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SV.-COHGRES
DE OPENINGSREDE VAN DE VOORZITTER

Kameraden! /.oals in de geschiedenis van de 19e
eeuw enkele jaartallen, b.v. 1815, 1848 en 1870,
sterk naar voren springen, zullen in de geschiede-
nis van de eerste helft der 20ste eeuw de jaartal-
len 1914, 1918 en 1939 een zeer bijzondere plaats
innemen, doordat zij van beslissende betekenis zul-
len blijken te zijn geweest voor de ontwikkelings-
geschiedenis der mensheid.
In 1914 toch brak in Europa een volkerenkrijg uit,
zoals de wereld die nog niet had gekend, die vier
jaar heeft geduurd, miHioenen jonge mannen het
leven heeft gekost en van nog meer millioenen het
bestaan heeft ontwricht. Toen in 1918 de vrede tot
stand kwam, kon men niet aannemen, dat de mens-
heid nogmaals in dezelfde waanzin zou terugval-
len, en ondanks het feit, dat erop werd gev/ezen
dat het verdrag van Versailles kiemen voor nieuwe
oorlogen bevatte, hield niemand ernstig 'met die
mogelijkheid rekening. Niemand - - behalve de
machthebbers, de bezittende klassen, die wel wis-
ten dat de oorzaken van de oorlog niet waren weg-
genomen. Men had Duitsland ontwapend, maar de
democratische staten van West-Europa. die de oor-
log waren ingegaan onder de leuze: algemene ont-
wapening, hielden na de overwinning hun bewape-
ning niet alleen intact, maar breidden deze zelfs
langzamerhand uit. In Duitsland, met zijn 70 mil-
lioen inwoners, moest, dit wel leiden tot het op-
komen van een revanchegeest, waardoor de reac-
tionnaire bewegingen werden versterkt. Ten slotte
is het Hitler gelukt een groot deel van het duitse
volk achter zich te krijgen, en toen hij in Maart
1933 een greep naar de macht deed, ontbraken de
krachten om dit te verhinderen. Vanaf dat ogenblik
bevond Europa zich op weg naar een nieuwe oor-
log. In 1935 maakte Duitsland bekend, dat het een
grote militaire luchtvloot had gebouwd en voerde
het de militaire dienstplicht in, in 1936 gaf Hitler
bevel tot de bezetting van het Rijnland.
Niet alleen Duitsland trachtte de gevolgen van 1918
weg te wissen, ook andere landen trachtten te krij-
gen wat ze zich te kort gedaan achten. Italië begon
een oorlog tegen Abessinië. De sancties van de Vol-
kenbond, op welk vredesinstrument Abessinië een
beroep deed, liepen op niets uit, omdat aan de oor-
log geld te verdienen was, zodat Italië alles kon
krijgen wat het nodig had om de oorlog te winnen.
18 Juli 1936 wagen de fascisten in Spanje een
staatsgreep, die stuit op het verzet der spaanse
arbeidersklasse, zodat een burgeroorlog ontstaat,
die in 1939 is geëindigd met een overwinning van
Franco. Dank zij de non-interventiepolitiek van
Leon Blum konden Hitler en Mussolini de spaanse
fascisten steunen zoveel zij wilden, terwijl het pro-
letariaat van Europa de spaanse arbeidersklasse
in de steek liet. Begin 1939 beëindigt de val van
Barcelona de burgeroorlog in Spanje en vanaf dat
ogenblik neemt de ontwikkeling in Europa een
tragische wending.
De bewapening was overal tot het uiterste opge-
voerd en slechts een kleine vonk was nodig om de
wereldbrand te doen ontstaan. In Maart 1938 was
Duitsland ertoe overgegaan, Oostenrijk te annex-

TWEE PROTESTEN
Het congres van het Nederlands Syndicalistisch Vak-
verbond, op 6 en 7 April 1940 te Amsterdam,
protesteert tegen het feit, dat dit Vakverbond in de
hoofdstad van het land zijn congressen niet meer in
het openbaar kan houden en dat de politie het recht
neemt de mandaatkaarten der congresbezoekers te
controleren.
Deze maatregelen, welke niet gelden voor de kerken
en voor de meeste andere organisaties, plaatsen be-
paalde Nederlanders en bepaalde organisaties buiten
de wet en zijn mitsdien een aanfluiting van de de-
mocratie.
Het overleveren van bepaalde organisaties aan de wil-
lekeurige beslissingen van het uitvoerend gezag ver-
laagt het „democratische" Nederland tot het peil van
een achterlijke Balkan-staat.
Het congres van het Nederlands Syndicalistisch Vak-
verbond, op 6 en 7 April te Amsterdam,
protesteert dat in een tijd, waarin het militarisme
dagelijks slachtoffers maakt, millioenen naar het leven
staat en Europa te gronde dreigt te richten,
de straffen der dienstweigeraars zijn opgedreven,
en anti-militaristen, zoals o.a. de dames Nauta en
Burgerjon, in voorarrest worden gehouden, ofschoon
volstrekt niet vaststaat, dat zij de wet hebben over-
treden.

eren; daarna is Tsjecho-Slowakije aan de beurt. In
September 1938 kan men de comedie van Mün-
chen aanschouwen: om Tsjecho-Slowakije, verze-
keren vertegenwoordigers van vier staten, zal geen
oorlog worden gevoerd. Sudetenland wordt van
Tsjecho-Slowakije afgescheiden. In Maart 1939
wordt definitief een einde gemaakt aan het zelf-
standige bestaan van dit land. In April volgt de be-
zetting van Albanië door Italië.
Op l September valt Duitsland Polen binnen, Rus-
land valt Polen van de andere kant aan, 3 Septem-
ber verklaren Frankrijk en Engeland de oorlog aan
het Duitsland van Hitler. En vanaf dit ogenblik zit-
ten wij weer in een wereldoorlog.
Wij moeten erkennen, dat wij hadden verwacht
dat de oorlog zich anders zou ontwikkelen dan wij
dit in de laatste zeven maanden hebben gezien.
Algemeen had men verwacht, dat Duitsland door
bliksemsnelle doortochten door andere landen een
spoedig einde zou trachten af te dwingen. Intussen
is niemand in staat aangaande het verdere verloop
van de oorlog voorspellingen te doen, maar „in
ieder geval, de oorlogsmachine draait, en zal blij-
ven draaien tot het bittere einde, tenzij —• en ik
geloof vandaag de dag nog niet aan dit tenzij -
de arbeiders eindelijk tot het inzicht komen dat zij
het zijn die een einde zullen moeten maken aa;i
de oorlog."
Nog altijd laten de volkeren over oorlog en vrede
beslissen door de diplomatieke kopstukken en de
bezittende klassen, en zo lang dat zo blijft, is niet
te verwachten dat de oorlog tot het verleden zal
gaan behoren. In de jaren 1917—1919 heeft het een
ogenblik geschenen, alsof de arbeidersklasse zelf
de lijnen zou gaan uitstippelen, waarlangs de ge-
schiedenis zich moest ontwikkelen. Velen hebben

van Rusland grote verwachtingen gekoesterd, van-
daag de dag moet worden vastgesteld, dat Sovjet-
Rusland zich hoe langer hoe meer is gaan ontpop-
pen als een imperialistische macht, die de doelein-
den van het oude tsarenrijk nastreeft, gezien het
feit, dat eind 1939 Letland, Estland en Litauen tot
vazalstaten zijn gemaakt en Rusland er niet voor is
teruggedeinsd Finland, met zijn 4J/£ millioen men-
sen, binnen te vallen, zogenaamd ter beveiliging
van Leningrad.
De principiële tegenstellingen tussen de democra-
tische en de totalitaire staten zijn snel bezig te ver-
dwijnen, of kan iemand een land aanwijzen in
Europa, waar nog dezelfde democratische vrij-
heden bestaan als tien jaar geleden? In Frankrijk
is geen sprake meer van democratie, Engeland
gaat bedenkelijk de weg op van de totalitaire staat.
Ook in Nederland en België is practisch weinig
meer van de democratie over en dat ligt voor de
hand, want de ontwikkeling kan in deze landen
niet anders zijn dan ze in Duitsland en in Italië is
geweest. En bovendien, als men de oorlog wil win-
nen, is dat alleen mogelijk door het instellen van
de totalitaire staat.
Ik noemde ook Nederland bij de democratische
staten. Wij moeten vaststellen, dat het sinds het
laatste congres van het NSV. met de democratie
in Nederland steeds bergafwaarts is gegaan, zodat
men zich afvraagt, of het nog wel juist is te spre-
ken van een democratisch Nederland. De sterke
man Colijn heeft plaats moeten maken voor de
minder sterke man De Geer, die echter even goed
als Colijn de manier verstaat, waarop hij de neder-
landse arbeidersklasse aan banden moet leggen.
Beschamend is het, dat op het ogenblik achter de
regeringstafel niet alleen vertegenwoordigers heb-

ben plaats genomen van de bezittende klassen in
Nederland, maar ook van dat deel der arbeiders-
klasse, dat zijn stem uitbrengt op de SDAP. en be-
weert 25 pet. van de bevolking achter zich te heb-
ben. Wij moeten vaststellen, dat sinds het ogen-
blik dat enkele sociaal-democratische Kamerleden
werden gepromoveerd tot minister, er geen einde
is gekomen aan de reactie in Nederland, maar deze
integendeel hand over hand toeneemt.
Nu het tiende congres van het NSV. in deze om-
standigheden bij elkaar is gekomen, is het goed,
dat men zich bewust is van de ernst der tijden, die
ernstige discussies wettigt en ernstige besluiten
noodzakelijk maakt. Zonder aan de activiteit van
bepaalde personen en afdelingen te kort te doen,
kan toch worden vastgesteld dat de activiteit over
het algemeen genomen groter had kunnen zijn
dan zij op het ogenblik is. De arbeiders moeten
zich hoeden voor een soort defaitisme, het gevoel
dat het toch niet meer geeft en dat de strijd voor
een betere wereld voorlopig maar uitgesteld moet
worden.
Niets is bedenkelijker dan deze houding. Juist nu
allerwege gevaren de arbeidersklasse in Nederland
bedreigen, moet deze zich meer dan ooit bewust
zijn van haar historische taak. Nog is het mogelijk
in Nederland iets te doen — laat men zich later
niet moeten verwijten dat men de tijd, dat men kon
werken, heeft verzuimd. Laat ook dit congres zich
bewust zijn van zijn taak, de bewustmaking van
het nederlandse volk en het leggen van de grond-
slagen, waarop later een nieuwe wereld kan wor-
den opgebouwd, zodat én het bestuur, én de leden,
door dit congres worden opgewekt om met nieuw
élan de strijd te voeren voor het revolutionnaire
syndicalisme.

OVERZICHT VAN DE CONGRESBESPREKINGEN
Zaterdag te ruim twee uur opent kam. J. Lambo,
de voorzitter van het NSV., het congres. Het ver-
slag van zijn rede is als hoofdartikel in dit nummer
afgedrukt.
Bij de aanvang van het congres waren 7 SAS.-sen,
6 federaties, 33 plaatselijke organisaties en de
LSVB. vertegenwoordigd, later waren er 9 SAS.-
sen, 7 federaties en 38 plaatselijke organisaties.
Ingekomen waren de volgende begroetingen:

STOCKHOLM, 3 April 1940.
Aan het Congres van het NSV. te Amsterdam.

Waarde Kameraden!
Wij hebben de beschrijvingsbrief voor uw congres, alsmede
de Officiële Verslagen van l September 1938 tot 31 De-
cember 1939 en ook de uitnodiging tot bijwoning van uw
congres ontvangen.
Wij betreuren het, dat het ons onmogelijk is, een vertegen-
woordiger van de IAA. uw congres te doen bijwonen. Fi-
nanciële en andere moeilijkheden beletten het ons.
Wij willen u echter langs deze weg onze solidaire groeten
zenden. Tegelijkertijd spreken wij de hoop uit, dat de door
uw congres te nemen besluiten het NSV. en daardoor ook
de IAA., zullen versterken.
Meer dan ooit komt het er thans op aan, schouder aan
schouder te blijven staan en met alle kracht voor de re-
volutionnaire syndicalistische beweging te strijden. In een
wereld vol oorlog en reactie mogen wij onze plicht geen
ogenblik verzuimen en in ons streven en onze strijd voor
het vrijheidslievende socialisme, geen ogenblik wankelen.
Ondanks alles zullen wij overwinnen, want onze denkbeel-
den hebben, in tegenstelling tot zovele andere, geen bank-
roet gemaakt. Onze principiële grondslag is solide ge-
fundeerd en krachtig zijn de richtlijnen voor onze strijd.
Het is onze taak, het wereldproletariaat voor onze denk-
beelden te winnen.
Aan de arbeid, op voor de propaganda en de strijd ten
gunste van het revolutionnaire syndicalisme!
Leve het NSV.!
Leve de IAA.!

Met solidaire groeten,
Het Secretariaat der IAA.,
(w.g.) JOHN ANDERSSON.

ANTWERPEN, 5 April 1940.
Waarde strijdmakkers,
Het congres van het NSV. wordt in een zeer gevaarlijke
tijd gehouden. Niet alleen dat twee concurrerende belangen-
groepen binnen het kapitalisme naar het oorlogswapen heb-
ben gegrepen, de ene tot behoud, de andere tot verove-
ring van grondstoffen en macht, maar: er is geen sterke
rechter, welke deze struikrovers ter verantwoording roepen
kan!
Zo zien wij weer de schaddaad plegen, dat de eeuwenlang
bestolen en verdrukte proleet bedrogen wordt en zich leent
om op te treden in de rol van held, bereid te sterven voor
. . . .de belangen van zijn vaderlandse meesters. Gevaarlijk
is deze tijd vooral, omdat: de leiders der arbeidersbeweging
zich gelijk lieten schakelen met de staatsstructuur en de
organisaties, partijen en vakbonden tot instrumenten maak-
ten van het kapitalistische stelsel.
Een ander gevaar dreigt! Heeft de sociaal-democratische ar-
beidersbeweging haar historische roeping verwaarloosd en
haar plicht verzaakt, zij bezit zelfs op heden niet meer
de geestelijke kracht tot herstel, tot leiding geven aan de
economische organisatie, welke straks, na de oorlog, moet
komen!
Het kapitalisme heft nu reeds de leuze aan: Naar een
nieuwe wereld. Wéarop deze zal gegrondvest zijn? Met
welke economische organen zij zal werken? Hoe het juri-
disch systeem er uit zal zien en welke moraal zal gelden?
Over dit alles wordt niet gesproken!
En toch is het de eerste vereiste van raadgevers, leiders en
wegbereiders, dat zij duidelijk en klaar den volke kond
doen, op welke wijze en met welke organen zij deze nieuwe
wereld mogelijk willen maken.
Een organisme, steunend op diefstal, roof en moord, is in
tegenstelling met elke geestelijke opbouwende stroming;
is in tegenstelling met de kern van alle godsdiensten en
evenzeer met de moraa! van de vrijdenkers.
Geestelijke betrachting en materiële werking staan tegen-
over elkaar in voortdurende botsing. En waar elk hoger
streven van de Mens gericht is naar harmonie tussen gees-
telijk verlangen en materiële werking, daar zal een revo-
lutie onvermijdelijk, ook na deze oorlog, plaats vinden.
Groot is dus het gevaar, dat de massa zich andermaal laat
misbruiken door nieuwe (andere) leuzen. Laten wij ons
deze toestand goed voor ogen stellen: Daar is het kapitalis-

Onze Eén-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.

me met zijn apparaten, waaronder wij jarenlang leden en
leefden; het lokt en belooft: een nieuwe wereld, maar het
eist eerst volledige overgave, het offer, en daarna . . . . alles
vaag. Daar is de sociaal-democratischebeweging, ontzield,
gedegradeerd tot knecht der kapitalistische machten. Daar
is het bolsjewisme met zijn dictatuur en de de persoonlijk-
heid vernietigende staat. En daar zijn wij, revolutionnaire
syndicalisten en anarchisten.
Het volk wordt straks voor de keuze geplaatst: modern
kapitalisme, bolsjewisme onder het mom van communisme,
of syndicalisme. Sterk én machtig is het kapitalisme; niet
te onderschatten is de macht van het bolsjewisme. En wij?
Zijn wij klaar voor onze taak?
Is het ons duidelijk hoe p r a c t i s c h de bedrijfsfederaties,
landelijk en internationaal, hun taak moeten volbrengen?
Zullen wij de organisatie van de Raden, in elke gemeente
en het land, met internationale verbondenheid kunnen in-
richten? Is het ons duidelijk, hoe de werking zijn zal voor
verdeling in onze coöperaties?
Kameraden, aanwezig op dit congres van het NSV., weest
u bewust van de ernstige tijd, waarin wij leven!
De mensheid staat op een keerpunt.
Als wij niet bij machte zijn, leiding te geven aan de bin-
nenlandse en internationale organisatie van voortbrengst en
verdeling, met de honderd en één vragen daaraan verbon-
den, dan hebben wij de strijd bij voorbaat verloren, en zul-
len wij ons andermaal moeten inrichten op aanklacht en
verzet . . . .
Bedenkt dat slechts doelbewuste durvers en doeners het
oude kunnen slopen en het nieuwe bouwen.
Al kunnen wij in persoon niet op uw congres aanwezig
zijn, in gedachte zijn wij bij u en vragen: Laat elke fede-
ratie, elk SAS. onmiddellijk aan de arbeid gaan om op het
grote vraagstuk van heden een antwoord te geven: Wat
zullen wij morgen doen?
Wij hier in België, een klein, heel klein groepje van syn-
dicalisten, werken onverpoosd met alle middelen en krach-
ten, waarover wij beschikken. Denkt niet dat wij zonder
invloed zijn, o neen! Denkt niet dat ons practisch werken
geen nut heeft! De ingewijden zullen u het tegendeel kun-
nen bewijzen. Wij geven alleen onze bescheiden krachten
aan de propaganda voor de samenleving van morgen.
Het resultaat?
Wij weten het niet, maar werken onverpoosd.
Zeer zeker zal de uitslag van land tot land verschillen, zal
Nederland door zijn talrijker schare van leden een beter
resultaat kunnen boeken, maar wij zullen niet wanhopen.
Elk doe zijn plicht met de beschikbare middelen ter plaatse
op zijn tijd.
Mochten velen, die ROND het NSV. staan, het grote gewich-
tige uur begrijpen, en IN het NSV. treden tot samenwerken
en strijden voor het komende, veel hadden wij gewonnen,
en véél leed zou ons allen worden bespaard!
In gedachte en in strijd één met u,

Het Syndicalistisch Verbond België: PEETERS, NIJSEN,
ROSSEAÜ.

Uit Stockholm, Oslo en Kopenhagen waren be-



groetingstelegrammen ingekomen van de zweedse,
noorse en deense syndicalisten.
Ook was ee.n begroeting van kam. M. Dijkstra ont-
vangen, die sedert 1928 de NSV.-congressen heeft
bijgewoond, doch nu verhinderd was doordien hij
in het Binnengasthuis is opgenomen.
Het verslag van het secretariaat en het bestuurs-
beleid werden goedgekeurd, evenals het verslag
van de penningmeester. De voorzitter bracht daar-
op een woord van hartelijke dank aan kam. Vonk,
die het ondergaan van een noodzakelijke operatie
heeft uitgesteld om op het congres aanwezig te
kunnen zijn.
Ook het beleid van de redactie en het verslag van
de administratie van De Syndicalist werden goed-
gekeurd. Bij het laatste kon de verheugende mede-
deling worden gedaan, dat de financiële toestand
van ons orgaan thans van dien aard is, dat op de
huidige basis kan worden voortgewerkt, zonder dat
de vrees voor een onverwacht groot tekort behoeft
te bestaan. De vraag, of met de op 8 Mei 1938 ge-
nomen financiële maatregelen kan worden vol-
staan, een vraag die op ieder congres onder het
oog moet worden gezien, kon dus zonder meer
bevestigend worden beantwoord.
Het verslag van het brochuredepót werd goedge-
keurd, waarna de aandacht werd gevestigd op de
uitgave van Landauers „Oproep tot Socialisme"
door de VAÜ. (Boeroestraat), welke door ons bro-
churedepót tegen verlaagde prijs voor NSV.-leden
verkrijgbaar zal worden gesteld.
Tot redacteur van De Syndicalist werd kam. P.
Wiegman benoemd, nadat de candidaten Madlener
en Schweitzer waren teruggenomen.
De verslagen der verschillende commissies werden
eveneens goedgekeurd. Tot leden van de Jeugd-
commissie werden benoemd de kameraden C. J.
de Groot en J. Verel, terwijl kam. C. Schnitzler
werd herbenoemd. Tot plaatsvervangend lid van de
Geschillencommissie redactie De Syndicalist werd
kam. N. Meijer benoemd. Overigens kwam in de
samenstelling der commissies geen verandering.
Het voorstel van Kleding Den Haag om kam. Lam-
bo te verzoeken zich als voorzitter herkiesbaar te
s'ceilen werd aangenomen met 15 tegen 14 stem-
men en 9 stemmen blanco. Kam. Lambo verklaar-
de daarop, dat deze stemmenverhouding hem geen
aanleiding gaf, aan het verzoek te voldoen.
Kam. J. Nieuwenhuyse werd daarop bij enkele can-
didaatstelling benoemd verklaard tot voorzitter van
het NSV.
Eveneens bij enkele candidaatstelling werd kam.
P. Wiegman benoemd verklaard tot secretaris. In
de hierdoor ontstane vacature-Wiegman werd bij
enkele candidaatstelling benoemd verklaard kam.
D. C. de Jong.
Voorts werden bij enkele candidaatstelling tot lid
van het NSV.-bestuur verkozen verklaard de kame-
raden G. ten Vaanholt en J. Wolthuis. Ter vervul-
ling der laatste vacature (vacature Diederik) is een
schriftelijke verkiezing noodzakelijk met als can-
didaten de kameraden M. Boellaard, B. Schuur en
A. Schweitzer.
Op Zaterdagavond werden door kam. Madlener de
films vertoond van het NSV.-kamp 1938 te Hilver-
sum en van het OJP.-kamp en de NSV.-landdag te
Zeist in 1939.
De voorstellen tot uitbreiding van De Syrtdicalist en
tot verandering van drukker werden verworpen.
Voorstel 2 van Wieringen werd teruggenomen na
de mededeling, dat de bestaande bepaling wordt
opgevat in de geest als door Wieringen gewenst
wordt.
De voorstellen 3 en 4 van het NSV.-bestuur werden
goedgekeurd.
Voorstel 5 van Bouwvak e.a. te Groningen werd
aangenomen, zodat alle afdelingen van bij het NSV.

aangesloten federaties zich bij het SAS. ter plaatse
moeten aansluiten. Een eveneens aangenomen
amendement van het NSV. regelt hetgeen er ge-
beuren moet bij een eventueel geschil tussen een
SAS. en een aangesloten organisatie.
Het voorstel tot instelling van een jeugdfonds werd
verworpen, terwijl voorstel 8 wegens gebleken
practische bezwaren werd ingetrokken.
Na bespreking werd het Kaderrapport in handen
gesteld'van het NSV.-bestuur ter uitvoering voor
zover dit practisch mogelijk is.

Op voorstel van SAS. Den Haag werd besloten voor
1941 een NSV.-kalender uit te geven.
Als plaats voor het volgende congres werd Amster-
dam aangewezen.
Op de laatste zitting van het congres hield kam.
O. Vonk een inleiding over Collectieve Arbeidscon-
tracten, die door een uitvoerige discussie werd ge-
volgd.
Voor het overige verwijzen wij naar het officiële
verslag, dat later in De Syndicalist zal verschijnen.

DE MINISTERS WISSELEN
HET FASCISME BLIJFT DREIGEN
Voor de tweede maal binnen vijf en twintig jaar
leven wij in oorlogstijd en dit keer heet het, dat
de democratie moet worden verdedigd tegen de
dictatuur, dat een einde moet worden gemaakt
aan de aggressie-neiging van de absolutistisch ge-
regeerde landen en dat het internationaal rechts-
besef moet worden hersteld.
Over de voosheid van deze leuzen, die in wezen
evenveel leugens betekenen, willen wij het thans ,
niet hebben, maar wij stellen vast, dat alle verschil
in regeringsvorm te spijt, de ontwikkelingsgang,
van het kapitalisme nu eenmaal medebrengt, dat
overal ter wereld de staatsbemoeiingen om zich
vreten tot er ten leste niets meer overblijft, waar-
mede de staat zich niet in een of andere vorm
bemoeit.
De landen, waar dit proces het verst is gevorderd,
hebben de dictatuur ook als uiterlijke organisatie-
vorm aanvaard, en in de landen waar men zover
nog niet is, is men hard bezig onder het mom van
ordening, crisis-maatregelen of oorlogswetgeving
dezelfde practijken in toepassing te brengen.
Velen, ook in onze rijen, zijn de mening toege-
daan, dat het tot op zekere hoogte nog een geluk
is, dat Nederland tot de laatste categorie behoort
en zonder over de juistheid van dit standpunt te
willen-twisten, willen wij vaststellen, dat indien dat
zo is, het zeker onze plicht is te waarschuwen
voor en stelling te nemen tegen alle maatregelen,
die er op wijzen, dat men ook in Nederland bezig
is, misschien zelfs in naam van de democratie,
fascisme of nationaal-socialisme in te voeren. Met
andere woorden, indien het een geluk mag heten,
dat wij in Nederland nog over enige vrijheid van
beweging kunnen beschikken, dan zullen wij deze
bewegingsvrijheid allereerst moeten gebruiken om
alles wat deze bewegingsvrijheid op cultureel, zo-
wel als op economisch gebied bedreigt, te bestrij-
den.
Met voldoening kunnen wij er op wijzen, dat
onze beweging, hoe gering in omvang zij ook
moge zijn, in dit opzicht haar plicht heeft gedaan
en dat onzerzijds menig symtoom van deze ver-
fascisering van ons land werd aangeduid en be-
streden.
Een goed voorbeeld daarvan is onder meer het
wets-ontwerp tot verplichte werkloosheidsverzeke-
ring van ex-minister Romme. i
In een oplaag van 13000 exemplaren is de uitste-
kende uiteenzetting over de werkelijke betekenis
van deze wet in de brochure „Pas op voor Romme"
onder de aandacht van de arbeiders gebracht en
wij twijfelen er niet aan, dat dit zijn nut heeft ge-
had. Wie echter menen zou, dat met het aftreden
Van deze roomse bewindsman voor Sociale Zaken,
ook het gevaar dat met dit wetsontwerp de arbei-
dersklasse bedreigde, verdwenen zou zijn, vergist
zich. En wie menen zou, dat nu Sociale Zaken in
handen is van een sociaal-democratisch bewinds-

man, er ook socialistische maatregelen genomen
zouden worden, vergist zich nog meer.
Het is nu eenmaal een feit, dat de behoeften van
het kapitalisme in dit opzicht meer de toon aan-
geven dan de opvattingen van de ministers, aan-
gezien deze tenslotte niets meer zijn dan de zet-
bazen van de heersende klasse. Natuurlijk is het
niet zo, dat men de ministers nu maar eenvoudig-
weg kan commanderen deze of gene maatregel
te treffen om aan bepaalde behoeften van het
kapitalisme tegemoet te komen. Dat zou trouwens
ook al te simpel zijn en indien een zogenaamd
democratisch land aldus geregeerd werd, zou de
brede massa dat spel te gemakkelijk kunnen door-
zien dan dat het lang gespeeld zou kunnen v/or-
den. Maar wat niet openlijk kan, kan wel langs
indirecte weg, en zo zijn er vele mogelijkheden
door middel waarvan groot-industriëlen, bankiers,
geidmagnaten, groot-grondbezitters en handels-
directeuren hun invloed doen gelden.
Zij maken daartoe een dankbaar gebruik van de
pers en hebben voor het overige hiervoor ook hun
organisaties. Er is een tijd geweest dat b.v. De
Telegraaf een rubriek had, getiteld „Grote Neder-
landers in hun werkkamer", en daarin regelmatig
interviews bracht van leiders van handel en indus-
trie, waarin deze hun meningen inzake allerlei
problemen naar voren brachten en zo de publieke
opinie beïvloedden. Ook het beroemde of beruchte
manifest "der „negen", waarin gewezen werd op
het feit, dat men in Nederland op veel te grote
voet leeft en zonder het omlaag brengen van het
levenspeil der arbeiders geen welvaart te verwach-
ten zou zijn, is hiervan een duidelijk voorbeeld.
De verschillende redevoeringen, gehouden door de
voorzitters van de Kamers van Koophandel, van
het Verbond van Werkgevers etc. worden eveneens
voor dit doel gebruikt en er is werkelijk voor de
belangstellende krantenlezer wel enig verband te
bespeuren tussen al deze uitgesproken wensen en
de daarop volgende daden van onze verschillende
regeringen. Verschillende regeringen, omdat na-
tuurli jk de groep, die op een bepaald moment
het meest in de melk te brokken heeft, ook de
meeste invloed heeft op het samenstellen van het
kabinet en er tussen deze groepen altijd belangen-
tegenstellingen bestaan, die in de kabinetscrisissen
worden uitgevochten.
Zo moet de jongste kabinetscrisis worden gezien
als een overwinning van de industriële groep op
de koloniale- en handelsgroep.
Het zou binnen het kader van dit artikel te ver voe-
ren, op de oorzaken van de jongste kabinetscrisis
verder in te gaan, maar gezegd kan worden, dat
het huidige kabinet een overwinning voor de in-
dustriële groepering in Nederland is, terwijl dit
voor de reeds vele jaren de overhand gehad heb-
bende koloniale en overzeehandel-groepering een
roemloos einde betekende.

Geen wonder dus, dat deze industriële groep thans
nadrukkelijk van zich doet spreken. De organisa-
tie, waarin deze groep zich als het ware concen-
treert, is de Nederlandse Maatschappij voor Nijver-
heid en Handel, waarin vroeger figuren als mr. dr.
Zimmerman en Van de Mandele een grote rol
speelden.
Tegenwoordig schijnt de eerste viool in dit orkest
van prominenten toevertrouwd te zijn aan een ze-
kere jhr. ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, een man
van wie Bart de Ligt reeds jaren geleden zegde,
dat hij, juist als een der vertegenwoordigers van
de naar nieuwe uitbuitingsmogelijkheden uitziende
industriële groep, voor ons gevaarlijker nog was
dan Colijn.
De Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en
Handel nu, heeft het nuttig geoordeeld, het vraag-
stuk, dat bij de jongste kabinetscrisis zo'n beslis-
sende rol heeft gespeeld en over welks oplossing
ex-minister Romme met zijn „arbeidsdienstboek-
je" zoveel stof heeft doen opwaaien, in handen te
stellen van een speciale studie-commissie, waarvan
genoemde jhr. ir. Van Lidth de Jeude voorzitter
is. Enige tijd geleden is deze commissie met haar
rapport gereed gekomen en nadat dit rapport door
het hoofdbestuur in hoofdtrekken is aanvaard, is
het aan de minister van Sociale Zaken officieel
aangeboden.
Zo iets doet men natuurl i jk niet zonder reden. Men
wil hiermede als het ware onomwonden te kennen
geven wat men van deze bewindsman verwacht.
Het zou te ver voeren, indien wij thans nog de fei-
telijke inhoud van dit rapport aan een uitvoerige
bespreking zouden onderwerpen. Wij stellen ons
derhalve voor, hierop in een volgend artikel terug
te komen en willen nu eindigen met de opmerking,
dat door deze minister reeds voor een groot ge-
deelte in practijk is gebracht, wat zijn voorganger
ten aanzien van de jeugd heeft willen doen.
Weliswaar is de „conduite-staat" of het „staat-van-
dienst-boekje", door Romme ontworpen, nog geen
werkelijkheid, maar datgene wat minister Van den
Tempel er voor in de plaats heeft gesteld, is naar
onze mening niet minder gevaarlijk.
Men is n.l. thans reeds doende in verschillende
gemeenten een afzonderlijke dienst in het leven
te roepen voor de werkloosheidsbestrijding onder
de jeugd en wil daartoe overal een speciale ambte-
naar aanstellen, die behalve als bemiddelaar, ook
als een soort vaderlijke vriend de jeugd met raad
en daad op het gebied van te volgen cursussen,
werkkampen etc. bij kan staan.
Van de werkloze jeugd moet verder een kaartsys-
teem worden gemaakt, waarop alle gegevens moe-
ten worden vermeld, die minister Romme in het
staat-van-dienst-boekje had willen opnemen.
Welk verschil heeft dit systeem nu met hetgeen
Romme voorstond? Naar onze mening alleen een
nadelig verschil, omdat de betrokkenen nu zelf niet
weten kunnen wat er over hen gerapporteerd wordt
en zij daardoor in nog ernstiger mate kunnen wor-
den gedupeerd. Ook kunnen wij ons niet voorstel-
len welk voordeel de jongere werklozen zelf van
deze registratie zouden hebben. Wat deert het hun,
of er al of niet een overzicht van het aantal over-
complete werkkrachten is? Wordt hun kans op
plaatsing daardoor groter? Krijgen zij daardoor
meer bestaanszekerheid? Wij menen van niet. Voor
de directies van de bedrijven, voor de grote en klei-
nere bazen daarentegen, is deze registratie van
grote waarde. Niet alleen dat zij op deze wijze
meer keuze hebben en dus goedkopere krachten
zullen kunnen vinden, ook ten aanzien van het
karakter, de geestesgesteldheid, de politieke ont-
wikkeling zullen zij, dank zij deze registratie, in-
zicht krijgen.
Zo moeten wij dan vaststellen, dat door deze maat-

BEDREIGD MET ONDERGANG
DOOR P. DEKKER
DE WANKELE ECONOMISCHE POSITIE DER
LANDARBEIDERS, LAND- EN TUINBOUWERS
In twee voorgaande feuilletons werd een artikel ge-
publiceerd over de toestand der boeren en tuin-
ders, waarvan hier het slot volgt. Daarbij werd uit-
gegaan van het standpunt, dat de arbeid der boe-
ren primair is voor een goede functionnering der
maatschappij. Dat het normaal is, dat de boer door
middel van zijn arbeid komt tot een redelijke be-
hoeftenbevrediging. Daarbij werd niet uitgegaan
van de belangrijkheid door omvang der bedrijven,
doch van het aantal bij het productieproces betrok-
ken mensen.
Aan de hand van divers cijfermateriaal bleek dat
de economische positie sterk geschokt was en van
een bevrediging der behoeften, ondanks inspan-
nende arbeid van de boer en zijn gezin, geen
sprake was. Dat, zonder uitkering van steun, een
dragelijk bestaan zelfs totaal ondenkbaar zou zijn.
Maar tevens, dat de economische verhoudingen
der bestaande kapitalistische maatschappij zich zo-
ver gewijzigd hebben, dat met handhaving der
zware kapitaalslasten en de internationale verhou-
dingen op economisch gebied een lonende arbeid
uitgesloten is. En hierdoor een bevolkingsgroep
met ondergang bedreigd wordt. Het slot van het
artikel belicht de wezenlijke verhoudingen nog eens
opnieuw.

MESTVA ALT-PRODÜCTIE
In verhouding tot de twee voorafgaande jaren, gaf
1938 een beduidende stijging der veilingomzetten-
van groenten en f rui t te zien, welke echter in 1939
weer sterk terugliep. De N.R.Ct. van 30 December
1939 stelt aan de hand der veilingomzetten vast,
dat voor het Westland alleen dit ongeveer 4 mil-
lioen minder zal zijn dan in 1938. Een duidelijk
bewijs dat het bergafwaarts gaat.
Het autarkisch streven van Duitsland na de oor-
logsverklaring op de voet gevolgd door Engeland,
de twee belangrijkste afnemers der land- en tuin-
bouwproducten van Nederland, zijn oorzaak dat er
voor de voortgebrachte producten geen plaats meer
is. Alle krachten van deze en andere landen zijn
geconcentreerd om het te doen met eigen hulp-
bronnen. De exporten zo hoog mogelijk op te voe-
ren, niet meer te kopen dan strikt noodzakelijk is,
om al het vrij komende kapitaal voor de oorlog

te reserveren. In Duitsland is dit streven reeds lange
jaren gaande. Een kristallisatie hiervan vindt men
in het beeld van de volgende hoeveelheden doorge-
draaide groenten in 1938:
Komkommers . . 12508 st. (uitgedrukt in 1000-tallen).
Andijvie . . . . 2795 „
Bloemkool . . . 8493 „
Sla 27770 „
Knolselderij . . . 1254 „
Sluitkool . . . . 23398 kilo's
Tomaten . . . . 13545
Spinazie 2714
Postelein . . . . 633
Augurken . . . 4 5
Kroten . . . . 326
Kruisbessen . . . l
Princessebonen . . 318
Snij- en Spekbonen 1965
Prei 206 bos
Bospeen . . . . 136

Behalve de hierboven vermelde hoeveelheden, ble-
ven in 1938 nog 1.345.000 kilo andijvie, 370.000 kilo
sla onverkocht. (Zie het Jaarboek van het Centraal
Bureau van de veilingen in Nederland 1938, pag.
27).
De nederlandsê tuinbouwproductie is voor een ze-
ker deel mestvaaltproductie geworden. Kostbaar
voedsel, waar hier en over de grens duizenden
behoeftigen naar snakken, wordt weggeworpen,
gebruikt voor veevoeder en gedeeltelijk aangewend
voor werklozen.

EEN RAMP
De kapitalistisch-economische basis wordt steeds
meer tot een ware ramp voor de maatschappij. De
beste producten door de tuinders voortgebracht,
komen niet bij hen die ze nodig hebben. Evenmin
kan de tuinder en zijn gezin met inspanning van
al zijn krachten slagen om een bestaan te ver-
overen.
Immer meer bedrijfstakken worden door dit vast-
lopende economische systeem getroffen. Na de
catastrofe van September j.l. is daar onmiddellijk
aan toegevoegd de groep van bloembollenkwekers.
In een aares van de Kamer van Koophandel te
Haarlem, waarin om steun gevraagd wordt, heet
het: „Na de inkrimping van het tulpen- en hyacin-
then-areaal met niet minder dan 50 pet., verkeren
de kwekers over de gehele linie in grote moei-
lijkheden,
hiet alleen is een belangrijke werkgelegenheid ver-

dwenen, doch voor velen is het onmogelijk om de
vaste lasten, welke op het bedrijf drukken, te vol-
doen, nu dit op zo rigoreuze wijze is ingekrom-
pen." (zie N.R.Ct. 2-11-'39).
Het zou niet moeilijk zijn om meerdere gegevens
te publiceren die een fel licht werpen op de toe-
stand van het moment.
Men denke hierbij aan de afgesneden uitvoer van
de aalsmeerse seringentrekkers. Maar de boven
vermelde gegevens zijn voldoende om een mening
te vormen. Bovendien vraagt de grootste groep van
landbouwproducenten onze aandacht.

DE LANDARBEIDERS
Dat deze eveneens getroffen worden door de eco-
nomische crisis van structurele aard is begrijpelijk.
En dat zij daarbij afglijden naar de groep der ge-
declasseerden ligt eveneens voor de hand voor
ieder die de zelfhandhavingsdrang der kapitalisti-
sche bedrijven kent. Déze handhaving voltrekt zich
niet alleen ten koste van de boeren en tuinders,
maar evenzeer van de landarbeiders, die boven-
dien zo goed als elke beschikking over de bodem
missen.
Buiten dat de Ionen zich op een laag peil bewegen,
neemt door doorgevoerde rationalisatie en toene-
mende gezinsarbeid, de werkgelegenheid sterk af.
Van de 400.000 land- en tuinbouwarbeiders zijn er
tenminste 100.000 die bij de thans geldende eco-
nomische verhoudingen uit het productieproces
zijn geworpen. Zij voeren de werkverschaffingsob-
jecten uit. Nadere onderzoekingen stellen dit in het
licht. „De resultaten van het onderzoek zijn samen-
gevat in onderstaande tabel, waarin de eerste ko-
lom het loonbedrag aangeeft na de correctie met
behulp van de loonindex, terwijl de tweede kolom
het indexcijfer aangeeft, waarbij het bedrag in
1927—1928 op 100 werd gesteld.

1927/1928*
1928/1929
1 929/1 930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1 934/1 935
1935/1936

Friesland

<^i
S1

•o
CL)

CQ

225
236
245
208
190
195
141
126
143

X

T3

100
104
108
92
84
85
62
56
62

Zeeland
i

X̂
O)
10
u

TJ
(U

CQ

157
156
166
156
149
139
128
125
130

X

TI

100
100
106
100
95
88
81
80
82

Groningen
<£
±
ra
ra
u•o

CQ

145
146
151
135
111
117
109
108
110

X

-a

100
100
104
93
76
77
75
75
75

Z.-Holland
<£
i
tou-o
D

CQ

153
156
166
154
149
138
132
125
119

K
OJ

T3

100
100
108
100
97
90
86
81
77

De indexcijfers in de tweede kolom geven dus een
aanwijzing voor de inkrimping der werkgelegen-
heid per H.A. als gevolg van extensivering, bespa-
ring, rationalisatie, vergroting van aandeel van de
gezinsarbeid en overige maatregelen.
Aan de hand van het bovenstaande zou men kun-
nen besluiten tot een vermindering der werkgele-
genheid van 20—30 pet. van de oorspronkelijk aan-
wezige in 1927—1928. Voor Friesland zou deze ver-
mindering zelfs 38 pet. bedragen."
(Verslag over de economische toestand van de
landbouw in 1938, uitgave 1939, pag. 121).

BERGAFWAARTS
Geleidelijk worden de landarbeiders met de kleine
boeren en tuinders van hun oude bestaansbasis
afgedrongen, door de voortschrijdende economi-
sche ontwikkeling der kapitalistische staten, die
een beklemmende strijd voor zelfhandhaving voe-
ren.
Behalve dat de landarbeiders uit het productie-
proces worden gestoten, kunnen ook de kleine be-
drijfjes de verdere ontwikkeling in de richting van
verdere rationalisatie niet meer bijhouden bij ge-
brek aan geldmiddelen.
„De factor der rationalisatie zal doorgaan, kleine
bedrijven kunnen door gebrek aan contanten niet
aanpassen.
Op de middelgrote en grotere bedrijven in de ak-
kerbouwcentra schuilen nog vele mogelijkheden",
lezen we op pag. 122 van het zo juist aangehaalde
verslag.
De officiële instanties zien nog steeds een voor-
komen van erger, in het sterker rationaliseren der
bedrijven.
Intussen kunnen de kleine ondernemers door ka-
pitaalgebrek al reeds niet meer meekomen. Op-
voering van arbeidsintensiteit is welhaast niet meer
denkbaar. Dat dit in de laatste jaren reeds zozeer
is gebeurd en hierdoor direct ook de landarbeiders
getroffen zijn, laat de aan het Landbouwverslag
1939 ontleende grafiek op pag. 3 ons zien.
De arbeidsproductiviteit is opgelopen van 100 tot
140. De werkgelegenheid gedaald van 100 tot 73.
Deze feiten spreken voor zichzelf en geven duide-
lijk aan welke richting het in de land- en tuinbouw
uitgaat, hoe steeds groter groepen van producen-
ten uitgeschakeld en (of) op een bestaansmini-
mum terecht komen.

LONEN OP WERKVERSCHAFFINGSPEIL
Welke matige vergoeding overigens de nog wer-
kende arbeiders voor hun arbeid krijgen, laat een
overzicht van de uitgekeerde lonen zien.



HET ZINKENDE SCHIP
Van een sociaal-democraat kreeg ik een jubileum-
nummer van Het Volk. Veertig jaren heeft dit blad
nu bestaan en hij, die mij dit nummer ter hand
stelde, meende dat het mij zou interesseren en
eindelijk tot inzicht zou brengen dat de sociaal-
democratische strijdwijze de juiste snaar op de
viool is. Ik wil daar iets van zeggen, omdat ik
de opkomst goed ken en de ontwerpers van begin
af begrepen heb.
We zien dan een plaatje. Een zinkend schip, waar
Domela Nieuwenhuis, op het voordek, met verwil-
derde haren, met de rug tegen de mast staat en
een deel der anarchisten over boord springt om
het lijf te redden. Er schijnt echter een lichttoren,
de lichttoren van het parlementarisme, die de weg
wijst. Het is een oude plaat, die in 1898 in De Am-
sterdammer voorkwam en de sociaal-democraten
van toen en van thans het bewijs moest leveren van
de goede en juiste weg.
Dit nu, de gewone zwendeltactiek, wordt niet door .
de massa begrepen. De bezitters van grond en pro-
ductiemiddelen volgen een geregelde strijdwijze,
om het arbeidende volk dom te houden, opdat het
niet zelf tot denken en handelen zal komen. En
toen de twaalf apostelen zich — om winst — naar
de burgerlijke moraal terug trokken, waren de ka-
pitalistische vertegenwoordigers er bij om dit te
verheerlijken en Domela en de zijnen tot onder-
gang te doemen.
Zeker, — ik was er bij dat zij zich openlijk ver-
klaarden •— het maakte een pijnlijke indruk op
Domela en ons allen, dat zij zich in het burger-
lijke en kapitalistische milieu gingen terug trekken.
Met Domela ging het precies andersom. We begre-
pen het toen echter nog niet zo als nu. We waren
spontaan tot nieuw leven gewekt, we gevoelden
ineens de zware druk der slavernij, een solidair
gevoel maakte zich vaji ons meester en we zagen
- zonder bijbedoeling — het morgenrood van de

dag onzer bevrijding. De bezittende klasse, die alles
en alles zet op de kaart der uitbuiting, zag deze
beweging niet zonder angst. En het is te begrijpen
dat de zwaai van enige overige propagandisten hun
zeer welkom was. En dat de spot, met Domela en
de zijnen, hun vreugde verschafte.
Zulks wordt echter altijd heel oppervlakkig be-
k ken. Men maakt zich in de regel blij met een
dode mus. Ook de_ groot en machtig en rijk ge-
worden sociaal-democratische partij en vakbewe-
ging maakten zich bij de laatste verkiezing blij met
de nederlaag van de NSB.-ers, en toch leven deze
nog en komen steeds weer voor de dag.
Dit alles komt voort uit een verrot stelsel of dwaze,
domme menselijke begrippen. Maar de natuur legt
in ieder wezen een drang naar vrijheid en dat
komt steeds weer naar voren. En De Amsterdam-
mer van toen en Het Volk van thans, kunnen er
mee spotten, maar in wezen vernietigen zullen ze
het nooit. Laat ons nu nog eens - - n a een halve
eeuw ervaring - - de zaak nuchter bekijken.
Domela Nieuwenhuis was dominee geweest. Hij
was een man met helder verstand en hoog gevoel.
Hij voelde de stoffelijke ellende van die dagen
niet zo als wij. Hij zag echter in dat de theologie
en alles wat wetenschappelijk en politiek aan het
volk geleerd werd, vals was. Hij kon het voor zich-

regel, aan de uitvoering waarvan thans op kosten
van het rijk reeds met voortvarendheid wordt ge-
werkt, de algehele inlijving van de jeugd weer een
belangrijke stap is gevorderd, dank zij de mede-
werking van de nederlandse sociaal-democratie.

L. M.

zelf niet langer houden, de leugen werd hem te
sterk, zijn waarheidsgevoel te machtig. Hij kreeg
een ander beeld voor ogen - - het recht op het
leven en de producten van deze aarde voor ieder-
een. Hij zag in dat het zeer goed mogelijk was.
Hij zag in dat die uitbuting en slavernij berustten
op hebzucht en wellust. Hij stelde zich een samen-
leving voor van vrijheid, geluk en blijheid. Hij gaf
zijn baantje van dominee er aan en toog naar het
arme, verdrukte volk en predikte op eenvoudige
wijze, de opstand tegen uitbuiting en slavernij. Ik
heb gezegd: Domela kende het ellendeleven niet
van nabij en ook niet voldoende de uitwerking van
het uitbuitingssysteem en de leugenleer. Hij dacht
zich de hem omringende mensen als hij zelf was.
Ook wij allen gingen aan dit euvel mank.
Daar kwam nu een figuur a'ls Troelstra. Een advo-
caat. Hij had zijn opleiding althans als zodanig ge-
noten. Ëri hij was een van de drijvers die op l April
1900 Het Volk lieten uitkomen.
En wat is nu het beroep van een dominee? Berus-
ting prediken. En wat is het beroep van een advo-
caat? Zakken rollen.
En Domela legde het beroep neer en Troelstra
pakte het aan. Ik zie iedere dag nog een man
lopen die toen als onmondig bij een boer was weg-
gestuurd, omdat hij reeds te rood was. De boer
had hem zijn loon meegegeven, maar toen Troel-
stra voor het eerst in Woldendorp kwam en van
dit geval hoorde, drong hij er direct op aan die boer
nog eens te laten betalen. En hij heeft het gehaald
ook!
Ik ken meer van die staaltjes uit die dagen en ik
wil dit maar even gebruiken. Ik neem nu deze twee
hoofdfiguren en wat Troelstra hier gedaan heeft
zou Domela nooit doen!
Domela was in alles de brave, karaktervolle mens"
en Troelstra in alles de advocaat. Domela werd
door de advocaten geplunderd en daarna de arbei-
ders door dezelfden.
En als we nu de verschillende artikels in het jubi-
leumnummer doorlezen, dan is alles even somber
en mat. Zij gevoelen, als bij heimelijke ingeving,
dat ze niet vrij uitgaan tegenover het arbeidende
volk. Zij zelf zijn er stoffelijk bovenop en door
steeds weer aanpassing voelen ze zich in het bur-
gerlijke milieu thuis en zij wensen elkaar geluk
met de vooruitgang van Gelderse Kade tot Hekel-
veld. Het is alles heel gewoon, kapitalistische stijl.
Maar nu de arbeiders? Zij die dit alles hebben op-
gebracht?
Alles in kapitalistische stijl. En ze zijn zo advoca-
terig als de besten. Zij schuiven de arbeiders er nog
altijd voor. De arbeiders hebben het gewild, zeg-
gen de schrijvers. Zij wilden nieuws. Leugen dus,
en altijd leugen.
Zeker, dat is het midden van onze beschaving. Het
volk, met leugens gevoed en groot gebracht, smult
in leugens en vertoon. Maar de kopstukken van
SDAP. en NVV. hebben het werk, waar Domela
en anderen mee begonnen waren, gesaboteerd. De
arbeiders, die bezig waren door deze propaganda,
zich los te maken en op te werken, hebben zij in
het moeras terug getrokken. Om er aan te verdie-
nen. Het blad Het Volk met andere kopbladen

- ze erkennen het zelf — zijn nieuwsbladen ge-
worden. Zij trekken in alles één lijn met de andere
uitbuitende bladen. En het zijn in de soort nog
weer prullen bij andere kapitalistische bladen als
Algemeen Handelsblad, Nieuwe Rotterdammer,
Haagse Post, enz. Is er nog eens een correspondent
die een waar woord wil zeggen, dan gaat zijn kopij
in de snippermand. De burgerlijke tendenz mag
niet ontbreken en de correspondenten van deze

z.g.n. arbeiderspers moeten steeds de christelijke
en maatschappelijke deugden voor ogen hebben.
Op een vergadering, waar een jaar geleden een
moderne vakbestuurder een loonsverlaging tot een
overwinning promoveerde, riep een arbeider: „Van
zulke overwinningen hebben we niet veel meer
nodig om niets meer te hebben!" Zo is het gees-
telijk ook gegaan, bij alle vooruitgang en overwin-
ningen is er niets voor het werkende volk over-
gebleven. Ja iets: moderne slavernij.
Met Diogenes kunnen we hier ook weer zeggen:
Gevraagd: een mens,
Geen stelsel goed en wijs,
Geen credo, koud als ijs,
Geen weelde of aardse macht
Die vriend'lijk tot u lacht,
Gevraagd: een mens.
De heren van de Arbeiderspers hebben zich aan-
gepast, alle burgerlijke allures overgenomen, maar
waar is de mens? R. T.

K R O N I E K
HET NVV. EN DE COMMUNISTEN
Er bestaat een interessant meningsverschil tussen
Henri Polak van de ANDB. en het bestuur van het
NVV. voor wat de houding betreft, die men tegen-
over communisten en fascisten moet aannemen.
(Men spreekt er gemakshalve van „extremisten".)
H. Polak schrijft over deze zaak o.a.:
Wij hebben fascisten en communisten dus niet uitgewor-
pen. Niet uit liefde tot deze lieden of eerbied voor ihun be-
ginselen. Integendeel. Indien wij de bond van ihun gezel-
schap hadden kunnen (bevrijden, wij zouden niet geaarzeld
hebben het te doen. Maar wij achtten ons moreel niet ge-
rechtigd, tot royement over te gaan.
De reden is bekend. In ons vak bestaat het verplichte lid-
maatschap. Geen diamantbewerker kan hier zijn vak uit-
oefenen, tenzij hij lid is van de bond of van een der drie
kleine vakverenigingen. Geen fabrikant, groot of klein,
neemt een ongeorganiseerde diamantbewerker in zijn dienst.
Hieruit volgt, dat iemand, die van het lidmaatschap ver-
vallen is verklaard, geen 'kans -meer heeft werk te vinden.
Royement staat dus gelijk met veroordeling tot brodeloos-
heid, althans voor zover het ons vak betreft.

Daarop antwoordt De Vakbeweging, het orgaan
van het NVV., o.m. het volgende:
Het toestuur van het NVV. heeft zich hier wel bij moeten
neerleggen, al ging het niet van harte.
Maar de bonden zijn nu eenmaal autonoom
Dat nu echter zeer speciaal de voorzitter van deze bond
zich geroepen ging gevoelen, om een kruistocht te onder-
nemen tegen extremistisch gezinde ambtenaren en offi-
cieren en er te pas en te onpas op aan te dringen, dat zij
zonder vorm van proces uit de overheidsdienst verwijderd
zouden worden, heeft wel eens de gedachte doen opkomen
aan het „Medicijnmeester, genees u zelven!"

Henri Polak schrijft nu verder over deze zaak in
zijn blad van 9 Februari:
De voorzitter van het NVV. heeft onze bondssecretaris er
attent op gemaakt, dat ik toch aandring op ontslag van
extremistisch gezinde ambtenaren en officieren, die, indien
er gevolg aan zou worden gegeven, toch ook brodeloos
zouden worden.
Het argumten is waardeloos. Zulke ambtenaren en offi-
cieren zijn een gevaar voor de democratie, voor ons staats-
bestel; men zou zelfs van hen landverraad mogen verwach-
ten. Het welzijn der volksgemeenschap vordert dus hun
verwijdering uit de staatsdienst. Waar zo grote belangen
op het spel staan, kan, mag men met overwegingen van
menslievende aard geen rekening houden. Maar als een
fascist of een communist diamant slijpt, dan kan daarbij
de openbare zaak niet in het gedrang komen en met zijn
verwijdering uit de bond wordt geen enkel openbaar be-
lang -gediend.

Daarop dient De Vakbeweging hem als volgt van
antwoord:

Zie zó, nu weten wij het! Dat diamantbewerkers stempel-
lokalen onveilig maken of op andere wijze onrust pogen
te zaaien onder groepen van modern georganiseerden, daar-
mede komt geen enkel openbaar belang in het gedrang.
Maar als ergens een van elke invloed verstoken gemeente-
werkman of belastingklerk of postambtenaar of rechter of
hoge departementsambtenaar van bepaalde sympathieën
blijk geeft (lid van een extremistische organisatie mag
niemand hunner zijn), dan doemt een gevaar op voor de
democratie, voor ons staatsbestel. Dan behoort onverbidde-
lijk als parool te gelden: verwijdering uit de overheids-
dienst, ook al gaat dat bijna zonder uitzondering met bro-
deloosheid gepaard. Die brodeloosheid speelt geen rol.

Het standpunt van de heer Polak is ook naar onze
mening niet zeer consequent. Maar het kwaad zit
o.i. in het verplichte lidmaatschap. Dit brengt mede,
dat aan de organisatie ieder principieel karakter
wordt ontnomen. Er worden mensen lid van, die
niets voor haar ideële doeleinden gevoelen, die
onverschillig staan tegenover elk ideaal. Maar zij
moeten wel om den brode, doch vormen in een
socialistische arbeidersbeweging een hoogst on-
gewenste ballast, waarmede haar ontaarding in de
hand wordt gewerkt. Anderzijds moeten leden, wier
overtuiging met de grondslagen der verplichte or-
ganisatie in strijd is, hun overtuiging verloochenen
of de eigen organisatie -- en dan in 't geniep -
bestrijden. Het een is zo onzedelijk als het andere.
Het NVV.-bestuur is consequent en zet alle „ex-
tremisten buiten de deur. Maar wat is dat voor
„democratie"? De meerderheid in het parlement
stelt een aantal partijen vast uit het midden en wie
daarbuiten valt is een extremist, voor wie geen de-
mocratie en geen rechten gelden. Hij mag geen
postbode zijn en geen tramconducteur, geen dia-
mantslijper, geen typograaf en geen metaalbewer-
ker. Want al geldt voor de laatsten het verplichte
lidmaatschap niet, de werkgevers sluiten de „ex-
tremisten", althans van links, zo veel mogelijk uit
en de andere vakorganisaties grijpen dit dankbaar
aan om er ledenwinst uit te slaan.
Wij kennen het fascisme met het enkelvoudige
partijenstelsel. In Nederland krijgen wij steeds
meer een soort fascisme met een meervoudig par-
tijenstelsel. Dat is niet precies hetzelfde. Maar het
is ook niet precies democratie. Zij toch zou aan
haar tegenstanders dezelfde rechten moeten toe-
kennen als zij voor zichzelf opeist. En daarmede
zou — naar democratisch inzicht — de democratie
op de beste wijze gehandhaafd moeten zijn. Hoe
komt het, dat de democraten, om de democratie
te handhaven, steeds meer naar anti-democrati-
sche middelen grijpen? De oorzaak ligt in het feit,
dat zij de democratie willen verdedigen onder hand-
having van het kapitalistische stelsel. Onder dit
stelsel regert niet het volk, maar het geld. Onder
dit stelsel betekent bezit overwegende macht. Het
kapitalisme met zijn klassetegenstellingen is in zijn
wezen volstrekt anti-democratisch. Prof. Bonger
noemt als voorwaarde voor de democratie het „ho-
mogene milieu" d.w.z.: democratie is slechts mo-
gelijk pnder gelijken. Het kapitalisme nu biedt het
tegenovergestelde van een homogeen milieu. Kapi-
talisme betekent de grootst mogelijke ongelijkheid!
De wereld staat voor de keuze óf de democratie te
handhaven, óf het kapitalisme. Beide tegelijk gaat
niet. Doordat de democraten dit niet inzien, gaat
de democratie te gronde, mede door de anti-de-
mocratische maatregelen, welke democraten in
naam der democratie menen te moeten nemen om
de „democratie" te „handhaven".

De Kroniek is de laatste weken enigszins in het gedrang
gekomen. Er was ditmaal gelegenheid noch ruimte, enigs-
zins uitvoerig te schrijven over de overrompeling van Dene-
marken en Noorwegen. De volgende week zullen wij een
overzicht geven van de voornaamste gebeurtenissen der
laatste weken. — Red.

In de landbouw:
Groningen:

Uurloon
Periodieke uurlonen
Vrouwen

Friesland:
Weekloon vaste arbeider
Hooiersloon . . . .
Uurloon vaste arbeiders
Losse arbeiders

Drente:
Uurloon
Dagloon koren maaien
Overig oogstwerk . . .
Vrouwen uurloon

. . ƒ 0.25—ƒ 0.28
. . „ 0.30—, 0.32
. . „ 0.15—,, 0.18

ƒ 16.-
18.—

. . ƒ 0.23—,, 0.25

. . „ 0.25—,, 0.30

. ƒ 0.25—ƒ 0.27
„3.—
, 2.75

ƒ 0.15, ƒ 0.17, „ 0.20

utrecht:
Minimum dagloon . . . .
Weekloon hooibouw
Minimumloon vaste arbeiders

Noord-Holland:
Minimum weekloon
benevens enige emolumenten.

Zuid-Holland:
Minimum weekloon
Dagloon losse arbeiders
Dagloon hooibouw . .

ƒ 2.25—ƒ 2.50
17.—

, 15.—

. . . ƒ 1 6 —

ƒ 17.—
„ 2.50

3

Tuinbouw:
Noord- en Zuid-Holland:

Uurloon ƒ 0.30
Week!. Westl. ƒ 16.—, ƒ 17.—, ƒ 18.—, ƒ 19.— ƒ 20.—
Bollenstreek gem ƒ 19.25
Andere streken . . . ƒ 15.—, ƒ 16.—, , 18.—

Sommige streken:
Dagloon (in oogsttijd)
Uurloon . . . .

ƒ 1.50—ƒ 2.50
f 0.22—,, 0.28

ƒ 14.—, ƒ 17.—

. . . ƒ 2 . —

Overijsel:
Uurloon gewoon werk 0.25
Oogstwerk „ 0.28—ƒ 0.30
Jongens en meisjes 0.11

Gelderland:
Uurloon minimum ƒ 0.23
Weekloon minimum , 12.—
Hooi- en oogstwerk (per dag) ,, 2.50
Minimum dagloon „ 1 . 5 0

Zeeland:
Minimum weekloon voor vaste arb. ƒ 10.—, ƒ 10.50
Weekloon losse arbeiders . . . „ 10.—, „ 12.50
Uurloon ƒ 0.22, „ 0.25, „ 0.27
Vrouwen % gedeelte.

Noord-Brabant:
Minimum uurloon „ 0.23
Weekloon gem 14.50
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Groningen:
Weekloon

Zeeland:
Dagloon

Noord-Brabant:
Dagloon ƒ 2.—, ƒ 2.25

(Ontleend aan Verslag over de economische toestand van de
landbouw).

Veilig is aan te nemen, dat de lonen der landarbei-
ders zich in de buurt van ƒ 15.— a ƒ 16.— bevinden.
In de landbouw wordt aan vaste arbeiders dan dik-
wijls een stukje aardappelenland verstrekt, dat de
arbeider na zijn zware dagtaak voor ontspanning
mag bewerken en waardoor hij nog een iets hogere
vergoeding weet te bereiken, die hij echter met

zijn vrije tijd moet betalen. De Ionen in
de landbouw staan op werkverschaf-
fingspeil. Bewegen zich hier en daar
er zelfs onder. Reden waarom de
Groninger Maatschappij van Land-
bouw een rapport heeft samengesteld
en ond,er de aandacht der regerings-
instanties heeft gebracht. Hier wordt
vastgesteld dat het de landarbeider,
per jaar beschouwd, beter gaat als
hij in de werkverschaffing is. Zijn
vrouw behoeft minder zware inspan-
nende arbeid te verrichten en "hij zelf
eveneens.
Er wordt aangedrongen op regerings-
maatregelen waardoor het vrije be-
drijf voordelen heeft boven de werk-
verschaffing.1)
Ziedaar het resultaat van 8 a 9 jaren
van saneren en aanpassen in de land-
bouw. De arbeidsvergoeding aange-
land op het peil van de werkverschaf-
fing en werklozenuitkering.

RESUMÉ — REALITEIT — NOODZAAK
De economische toestand van een zeer groot ge-
deelte dat bij de landbouwproductie betrokken is,
is deplorabel. Van een redelijke behoeftenbevredi-
ging is geen sprake. Onder de dwang der omstan-
digheden is er gesaneerd, het bedrijfsleven geor-
ganiseerd en onder controle gesteld. Om de kapi-
talen te redden en renderend te maken wordt ge-
stimuleerd tot verdere rationalisatie. Hiervoor is
nieuwe investering nodig. Weinigen kunnen dit met
eigen middelen doen. Het heeft tot gevolg dat de
arbeidsintensiteit opgevoerd wordt, de werkge-
legenheid afneemt, steeds groter groepen van pro-
ducenten, arbeiders, boeren en tuinders buiten het
productie-proces komen, of arbeiden voor een ver-
goeding, die met de werkverschaffingsuitkering op
één peil staat. In de laatste jaren zien wij dus een
geleidelijk afzakken naar een lager bestaansniveau.
De oorlog lost dit vraagstuk niet op. Tijdelijk wordt
de druk allicht voor de akkerbouwbedrijven ver-
minderd. Voor de tuinbouw verzwaard. De huidige
maatschappij, gefundeerd op de kapitalistische
staatshuishouding, kan de landarbeiders, boeren
en tuinders geen bestaan geven.2) Ondanks enor-
me krachtsinspanning is er geen bestaan. De uit-
buiting neemt scherper vormen aan. Sociaal-eco-
nomisch gaat het naar beneden. Welke psycholo-
gische, politieke en economische gevolgen dit zal
hebben is nog niet te voorzien. Dat echter een
gezonder economische basis, met uitsluiting der
geraffineerde uitbuiting door het grondkapitaal
en de kapitalistische staat een sociale eis van de
eerste orde is, lijkt me buiten twijfel.
De straf georganiseerde maatschappij, gebonden
aan de economische wetten van het kapitalisme
kan een omvangrijke groep van producenten in de
landbouw geen bestaan garanderen.
De producenten zullen zelf in verbinding met alle
anderen tot een beter verdeling van de producten
van hun arbeid dienen te komen, wil er van een
normale en juiste bevrediging van hun lichamelijke
en geestelijke behoeften sprake zijn.
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*) N.R.Ct. 2-1-'40 Avondblad.
3) Met uitzondering van de kleine groep beter gesitueer-
den met veel eigen kapitaal of grote bedrijven.
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Op deze vergadering werden verschillende zaken betreffen-
iis het Congres behandeld, waarvan op het Congres mede-
deling is gedaan of op andere wijze is gebleken. Boven-
dien werden een aantal zaken van huishoudelijke aard
pfgedaan.
In verband met het feit, dat kam. Vonk binnenkort in een
ziekenhuis moet worden opgenomen om een behandeling
te ondergaan — v/elke hij heeft uitgesteld om ons Congres
te kunnen bijwonen — werd kam. Vleggaar bereid gevon-
aen, gedurende zijn afwezigheid wederom het penning-
meesterschap waar te nemen.
Met een vertegenwoordiger van de VAU. werd de verkoop
van haar uitgave „Oproep tot Socialisme" van G. Landauer
door ons brochuredepót besproken. Het is een uitgave, die
wij alleszins kunnen aanbevelen en er zullen nadere mede-
delingen over volgen.
De volgende vergadering van het NSV.-bestuur zal op Zater-
dag 20 April worden gehouden. SECR.

GEM. SYND. VERENIGING
LANDELIJKE FEDERATIE
Het i-ederatiebestuur van de QSV. heeft Zaterdag-
avond 6 April de pauze van het MSV.-congres be-
nut tot het houden van een bespreking met af-
gevaardigden en leden der GSV.-afdelingen, tot
welk doel een kleine twintig kameraden der GSV.
zich aan een gemeenschappelijke maaltijd hadden
verenigd. In de vacature van penningmeester werd
definitief voorzien. Een bespreking werd gehouden
over een beter contact van de afdelingen met het
Federatiebestuur en een vlotter wijze van afdoen
der organisatorische aangelegenheden. Voor aspi-
rantleden werd een verlaagde contributie vastge-
steld. Uitvoerig werden de propaganda-mogelijk-
heden besproken. Besloten werd dat het thans vol-
tallige Federatiebestuur de propaganda ter hand
zal nemen overeenkomstig de op de bijeenkomst
geuite wenken en wensen. Waarschijnlijk zal een
folder worden uitgegeven met voor iedere plaats
de adressen, waar men zich kan aanmelden als
lid der GSV. of van een andere NSV.-organisatie.
Deze folder moet worden beschouwd als een hulp-
middel bij huisbezoek en het werken met De Syn-
dicalist. Aanbevolen werd de te Almelo gevolgde
propaganda-methode, waarbij in enveloppe enkele
NSV.-brochures aan de huizen worden afgegeven,
terwijl men er een week later gaat vragen, ze te
betalen of terug te geven. Ongeveer een derde
werd op die wijze verkocht, doch veel meer dan
een derde werd gelezen. Voor de voorgenomen
propaganda zal waarschijnli jk de medewerking,
resp. de steun van SAS.-sen en NSV.-bestuur wor-
den ingeroepen. Ten slotte werd besloten in het
begin van 1941 een congres te houden, o.a. om
de resultaten der wintercampagne te bespreken en
nieuwe plannen onder het oog te zien.
Hoewel wij slechts vijf kwartier bijeen konden zijn
en intussen moesten eten, hebben wij toch vrucht-
dragende besprekingen kunnen voeren in een vlot-
te, kameraadschappelijke geest.

JEUGDBEWEGING
A M S T E R D A M
Rectificatie. In het bericht van de OJP., Haarlem-
merpoort, opgenomen in De Syndicalist van 6 April,
staat als adres van ons nieuwe zaaltje: Haarlem-
mer Houttuinen 41; dit moet zijn 141.

METAAL-NIJVERHEID
LANDELIJKE FEDERATIE
De actie voor duurtetoeslag gaat dezer dagen een
nieuwe fase in en wij zijn de mening toegedaan,
dat dit meer dan tijd is. Immers, er wordt thans
circa 2 pet. toeslag gegeven, terwijl een of twee
maanden geleden de prijsstijging, blijkens de sta-
tistiek, meer dan 8 pet. bedroeg.
Nu hebben de samenwerkende bonden zich weder-
om tot de Metaalbond gewend en verzocht om de
duurtetoeslag met ingang van Mei op 10 pet. te
stellen.
Wij achten dit percentage eer te laag dan te hoog,
maar vrezen dat zelfs hier nog aan zal worden ge-
tornd.
We herinneren ons n.l. nog zeer goed hoe aanvan-
kelijk voor de afgelopen maanden 5 pet. werd ge-
vraagd en hoe ten slotte met nog niet eens de helft
genoegen werd ge'nomen.
Het zal dus zeer zeker zaak zijn op hetgeen nu
komen gaat scherp toe te zien en de arbeiders in
alle betrokken bedrijven op te wekken er voor te
zorgen, dat hun bestuurders dit keer eens voet bij
stuk houden.

Dat zal niet gemakkelijk zijn, omdat de controle,
die deze arbeiders als leden op hun bestuurders
hebben, maar zeer gering is.
De enige manier om die bestuurders te beletten,
genoegen te nemen met het beetje wat de patroons
goedschiks willen afstaan, is in alle bedrijven voor
grotere strijdbereidheid te zorgen.
Wie daaraan werken wil, kan een goed middel vin-
den in onze artikelenreeks Goudregen in de Me-
taalindustrie, waaruit blijkt dat in meer dan een
bedrijf zulke winsten worden gemaakt, dat gemak-
kelijk hogere lonen en hogere duurtetoeslag kun-
nen worden gegeven.
Het is dus alleen een kwestie van meer vasthou-
dendheid, én van de arbeiders, én van de hen ver-
tegenwoordigende onderhandelaren om meer.te be-
reiken. Werkt daarom met ons blad. Stuurt ons
adressen van uw mede-arbeiders, en wij zorgen
er voor dat zij meerdere weken gratis ons blad
ontvangen, zodat gij hen op uw beurt beter kunt
bewerken.
Op Zaterdag 13 April plakken wij het zegel op het
15de vakje. Betaal regelmatig uw contributie. Er
is alles voor en niets tegen, zouden we zo zeggen.

PLAATSELIJK NIEUWS
ALMELO
Meivergadering. Onze Meivergadering wordt ge-
houden op Woensdag l Mei in hotel Royal. Spre-
ker kam. G. ten Vaanholt; na diens rede zal een
mooi toneelstuk worden gedeclameerd. Zorgen
onze leden dat zij aanwezig zijn?
Wij vragen uw aandacht voor de openbare verga-
dering op Zondag 5 Mei, waar Albert de Jong zal
spreken over ,,De internationale toestand en de
taak der arbeiders." Zie volgend bericht.

i^TWERPEH
Wees kalm en geduldig, want het is oorlog en wij
zijn neutraal. Dat is de raad welke ons van „hoger-
hand" wordt gegeven. In het verstrekken van wijze
raad is hogerhand steeds actief geweest, vooral om
de arbeider en kleine burgerman zoet te houden.
Dat ons inmiddels — in 's lands belang — zachtjes
aan de mond wordt gesnoerd, dat ons onze rech-
ten en geestelijke vrijheden worden ontnomen, dat
men de levensbenodigdheden, lasten en taksen
verhoogt en dus ons levenspeil verlaagt, daartegen
mogen wij niet protesteren, ons niet daadwerke-
lijk verzetten, in 's lands belang! Jawel meneer, we
zullen braaf zijn, kalm en geduldig, want ook onze
partijen en kerken sporen daartoe aan, en dan zal
het wel goed zijn! Inmiddels blijven er toch altijd
van die lastige patriotten welke geen genoegen
nemen met het lot van gedresseerde aap. Zij stel-
len vragen: of het waar is, dat de Kapitaal bezit-
tende vaderlanders nu nog meer Rente trekken
dan voorheen, en waarom zij Rijker worden en
wij armer. Zij vragen, ook in Frankrijk, of het v/aar
is dat de groot-industrie van Frankrijk en Duits-
land nog erts, kolen en andere producten met
elkander verkwanselen? Een categorieke tegen-
spraak is niet gekomen, want degenen die gewoon
zijn aandacht te schenken, weten hoe men via
buurlanden onrechtstreeks handelen kan. Zo kre-
gen wij bericht dat de Fransen op heden 6 maal
meer meststoffen uit Marokko naar Italië zenden
dan voorheen. Dat de Fransen van de Italianen
vliegtuigen ontvangen met duitse instrumenten
enz. In oorlogvoerende en in neutrale landen ver-
dient de bourgeoisie veel geld, terwijl de kleine
man mag werken in het zweet zijns aanschijns, ge-
brek lijden en sterven voor het vaderland. En,
dat zal zo lang blijven duren als wij onze neutra-
liteit bewaren tegen de eigen inheemse onderdruk-
kers, die de oorlog niet willen uit de wereld hel-
pen, omdat zij een bevoorrecht leventje hebben,
dank zij oorlog en boerenbedrog. De groot-in-

dustriëlen, handelaars en financiers sluiten ac-
coorden met hun rotgenoten uit alle landen, maar
nimmer met de eigen landgenoten!
Als de arbeiders in alle landen die les eens in
practijk brachten.-'
Het geschil bij de Antwerpse Taxi Maatschappij,
dat tot een staking dreigde uit te groeien, is door
onderhandelen bijgelegd. Overeengekomen werd,
dat de lonen voor April behouden blijven; dat vol-
gens de noodzakelijkheid de lonen zullen worden
bijgepast volgens het maxima der arbeidsovereen-
komst, terwijl in geval van nadelige uitbating geen
autovoerders zullen worden ontslagen.
De schuldigen worden niet gestraft! Te Moskou
heeft een werkloze een einde aan zijn bestaan wil-
len maken door het drinken van kreoiine. Te Ant-
werpen is een 35-jarige fabriekwerker, zonder mid-
delen van bestaan, wegens landloperij, ter beschik-
king van de justitie gesteld. Wie zal ons zeggen
hoe talrijk het aantal is van hen, die wegens het
„wijs beleid" onzer zeer geleerde politiekers van
kerk en staat, hun leven tot een hel is gemaakt,
zo, dat het zó zv/aar te dragen wordt, dat zij een
toevlucht zoeken in de dood? De heren kunnen
verder hun vaderlandse spitsvondige redes en gods-
dienstige preken houden, hun goed leventje be-
houden, terwijl duizenden leven aan de rand van
de afgrond. 35 jaar en aangehouden in eigen
land wegens landloperij! Een fraaie boel; een keu-
rige organisatie.
Gelukkig, er komen v/eer nieuwe belastingen, op
de verbruiksartikelen en een verhoging op de
rechtstreekse belastingen met ongeveer 1250 mil-
lioen. Och ja, de verdediging -- het militair mon-
ster —• is niet te verzadigen. Dat langzaamaan de
kleine burgerij en de arbeiders de ellende worden
ingedreven, dat doet weinig ter zake. Kalm zijn,
rustig, en zingen van die- lakonieke liedjes als:
„Morgen gaat het beter", dat eist de bourgeoisie,
en vakbonden en partijen spelen handjeplak met
de schuldigen dezer wanorde.
De Tweede Internationale vergaderde te Brussel in
het Volkshuis. Er waren vertegenwoordigers o.a.
uit Duitsland, Frankrijk, Engeland, België, Neder-
land, Noorwegen, Zweden, Denemarken. Er is een
commissie aangesteld, belast met de voorberei-
dende arbeid betreffende een plan tot heropbouw
van Europa, na de oorlog. Ook werd een Eerste
Meiboodschap opgesteld. Prachtig, prachtig! Inmid-
dels staan de heren K. Huysmans, K. Vorrink, Leon
Blum, Noel Baker, e.a. achter hun regering en
laten hun leden medesocialisten lustig aan de
massamoord deelnemen. Arme Marx en zijn pro-
feten

DEN H A A G
Nazaten van Jan Pieterszoon Coen. Minister Welter
heeft zeer vriendelijke woorden door de radio ge-
sproken over de bouwers van nederlands grootheid
en de stichters van de Oost-Indische Compagnie.
Coen, Maetsuyker, van Goens en Speelman werden
op het nationale forum gebracht en als helden en
goede vaderlanders geëerd. Aan hen dankt Neder-
land voor een groot deel zijn rijkdom en welvaart,
waardoor het een eerste plaats inneemt in de rij
der volken
Naar aanleiding van deze rede van de heer Welter
willen wij een stukje afdrukken uit de brochure,
welke J. B. Meijer enkele jaren geleden over Coen
heeft geschreven. In die brochure lezen wij o.a,:
De latere 'hoogleeraar aan de R. K. 'hoogesehool te Nijme-
gen, Dr. H. F. M. Huybers, heeft een populair boek ge-
schreven over „J. P. Coen", (Uitg. Bruna en Zn., Utrecht),
waarin Coen den volke als voorbeeld wordt voorgehouden.
Toch kan ook hij het hoofdstuk over Banda niet anders ein-
digen dan met de woorden: „Zoo werd het volk der Banda-
neezen uitgeroeid ter wille van de handelsbelangen der Ne-
derlandsche Oost-Indische Compagnie."
Aan Nederlandsohe zijde telt Mr. van der Ghys slechts 18

DE FILM „NINOTCHKA"
De f i lm „Ninotchka" is een f i lm met een politieke
tendenz. Ik wil het dan ook niet hebben over de
artistieke waarde van deze film, over de regie of
over het spel van Greta Garbo. Dat het Lubitsch
toevertrouwd is een vlotte f i lm te maken, vol grap-
pige situaties, en dat Garbo op de haar eigen, on-
navolgbare wijze de hoofdrol speelt, doet op het
moment slechts weinig ter zake, het zij dan dat
juist het aantrekkelijke van de f i lm haar des te ge-
vaarlijker maakt. Want van een socialistisch stand-
punt bekeken is deze f i lm uiterst gevaarlijk.
In de gehele pers, het arbeidersblad Het Volk niet
uitgezonderd, werd zij aangekondigd als een fijne
persiflage op de dictatuur, op de Sovjet-ünie. Nu
hebben wij als vrij-socialisten er niets op tegen als
er strijd tegen de dictatuur wordt gevoerd.
Maar wat is hier het geval? Weliswaar wordt het
ontbreken van iedere vrijheid van meningsuiting
als een afschuwelijke toestand aan de kaak ge-
steld, doch dit is slechts een onderdeel van de
critiek, die deze f i lm zich vermeet te leveren.
De f i lm stelt twee werelden tegenover elkaar, n.l.
de kapitalistische en de niet-kapitalistische, de rus-
sische maatschappij, dat is voor de meeste men-
sen een communistische, zo men wil, socialistische
maatschappij. Dat er in de Sovjet-ünie alles is,
behalve socialisme, zien de makers van de film
(opzettelijk?) over het hoofd.-En v/ij krijgen dus
een communistische wereld voorgetoverd, waaruit
alle levensvreugde gebannen is; Ninotchka als het
prototype van de vrouw die voor haar idealen vecht
is een onuitstaanbaar zuur bekrompen mens. De
metamorfose komt als zij kennis maakt met de
geneugten van het kapitalistische leven, gekke
hoedjes gaat dragen, uitgaat, champagne drinkt,
kortom zij leert pas lachen als zij haar idealen
vergeet.
Er staan dus tegenover elkaar: de communistische
maatschappij, waarin de menschen verhongeren,
verzuren, niet weten wat vreugde is, en de kapita-
listische, waarin, nu ja, niet alles botertje tot den
boom is, maar waarin tenminste wat vreugde
heerst, de mens weet te genieten van de goede
dingen van het leven, lief heeft, enz. enz. Zie
die vergenoegde en met het leven tevreden butler,
die het denkbeeld met zijn heer op voet van gelijk-
heid te verkeren, verontwaardigd van de hand wijst!
En zoals deze butler een volkomen verkeerd beeld

geeft van de positie van de arbeidende mens in
de kapitalistische maatschappij (algemeen gespro-
ken), zo is deze film in ieder opzicht leugenachtig.
De vrouw, die andere interessen heeft dan de zo-
genaamde „echt vrouwelijke", wordt voorgesteld
als een belachelijk wezen;
een socialist of communist is een zwartkijker, een
pessimist, een asceet, die van geen vreugde of
liefde weet;
in de Sovjet-ünie (bedoeld is: in een communisti-
sche maatschappij) heerst honger, ellende en on-
derdrukking,
maar:
in de kapitalistische maatschappij heeft wel niet
iedereen het even goed, maar toch wel voldoende,
ieder heeft zijn deel aan de cultuur en levens-
vreugde.
Van de vreugdeloosheid van het bestaan van grote
delen van het werkende volk in de kapitalistische
maatschappij, van de ellende der werkloosheid,
van het feit dat het socialisme voor een goed deel
is opgekomen als protest juist tegen deze vreugde-
loosheid, daarvan schijnen de makers van deze
film niets te weten, of te willen weten.
Dat er ook andere vreugde denkbaar is dan cham-
pagne-pret en dat de bevrijding van het liefdeleven
uit talloze knellende banden mede te danken is aan
de socialisten en de socialistische propaganda, het
wordt in de f i lm „Ninotchka" over het hoofd ge-
zien.
Kortom, op welk terrein de f i lm zich begeeft, overal
is zij er naast, onwaar, reactionnair.
Het beste wordt haar tendenz wel gekarakteriseerd
door het volgende zinnetje uit een speech, die Ni-
notchka in een lichtelijk aangeschoten bui afsteekt:
„Laat de revolutie komen, laat bommen vallen, laat
de beschaving vernietigd worden, maar nu nog niet
alsjeblieft, laat mij nog even leven en gelukkig
zijn."
Deze film is voor ieder socialist een grove beiedi-
gin. Dat zij in de pers uitbundig werd geloofd kan
ons niet verbazen, maar dat een z.g. arbeidersblad
er geen stelling tegen neemt is droevig.
Zouden de heren de tendenz niet begrepen heb-
ben? Dan zijn ze wel heel onnozel — of zouden ze
het er mee eens zijn? Dan zijn ze nog minder so-
cialist dan wij dachten. E. G.

gesneuvelden en ongeveer 60 gewonden. (Door ziekte -
meest berri-berrl — stierven ongeveer 300 man.)
Van de'15000 Bandaneezen „geen 1000 overgebleven syn".
,,De inboorlingen", schrijft Coen in 1623, „syn meest allen
door den oorlooch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer
weynioh isser op de omliggende landen ontcomen."

En voorts:
Als een groote daad van Coen wordt gewoonlijk de ver*
overing van Jakatra genoemd, „op welks puinhoopen -
zoo heet het dan (eigenli jk ten onrechte) - - 'hij Batavia
stichtte

Zeker is Coen hier doortastend opgetreden, (maar:)
Men moet steeds bedenken, .dat 'het 'hier een oorlog van
beroepsveohtersbazen tegen technisch en vooral ook orga-
nisatorisch niet-gelijkvvaardigen gold Het verbranden
en verwoesten van de stad en het vernielen der bolwerken,
het plunderen, rooven en branden in de omtrek heeft
Coen's troepen meer opgehouden dan de verovering van
Jakatra.

FIS. NEDERLAND
2 - 0 - 5 - 3 - 3 - 0
is het gironummer van L. van der Maas, Louise de
Colignystraat 47", Amsterdam.
Hiermede maken wij bekend, dat vanaf heden bij
het FISN. verkrijgbaar is de roman Kameraad Peter
van Helmuth Groth (uitg. VAU.).
Bijzondere aandacht verdient het feit, dat van elk
boek dat door het FIS. verkocht wordt voor de prijs
van ƒ l .20, ƒ 0.60 ten bate komt aan het FIS.
Kameraden, maakt van deze gelegenheid gebruik
om én een goed boek in uw bezit te krijgen én
daarmede tevens het Fonds met een niet onbe-
langrijk bedrag te steunen.
De Vrije Socialist schreef over Kameraad Peter: „Een actuele
roman,' spelende in het tegenwoordige Duitsland, waarin
het leven wordt geschetst van hen, die, omdat zij het met
het Hitler-regiem niet eens zijn, genoodzaakt waren te
vluchten en voortgejaagd van land tot land, een droevig en
opgejaagd bestaan als emigranten te leiden.

Gerard Prins, Secr.
Van Woustraat 142m, Amsterdam Zuid.

ESPERANTO
(INGEZONDEN)
Aan de Geestverwanten-Esperantisten. Gij allen
zult wel bemerkt hebben, dat sinds de redactie-
verplaatsing van het SAF.-orgaan „Sennaciulo"
naar Nederland, de inhoud van genoemd orgaan
in de richting van de sociaal-democratie wordt ge-
stuwd. Vandaar dat er pogingen zijn ondernomen
om te komen tot het uitgeven van een libertair
orgaan in esperanto.
Reeds hebben enige kameraden hun steun toege-
zegd, o.a. ook de Sennacieca Korespondgrupo te
Rotterdam. Zij die de uitgave van een dergelijk
orgaan willen helpen verwerkelijken, worden ver-
zocht zulks te berichten aan: A. Breddels, Rogge-
veenstraat 74, Den Haag.

Ontwikkelingswerk SAS. Amsterdam

Lezing
door W. van lependaal
op Donderdag 18 April a.s.
in gebouw „DE LEEUW"
Valkenburgerstr. 149, n.m. 8 uur

Onderwerp:
Krieg voeren en Voer kriegen
Toegang voor leden: werkenden 1O et., werk-
lozen 5 et, op vertoon van bondsbqekje of
kaartje Arbeidsbeurs. De Secretaris

Synd. Inkoop Coöperatie
De Broederband
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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Verschenen:
GüSTAV LANDAUER:

Oproep tot Socialisme
Ned. vertaling M. Mok, met een voorwoord
van Henr. Roland Holst en uitvoerige levens-
beschrijving door B. Reyndorp.
Landauers „Oproep tot Socialisme" is naar mijn
mening het belangrijkste van zijn agitatorisohe 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. Roland Holst.

Ruim 200 pag., keurig verzorgd en gebonden
Voor VAU.-abonnees ƒ 1.44. Bestellingen bij:

VERENIGING ANARCHISTISCHE UITGEVERIJ
Penningm.: Orteliuskade 10™, Amsterdam
West. Postgiro 330248.
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