaarde ver-
disconteerd.

De bedrijfswinst geeft aan de uitkomst, indien alle bedrijven
gepacht waren en van het bedrijfskapitaal (zonder grond
en gebouwen) rente betaald had moeten worden.
De ondernemerswinst zou zijn, indien alle arbeid op het
bedrijf betaald was geworden tegen een dagloon van ƒ 2.—.
Deze ondernemerswinst (lees: verlies) is echter in de meeste
gevallen veranderd in een positieve bedrijfswinst, doordat
de ondernemer heeft meegewerkt en daarvoor een loon
heeft kunnen bereiken, zoals vermeld in de laatste kolom.
Uit het geheel blijkt, dat de toestand in de landbouw, n.l.
in onze oostelijke provinciën, nog verre van bevredigend
is en dat van een redelijke beloning nog geen sprake is.

*) De cijfers, tussen haakjes zijn die voor dezelfde kolom
over het voorgaande boekjaar 1937-'38.

Natuurlijk mag geen conclusie getrokken worden
voor het algemeen op de basis van de cijfers van
Overijssel alleen. Op andere plaatsen blijkt het
echter evenmin rooskleurig, gezien de opmerking
die de heer Eelman, een bekend schapenfokker
op Texel, maakte op een vergadering van schapen-
houders te Alkmaar. Hij zegt: „De schapenfokkerij
verkeert in een zo deplorabele toestand, dat fok-
kers op Texel die voorheen kapitaalkrachtig waren,
niets meer bezitten. Dit is een gevolg van het feit,
dat ze de laatste acht jaren aan de wereldmarkt
waren overgeleverd."5)
De juist geciteerde heer belicht scherp de econo-
mische toestand van de landbouwer. Geïnvesteerd
kapitaal, levensstandaard en bedrijfsinrichting zijn
de belangrijkste oorzaken dat de nederlandse land-
bouw niet kan bestaan buiten regeringsbescher-
ming en door de vrije inwerking van de interna-
tionale economische invloeden eenvoudig wegge-
concurreerd zou worden. De landbouw heeft reeds
lang het punt gepasseerd waarop hij met succes

de wereldmarkt-concurrentie het hoofd kon bie-
den, het belegde kapitaal renderend maken en de
boer en landarbeider een behoorlijke vergoeding
voor hun arbeid kon garanderen. Trouwens, de
arbeider heeft dit nimmer gekend. De hele zaak
zit grondig vast. Alleen verdoezelt de zo juist uit-
gebroken oorlog voorlopig dit feit enigermate. De
nationale voedselvoorziening is primair geworden,
daar afsnijden van aanvoer elk ogenblik meer wer-
kelijkheid kan worden. Niet de wereldmarkt geeft
meer de maatstaf aan, doch het nationale bestaan,
de zelfvoorziening. Valt dit feit weg, wordt de land-
bouw in diverse schakeringen, maar vooral het ak-
kerbouwbedrijf, gesteld voor de taak zichzelf te
handhaven, buiten beschermende maatregelen, dan
komt hij volledig in verval. Een grote kapitaals-
vernietiging zou dan nog tijdelijk uitkomst kunnen
bieden. In het andere geval volgt een volledige ver-
proletarisering van de boer. En declassering der
landarbeiders. (Wordt vervolgd.)

J) Met toestemming overgenomen uit Bevrijding.
2) Verslag over de economische toestand van de landbouw
in 1938, uitgegeven door het Departement van Economische
Zaken.
:i) Deze tabel zal in een vervolg-feuilleton worden afge-
drukt.
4) N.R.Ct. 5-12-'39 Ochtendblad.
5) N.R.Ct. 3-11-39 Ochtendblad. z
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NSV. OFFICIEEL
ONS TIENDE CONGRES
KLEDING DEN HAAG zond ons het volgende ordevoorstel:
Gezien de ervaringen met de leiding van de tegen-
woordige voorzitter van het NSV., stelt de afdeling
Den Haag der Kledingindustrie voor, om de aftre-
dende voorzitter te verzoeken, zich weder herkies-
baar te stellen.
Dit voorstel zal worden behandeld bij punt 13 van de Agen-
da (Candidaatbespreking) en wel bij het onderdeel Voor-
zitter.

SAS. DEN HAAG deelt ons mede, dat het volgende voor-
stel zou zijn ingezonden, dat echter door mij niet werd ont-
vangen:

Het congres besluit tot het uitgeven van een FSSV.-
kalender.
Toelichting: Wij voelen zeer het gemis aan een kalender,
aangezien er door de libertaire beweging geen kalender
wordt uitgegeven.

Dit voorstel kan bij de Rondvraag worden besproken. SECR.

BESTUURSVERGADERING 22 MAART 1940.
Afwezig wegens ziekte: J. Donker en z.k. C. Schnitzler.
Deze vergadering, welke een week was uitgesteld, heeft
zich in hoofdzaak bezig gehouden met de regeling van
het a.s. congres. Voorgesteld zal v/orden Zaterdagmiddag
de punten l—13 van de beschrijvingsbrief af te doen en
bij punt 11 voorstel 7 te behandelen; Zaterdagavond kun-
nen enige huishoudelijke aangelegenheden worden afge-
daan alsmede de voorstellen l—5 worden behandeld; Zon-
dagochtend: Kaderrapport, voorstellen 6 en 8, waarna —
doch uiterlijk 12 uur — kam. Vonk een inleiding zal hou-
den over collectieve contracten. Des middags vindt hier-
over de discussie plaats, waarna de punten 14 en 17—19
van de Agenda worden afgedaan.

Vastgesteld werden de volgende Meileuzen:
Tegen de aantasting der politieke vrijheid.
Voor de handhaving van het levenspeil der arbeidersklasse.
Tegen de oorlogen der staten.
Voor de revolutionnaire vrede der volken.

Met het oog op het congres wordt de volgende bestuurs^
vergadering op Vrijdag 5 April gehouden. SECR.

BOUWVAKKEN
ENSCHEDÉ
Actie der Stucadoors. In De Syndicalist van 16
Maart maakten wij melding van een dreigende
staking onder de stucadoors aan het algemeen
ziekenhuis alhier. Volgens afspraak zou deze sta-
king ingaan op Zaterdag 16 Maart, doch door ver-
schillende omstandigheden (waarop we later waar-
schijnlijk terug zullen komen), is de staking Vrij-
dag 22 Maart geproclameerd door de Alg. Ned.
Stucadoorsgezellenorganisatie, waarop door de an-
dere organisaties op Zaterdag 23 Maart aan de
patroon kenbaar is gemaakt, dat ook hun leden
verboden was om aan het werk te blijven, zodat
het werk stil ligt. Daar er inmiddels nog 4 stuca-
doors, allen leden van het NAS., aangezet waren,
omvat de staking 10 man, t.w. 8 stucadoors en 2
opperlieden. Daar er omtrent de houding der of-
ficiële instanties nog niets bekend is, kunnen we
niet zeggen, wat ons nog te wachten staat, doch
de stucadoors in den lande zijn gewaarschuwd.

Corr.

KLEDINGBEDRIJF
GRONINGEN
Controle. Ondergetekenden verklaren de boeken
en kassen van „Nieuw Leven" gecontroleerd en in
orde bevonden te hebben. P. W. v. Dijk, J. R. Stad-
man.

TRANSPORTBEDRIJF
LANDELIJKE FEDERATIE
Hoe dankbaar is mijn kleine hond
Een krantenbericht luidt:
In een speciaal belegde samenkomst heeft de di-
rectie der Ned. Spoorwegen hedenmorgen afscheid
genomen van de heer P. Moltmaker, die als voor-
zitter van de Personeelraad aftreedt.
Prof. dr. ir. J. Goudriaan wees op de uitstekende
verstandhouding, die allengs tussen de directie en
de vertegenwoordigers van het georganiseerde per-
soneel is gegroeid, en voor een zeer groot deel te
danken is aan de heer Moltmaker. Na een veertig-
jarige verbondenheid neemt de directie nu afscheid.
De visie op de menselijke arbeidsverhoudingen in
het spoorwegbedrijf is totaal veranderd, vergeleken
bij vroeger, maar wat ook in de toekomst nog
veranderen moge, er moet een grote plaats blijven
ingeruimd voor overleg tussen de verenigingen en
de bedrijfsdirectie. Dat de samenwerking der ver-
enigingen in de Personeelraad altijd zonder wrij-
ving is verlopen, zag spreker als een gunstig re-
sultaat van het verleden.
Na de heer Moltmaker dank te hebben gebracht
voor alles wat hij voor het personeel en voor de

welvaart van het spoorwegbedrijf in het algemeen
heeft gedaan, overhandigde prof. Goudriaan na-
mens de directie de heer Moltmaker een couvert
met inhoud.
Dr. van Maanen, oud-directeur van de Ned. Spoor-
wegen, thans commissaris, herinnerde er aan, dat
hij gedurende de jaren 1920—1938 als lid van de
directie vaak in contact is geweest met de heer
Moltmaker; de heer Moltmaker, die voor het eerst
het denkbeeld tot oprichting van een Personeel-
raad uitsprak. Spreker dankte de heer Moltmaker
voor zijn zakelijk, openhartig en ook vaak humo-
ristisch optreden en bracht hem hulde voor het
vele werk, dat hij in het belang van de rechtspositie
van het personeel heeft gedaan.
De secretaris van de Personeelraad, de heer Tim-
mermans, schetste de scheidende voorzitter als
de kundige dokter, die de Personeelraad de juiste
medicijnen wist toe te dienen, om hem spoedig
en radicaal door zijn kinderziekten heen te helpen.
Namens het gehele georganiseerde personeel der
Ned. Spoorwegen richtte spreker een woord van
grote erkentelijkheid tot de heer Moltmaker voor
zijn verdienstelijke arbeid.
De heer Moltmaker heeft hierna met een kort
woord dank gebracht.
Veertig jaren in dienst van de arbeiders te hebben
gewerkt en dan een beloning te ontvangen van de
werkgever. Het is tragisch. Maar elke georganiseer-
de heeft het bestuur dat hij verdient. L. S.

ROTTERDAM
De actie van de havenarbeiders. Door omstandig-
heden waren wij niet in de gelegenheid, de ver-
gadering, die het comité van actie op 20 Maart
in Odeon had belegd, te bezoeken. Naar wij van
betrouwbare zijde vernemen, gaat het met dit
comité en de actie de verkeerde kant op. In plaats
de zaak in eigen handen te houden, is men er toe
overgegaan om Kievit, Menist en Schalker als ar-
beidersvertegenwoordigers in de gemeenteraad, uit
te nodigen op die vergadering het woord 'te voe-
ren. Kievit, wat te-verwachten was, stuurde taal
noch teken; Menist liet verstek gaan en stuurde
een vertegenwoordiger, die propaganda maakte
voor het NAS., hetgeen niet in goede aarde viel.
Volgens zeggen moet Schalker een mooie speech
gehouden hebben en zag hij kans om geen pro-
paganda te maken voor de communistische partij,
hetgeen toegeschreven kan worden aan de ver-
wantschap met de kameleon, welke in die rijen
bestaat en het voorstaan van tactiek en dialectiek.
Wij vragen ons echter af wat een mooie of minder
geslaagde rede van Schalker voor nut kan hebben
voor de transportarbeiders, die een actie inzetten
ter verkrijging van betere loon- en arbeidsverhou-
dingen. Het is droevig, het vast te moeten stellen,
maar het zal toch gezegd moeten worden, dat hier-
uit blijkt, dat de belangstelling van de havenarbei-
ders voor eigen zaak nihil is. Als argument voor
het uitnodigen van genoemde sprekers is gebruikt,
dat er geen sprekers onder de havenarbeiders zijn,
die hetgeen gezegd moet worden, naar behoren
naar voren kunnen brengen. Deze argumentatie is
ons inziens, plat gezegd, larie. In het verleden heb-
ben wij ook acties van de havenarbeiders mede-
gemaakt en dan kwamen er jongens uit de haven
naar voren, waarvan men nooit vermoed had dat
zij de gave van het woord hadden. Mocht er uit
oratorisch oogpunt iets op deze redevoeringen
aangemerkt kunnen worden, hetgeen gezegd werd
was de taal van de haven en allen begrepen dan
wel wat bedoeld werd. En daar gaat het ten slotte
om. Wat toen kon moet ook nu nog kunnen, doch
de arbeiders zijn zo gewend geraakt, hun zaken in
handen van anderen te leggen, dat zij zich van eigen
kracht en kunnen niet meer bewust zijn. Met hon-
derd vergaderingen beleggen en het uitnodigen van
duizend sprekers om de havenarbeiders te -vertel-
len wat er gebeuren moet, zal nooit een oplossing
gevonden kunnen worden. Als het niet uit innerlijk
gevoel van de arbeiders zelf gaat, dan is de zaak
bij voorbaat al verloren. Niet van buitenaf, maar
van binnenuit moet de geestkracht van de arbei-
ders komen om uit deze rotte samenleving te ge-
raken en niet een centje meer of een uurtje minder
moet het doel van de strijd zijn, doch de vernie-
tiging van het gehele winstsysteem en de opbouw
van een socialistische samenleving. Dit moet dus
de taak zijn, niet alleen van het comité van actie,
doch van iedere arbeider om voor zichzelf te bre-
ken met het oude en te werken aan het nieuwe.
Voor zover de mens dit voor zichzelf gevonden
heeft, kan hij dit overdragen op anderen door
middel van het gesproken en geschreven woord,
doch meer nog door de daad.
Ook in een socialistische samenleving zal meer
behoefte bestaan aan werkers dan aan sprekers.

L. S.

VROUWENBEWEGING
WIERINGEN
Onze Jaarvergadering is gehouden op 8 Maart. Af-
getreden zijn de voorzitster H. Otten—Bos en de
secretaresse Joh. G. Drent—Ten Have. Als voor-
zitster werd gekozen B. Bos—Holtjes en als secre-
taresse J. Bugel—Pothuis. Vrouwen, werkt met ons
mee. Wij komen iedere Vrijdagavond te half acht
samen in ons eigen gebouw De Toekomst, Slinger-
weg.
Controle. Kas en boeken zijn gecontroleerd en in
goede orde bevonden door J. Bos—Bos en M.
Bugel—De Jong.
Kinderclub. ledere Zondag van twee tot vijf uur
komen de kinderen van vijf tot veertien jaar bijeen
in gebouw De Toekomst aan de Slingerweg.
Ouders, stuurt uw kinderen.
Wie heeft iets af te staan voor de Kinderclub, zoals
speelgoed, figuurzagen of iets dergelijks? Wij zien
het gaarne tegemoet en zeggen bij voorbaat dank.
Helpt ons de kinderen te verzorgen. Het is een
goed werk. Het speelgoed kan afgegeven worden
bij J. Westerbeek, Westerland; B. Bos—Holtje,
Stroe, J. Bugel—Pothuis, Smerp. Joh. G. Dr.—t. H.

PLAATSELIJK NIEUWS
AMSTERDAM
Leden opgelet. Muziek van Steeds Voorwaarts, ge-
zongen strijdliederen van Zang Veredelt uit Haar-
lem, voordracht van Jan Post, volksliedjes en -dan-

sen van Ruska Bornova, redevoering van Albert de
Jong.
Dit alles wordt u aangeboden op Woensdag l Mei,
des avonds 8 uur in Handwerkers Vriendenkring.
Toegangsbewijzen tot 15 April verkrijgbaar bij de
afdelingsbesturen tegen 20 cent. (Werklozen 10
cent). Ook huisgenoten van leden hebben toe-
gang. SAS.-Bestuur.
Op Zondag 31 Maart 1940 besluit de afdeling Am-
sterdam van de Nieuw Malthusiaanse Bond het
winterseizoen met de buitengewoon mooie franse
film „Havenkwartier". In de hoofdrol Jean Gabin.
Dr. C. v. Emde Boas zal bij deze f i lm spreken over
„Liefde en Misdaad". Deze ochtend wordt gehou-
den in Cinema Royal, Nieuwendijk. Aanvang te
10 uur.
VAÜ. afd. Amsterdam, Orteliusstraat 441. Op
Woensdag 8 Mei a.s. geeft onze afdeling een feest-
avond in Handwerkers Vriendenkring.
Medewerking verlenen de Ned. Toneelvereniging
Nut en Genoegen, een volksdansgroep en het
muziekensemble Internos. Bespreekt alvast deze
avond. De entree wordt zeer laag gehouden. Een
kunstavond met feestelijk-propagandistisch karak-
ter. H. Lodewijks

A N T W E R P E N
Straffen en kwaaddoen aan hen die vrede en recht
willen, ziedaar hoe de staat zijn taak verstaat. Za-
terdag een week geleden is kam. L. v. Kerckhoven
door de krijgsraad te Brussel veroordeeld tot 18
maanden gevangenis, omdat hij de militaire dienst
weigerde. Laten wij de heren overheid vertellen,
dat de anti-militaristische gedacht in Vlaanderen
steeds voortgang vindt en hun straffen de mentali-
teit der bevolking niet veranderen kan. Wel berei-
ken zij ermede, dat het volk meer verdoken gaat
handelen, tot het ogenblik gekomen is, dat men
voor gevaarlijke voldongen feiten staat. Onze sym-
pathie is volkomen bij de kameraden in de cel.
Steeds groter wordt het aantal van hen die vragen:
Waarvoor moeten wij sterven? En straks rijst de
gedachte: Waarvoor leven wij?!
In de kringloop van prijsstijging der levensmidde-
len en loonsverhoging ontstaan wel eens zonder-
linge toestanden. Naast de verhoging van de lonen
der havenarbeiders te Gent en te Antwerpen met
4 fr. per dag, begonnen andermaal de mijnarbei-
ders in verzet te komen. De sociaal-democratische
minister Balthazar zat in een moeilijk parket. Pas
op 14 Maart had het ministerie van Economische
Zaken zijn goedkeuring gehecht aan de verhoging
der kolenprijzen met 4 fr. per ton, of daar was
weer staking in mijnen te Luik en Herstal. De mijn-
werkers eisten een loonsverhoging van 8.5 pet. ter-
wijl de mijneigenaars zeiden een dergelijke ver-
hoging niet te kunnen toestaan, tenzij de regering
hun toeliet om andermaal de verkoopprijs der ko-
len te verhogen. Minister Balthazar als voorzitter
der gemengde commissie, wilde van de verant-
woordelijkheid af en zegde: dit behoort tot de be-
voegdheid van Economische Zaken, minister G.
Sap! (deze is inmiddels overleden). De federatie
van mijnwerkers trad onmiddellijk in actie en richt-
te zich per manifest tot de regering en tot haar
leden.
Daar zitten de socialistische ministers, welke het
gehele volk beloofden, dat de levensbenodigd-
heden niet zouden worden verhoogd. Zij zitten ge-
kneld tussen hamer en aambeeld: de mijneige-
naars, die willen verhogen als zij het publiek ver-
der mogen brandschatten en de mijnwerkers die
hun recht opeisen! De socialistische ministers, net
zo goed als de anderen, voelen en weten dat zij
ten slotte slechts dienaars zijn der bourgeoisie.
Woensdag 20 Maart 1940 was het feit reeds be-
slist, of beter: het tergende schandaal was voltrok-
ken! Na de 2.5 pet. verhoging der mijnwerkers
stegen de prijzen van de kolen niet met 2.5 pet.,
maar te Antwerpen ging de prijs van anthraciet
met 20 en 24 f r. per ton omhoog! Als de mijnwer-
kers nog een paar malen wat verhoging bedingen
en de regering blijft even laks voor dienstknecht
der bourgeoisie spelen, dan zijn de eigenaars zeer
tevreden. Hun kapitalen zullen verdubbeld zijn ten
koste der verbruikers. Een fijn systeem is toch dat
kapitalisme.
Kunnen de regeerders weer geen actie beginnen
tegen vreemdelingen, anarchisten of bolsjewiki om
de aandacht af te leiden van haar betreurenswaar-
dige onmacht, en om het nationaal chauvinisme
wat op te warmen?
In 1898 zei Domela Nieuwenhuis reeds: „En zo
zullen de arbeiders eenmaal weer ondervinden, dat
als het hun ernst is met de vrijmaking uit het juk
van het kapitalisme, zij stuiten zullen op de geza-
menlijke tegenstand van alle partijen, tot die van
de sociaal-democratie toe."
Inmiddels zijn weer stakingen in mijnen uitgebro-
ken, n.l. te Grace, Berleur, Bonnier en Herstal.

DEN H A A G
Een papieren actie voor het HTM.-personeel. Door
het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging
van Spoor- en TVamwegpersoneel is een verzoek-
schrift gezonden aan de heer directeur en H.H.
leden van de Raad van Beheer van het Gemengd
Bedrijf HTM. Van dit verzoek werd het personeel
een afschrift gezonden. Het luidt als volgt:

Wij veroorloven ons ibeleefd de vrijheid U te verzoeken om
tot een herziening van de lonen van ihet personeel over te
willen gaan.
Het is ons verlangen om te geraken tot een algemene
vermeerdering van inkomsten met 10 pet van de nu gel-
dende bezoldiging, met dien verstande, dat het minimum
bedrag voor ieder op ƒ 3.— per week zal worden gesteld.
Terwijl wij onze wens 'beperken tot een venhoging van.de
eerste drie duizend gulden salaris welke worden genoten.
Wij menen ons ontslagen te kunnen achten van een breed-
voerige toelichting.
De prijsstijgingen zijn algemeen bekend, terwijl de opeen-
volgende loonsverlagingen vóór de prijsstijgingen de positie
van 'het personeel uiterst bescheiden deden zijn.
Dat wij ons verzoek op deze wijze bij (J aanhangig maken
en niet eerst in de Personeelraad ter tafel 'brengen, vindt
allerminst oorzaak in een mindere waardering, welke wij
voor dat college hebben. Maar in de Personeelraad is dit
onderwerp uit en ter na besproken, zodat een nieuwe be-
handeling daar weinig effect sorteren kan.
(Jit vroeger genomen beslissingen moesten wij tot onze
spijt concluderen, dat Uw college in niet voldoende mate
doordrongen is van de noodtoestand waarin belangrijke
delen van Uw personeel verkeren.
Wij spreken de hoop uit, dat ons verzoek een gul onthaal

zal ontvangen en dat de zo hoog nodige leniging voor het
personeel zal worden gebracht.

Het Hoofdbestuur schrijft dan verder aan het per-
soneel:
Wij dringen er bij U op aan als één man dit verzoek te
ondersteunen.
Gij hebt daartoe nu de gelegenheid.
De medestanders van dit verzoek roepen wij op tot een
demonstratieve vergadering, waarvan tijd en plaats spoedig
worden bekend gemaakt.

Meermalen hebben wij er op gewezen, dat derge-
lijke officiële verzoeken geen zin hebben voor de
arbeiders. De belangstelling voor de rechtmatige
eisen van het personeel is een zaak van het per-
soneel zélf en kan niet overgelaten worden aan
de werkgever (de maatschappij), noch aan moder-
ne of confessionele verbondsbesturen!
Het personeel dient er dus rekening mee te hou-
den, dat het zélf actie zal moeten voeren voor
meer loon, temeer waar deze loonsverhoging wel
weer op de achtergrond zal geraken door het in
werking treden van de wettelijke regeling van kin-
derbijslag in Mei.
Vanzelfsprekend kan ook de HTM. zich hieraan
niet onttrekken. Maar dit behoeft voor het perso-
neel geen dooddoener te zijn om zich weer af te
laten schepen met een gratificatie van ƒ 2.50,
welke waarschijnlijk in de maak is.
De HTM. boert goed. Welke beletselen zijn er dan
voor het personeel, om door een krachtige actie
aanspraak te maken op de rechtvaardige eisen,
welke het leven stelt? Zo kan het niet langer!

H. v. d. S.
W I E R I N G E N
De cursusvergadering, gehouden 20 Maart, waar
kam. Albert de Jong het woord voerde over het
onderwerp „Hoe moet het nu?" mag als geslaagd
worden beschouwd. In een klaar en duidelijk be-
toog liet onze kameraad uitkomen de overeenstem-
ming van Napoleons tijd en de tegenwoordige.
Uitvoerig werd ingegaan op de houding van de zo-
genaamde democratische landen. Hun misdaden
jegens de slachtoffers van Franco. De behandeling
van de anti-fascistische Duitsers hier te lande en
de overgebleven vrijheden van ons (eigen) volk.
Dat in 1914 de oorlog uitbrak was niet het ergste,
zegt De Jong, immers alle socialisten hadden ge-
leerd, dat kapitalisme oorlog betekent. In 1914 ha'd-
den ze dus een prachtkans om het socialisme te-
genover het kapitalisme te stellen. Maar in 1914
telde de bakermat van het marxisme geen socia-
listen meer. Toen waren er alleen nog maar „Duit-
sers". De zondeval van het parlementair socialisme
begon in 1914 en zet zich in deze oorlog voort.
Nieuwe stromingen breken zich baan, de grote
lijnen volgend van het libertair socialisme. Als ons
de propaganda onmogelijk wordt gemaakt, zegt
kam. De Jong, ontwikkelt u dan, om goed voor-
bereid onze taak later te kunnen voortzetten.
Spreker getuigde van zijn optimisme voor de re-
volutionnaire mogelijkheden in de toekomst. Ruim
30 mensen luisterden met aandacht, waarvan enke-
len een vraag stelden, die voldoende werd beant-
woord.
Stellen wij uit naam van onze beginselen enige
vragen aan deze 30 mensen, voor zover ze niet
actief zijn. Vinden jull ie het geen tijd om de anti-
militaristische actie van de syndicalisten te steunen?
Waar zijn de tientallen libertairen, die een jaar of
drie geleden nog actief waren? Hebt gij reeds
veroverd, waar gij de propaganda voor hebt ge-
voerd? Kunt gij in het NSV. niets anders zien dan
een werklozenkas of een vakorganisatie? Lees dan
eens ons blad. En trejs met ons uit de rede van
kam. De Jong deze conclusie: Doorzetten, eens
gaat de lijn weer opwaarts. P. O.

Synd. Inkoop Coöperatie
De B r o e d e r b a n d
Kantoor: Plantage Middenlaan 38
Amsterdam-C Telefoon 5O524

In verband met een vermoedelijke verhuizing
uit het tegenwoordige pand, heeft ons be-
stuur besloten, de aanwezige voorraad manu-
facturen tegen inkoopsprijs te verkopen.

Er is nog een partij lakens a 150 cm. en
180 cm. breed. Verder nog een aantal cami-
sols en directoirs van prima kwaliteit. Geel
katoen, extra zwaar, 157 cm. breed. Uit-
stekend geschikt voor tenten.

Bovendien is het ons gelukt nog enige

WOLLEN DEKENS
te kopen. Afmeting 180 X 220, mooie des-
sins. Prijs ƒ 8.50. Maak van deze gelegenheid
gebruik en bezoek ons verkooplokaal, het-
welk is geopend 's Zaterdagsmiddags van 2
tot 5 uur. Het bestuur.
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Eind Maart verschijnt:
GÜSTAV LANDAUER:

Oproep tot Socialisme
Ned. vertaling M. Mok, met een voorwoord
van Henr. Roïand Holst en uitvoerige levens-
beschrijving door B. Reyndorp.

Landauers „Oproep tot Socialisme" is naar mijn
mening het belangrijkste van zijn agitatorische ge-
schriften. Geen ander is in zo hoge mate gelijktijdig
critisch en opbouwend en geen ander is met zulk
een vaart, met zoveel élan geschreven, overbruisend
van een zo grote en diepe bewogenheid."

Henr. Roïand Holst.

Ruim 200 pag., keurig verzorgd en gebonden
Voor VAU.-abonnees ƒ 1.44. Bestellingen bij:
Penningm.: Orteliuskade 10m, Amsterdam
West. Postgiro 330248.
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