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

BIJ DE 70STE JAARDAG VAN REYNDORP

Bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag zijn
wij kameraad B. Reyndorp gaan gelukwensen na-
mens het NSV. Het is nog vrij vroeg voor de Zon-
dag, maar toch zien wij al direct bij 'het binnen-
komen in zijn woning, dat deze dag niet'vergeten
is. Bloemen staan daar als een vriendelijke groet
van hen, die menen dat het bereiken van de leeftijd
der sterken inderdaad een reden is om op iets
warmer wijze dan gewoonlijk hun sympathie met
de jubi lar is te vertolken. Nauwelijks zijn we een
gesprek begonnen, of ook andere kameraden ko-
men de jarige hun gelukwensen aanbieden, per-
soonlijke vrienden en vertegenwoordigers van
haagse organisaties, o.a. de Vrije Groep en ons
SAS. We kunnen het vriend Reyndorp aanzien, dat
dit hem goed doet. En meen niet, dat het de kin-
derlijke vreugde is van een ietwat afgeleefde grijs-
aard. Want als ge hem daar ziet zitten, physiek nog
krachtig, en als ge hem uit de tent lokt en nog met
jeugdig vuur en hartstocht over onze begfnselen
hoort spreken, dan zoudt ge hem zeker nog geen
zeventig jaar geven. Maar voor deze strijder, die
altijd midden in de beweging zat, en toch, door
de bijzondere omstandigheden waarin hij verkeer-
de, bijna nimmer in leidende functies van organisa-
ties een rol speelde, zijn deze attenties een bewijs
dat wij allen een grote waardering hebben voor
hetgeen hij voor de verdieping van ons inzicht
heeft gedaan. En dat is niet weinig. Want niet
velen in onze beweging hebben zich met de primi-
tieve vooropleiding, die men op de lagere school
verkrijgt, door ernstige studie een zo grote weten-
schap vergaart, die respect afdwingt. Kameraad
Reyndorp is een auto-didact in de beste beteke-
nis van het woord. En de door hem vergaarde
kennis heeft hij niet onder zich gehouden. In tal-
loos vele artikelen heeft hij daarvan medegedeeld,
in vele openbare - - doch vooral cursusvergade-
ringen — heeft hij gesproken, en zijn toehoorders
verrijkt. Als wij hem vragen ons het een en ander
te vertellen uit zijn leven, dat de lezers van De
Syndicalist kan interesseren, is hij daartoe direct
bereid.
En in het vraag-en-antwoord-spel dat nu ontstaat,
kan hij zich soms niet bedwingen uit te weiden over
gebeurtenissen, omstandigheden en personen. Zou
men met Reyndorp niet uren kunnen doorbrengen,
zonder nauwelijks zelf het woord te behoeven te
voeren? Als uit een rijke bron wellen zijn gedach-
ten, en zijn grote belezenheid geeft hem een voor-
sprong in kennis. Neen het is geen grijsaard, te-
genover wie wij zitten, doch een nog krachtige
figuur, van wie wij nog het een en ander te wach-
ten hebben.
In 1870 wordt Bernard geboren als zoon van rei-
zende comedianten. Hij wordt opgevoed bij een
oom, en gaat op de gewone lagere school. Zijn
drang naar weten openbaart zich al op jonge leef-
tijd, want hij is nog geen achttien of hij bestudeert
reeds de werken van Mulatuli, aan wie hij zijn vrij-
heidlievende opvattingen toeschrijft. In 1888 wordt
hij lid van de Soc. Dem. Bond, waarvan Domela
leider is. Hij bestudeert Bakoenin en Kropotkin, en
hun geschriften zijn een grote stuwkracht voor
Reyndorp. Als Frank van der Goes candidaat staat
in de Zaanstreek voor de Tweede Kamer tegen-
over een candidaat van de Democratische Volks-
partij en liberalen, verdedigt R. de 'beginselen van
het socialisme tegenover deze Volkspartij en steunt
de candidatuur Van der Goes. Op twintigjarige

leeftijd komt zijn eerste openbare redevoering. Ook
begint hij te schrijven, eerst in Recht voor Allen
over de algemene beginselen van het socialsme.
Als W. H. Vliegen tijdelijk de redactie waarneemt,
schrijft R. over de Sociale Revolutie, welk artikel
niet wordt opgenomen. Reeds openbaart zich het
verschil van inzicht
Daarna maakte Reyndorp deel uit van de redactie-
commissie van Het Volksblad, dat in de Zaanstreek
verschijnt, en waar hem telkens verweten wordt,
dat hij te .hard van stapel loopt. Men vindt hem
te revolutionnair.
Dan, in de negentiger jaren, wordt hij anarchist,
voornamelijk door de bestudering van de Com-
mune van Parijs, door de gebeurtenissen in Chi-
cago, maar vooral door de studies van de geschrif-
ten van Landauer en de werken van Kropotkin. Al
zijn vrije tijd geeft hij aan de studie. Hij wordt
atheïst door de studies over Feuerbach.
Meer en meer begint hij als propagandist op te
treden. Als spreker komt hij dikwijls in strijd met
de leiders van de Soc. Dem. Bond, ook met Nieu-
wenhuis, die toen nog geen anarchist was. In deze
tijd schrijft Reyndorp ook in „De Anarchie", uit-
gegeven door Sterringa en v. d. .Voogd. Eenige ma-
len probeert hij zelf het uitgeven van weekbladen;
deze pogingen lijden schipbreuk door gebrek aan
financiën.
In de jaren 1895 tot 1898 verschijnen in het reeds
genoemde „De Anarchie" artikelen, die een uiteen-
zetting vormen van een eigen standpunt. Vlug-
schriften en brochures verschijnen van zijn hand,
en hij begint aan de vertaling van een brochure van
Landauer over coöperatie. Dan kornen de propa-
gandatochten naar Groningen en Friesland, en hij
draagt in deze streken de beginselen uit van het
vrij-socialisme. Bovendien wordt R. een actief pro-
pagandist voor afdelingen van De Dageraad. In zijn
lezingen wees hij speciaal altijd weer op het ver-
band tussen atheïsme en vrij-socialisme.
Dan, terwijl zjjn particuliere omstandigheden voort-
durend nijpend zijn en hij leeft op de rand van
het gebrek en aan de andere kant steeds pijnlijker
getroffen wordt door de negativiteit van de groe-
pen, gepaard aan een persoonlijke strijd tussen de
leiders van de beweging, een strijd die volkomen in
tegenspraak is met de zuiverheid van het vrij-socia-
lisme, besluit Reyndorp lid te worden van de SDAP.
in de hoop daar vruchtbaar werk te kunnen ver-
richten. De ontwikkeling van deze partij doet hem
echter alras besluiten te bedanken, vooral als hij
ziet, dat op de smerigste wijze de oppositie wordt
bestreden.
In deze jaren woont R. in Utrecht, waar hij een
boekhandel heeft. In 1908 vestigt R. zich te Den
Haag, waar hij in de bitterste nood verkeert tot
1911, in welk jaar hij een betrekking krijgt bij de
controle van de belasting. In 1914 wordt hij aan-
gesteld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek,
waar hij twintig jaar is gebleven. Als in 1914 de
oorlog uitbreekt, grijpt dit hem geweldig aan. De
gedachte aan deze slachting laat hem niet met
rust, en dan ontstaat zijn bekende „In de Greep van
het Barbarisme". Hij maakt kennis met mevrouw
Kapteyn—Muysken, die, evenals hijzelf, overtuigd
was van de noodzakelijkheid van het vormen van
revolutionnaire kernen. Pogingen daartoe werden
gedaan te harer huize in bijeenkomsten, waar o.a.
bijeenkomen Clara Wichmann, Berlage, De Ligt en
anderen. Die bijeenkomsten hadden vooral tot re-
sultaat, dat actiever wferd medegewerkt in en aan
de anti-militaristische beweging. Reyndorp zelf
werkt mede aan De Wapens Neder, schrijft in de
door de IAMV. uitgegeven Jaarboeken en Solda-
ten-Almanakken.
Als ambtenaar had hij het zeer moeilijk, en moest
zijn positie in de beweging een andere zijn dan
van leidende figuren uit de beweging, maar wat
hij doen kan, doet Reyndorp.
Min of meer als gevolg van zijn kennismaking met
De Ligt, wordt Reyndorp medewerker aan Bevrij-
ding. Met De Ligt en ook andere figuren komt
Reyndorp overigens nog wel eens in botsing, ge-
volg naar zijn mening van zijn atheïsme enerzijds,
en anderzijds het halfslachtige, niet concrete en
niet-klare standpunt ten aanzien van principiële
kwesties van de anderen.
„Deze conflicten", zegt Reyndorp mij, „waren fei-
telijk voorlopers van de strijd in de nederlandse
arbeidersbeweging, welke ontstond naar aanleiding
van de gebeurtenissen in Spanje, waardoor de an-
ti-militaristische beweging in tweeën viel." (Wij ver-
wijzen hier nog gaarne eens naar de artikelen van
R., die over de strijd in Spanje verschenen zijn.)
Noemen wij tenslotte nog de medewerking van
R. aan onze krant. Voor ons persoonlijk zijn ze al-
tijd van belang, omdat R. altijd iets te zeggen heeft,
en geen enkele bijdrage van hem van belang ont-
bloot is.

Als we aan het einde van ons praatje gekomen
zijn, en het trouwens ook tijd gaat worden dat R.
zich weer aan zijn andere bezoekers wijdt, kunnen
we toch niet nalaten nog even iets te vragen over
de bijzondere studies van R.
Dan blijkt, dat er niet veel is, wat niet zijn aan-
dacht heeft. Geen stroming in de arbeidersbewe-
ging, of hij heeft haar bestudeerd. Maar zeer bij-
zondere studies heeft hij gemaakt van Landauer,
voor wie hij een grote eerhied heeft, van Oppen-
heimer, Goldscheid, Eugen Düring, Reclus, Kro-
potkin, Bakoenin en anderen.
Nog steeds volgt 'hij met grote aandacht alles wat
van belang kan zijn voor de arbeidersbeweging.
Zo is de f i guur Reyndorp. Een jonge oude kerel,
aan wie velen van ons veel te danken hebben; aan
wie wij allemaal een voorbeeld kunnen nemen. En
van wie wij hopen, dat hij nog vele jaren in staat
zal zijn zijn arbeid voor de verdieping van ons in-
zicht voort te zetten. J. Lambo
Op deze plaats mag zeker ook nog wel eens ge-
memoreerd worden, hoe mevrouw Reyndorp — het
vorige jaar overleden — haar man in zijn strijd tot
een grote steun is geweest. Zonder de trouwe hulp
van zijn kleine, maar dappere vrouw, die de bittere
zorgen, waarmede het gezin Reyndorp vele jaren
te kampen had, blijmoedig hielp dragen, zou het
niet mogelijk zijn geweest, dat Reyndorp zich zó
aan zijn geestelijke ontwikkeling wijdde.

B. REYNDORP
De redactie van De Syndicalist vraagt mij om een
artikel te schrijven naar aanleiding van de zeven-
tigste verjaardag van Reyndorp. Ik ben er, helaas,
niet toe in staat. Mijn hoofd is in slechte conditie
en belet mij elke inspannende arbeid. Ware dit niet
het geval, dan had ik gaarne, héél gaarne zelfs,
aan het verzoek voldaan.
Toch stel ik er prijs op, dat in dit nummer van
De Syndicalist ook enige woorden van mij worden
opgenomen. En dit kunnen niet anders zijn dan
woorden van grote waardering.
Ruim 40 jaren heb ik Reyndorp gekend en in zijn
levensloop gevolgd. Ik weet, dat hij een zwaar,
moeitevol leven achter zich heeft en wanneer hij
niet zulk een liefdevolle dappere vrouw had ge-
had, zou het hem misschien onmogelijk zijn ge-
weest zich te handhaven en alle tegenspoed te
overwinnen.
Dit beteekent al dadelijk, dat hij iemand is met een
sterke geest en een diep-gewortelde overtuiging.
Maar daarnaast heeft hij een scherp verstand en
een filosofische aanleg, gepaard gaande met een
onverzadelijke lust om te studeren en kritisch
herscheppend de resultaten van zijn arbeid weer
te geven.
En geboren revolutionnair als hij is, werd al zijn
arbeid gesteld in de dienst van de bevrijding der
niet bezittende slavenklasse of misschien druk ik
me juister uit, wanneer ik zeg in de dienst der
mensheid. Want daar ging en gaat het bij hem nog
altijd in de eerste plaats om: de mensheid moet
verlost worden uit „de greep van het barbarisme",
al weet hij tevens, dat de arbeidersklasse daarbij
een hoofdrol zal moeten spelen. Hij heeft veel ge-
sproken en geschreven (hij beschikt over een fijne
pen!), maar ik ben er zeker van dat allen, die hem
hebben gehoord of van hem hebben gelezen, met
mij zullen instemmen, dat steeds weer één ding
hem dreef: de ernstige wil om de geesten te revo-
lutionneren. Zou dit niet ook de reden zijn, dat
onze onvergetelijke strijder Bart de Ligt zich zo
sterk tot hem voelde aangetrokken?
Hoe vaak is de gedachte bij mij opgekomen: wat
is het geweldig jammer, dat deze man zulk een
zorgvol leven heeft moeten leiden; indien hij het
geluk had gehad evenals Domela Nieuwenhuis en
De Ligt zich geheel te kunnen wijden aan zijn in-
tellectuele arbeid, wat zou hij dan hebben kunnen
doen.
En dat hij desondanks tot zoveel arbeid in staat is
geweest, dwingt ons tot bewondering en wij kun-
nen van hem getuigen, dat zijn leven toch ontzag-
lijk rijk en vruchtbaar is geweest. Nu heeft hij de
leeftijd der „sterken" bereikt.
Mijn innige wens is, dat hij nog enkele jaren, te-
rugziende op een leven van harde, toegewijde ar-
beid, moge gespaard blijven. En moge dan zijn
levensavond doorlicht worden door de gedachte,
dat zeer velen door hem tot verheldering van in-
zicht en verdieping van levensernst zijn gekomen.
Toen hij in 1916 tijdens de wereldoorlog zijn schit-
terende boek „In de greep van het barbarisme"
schreef, eindigde hij met deze woorden: „De eerste
voorwaarde voor de herleving, ons door de wereld-
oorlog aangewezen is dus, de onafgebroken, vol-

hardende arbeid aan de revolutionnering van de
geest der massa en de voortzetting van de strijd
tegen de economische en politieke organisatie der
maatschappij, die een duurzame volkenvrede in
de weg staat."
Welnu: dit is zijn roem en zijn eer, dat hijzelf in die
arbeid en in die strijd heeft volhard tot nu toe. Hoe
lang nog? Wij hopen van harte: nog menig jaar!

N. J. C. Schermerhorn.

ZEVENTIG JAAR
Op Zondag 28 April vierde kameraad Reyndorp
zijn zeventigste verjaardag. En wij, die hem meer
van nabij kennen, verheugen ons over zijn uit-
stekende gezondheid. Want vergeten wij niet, dat
deze trouwe voorvechter van het libertair-socialis-
me gedurende een halve eeuw zijn krachten heeft
gegeven en onder de moeilijkste omstandigheden
wist stand te houden in de strijd voor onze vrij-
heidlievende beginselen!
Reyndorp kwam reeds op 18-jarige leeftijd in de
beweging, de toenmalige sociaal-democratische
bond van Domela Nieuwenhuis. Dit was in het jaar
1888. In de toen nog jonge typograaf leefde reeds
een intens verlangen naar kennis en geestelijke
verdieping aangaande de vraagstukken van het so-
cialisme en de bevrijding van de arbeidersklasse.
Zoals Reyndorp zelf zegt waren de Commune van
Parijs en het Proces van Chicago van grote invloed
op zijn revolutionnaire denken.
Ook de werken van Mul ta tu i i en andere denkers
vormden een voortdurende bron van studie; want
juist door studie en zélf denken wist Reyndorp als
eenvoudig arbeider zich op te werken tot een per-
soonlijkheid van klasse.
Al spoedig werd onze jarige een medewerker van
het „Zaanse Volksblad". Dit zou echter niet lang
duren!
In de zaanse beweging ontbrandde de strijd tussen
de klein-burgerlijke democratie en het socialisme.
Het gevolg was dat Reyndorp op 20-jarige leeftijd
zijn eerste spreekbeurt vervulde, gesterkt door zijn
overtuiging dat alleen de sociale revolutie de we-
reld kan veranderen en dat wetten en hervormin-
gen lapmiddelen zijn. Immers, de strijd van de ar-
beidersklasse moest niet alleen voor stoffelijke,
maar eveneens voor geestelijke belangen en idea-
len gevoerd worden!
Hiermede was het strijdleven van kameraad Reyn-
dorp aangevangen en het ligt in de bedoeling van
R. om later zijn „Levensschetsen" te publiceren.
Vele spreekbeurten heeft hij vervuld, o.a. voor De
Dageraad en vooral zijn medewerking aan diverse
libertaire bladen was groot. We noemen o.a. Recht
voor Allen, De Arbeider, Bevrijding, De Vrijdenker
en De Syndicalist. Nog kort geleden hield hij le-
zingen voor het SAS. en de VSV. in Den Haag.
Voorwaar geen kleinigHWd op zo'n leeftijd! Deze
eminente propagandist heeft zijn overtuiging in
dienst gesteld van de gehele mensheid, ondanks
dat ook hém de zware zorgen voor het bestaan en-
het persoonlijke leed niet bespaard zijn gebleven
in de beweging. We kunnen volstaan met te schrij-
ven, dat het werken van Reyndorp voor de materi-
ele, zedelijke en geestelijke vernieuwing van mens
en maatschappij, niet tevergeefs zal zijn geweest.
Deze propaganda is een stuk van zijn leven, het-
welk ons ook ter harte moet gaan. En al leven we
in een periode waar „de moraal van de oorlog"
als wet is verheven, hetgeen zich manifesteert in
de afschuwelijke leerstellingen en praktijken van
het fascisme, met des te meer zekerheid komt de
tijd dat ónze 'beginselen opgang zullen maken.
Beste Reyndorp, je bent het levende voorbeeld
voor anderen. Bij deze verjaardag willen wij nog-
maals onze waardering uitspreken. Namens de vele
haagse kameraden, het SAS. en de Vrije Socialis-
ten Vereniging in het bijzonder, onze hartelijke
gelukwensen. Moge jouw strijdleven de jongeren
stimuleren! Corr. SAS. Den Haag.

VRAGEN VAN EEN GEK
Vorsten, regeerders, diplomaten, volk en soldatenl
Wie geeft u het recht elkander te haten?
Wie van ons zou kunnen bestaan zonder zijn medemens?
Wie verbiedt ons te spreken, wie ons te roepen om recht?
Wie is uitverkoren, wie is vertrapt?
Wat doet kracht zonder verstand?
Wat verstand zonder kracht?
Wat is recht zonder plicht, wat is plicht zonder recht?
Bouwen om te vergruizen? Varen om te vergaan?
Het luchtruim overwinnen, om de mensheid te verpletteren?
De aether ontdekken, om elkander te belasteren?
De scheikunde toepassen, om onze kelen te smoren?
Onze kinderen groot brengen, om op houten poten te
laten lopen? A. K.



REYNDORP ZELF AAN HET WOORD
De meest kenmerkende opvatting van het socia-
lisme als economische leer is deze: dat het privaat-
bezit der arbeidsmiddelen, grond, bodem, machi-
nes, fabrieken, etc. de grondoorzaak vormt van de
economische ellende en knechtschap van de arbei-
der. In de kapitalistische maatschappij heeft een
enkele klasse, die der kapitalisten, de arbeidsmid-
delen in bezit, terwijl de arbeiders, de proletariërs,
over niets anders beschikken dan over de kracht en
capaciteit om met de hand of met het hoofd te
werken, de arbeidskracht. De arbeider is dus ge-
scheiden van de arbeidsmiddelen en daar produc-
tie, zonder gebruikmaking van productiemiddelen,
onmogelijk is, moet de arbeider, wil hij door ar-
beid in zijn onderhoud voorzien, zich begeven naar
de bezitter van de productiemiddelen, naar de ka-
pitalist, om zijn arbeidskracht te verkopen, d.w.z,
bij hem in loondienst te treden.
Doordien echter de kapitalist over de productie-
middelen beschikt, heeft hij ook de volledige be-
schikking over het arbeidsproduct, zonder zelf te
produceren; terwijl hij anderen voor zich laat wer-
ken, heeft hij de macht zich de producten van de
arbeid zijner loonslaven toe te eigenen. De arbei-
der ontvangt in ruil voor zijn waardescheppende
arbeid slechts een zeer klein deeltje der waarde
van het arbeidsproduct, een aalmoes vaak, die met
een rechtvaardig klinkend woord „loon" wordt ge-
noemd.
De economische ellende en knechtschap van de ar-
beider kan niet uit de weg worden geruimd, zijn be-
vrijding uit de loonslavernij kan niet plaats hebben,
alvorens dit privaatbezit der arbeidsmiddelen, de
grondzuil van het kapitalisme, omver geworpen is.
De onteigenaars van heden, de kapitalisten, moe-
ten worden onteigend door de arbeiders: de ar-
beidsmiddelen moeten' in het bezit van de gemeen-
schap worden gebracht.
De ene richting, die der sociaal-democratie, wil de
staatsmacht veroveren, om door middel hiervan het
socialiseringsproces in de maatschappij te voltrek-
ken en ten laatste de gehele regeling der produc-
tie en verdeling te brengen onder leiding van één
centrale macht, een regeringsgezag.
Als door Kautsky in zijn boek over Het Erfurter
Program wordt erkend, dat de arbeider in de so-
ciaal-democratische staat, waar de arbeidsmidde-
len, dus ook de productie in één hand gecentrali-
seerd zullen wezen, in zoverre minder vrijheid zal
hebben dan in de kapitalistische maatschappij, dat
hij niet zijn eigen arbeidsgelegenheid zal kunnen
kiezen, dan bewijst hij hiermede niet alleen, dat de
sociaal-democratische regering beschikken zal over
een ontzaggelijk monopolie, maar hij bewijst te-
vens, dat de arbeider in die begeerde toekomst-
staat zich za'l moeten onderwerpen, ook al gevoelt
hij zich nog zo gekrenkt en al bestaat er voor hem
ook de meest besliste reden tot ontevredenheid.

De schijnbaar nieuwe wegen, welke door de soci-
aal-democratie op theoretisch en practisch gebied
worden gevolgd, verrijken noch haar ideeënin-
houd, noch haar revolutionnair werken in de prak-
tijk, maar zij voeren haar onder invloed van het
revisionisme tot een steeds nauwere aanraking met
het burgerlijke denken en de wetgevende praktijk
van dat deel der bourgeoisie, dat zich vooruitstre-
vend noemt. Deze zogenaamde nieuwe wegen, het
zijn in de grond van de zaak niets anders dan de
oude, gebaande wegen der gezagspartijen, die haar
ten slotte geheel van het socialisme doen afdwa-
len en haar voorlopig althans dwingen, terwille
van het parlementaire succes, de socialistische we-
reldbeschouwing tot privaatzaak te verklaren.
Vergelijk maar eens haar vroeger revolutionnair
optreden, b.v. tijdens de jaren 1870 en 1871, toen
Bebel en Liebknecht in de duitse rijksdag hun
mannelijk protest deden horen tegen de frans-duit-
se oorlog en van hun revolutionnaire solidariteit
getuigden met de strijders der parijse Commune,

- vergelijk maar eens die glorievolle periode ha-
rer revolutionnaire jeugd het haar tegenwoordige
wettelijkheid, haar rekening houden met allerlei
politieke, sociale en religieuze vooroordelen, alles
terwille van het parlementaire succes, om niet ge-
hinderd te worden in het streven naast en met de
bourgeoisie deel te nemen aan de wetgevende en
regerende macht.
Let eens op het grote verschil tussen de vroegere
leiders der sociaal-democratie, mannen als Marx,
Engels, Lasalle, de oude Liebknecht, e.a., die als
sociaal-democraten stellig gezaglievend, maar toch
oprechte revolutionnairen waren, vergelijk hen bij
de tegenwoordige politieke en gouvernementele
routiniers, die een leidende rol vervullen, lieden
voor wie het socialisme geen wereldbeschouwing,
maar een vak is en die indertijd door Alexander
Cohen zeer geestig met de naam van „beroepscol-
lectivisten" werden betiteld, en de gevolgen van het
verval ener revolutionnaire beweging tot een log,
parlementair mechanisme zullen u nog duidelijker
worden.

De onderwerping en opoffering der persoonlijkheid
van de mens is in strijd met de natuurlijke evolutie
der samenleving. Wie, gelijk de sociaal-democra-
ten, de volledige overgave van het individu aan de
gemeenschap predikt, een overgave niet uit eigen
vrije beweging, maar door dwang en wet verkre-
gen, hij moet willens of onwillens medewerken om
de vrije werking van de natuurwet der evolutie op
de maatschappij te belemmeren.
De mens, al behoort hij tot het dierenrijk, is een
met rede begaafd wezen, hij beschikt over de
kracht om abstract te denken, zich van zichzelf en
de hem omringende natuur bewust te worden, de
natuurkrachten wier wezen en werking hij heeft
leren kennen onder zijn macht te brengen en in
zijn belang aan te wenden. Dit geeft aan de mens
een zelfbepaling en een kracht tot zelfbeheersing
en zelfbestuur, die de overige dieren volkomen
missen.
De inwerking van de zielkundige krachten en be-
kwaamheden van ae mens op zijn stoffelijk en
maatschappelijk leven en de veranderende, revo-
lutionnerende, ja, scheppende invloed die de eerste
op de laatste uitoefenen, is zonder twijfel het meest
typische kenmerk der menselijke samenleving. Wij
moeten dan ook Dr. Friedeberg volmondig toestem-
men waar hij zegt: dat het historisch materialisme,

volgens hetwelk alle geestelijke en zedelijke ver-
schijnselen slechts resultaat zijn van het stoffelijk,
economisch milieu waarin de mensen leven, nood-
zakelijk onvolledig is en vooral voor de bescha-
vingstrap van de mensheid, waarop wij thans ge-
komen zijn, en nog meer voor die waarop wij ons
pogen te verheffen, noodzakelijk moet worden ver-
volledigd door een opvatting der geschiedenis, die
ons de zielkundige factoren in het maatschappelijk
leven der mensen, wel niet gelijk de oude theo-
logische idealisten als alles-overheersend doet be-
schouwen, maar ons toch vrijwaart voor de een-
zijdige verklaring van -het materialisme, dat de stof-
felijke factoren in de natuur en in de maatschappij
als overheersend beschouwt en dat door zijn een-
zijdigheid even dogmatisch en in de praktijk even
autoritair is als de oude theologische opvatting.

Volgens de opvatting van het anarchistisch socia-
lisme kan de arbeider geen vertrouwen hebben in
de gezagsinstellingen der heersende klasse, hij kan
ze niet benutten voor de verwerkelijking van zijn
ideaal en evenmin kan hij dus zonder schade voor
de grote zaak van zijn sociale vrijmaking in die in-
stellingen binnendringen, om ten slotte te gaan on-
derhandelen met de vertegenwoordigers dergenen,
die hem uitbuiten en onderdrukken.
Ook van historisch en economisch standpunt be-
schouwt het anarchistisch socialisme het streven
naar de verovering van de staatsmacht, door de so-
ciaal-democraten vooropgesteld, als een gevaarlijke
en bedriegelijke utopie, waaraan de beginselen van
het socialisme zowel in de theorie als in de prak-
tijk moeten worden ten offer gebracht en waar-
door het proletariaat wordt weerhouden zich in
werkelijkheid te bevrijden, omdat het in plaats van
door zijn revolutionnair economische organisatie
en actie direct en vervormend op het bedrijfsleven
der maatschappij in te werken, al zijn hoop gaat
vestigen op de staat en gaat medewerken aan het
tot stand komen ener nieuwe sociale heerschappij,
uitgeoefend door zijn leiders en parlementaire ver-
tegenwoordigers. Met de toekenning van een
scheppende kracht aan de staat en de wetgeving,
waar het de economische en sociale bevrijding van
het proletariaat betreft, loochent de sociaal-demo-
cratie het historische feit: dat een klasse steeds zo-
veel politieke macht bezit, als zij over werkelijke
economische macht in de maatschappij kan be-
schikken; zodat de economische macht geen uit-
vloeisel is der politieke macht, maar omgekeerd
een economisch machtige klasse ook vanzelf de
politieke rnacht in handen heeft.

Volgens de opvattingen van de anarchistische so-
cialisten is de directe economische actie van het
proletariaat het meest revolutionnaire en beslissen-
de wapen in de klassenstrijd, een wapen waarmee
de arbeiders tot de vernietiging van het kapitalis-
me en de loonslavernij en ten slotte tot de vestiging
der vrije socialistische gemeenschap zullen gera-
ken. Het geloof, dat langs politiek-parlementaire
weg de onderdrukking en uitbuiting der arbeiders
uit de weg kunnen worden geruimd, is onzinnig,
nadat door de feiten, zowel in het binnen- als bui-
tenland, niet alleen de machteloosheid van het par-
lementarisme en de wetgeving voor de bevrijding
der arbeiders duidelijk gebleken is, maar ook hoe
door de wettelijke actie der sociaal-democraten
het gezagsmechanisme van de bourgeoisie feitelijk
is versterkt. Ook gaat tenslotte de geschiktheid van
de arbeiders om voor de verdediging van de eigen
belangen in het strijdperk te treden langzamerhand
verloren, het initiatief wordt afgestompt, de kudde-
geest van het stemvee vaart in de kiezers en zij
worden automaten, die gehoorzamen aan degenen
welke hen het meest beloven of de grootste vaar-
digheid bezitten om hen door het woord te sugge-
reren. Het is een natuurwet, dat organen welke niet
worden gebruikt, hun functies verliezen, afsterven
en rudimentair worden. Zoals het gaat met onze
organen en de hieraan verbonden functies, zo gaat
het ook met onze verstandelijke en geestelijke ver-
mogens. Als wij steeds worden verplicht tot niet-
denken en onze hersenen door studie, waarneming
en ervaring niet worden geoefend en versterkt, dan
zullen wij ten slotte alle denkkracht gaan verliezen.
Wanneer wij nu steeds de behartiging onzer eigen
belangen en die onzer lotgenoten aan anderen
overlaten, wanneer wij maar altijd bouwen op de
kracht, de welwillendheid en het doorzicht van vor-
sten, priesters en regeerders, of van verkozen ver-
tegenwoordigers, die alles wel voor ons in het reine
zullen brengen, dan moeten wij ten laatste de be-
kwaamheid en het weerstandsvermogen gaan mis-
sen, om zelf in het volle leven der maatschappij
onze belangen te behartigen en voor onze rechten
op te komen.

De sociaal-democraten zien niet in, dat door de di-
recte economische actie van het proletariaat en de
onafhankelijke vakbeweging, zonder de tussen-
komst van de wetgeving en de staat, dus louter
door het voeren van de economische klassenstrijd,
het kapitalisme overwonnen zou kunnen worden.
Het eerste kenmerk, waardoor zich de onafhanke-
lijke vakorganisatie van de z.g. „moderne" vakor-
ganisatie onderscheidt, is haar openlijke en bewus-
te erkenning van de klassenstrijd op economisch
gebied. Tegenover deze strijd plaatst zij zich niet
neutraal, maar zij veronderstelt van al degenen
welke zich bij haar aansluiten, dat zij de nood-
zakelijkheid ervan erkennen en daarom ook niet
zullen terugdeinzen om deze strijd te aanvaarden.
Zij streeft niet naar de verovering van de regerings-
macht en het zich aanpassen aan kapitalistische in-
stellingen en burgerlijke vooroordelen, maar zij
poogt rechtstreeks aan te sturen op de volledige
bevrijding van de arbeid, door openlijk en zonder
omwegen de handschoen op te nemen tegen de
ondernemersklasse en de overheersing van het ka-
pitalisme.
De achtergrond, of liever gezegd de ziel van elk
streven naar onmiddellijke lotsverbetering, moet
revolutionnair-ethisch wezen. Bij een dergelijke be-
schouwingswijze vervalt de verering van het ge-
weld. De verontwaardiging van de revolutionnaire
arbeider over het geweld en de uitbuiting, waaraan
hij en zijn lotgenoten van de zijde der onderne-
mersklasse en haar handlangers blootstaan, doen

hem juist optreden tégen het geweld, de bron van
dwang en onderdrukking, als een factor in het
maatschappelijk leven. Slechts dan zullen de re-
volutionnaire arbeiders niet voor het gebruik ma-
ken van het geweld kunnen terugdeinzen, wanneer
de heersende klasse, in het nauw gedreven door de
sociale revolutie, voor geen moorddadige aanval
terugschrikt om haar heerschappij en bevoorrech-
ting tegenover het streven naar bevrijding bij de
revolutionnaire massa in stand te houden. Dan
geldt het immers de zelfverdediging, die een- der
meest elementaire eigenschappen vormt in de na-
tuur der organische wezens.

De vrijheidlievende socialisten streven geenszins
naar een onmogelijke gelijkheid en eenvormigheid
der individuen en hun eigenschappen en evenmin
pogen zij de vrije werking der natuurlijke arbeids-
verdeling hinderpalen in de weg te leggen. Zij stre-
ven naar geen andere gelijkheid dan die der levens-
voorwaarden, of liever gezegd, zij willen slechts de
gelijkheid van allen om in ruil voor hun arbeid,
alle stoffelijke, verstandelijke en zedelijke behoef-
ten te kunnen bevredigen.
De klasseverschillen vormen een sociale abnormali-
teit, zij zijn het uitvloeisel van economische en po-
litieke instellingen en berusten niet op werkelijke

verschillen in aanleg en bekwaamheid der indivi-
duen.
In de collectieve strijd om het bestaan door de ar-
beidersklasse gevoerd, de klassenstrijd, heeft de
factor der mededinging plaats gemaakt voor de
factor der solidariteit. De strijd om het bestaan in
de maatschappij gestreden tussen individuen en
groepen van individuen met ongelijke levensvoor-
waarden, wordt door de vrijwillige vereniging en
organisatie van lotgenoten, van economisch en so-
ciaal gelijken, tot een gemeenschappelijke, soli-
daire strijd om het bestaan voor de gehele klasse
en ten slotte voor de gehele mensheid. Zeer juist
zegt hieromtrent Dr. Bruno Wille in zijn Philosophie
der Befreiung: „Ja, juist de struggle for life zal een
zodanige solidariteit in het leven roepen. Ik meen
hiermee de klassenstrijd om het bestaan, die de
onterfden der tegenwoordige maatschappij tegen
de bevoorrechten voeren. Zodra de economische
ontwikkeling, gepaard aan de geestelijke verlich-
ting, de proletarische massa, die immers de grote
meerderheid der bevolking vormt, tot een verbond,
tot een eensgezinde macht zal hebben saamver-
bonden, kan geen regering, geen leger, geen gezag
deze macht weerstaan; overwinnen zal zij en de
mogelijkheid tot economische ui tbui t ing zal zij uit
de weg ruimen, krachtens de wet van de strijd om
het bestaan, volgens welke de sterkste overwint."
Uit: Het anarchistisch socialisme en de economische actie
door B. Reyndorp. Bij: L. de Boer, Amsterdam, 1906.

GOUDREGEN IN DE METAALINDUSTRIE
Een der bedrijven, waar op grond van de arbitrale
uitspraak in Juni 1939 geen loonsverhoging kan
worden gegeven, omdat de bedrijfsuitkomsten
zulks niet zouden toelaten, is thans ook met haar
verslag op de proppen gekomen.
Hieruit blijkt, dat weliswaar het laatste kwartaal
niet zo gunstig is geweest, maar dat de gang van
zaken tot September j.l . — dus in de tijd dat de ar-
biters hun uitspraak deden - - toch nog wel zó
goed was, dat over het geheel genomen geen reden
tot klagen bestaat.
Van het saldo der winst- en verliesrekening a
ƒ 3.209.015.— is afgeschreven ƒ 2.214.015.—, zodat
als winst over het jaar 1939 verdeeld kan worden
ƒ 995.000.—.
Los van de vraag, of deze afschrijvingen al dan
niet noodzakelijk zijn, wordt ondanks dat de laat-
ste drie maanden niet erg gunstig waren, nu toch
maar weer bijna één mülioen gulden verdeeld on-
der de rentetrekkers, terwijl er voor de werkers,
die bij dag en bij nacht maar klaar moeten staan
en behalve zware arbeid verrichten ook nog grote
risico's moeten nemen, niet een of twee procent
loonsverhoging af kon.
Maar bovendien is het voor dit bedrijf zeker de
moeite waard eens na te gaan, wat de afschrijving
betekent en dan blijkt, dat deze afschrijvingen voor
een groot deel, n.l. voor ƒ 1.950.300.—, zijn ge-
schied op gereedschappen en gebouwen.
Op de balans komt deze post slechts voor met een
totaal van ƒ 1.303.610.—, terwijl de Prins Hendrik-
dokken, losse gereedschappen, vaar- en voertuigen,
kantoor-aumeublement, etc., alles slechts voor één
gulden te boek staan, terwijl het verslag uitvoerig
stilstaat bij het feit, dat in dit jaar een algehele
uitbreiding van het bedrijf tot stand is gekomen,
zodat gezegd kan worden dat hier weer een aan-
zienlijke reservering heeft plaats gevonden.
Bij deze uitbreiding heeft men er mede gerekend,
dat minstens één kruiser bij deze firma zal worden
besteld en reeds één der hellingen hiervoor in
gereedheid gebracht. Nadrukkelijk verklaart de di-
rectie dan ook in staat te zijn

„marineschepen in al hun verscheidenheid, tot
aan de grootste en zwaarste slagkruisers toe,
onmiddellijk onder handen te kunnen nemen
en eveneens in de kortst mogelijke tijd te vol-
tooien."

Dit alles wordt natuurli jk zo nadrukkelijk vermeld
om de beurswaarde der aandelen omhoog te jagen
en op deze wijze de beursspeculanten — en ook
de directies — nog eens gelegenheid te geven, iets
extra's te verdienen. Voorzichtig als deze zaken-
lieden steeds zijn, wanneer het er om gaat eigen
belangen te dienen, heeft men ook dit jaar de bui-
tengewone reserve, die met het oog op de komen-
de slechte tijden in 1938 reeds meer dan een mil-

lioen bedroeg, weer verhoogd en wei met ƒ 165.000
zodat deze thans ƒ 1.222.500.— bedraagt.
Dat wil dus zeggen, dat de directie, die zegt
geen loonsverhoging te kunnen geven, Omdat er
niet genoeg verdiend wordt, nu reeds

één en een kwart millioen in de kast heeft liggen
als een appeltje voor de dorst.
Ongeacht de reservering door middel van afschrij-
vingen heeft de directie dus dit jaar de niet onaan-
zienlijke winst gemaakt van ƒ 165.000 + ƒ 995.000
of te wel

een millioen zestig duizend gulden.

Deze cijfers zijn naar onze mening nog aan de lage
kant, maar vormen niettemin een ware hoon voor
de arbeiders, die zich onder leiding van de samen-
werkende metaalbewerkersbonden destijds zonder
meer in het slop hebben laten voeren.
Deze cijfers bewijzen tevens, dat het heel goed an-
ders kan, maar dat de metaalbaronnen onwil l ig zijn
om ook maar iets te doen.
Nu is het met onwillige honden slecht hazen van-
gen, maar indien de macht, waarover de bestuur-
ders van deze arbeidersorganisaties zo hoog op-
geven, werkelijkheid was, dan zou men toch' in
staat moeten zijn, ook deze onwillige heren te
dwingen. Maar daarvoor deinzen deze bestuurders
steeds terug. Op vergaderingen, waar acties aan
de orde worden gesteld, begint men met mede te
delen, dat men geen overdreven eisen wil stellen,
maar dan ook voet bij stuk wil houden. Zijn de
onderhandelingen aan het rollen, dan wordt al wa-
ter in de wijn gedaan om ten slotte onder dema-
gogische redeneringen de indruk te vestigen, dat
met het bereikte resultaat — al is het dan nog zo
weinig genoegen genomen zal moeten worden,
omdat men van mening is dat er niet méér gegeven
kan worden.
Blijkt later uit het verslag, zoals nu b.v., dat er
enorme winsten zijn gemaakt, dan zullen deze
organisaties zich er wel voor wachten, dit aan hun
leden bekend te maken. Toch is dit naar onze me-
ning een der beste methodes om de strijdvaardig-
heid zo hoog op te voeren als nodig is, om als
overwinnaars uit de strijd te komen. Dat is echter
van deze bestuurders niet te verwachten. Zij wen-
sen niet anders, dan van hun leden kalme, rustige
burgers te maken, die geen andere behoefte heb-
ben dan contributie betalen voor het socialisme en
te mogen werken voor 's lands defensie, opdat de
bloedige internationale de winst kan binnenhalen.
Daarom is er voor ons syndicalisten, die hier zo
heel anders over denken, nog zo veel te doen.
Geeft dit artikel, naar de letter en de geest door
aan zoveel mogelijk mede-arbeiders, opdat eens
klaarheid kome. L. M.

RESPECT VOOR DE VERRADER?
In het Algemeen Handelsblad vinden we zo af en
toe Lekenpraatjes van Dinges en Donges, die mij
dit art ikel in de pen geven. De oorlog, die reeds
lang, met behulp van de burgerpers, is voorbereid
en gaande gehouden, is nog steeds het dagelijkse
onderwerp. Reactie is troef. En de chauvinistische
begrippen worden sterk aangekweekt en onder-
houden. Hele groepen.,mensen, die vroeger anti-
militarisme huichelden, staan nu in het voorste ge-
lid om het z.g.n. vaderland met de wapens in de
vuist te verdedigen.
Heel de wereld is door een oorlogspsychose be-
vangen en het kan nog een lange tijd duren voor
we daar doorheen zijn. En het vaderland is nu een
heiligheid, waar niet aan te tornen valt. Vooral als
het voordeel oplevert. Als wij de mensen beschou-
wen zoals ze werkelijk zijn, dan is het grote belang:
„verdienen". Wat brengt het op voor stoffelijk voor-
deel, is de eerste vraag. En het spreekwoord: „voor
geld laat men de duivel dansen" is niet om niet
in de wereld gekomen. En in oorlogstijd wordt grof
met geld gesmeten. Wie het meeste geld heeft,
wint veelal de oorlog. Ook weer omdat de mens
met geld te koop is.
In de landen nu, waar de grote legers binnenvallen
om „Lebensraum" of „bescherming", zijn dan na-
tuurlijk omkoopbare mensen te vinden, die op de
troon komen als het stuk gelukt en vertrapt wor-
den als het stuk mislukt. Daar loopt nu het praatje
over in het grote blad, dat ik hier citeer.
Dinges: „Wat mij in de Quislings en de Kuusinens
het meest verbaast, is, dat zij zelf denken dat de
vijand van hun land, voor wie zij handlangersdien-
sten verrichten, ook maar een greintje respect voor
hen zal hebben of ook maar een half ons vertrou-
wen in hen zal stellen. Wanneer een volk uit ver-
overen gaat, omdat het zijn eigen nationalisme niet

kan bedwingen, zal men daar toch juist de groot-
ste verachting koesteren voor mensen van andere
naties, die zo weinig nationalistisch voelen dat zij
hun land verraden. De veroveraar zal er natuurlijk
zijn voordeel mee doen, wanneer hij zulke indivi-
duen, of groepen, kan vinden. Hij zal beginnen met
hun stroop om hun monden en hun dubbele ton-
gen te smeren, precies zolang als hij hen nodig
heeft om zijn terrein voor te bereiden en op het
juiste ogenblik de poorten voor hem te openen.
Dan mogen zij nog eventjes in een kwasi-machts-
positie, maar stevig aan het lijntje van de invaller,
optreden, omdat hun plaatselijke kennis van za-
ken in het veroverde land nuttig kan zijn voor de
veroveraar. Maar daarna vliegen zij er uit. En van
het standpunt van de veroveraar is dat ook best te
begrijpen. Een verrader zou op zijn verraden lands-
lieden blijven werken als een rode lap op een stier.
En voor de rust in zijn rug, die de overwinnaar
moet wensen, is dat niet bepaald bevorderlijk. Een
ander, die na het voldongen feit, medewerking zou
verlenen om het leven voor zijn veroverde mede-
burgers zo dragelijk mogelijk te maken, is voor de
veroveraar na de eerste klappen veel nuttiger. En
zo krijgen dan de Quislings en de Kuusinens met
onfeilbare zekerheid hun congé. In het beste ge-
val mogen zij in etappes verdwijnen. Maar uitge-
rangeerd worden zij! En dan zullen zij het onple-
zierige gevoel hebben, dat zij, wanneer de kansen
voor hun volk weer eens keren, de natuurlijke ob-
jecten zullen zijn voor de volkswoede om zich op
uit te leven, zodra de vrijheid weerkeert. Als je dat
nu allemaal van te voren op je vingers kunt na-
tellen, begrijp ik niet dat er nog candidaten voor
het verradersvak gevonden worden. Afgezien dan
nog van huis- of tuinoverwegingen van eer en
trouw. Het l i jkt me niet leuk om te weten dat de



verachting van je volk, en misschien hun knuisten
ook nog, voor je zijn weggelegd als een soort van
gegarandeerd ouderdomspensioen."
Tot zover Dinges en als wij nu zo'n praatje even
onder de loupe nemen, dan zeggen we dit:
De heren zelf zijn, als er wat te verdienen valt,
helemaal niet nationaal. Telkens als er spanning
is, brengen ze hun geld over de grens. Ze ontduiken
belastingen waar ze maar kunnen. Ze zijn vader-
landslievend, nationalist, maar het moet hun geen
centen kosten. Je ziet dagelijks vele winstmakers,
die veel teveel geld hebben, die landerijen kopen
en grote huizen laten bouwen en het heel laag aan-
geven om aan de belasting te ontkomen of de ver-
hoogde tarieven te omzeilen.
En als een arbeider, in de werkverschaffing of
steuntrekker, iets niet opgeeft wat vrouw of kind
bijverdiend heeft, dan is hij misdadiger en wordt
zwaar gestraft.
Maar wat hier nu binnen het staatsverband van de
veirader gezegd wordt, vinden we ook in de strijd
op economisch terrein, tussen patroons en arbei-
ders. De onderkruiper (werkwillige zegt het patro-
naat) staat in dezelfde rol. Maar dan staan het pa-
tronaat en de burgerpers er heel anders tegenover.
Dan gebruiken zij de verrader evengoed als de

Russen Kuusinens en de Duitsers Quislings. En zij
doen dan ook gelijk dezen; door ze weg te trappen
of te miskennen als de strijd beëindigd is. Bij ons,
in de haven, lopen er nog altijd velen op proef.
Het hangt van de winst af of zij gehandhaafd zul-
len blijven. Respect heeft echter niemand voor de
verrader, in welke zin ook bedoeld! De verrader
mist karakter en fierheid. Maar nu de individuele
verrader is uitgegroeid tot een organisatie van ver-
raders, is er meer durf gekomen het karakter ten
toon te stellen.
Ik geef nu Donges nog even het woord.
Donges: „Er zijn nu toch anders voorbeelden ge-
noeg, waaraan de heren zich kunnen spiegelen.
Quisling en Kuusinen kunnen elkaar gaan troos-
ten. En hoort iemand nog- wel eens iets van de
Oostenrijkse heren, die inderti jd zo ijverig de weg
plaveiden om van Wenen een provinciestad te ma-
ken? En wat is .er met al die abessinische rassen
gebeurd, die zo dolgraag Italianen wilden worden?
En wat zul len de (Jrhebers van het nationaal-socia-
lisme of het communisme in hun hart denken van
al die mannetjes in het 'buitenland, die hun leuzen
en programma's vlijtig en letterlijk overschrijven,
hun gebaren, pakjes en uitroepen na-apen, kritiek-
loos en klakkeloos mooi vinden v/at de uitheemse

leermeesters doen en zeggen en verzinnen, en zich-
zelf als het ware al bij voorbaat met peper en zout
bestrooien om straks een smakelijk hapje te vor-
men wanneer de grote heren honger mochten
Krijgen? Het is alsof de koeien uit de wei zich or-
ganiseren in een muziekvereniging, om de slagers
een serenade te brengen. Een hele eer om dirigent
van zo'n loeiclub te mogen zijn. Een, twee drie,
allemaal in de pas, onder aanhef van de cantate:
„O, hoe heerlijk is 't marcheren, langs de weg
naar 't abattoir." En de slagers weten niet hoe ze
't hebben. Zij lachen zich tranen. Maar natuurl i jk
moedigen zij het- geval uit alle macht aan. Geef
hun eens ongelijk. Luilekkerland gaat helemaal
vanzelf open. En als het dan geen gebraden dui-
ven zijn, die hen in de mond vliegen, dan zijn het
gebakken biefstukken, op poten. Met „sauce hol-
landaise."
Dan weer Dinges: „Wat kan zo'n koe bezielen? Eer-
zucht om in een technisch prachtig geoutilleerd^
buitenlands abattoir te worden geslacht, wat in een
koeienbrein misschien een roemrijke levensvervul-
ling betekent? Of is het levensmoeheid, die naar
zelfmoord zoekt? Of is het gewoonweg koeien-
domheid?"
Donges: „Je mag kiezen. Met onze verontschuldi-
ging aan de koe voor de beeldspraak.' R. T.

HET TIENDE NSV.-CONGRES
GEHOUDEN OP 6 EN 7 APRIL 1940 TE AMSTERDAM
ZONDAGOCHTENDZITTING
V o o r z i t t e r : L . Madlener.
Vertegenwoordigd zijn thans 38 plaatselijke organisaties,
9 SAS.-sen en 7 federaties, alsmede de LSVB.

BENOEMING COMMISSIES
Benoemd worden, na candidaatbespreking, tot lid van de
Jeugdcommissie: kam. C. J. DE GROOT te Amsterdam
(met algemene stemmen) en kam. J. VEREL te Rotterdam
(met 31 stemmen, 3 tegen en 3 blanco). Als derde lid
wordt herbenoemd C. SCHN1TZLER. Met algemene stem-
men wordt tot plaatsvervangend lid van de Geschillencom-
missie De Syndicalist benoemd kam. N. MEYER te Amster-
dam.
Overigens werd in de samenstelling der commissies geen
verandering gebracht.

CANDIDAATBESPREKING
13. Bespreking van de candidaten voor bestuurs-

functies.
Candidaat zijn gesteld:
V o o r z i t t e r (vacature Lambo):
Joh. Nieuwenhuyse te Amsterdam door Bouw-
vak Amsterdam, Bouwvak Haarlem, GSV.
Haarlem, Metaal Haarlem en Transport Haar-
lem.
S e c r e t a r i s (vacature De Jong):
P. Wiegman te Amsterdam door Kleding Am-
sterdam, Metaal Amsterdam, Bouwvak Haar-
lem, Metaal Haarlem, Transport Haarlem,
Bouwvak Enschede, Metaal Enschede, Textiel
Enschede.
C o m m i s s a r i s (vacature Diederik):
Joh. Nieuwenhuyse te Amsterdam door Bouw-
vak Haarlem, Metaal Haarlem en Transport
Haarlem.
B. Schuur te Amsterdam door Metaal Amster-
dam en Transport Amsterdam.
C o m m i s s a r i s (vacature Hamelink):
G. ten Vaanholt te Hengelo (O.) door Bouw-
vak Haarlem, Metaal Haarlem en Transport
Haarlem.
C o m m i s s a r i s (vacature Madlener):
J. Wolthuis te Amsterdam door Metaal Am-
sterdam.
Candidaat voor c o m m i s s a r i s , zonder op-
gave vacature:
M. Boellaard te Amsterdam door Bouwvak
Haarlem, GSV. Haarlem, Metaal Haarlem en
Transport Haarlem.
Albert Schweitzer te Utrecht door Bouwvak
Utrecht.

(Tijdens de besprekingen worden de kam. Boellaard en
Schweitzer beiden gesteld in de vacature Diederik.

Voorstel Kleding Den Haag
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 wordt aangenomen met 15 stemmen voor, 14
tegen en 9 blanco.
Lambo (Voorzitter) ziet in deze stemmenverhouding geen
aanleiding, zich candidaat te laten stellen.

Na candidaat-bespreking worden bij enkele candidaat-stel-
ling gekozen verklaard: J. Nieuwenhuyse als voorzitter, P.
Wiegman als secretaris, G. ten Vaanholt en J. Wolthuis als
leden van het NSV.-bestuur. In de nu ontstane vacature-
Wiegman als commissaris wordt bij enkele candidaatstelling
gekozen verklaard D. C. de Jong. Ter voorziening in de
vacature-Diederik zal een schriftelijke stemming onder de
leden worden uitgeschreven over de candidaten M. Boel-
laard, B. Schuur en A. Schweitzer.

OVERIGE VOORSTELLEN
Bouwvak Haarlem, Metaal Haarlem en Transport
Haarlem:
1. De Syndicalist wordt voortaan gedrukt bij een
coöperatie of combinatie van samenwerkende ar-
beiders, onder voorbehoud, dat deze zal voldoen
aan de eisen, welke men thans stelt bij het drukken
van De Syndicalist.
Toelichting: Met bovenstaand besluit brengen wij in toe-
passing wat is neergelegd in de grondbeginselen van het
syndicalisme, n.l. het stichten van bedrijfsraden en coöpe-
raties.

Metaal Amsterdam heeft er geen bezwaar tegen, als de
krant bij een associatie goedkoper en beter kan worden
gedrukt, maar waarschuwt tegen experimenten, bij welke
opvatting Transport Amsterdam zidh aansluit.

SAS. Den Haag acht dit een voorstel van zuiver filosofische
aard, daar geen concrete gegevens worden verstrekt.

Metaal Hengelo is principieel voor het voorstel, 'maar zonder
nadere gegevens kan men geen beslissing nemen. Wel zou
het overweging verdienen de krant te laten drukken bij Van
der Leur, die lid is van het NSV. en zo nodig het kleine werk
van de redacteur kan opknappen of deze kan vervangen.

Van der Leur verklaart, dat dit voorstel buiten zijn voor-
kennis wordt gedaan.

SAS. Haarlem zegt, dat het voorstel moet worden beschouwd

als een uitvloeisel van het standpunt van het NSV. tegen-
over bedrijfsorganisatie. Spreker denkt aan de drukkerij,
waar Bevrijding wordt gedrukt. Misschien is het mogelijk
op die wijze de krant te laten drukken bij een drukkerij,
waarvan de organisatievorm zoveel mogelijk in overeen-
stemming is met de syndicalistische beginselen.

De Jong (Secretaris) zegt, dat de tegenwoordige drukker
ons uitstekend bedient en zeker niet te duur is, zoals uit
prijsopgaven van anderen nog niet zo lang geleden is ge-
bleken. Het NSV.-bestuur heeft zich unaniem op het stand-
punt geplaatst, dat er geen enkele reden is van deze druk-
ker weg te gaan zo lang er zich geen zeer bijzondere om-
standigheden voordoen.
Wordt de krant in Almelo gedrukt, dan is de redacteur de
controle over het blad kwijt. Men moet de drukker geen .
redactiewerk laten doen; dan zou men hem eerst tot mede-
redacteur moeten benoemen, zodat ook hij werkt onder
verantwoordelijkheid tegenover bestuur en congres. Maar
het is beter deze dingen gescheiden te houden.
Het voorstel wordt ingetrokken.

Bouwvak Wieringen:
2. In art. 12 van het reglement van de AWK. te
lezen:
e. slachtoffer zijn van hun weigering om voor oor-

logsdoeleinden of ten dienste van militaire
maatregelen te werken, of

Toelichting: De woorden „of ten dienste van militaire maat-
regelen" staan er thans niet in; wij stellen voor, die in te
voegen.

De Voorzitter zegt, dat het bestuur van het NSV. geen prin-
cipieel bezwaar tegen dit voorstel heeft, maar dat ook de
bestaande redactie insluit wat Wieringen wil . Verandering
van regiement is minder wenselijk, nu dit pas gedrukt is.
Het congres verenigt zich met bovenstaande opvatting,
waarmede Wieringen genoegen neemt.

NSV.-bestuur:
3. Het congres draagt het NSV.-bestuur op, in
1940 een landdag'te organiseren in de geest als de
in 1939 gehouden landdag.
NSV.-bestuur:
4. Het congres draagt het NSV.-bestuur op, het
zenden van de maandelijkse steun voor emigran-
ten in België voort te zetten, zo lang dit naar het
oordeel van het NSV.-bestuur nodig is.
Toelichting: Op grond van Gedr. St. no. 116 is bij schrifte-
lijke stemming besloten, voor bovengenoemd doel tot aan
het congres maandelijks een bedrag beschikbaar te stellen.
Het congres moet dus beslissen over het al of niet voort-
zetten van de steun.

Beide voorstellen worden met algemene stemmen goedge-
keurd.

Vonk (Penningmeester) stelt voor het bedrag van ongeveer
ƒ 50.—, dat nog voor Helpt Spanje is binnengekomen, even-
eens te bestemmen voor de emigranten In België.

Kleding L.F. stelt voor de helft aan het FISN. af te dragen.

Het voorstel-Vonk wordt echter goedgekeurd.

ZONDAGMIDDAGZITTING
V o o r z i t t e r : J . Lambo.
Bouwvak Groningen, GSV. Groningen, Metaal Gro-
ningen:
5. Afdelingen welke aangesloten zijn bij een fe-
deratie of Bond, aangesloten bij het NSV., zijn ver-
plicht zich aan te sluiten bij het PAS. of SAS. ter
plaatse.
SAS. Groningen heeft dit voorstel op de beschrijvingsbrief
geplaatst, omdat het meent dat eflfcn op die wijze een ge-
zonde organisatievorm mogelijk is.

Metaal Amsterdam denkt er net zo over; waar bezwaren
zijn, is het meestal een financiële kwestie.

Kleding Groningen zou dit voorstel niet als verplichting ge-
steld willen zien, maar a'ls het uitspreken van een wense-
lijkheid willen beschouwen. De zaak is, dat het Kleding
Groningen onmogelijk is gemaakt bij het SAS. aangesloten
te zijn.

SAS. Den Haag ondersteunt het voorstel, mits enige soe-
pelheid wordt betracht.

Bouwvak Utrecht acht het vanzelfsprekend, dat iedere or-
ganisatie is aangesloten bij het plaatselijke SAS. Financiële
en andere moeilijkheden moeten ter plaatse worden gere-
geld en behoren niet op een NSV.-congres.

Kleding Groningen acht het niet wenselijk, hier een dwang-
maatregel te forceren. Men moet elkaar trachten te naderen,
en niet elkaar te dwingen.

De Jong (Secretaris) zegt, dat het voorstel naar het oordeel
van het NSV.-bestuur een aanvulling behoeft van de vol-
gende inhoud:
Indien tussen een SAS. en een aangesloten organisatie een
geschil ontstaat, wendt het SAS. zich tot de betreffende
federatie om ten opzichte van de organisatie een gemeen-
schappelijk standpunt in te nemen. Is dit laatste niet mo-
gelijk, dan wordt de zaak voorgelegd aan het NSV.^bestuur,
dat een voor alle partijen bindende beslissing neemt.

Nadat GSV. L.F. gewezen heeft op de mogelijkheid, dat
een organisatie niet bij een federatie is aangesloten, wordt
hieraan nog toegevoegd:
Is de organisatie niet bij een federatie aangesloten, dan

wendt het SAS. zich rechtstreeks tot het NSV.-bestuur, dat
ook dan een voor alle partijen bindende beslissing neemt.

GSV. Groningen kan zich met de aanvulling van het NSV.-
bestuur verenigen. Aan wenselijkheden, zoals Kleding Gro-
ningen wil , heeft men niets, men moet bindende bepalingen
hebben, anders is geen organisatieleven mogelijk. Spreker
wil er evenwel op wijzen, dat SAS. Groningen de thans
voorgestelde weg heeft bewandeld, maar dat Kleding zich
niet wenste te onderwerpen. Groningen is bereid aan elke
organisatie, die dit wenst, al le gegevens over deze zaak te
verstrekken.

De Voorzitter wijst er op, dat de kwestie Groningen niet
door het congres kan worden behandeld, en dat aan de
orde is voorstel 5 van de beschrijvingsbrief.

GSV. Groningen protesteert er tegen, dat de mogelijkheid
wordt ontnomen om zaken in het belang der organisatie te
bespreken.

Het voorstel Groningen met de aanvullingen van het NSV.-
bestuur en GSV. L.F. wordt daarop aangenomen met 35
tegen 2 stemmen. (Slot volgt)

K R O N I E K
DE PERS GEMUILKORFD
Nadat op 19 April de staat van beleg was ingegaan
en de regering het gezag bijna volkomen in handen
van de militairen had overgedragen, terwijl zij
slechts enkele maanden gelden deze maatregel nog
resoluut van de hand wees en Generaal Reynders
tot aftreden noopte, hebben de mil i ta i re machtheb-
bers gretig van het hun toegevallen gezag gebruik
gemaakt en reeds op 25 April een Persverordening
afgekondigd, die op 27 April d.a.v. in werking
trad.
Hierin is het uitgeven, verkopen of verspreiden van
elke soort drukwerk zonder meer verboden ver-
klaard. Van dit verbod wordt geacht ontheffing te
zijn verleend voor die drukwerken, waarvan de in-
houd niet de neutraliteit in gevaar brengt, niets
mededeelt over militaire maatregelen e.d., niet
krenkend is voor enige overheidsinstantie of voor
een der oorlogvoerende landen, geen afbreuk doet
aan het zelfvertrouwen van het volk of de veilig-
heid van de staat of de geest van de weermacht.
Bovendien geldt de ontheffing van het verschij-
ningsverbod alleen, indien in het afgedrukte geen
twijfel aan de neutrale houding der nederlandse
regering of van een der persorganen tot uiting
komt, indien het geen gruwelpropaganda behelst
en niet door eenzijdige of sensationele opmaak of
zetwijze een bepaalde indruk poogt te vestigen, die
niet door de inhoud zelf volledig wordt gedekt.
Van nader aan te geven drukwerken zal de uit-
gever of de drukker verplicht worden gesteld voor
elke uitgave een volledige proefdruk of een duide-
lijke inhoudsopgave aan het militair gezag te ver-
strekken. Preventieve censuur dus, voor een deel
van de nederiandse burgerij.
Hoe de verschillende bepalingen dezer Persveror-
dening uitgelegd en toegepast zullen worden is
moeilijk te raden. Dit kan slechts de praktijk leren.
Van een beroepsinstantie hebben wij niets gelezen!

STAKING DER VEENARBEIDERS
Van het conflict in Drente en Overijsel is bij het
ter perse gaan van dit blad nog weinig bekend.
Tot onze grote vreugde kunnen we mededelen, dat
de moderne bond en de NAS.-federatie het voor-
stel tot arbitrage hebben afgewezen en achter deze
staking staan. Onderhandelingen over de stakers-
uitkeringen zijn lopende. Spreken we de hoop uit,
dat de arbeiders van de andere organisaties, de
christelijke, katholieke en neutrale, zoveel drang
zullen weten te ontwikkelen, dat men hen niet aan
de honger prijs geeft. De kassen moeten open!
De eis van 20 pet. loonsverhoging moet ingewil-
ligd worden!
De bladen van 30 April berichten, dat enkele kleine
werkgevers de eis reeds hebben ingewil l igd.

LUGUBER
De amsterdamse kunstschilder S. L. Schwarz is
met een aantal andere „kunstenaars" op het idee
gekomen, om de schuilkelders in Amsterdam -
die de naam „kelders" nauwelijks verdienen en
waar „schuilen" alleen maar zin heeft bij een re-
genbuitje - - o p fleurige, decoratieve wijze te be-
schilderen. Dit camoufleert de ernst der tijden een
beetje en zal ook voor bezoekende vreemdelingen
een echt prettige indruk maken.
Deze heren hebben dus wel een zeer zakelijke op-
vatting over de verhouding van de kunstenaar tot
de maatschappij. Ais de oorlog en zijn middelen
maar een beetje opgefleurd worden is het in orde.
Het onmenselijke, onzedelijke en onesthetische van

MANIFEST VAN DE IAA.
De arbeidersklasse en de oorlog
Onder bovenstaande titel publiceert onze Interna-
tionale, de IAA. te Stockholm, een manifest aan
arbeiders van alle landen, waarin de kapitalistisch^
wereldorde wordt aangewezen als de schuldige aan
de oorlog, die niet uit ideologische, doch uit be-
langentegenstellingen geboren is. Na korte samen-
vatting van de aan deze oorlog voorafgaande plaat-
selijke „schermutselingen", wordt gewezen op de
geweldige inspanningen en opofferingen, die alle
landen zich ten behoeve van of ter beveiliging te-
gen de oorlog getroosten. En terwijl het terrein van
de strijd zich reeds tot Noorwegen heeft uitgestrekt
richt de IAA. zich tot de arbeiders van de gehele
wereld met een beroep tot gemeenschappelijke
strijd tegen de oorlog en de oorlogdrijvers. De ar-
beiders zelf zijn verantwoordelijk te stellen voor de
ongehoorde ellende van de mensenslachting, door
hun laffe politiek van toegeven, door hun kortzich-
tigheid en goedgelovigheid.
Hoewel de burgerli jke democratie haar onvermo-
gen om de fascistische reactie te keren in alle lan-
den heeft 'bewezen, bl i j f t het merendeel der ar-
beiders zich op deze democratie verlaten, waarvan
de funeste gevolgen ons thans in de oorlogsprak-
tijk worden voorgehouden. Alleen van het samen-
vallen van de strijd tegen het fascisme met die te-
gen het kapitalisme is heil te verwachten. De „so-
ciale oorlog" moet voor de internationale arbeiders-
klasse op de voorgrond staan.
En ten slotte wordt er op gewezen, dat de arbei-
ders ervoor hebben te zorgen, dat de straks te ver-
wachten maatschappelijke roeringen en verwikke-
lingen, die aan elke oorlog onverbrekelijk vast-
zitten, zullen leiden tot beëindiging van de grote
dodendans en tot vestiging van een nieuwe wereld-
orde op revolutionnaire vrijheidslievende en socia-
listische grondslagen.
Opname van het volledige manifest is ons niet mogelijk.

de oorlog zelf en zijn oorzaken schijnt deze kun-
stenaars niet te deren.
Een lugubere mentaliteit! Kunnen de beeldhou-
wers niet vast beginnen met het ontwerpen van
marmeren zuilen en monumenten, ter versiering
der massagraven ? Het nageslacht moet toch
ook prettige herinneringen hebben aan deze glorie-
rijke dagen.

WAARMEE WIJ INSTEMMEN
Een correspondent van*Het Volk geeft zijn indruk-
ken weer van Kopenhagen en Stockholm. De deen-
se hoofdstad, het Parijs van het noorden, heeft
tot het laatst zijn oppervlakkig optimisme en op-
gewekt publieke leven gehandhaafd en is opge-
wekt en optimistisch gestorven.
Stockholm, de zweedse hoofdstad, vormt hiervan
een opvallende tegenhanger, een rustige, aristo-
cratische sfeer, een oorlogsmentaliteit, een m i l i -
taire stijl. Regeringsbiijetten vermanen de bevol-
king tot nuchter en reëel denken een opwek-
king , waarbij wij ons van harte aansluiten.

RUSLAND EN DE JODEN
Enkele maanden geleden promoveerde de heer
J. A. Nillesen aan de amsterdamse universiteit
op een proefschrift „De sociale toestand der Joden
in Rusland onder de Tsaren en de Sowjets", dat
een boekwerk vormt van bijna 300 bladzijden. Van
bevriende zijde werd ons de bespreking van dit
boek toegezonden welke voorkomt in het Januari-
nummer van het Maandblad voor Nederland van
het Joods Socialistisch Verbond. Aan deze bespre-
king ontlenen wij ter informatie van onze lezers
het volgende:
Wat over Lenins standpunt ten aanzien van het Joodse
vraagstuk wordt gezegd, verdient bijzondere vermelding.
Lenin stelde 'het streven van clericalen, rabbijnen en Zion-
nisten gelijk. „Wie de assimilatie bestrijdt, is reactionnair."
Daartegenover stelt de schrijver dan met prijzenswaardige
helderheid -het streven van de Bunden van de Poale Zion.
Hij geeft blijk Ber Borochow goed te kennen.
Zeer merkwaardig is, wat Dr. Nillesen ons mededeelt over
'het aandeel van de Joden aan de revolutie. Dal Kalinin,
de president van de republiek, een Jood is, was mij onbe-
kend, evenals het feit, dat de heer Stalin getrouwd is met
de dochter van den Jood L. Kaganowitsj. Zou de 'heer Hitler
dat wel geweten hebben, toen hij zijn vriend op diens 60ste
verjaardag een geluktelegram zond? De 'heer N. betoogt
terecht -- en ten einde misverstand te voorkomen vertel
ik erbij, dat 'hij Rooms-Katholiek is en dus niet van nature
als apologeet van de Joodse zaak optreedt —, dat de Jotien,
die een leidende plaats in de revolutie en in het actieve
communisme innamen en nog innemen, geen Joden meer
zijn, tenzij dan naar het „ras".
Dooh de Joden nemen nog steeds een belangrijke plaats
in het Russische staatsapparaat in. Dit zal het anti-semitisme
doen toenemen, aldus de schrijver. Officieel is het bolsje-
wisme internationalistisch, dus tegen het anti-semitisme.
Maar ,,er (is) een nieuw anti-semitisme in Sowet-Rusland
bijgekomen, dat doorgedrongen is in de rijen der intellec-
tuelen en der communistische arbeiders en zo vanzelf ook
in die der Sowetbeambten." „Het (zijn) juist de meest
actieve leden der Partij." Maar juist het Russische Joden-
dom was (en is, voor zover het nog bestaat) sterk anti-
bolsjewistisch. Voor de Joden is de toekomst dan ook som-
ber. Gaan de Sowjets onder, dan komen er nog afschuwe-
lijker pogroms dan onder het Tsarenregiem.
De schrijver zet dan op overtuigende wijze uiteen, hoe
zwaar de industrialisering de Joden, handwerkers en hande-
laars, heeft getroffen. Het is niet mogelijk in ons beschei-
den blad de vele gegevens, welke hij op zeer overzichtelijke
wijze heeft verwerkt, te vermelden.
Uiterst belangrijk is het hoofdstuk over de collectivisatie
van de landbouw De geleerde auteur zegt: „de Joodse
autonomie (wordt) slechts dan verleend, als de Sowjets om
opportunistische redenen dat nodig achten. Anders dient
het Jodendom als Jodendom.te verdwijnen. Daarheen voert
de Sowjet-politiek."
Ten slotte nog iets over de Joodse cul tuur in Sowjet-Rus-
land. Qheder en Jeschiwa zijn verboden; wel zijn er staats-
scholen met Jiddisch als voertaal, maar het zijn comm-u-
nistisohe scholen met Jiddisch als lokmiddel. Het leren van
Hebreeuws wordt zoveel mogelijk verhinderd, want het houdt
de assimilatie tegen. Een Joodse pers bestaat niet meer;
alleen een Jiddiseh-communistische.
En wat de godsdienst betreft? Het bolsjewisme ziet de gods-
dienst als een volkomen vijandige wereld. Ik laat het des-
betreffende gedeelte w;eer onbesproken, hoewel het uit-
muntend is. De synagogen zijn praktisch alle gesloten; de
Sabbath in de stad is door de vijfdagenweek onmogelijk
geworden; ritueel slachten en bakken van matzes is ver-
boden.
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JEUGDBEWEGING
DEN H A A G
Operette in drie bedrijven. Onze grote feestavond
is weer in aantocht. Op 13 Mei, 2e Pinksterdag om
7 uur wordt in het gebouw Musica, Delftselaan,
door onze kinderen opgevoerd de operette in drie
bedrijven: „Goed en Kwaad". Daarnaast nog een
poppendans en zang met volksdansen.
Gezien het grote succes van de vorige feestavond
wijzen wij u er op, dat gij u tijdig moet voorzien
van kaarten, wilt u niet teruggestuurd worden.
Op aandringen van ouders hebben wij een grotere
zaal genomen, wat vanzelf meer kosten met zich
mee brengt. Er kunnen 400 mensen in deze zaal.
Maar die moet gevuld zijn, want 20 cent kan voor
niemand te duur zijn voor hetgeen deze avond ge-
boden wordt. Op de vorige feestavond (1-jarig be-
staan) waren de SAS.-leden slecht vertegenwoor-
digd. De meeste bezoekers waren buitenstaanders.
Laat het deze keer anders zijn, zó zelfs, dat wij de
opvoering nog eens moeten herhalen.
Na deze avond beginnen wij weer aan een nieuwe
operette. Dus kameraden, wacht eerst het succes
van deze avond af en wij zijn er van overtuigd,
dat gij uw kinderen stuurt. U bent dan overtuigd
en wij hebben een dubbel aantal kinderen. Dus,
SAS.-leden, allen op 13 Mei, 2e Pinksterdag, naar
Musica. De zaal gaat open om half zeven, we be-
ginnen om 7 uur. Afloop 12 uur.
rxaarten zijn nog verkrijgbaar bij: A. Arendse, v. d.
Neerstraat 236; L. Schüller, Gerard Keilerstraat 85;
J. C. Hoogduin, Hoefkade 1120; G. v. d. W., Pot-
gieterstraat 49. Secr. OJP. Den Haag.

METAAL-NIJVERHEID
LANDELIJKE FEDERATIE
Er is nog steeds een groot verschil tussen de wer-
kelijke stijging van de kosten van het levensonder-
houd en de duurtetoeslag, dat van maand tot
maand groter wordt. Een verschil, dat gemakkelijk
overbrugd zou kunnen worden, indien de werk-
gevers hiertoe bereid zouden zijn.
De financiële uitkomsten van de bedrijven zijn n.l.
van die aard, dat de lonen best kunnen worden
verhoogd zonder gevaar voor de rentabiliteit van
de bedrijven.
Dat men desondanks een dergelijke houding aan-
neemt en de treurige moed bezit te spreken van
het brengen van offers voor de defensie en van
aanpassen aan de abnormale omstandigheden, ter-
wijl men tegelijkertijd balansen publiceert met mil-
lioenen winst, is een bewijs van de zwakte van de
arbeiders-organisaties.
Immers indien deze f l ink van zich deden horen,
indien er enige beweging onder de arbeiders was,
zou men een dergelijke uittarting niet wagen.
De eerste taak in deze tijden is daarom voor iedere
syndicalist hierop te wijzen, want het bewijst de
noodzaak, om tot algehele herziening van organi-
satievormen te komen.
Er staan in deze dagen steeds grote gebeurtenis-
sen voor de deur. Wat heden normaal is, kan mor-
gen bijzonderheid worden. Wat vandaag onmoge-
lijk lijkt, kan morgen werkelijkheid zijn. Het is
daarom de vraag, of wij daarop zijn voorbereid en
zeker of de brede massa hiervan enige notie heeft.
Deze en andere vraagstukken zijn het, die in ons
blad aan de orde worden gesteld. Ook de metaal-
bewerkers dienen die onder ogen te krijgen.
Werkt daarom met ons blad.
V/erft leden en abonnees.
Op Zaterdag 4 Mei plakken v/ij de zegel op het
18e vakje van ons boekje.

PLAATSELIJK NIEUWS
AMSTERDAM
De Meivergadering in Handwerkers Vriendenkring,
die strikt huishoudelijk zou zijn en dus alleen toe-
gankelijk voor SAS.-leden en hun huisgenoten, al-
waar door Alb. de Jong een „historisch overzicht"
gegeven zou v/orden, is door de commandant van
de vesting Holland verboden.
Filmochtend POC. Het plaatselijk ontwikkelings-
comité van het PAS. had op Zondag 28 April 1940
ter viering van het Meifeest een filmochtend zon-
der spreker uitsluitend voor leden van het PAS.
georganiseerd, welke bijeenkomst door de militaire
overheid is verboden.

A N T W E R P E N
Ad majorum patriae gloriam, of: Jan Proleet be-
taalt het gelag! Onze minister van financiën heeft
het voornemen om een speciale belasting voor de

nationale landsverdediging in te voeren, waaraan
iedere staatsburger, volgens zijn inkomsten, zou
moeten bijdragen. Dit zure appeltje zou zowat een
miiliard moeten opbrengen. De minister is een
voortvarend en accuraat man, en reeds Maandag
brengt hij zijn ontwerp in de kabinetsraad. Men
lere hieruit, dat deze anders werken dan wij. Onze
ontwerpen tot verbetering van onze levenstoestand
bespreken wij maandenlang, wij kibbelen, zoeken
nog ruzie onder elkander, en meestal blijven
onze ontwerpen goedbedoelde voornemens!
Voor 1940 schat men de totale uitgaven van België
op 21 miiliard. Nu kan men zich op het stand-
punt stellen: het gaat mij geen sikkepit aan, ik heb
weinig of niets. Maar dit standpunt is foutief. Im-
mers, al de renten en kosten van leningen moeten
ten slotte uit de arbeid komen, en in eerste en laat-
ste linie zijn het de arbeiders van heden en morgen
welke het gelag moeten betalen. Wij weten im-
mers, dat wij ook bijdragen via de aankoop van
eten, kleren en van woninghuur. Wij hebben dus
tot taak een grondige verandering in dit stelsel te
brengen, omdat steeds de grootste lasten op de
arbeidersgezinnen terecht komen. Wie daartegen-
over onverschillig staat is willens of niet 'mede oor-
zaak, dat deze ongezonde toestand practisch blijft
bestaan en mist recht tot klagen.
Van hogerhand spreekt men bij bepaalde gelegen-
heden gaarne over de gelijkheid der burgers van
het land. 't Zou wat! Stel het inkomen van een
gehuwde arbeider tegenover dat van deze of gene
directeur van een industriële of handelsvennoot-
schap. Onze minister heeft het ook over bezuini-
gen. Dit wordt dan ook wel eens overgenomen
door partijvertegenwoordigers, maar nimmer ge-
ven zij persoonlijk het goede voorbeeld! Als minis-
ters, volksvertegenwoordigers, senatoren, aange-
stelden van partijen en vakbeweging, directeuren
en chefs van departementen, gemeentediensten en
privaatondernemingen, kortom zij allen die tot de
verantwoordelijken in den lande worden gerekend,
eens bij zichzelf begonnen? Laten zij beginnen met
een levensstandaard vast te stellen, voor gehuwden
en per kind.
Wie te veel ontvangt, neme men af, wie te weinig
ontvangt, geve men bij! Gewis, de zaken zouden
beter gaan floreren, er zou meer verbruikt worden,
meer werk komen, er zou meer welstand heersen,
en wij waren een belangrijke stap gevorderd
op de weg van gelijkberechtigde landsburgers!
Wij zijn erg bescheiden, en stellen al vast voor om:
allen welke salaris of pensioen ontvangen uit meer-
dere bronnen, hetzij uit rijks-, gemeente- of andere
kassen, om deze te normaliseren, zo, dat zij een
der inkomsten behouden en de andere in het Rijks-
fonds voor minister Gutt's landsuitgaven storten!
Het voorstel is eenvoudig, is uitvoerbaar. Kan het
niet? Er worden zelfs wetten gemaakt, die eisen,
dat ook arme tobbers, welke heel hun leven in ge-
brek doorbrachten, hun leven geven voor het va-
derland. Is het dan zo moeilijk om de bevoorrech-
ting van de ene vaderlander boven de andere af
te schaffen?
De arbeidspolitie heeft in Februari en Maart 137
processen-verbaal opgemaakt voor overtreding der
sociale wetten. Tijdens dezelfde maanden hebben
de rechtbanken 92 veroordelingen uitgesproken ten
laste van werkgevers, welke voor inbreuken op de-
ze wetten waren vervolgd. De exploitatie van de
vaderlanders gaat verder.
De gesel der werkloosheid getuigt van onbe-
kwaamheid der leiders. In de week van 8 tot 13
April 1940 bedroeg het gemiddeld aantal werklozen
151.967. Reken daarbij de soldaten, welke aan het
productieproces zijn onttrokken, en men kan zich
een beeld vormen van de welvaart die er zou heer-
sen als allen normaal voor elkander zouden wer-
ken.

Het socialistisch Vakverbond heeft besloten een
congres te houden te Brussel op 7 en 8 September.
Het houdt zich ook bezig met de inrichting
van de vrije tijd der soldaten. Is dat niet echt so-
cialistisch? Wat hebben wij toch nog een groot veld
braak liggen. Gelukkig gaat de evolutie verder, on-
danks dit socialistisch vakverbond, en komen er
andere verhoudingen.

GRONINGEN
In memoriam. Deze week werden we plotseling en
geheel onverwacht voor het feit geplaatst, dat weer
een van onze oudere kameraden, n.l. Sam Duisman
van ons was heengegaan. Al trad hij de laatste
jaren niet meer zo op de voorgrond, toch was en
bleef hij een trouw aanhanger van onze beweging
en leefde hij nog steeds in alles met ons mede.
Wanneer er verspreid of gecolporteerd moest wor-
den, konden wij altijd op hem rekenen. Niets was
hem te veel wanneer het ging om ons beginsel
naar buiten uit te dragen.
Bij al onze leden en bestuurders was hij zeer ge-
zien en velen van ons kunnen zich dan ook nog
niet indenken, dat we onze Sam niet meer op
onze vergaderingen zullen zien, daar hij daar nooit
ontbrak. In dit opzicht zouden vele van onze jon-
gere leden aan hem een voorbeeld kunnen nemen.
Sam, je hebt je leven geleefd en het enige, dat
we kunnen doen is: je beloven, dat we de strijd,
die ook jij hebt meegestreden, onvermoeid zullen
voortzetten om te komen tot een betere maat-
schappij, zoals wij, Anarcho Syndicalisten, ons deze
voor ogen stellen. Verder een groet van alle ka-
meraden en rust zacht.
De vergadering op Woensdag l Mei, alwaar door
M. Boellaard het woord gevoerd zou worden, is
verboden.

DEN H A A G
Staking bij de bouw der Sophiastichting te Kijk-
duin. Bij de bouw van dit nieuwe sanatorium is
sedert de vorige week een staking van stucadoors
aangevangen. Dit werk wordt uitgevoerd met steun
van het Werkfonds, dat in het bestek aan de aan-
nemer bepaalde lonen heeft voorgeschreven, wel-
ke lager zijn dan die, welke in het collectieve con-
tract zijn vastgesteld! De stucadoorsbond weigert
echter thans te werken voor deze door het Werk-
fonds voorgeschreven lonen. Alhoewel het met
onze syndicalistische opvattingen niet verenigbaar
is, dat hier de stucadoorsbond de staking procla-
meert en niet de arbeiders zelf, menen wij toch, dat
dit verzet tegen de unfaire loononderdrukking van
hogerhand gerechtvaardigd is. Men kan het Werk-

fonds al of niet beschouwen als een filantropische
instelling om werk te verschaffen, maar de arbei-
ders hebben het recht in ruil voor hun arbeid lonen
te eisen, die op z'n minst in overeenstemming zijn
met de tegenwoordige levensstandaard. Daarom
geven wij de arbeiders in overweging zich reken-
schap te geven van dergelijke practijken, welke het
Werkfonds voorstaat en vinden het noodzakelijk,
dat de arbeidersklasse hiertegenover „houding en
actie" bepaalt. Het militarisme slokt ƒ 1.700.000.—
per dag op. Nuttige arbeid wordt slecht betaald in
het belang van het kapitalisme. Waarom nemen
ae arbeiders daar genoegen mee?
Het nieuwe stadhuis. Bij alles wat de haagse inge-
zetenen aan toch al reeds zware belastingen moeten
opbrengen, komt nu nog de bouw van het raad-
huis. De totale kosten hiervan worden geraamd op
ƒ J 1.275.000.—, terwijl de bouwtijd is vastgesteld
op 7 jaar. De belastingopbrengsten stijgen onrust-
barend en de arbeidende bevolking kan als gewil-
lige slaven zijn zuur-verdiende penningen afgeven,
"loe maar, er kan nog meer bij. Corr.
Het geld is er! Waar blijft de actie? De demonstra-
tieve vergadering van de Nederlandse Vereniging
van Spoor- en i ramwegpersoneel, welke 10 pet.
loonsverhoging eiste voor het werkende personeel,
dat een salaris heeft van minder dan J 3000.—,
heeft inmiddels plaats gehad. En wij hebben het
nogmaals gehoord of gelezen: De HTM. boert
goed, terwijl het personeel in een noodtoestand
verkeert!
Waar wacht het personeel nu nog op? Weer on-
derhandelen en opschorten van de zo dringende en
rechtvaardige eisen van de arbeiders van dit be-
drijf! Beseft het personeel dan niet, dat het zijn
levensbelangen niet kan overlaten aan moderne of
confessionele verbondsbesturen?
Het personeel dient er rekening mee te houden, dat
het zelf actie zal moeten voeren voor meer loon.
Te veel is de arbeider de speelbal en slaaf van
werkgevers en maatschappijen, terwijl de officiële
vakorganisaties de strijd van de arbeiders remmen.
Zo kan het niet langer! Alleen een krachtige actie
van het personeel zelf kan verandering in de nood-
toestand brengen. H. v. d. S.

HILVERSUM
Meivergadering VVSO. De door deze ontwikkelings-
commissie belegde openbare Mei-vergadering, al-
waar zou worden gesproken over „Massa en ge-
meenschap" en een spreekkoor van de hand van
Garmt Stuiveling zou worden uitgevoerd, is door
de militaire autoriteiten verboden. Ook het hou-
den van de bijeenkomst in besloten kring, dus u i t -
sluitend voor leden, werd niet toegestaan.

VLAARDINGEN
l Mei 1940. Wanneer wij staan aan de vooravond
van de eerste Mei, dan denken wij terug aan de
jaren, die heen zijn gegaan sedert 'l Mei 1890.
En als wij dan bedenken, dat slechts door enkele
kleine groepen deze dag wordt hooggehouden, dan
geeft dit een juist beeld van de tegenwoordige tijd.
Waar gaan wij heen? Als het juist is dat door de
moderne arbeidersbeweging in overleg met de mi-
nister van defensie besloten is geen betoging te
houden op l Mei, dan vragen wij: Waar is de moed
gebleven, die eenmaal de arbeiders bezielde, toen
voor de eerste keer en diverse jaren daarna op l
Mei werd gedemonstreerd?
Wat een genot en een vreugde was het, toen wij
met enige tientallen op l Mei vrijnamen en onze
betoging inzetten.
Wat een verschil met de tijd, toen wij op De Schel-
de te Vlissingen werkten en op l Mei de middel-
burgse arbeiders ontmoetten op de koudekerkse-
weg en bij de villa van graaf van Lijnden onze
openluchtmeeting hielden.
Wanneer ik daaraan denk en aan de Meibetoging
in Chicago, welke eindigde met de dood van onze
„Martelaren van Chicago", dan bonst het hart in
het lichaam en zouden wij die dagen nog wel terug
verlangen.
En ik buig mijn hoofd en breng een groet in ge-
dachten aan A. Spies, Swaab, Fielden, Lingo, Par-
sons, Fischer, Nube en Engel, die ons voorgingen
en ons de weg wezen. En ik beschouw het als een
noodlottige dwaling, dat onze eertijds onafhanke-
lijke arbeidersbeweging door de parlementairen is
verbrokkeld.
En ik hoop, als wij deze crisis te boven komen, dat
wij dan toch nog een revolutionnaire syndicalisti-
sche beweging zullen overhouden, om uit en op
de puinhopen van het barbarisme een samen-
leving op te bouwen, waar geluk en vrijheid de
mensheid ten zege zal zijn.
Daaraan zij onze kracht gewijd.
Op dus, o volk, sta op ten strijd! W. Angenent

FIS. NEDERLAND
2 - 0 - 5 - 3 - 3 - 0
is het gironummer van L. van der Maas, Louise de
Colignystraat 4711, Amsterdam,
is het gironummer van het Fonds voor Internatio-
nale Solidariteit, ten name van Theo Harsman,
Burmanstraat 15, Amsterdam Oost.
Verantwoording binnengekomen gelden over het tijdvak
16 Maart t.m. 19 April 1940. L. G. S. te Rotterdam ƒ 2.50;
P. H. te Leeuwarden ƒ 1.—; L. A. J. M. K. te De Bilt ƒ 2.50;
R. M. H. te Amsterdam ƒ 2.50; C. R. te Velsen N. op lijst
no. 1378 ƒ 10.60; Synd. Vr. Bew. te A''dam ƒ 1.44; St. v.
d. K. te Halfweg (contributie) ƒ 1.90; Bouwvak Halfweg
ƒ 7.50; G. v. D. te Blaricum 100 zegels ƒ 5.—; Mej. Ham-
'mink te Almelo 60 bonnen ƒ 3.—; E. V. te Nwe Pekela
ƒ 10.—; T. v. M.—M. te Amsterdam ƒ 3.—; afd. Utrecht
ƒ 3.80; Dames Pel te Den Haag (reisgeld) ƒ 2.—; S. d. V.
te Rotterdam ƒ 1.—; W. v. M. te Hilversum ƒ 2.50; Bouwvak
SBO. te Amsterdam ƒ 18.—; FIS. Zaanstreek ƒ 21.55; af-
dracht NSV. ƒ 35.—; D. D. te A'dam ƒ 0.50; H. S. te Zutfen
ƒ 10.—; M. de V. te Andijk ƒ 2.50; O. E. te Gorredijk ƒ 1.—;
Synd. Vr. Bew. te A'dam ƒ 1.80; Feestavond Steeds Voor-
waarts op Wieringen ƒ 4.50; Verkerk te Amsterdam, groep
Oost ƒ 2.—. Totaal ƒ 157.09.
Algemene Vergadering. Op de op 28 April gehou-
den twee-jaarlijkse algemene vergadering is de
waarnemende secretaris Gerard Prins gekozen tot
algemeen secretaris van het bestuur van het FISN.,
terwijl als penningmeester werd aangewezen Theo
Harsman, Burmanstraat 15, Amsterdam Oost. Het
gironummer van het FIS., no. 205330, staat nu op
zijn naam. Men wordt verzocht hiervan goede nota
te nemen.

HEDEN OVERLEED ZACHT en KALM, in
de ouderdom van 68 jaar, onze Broeder
en Oom

SAMUEL DUISMAN
Uit aller naam:
St. DUISMAN.

GRONINGEN, 23 April 1940.
Davidstraai 20a.

Ook de commissie van beheer, alsmede de con-
trole-commissie werden wederom voor de duur van
twee jaar geïnstalleerd. In een vlotte en geanimeer-
de vergadering werd de agenda afgehandeld.
Slechts op één ondergeschikt punt werden de sta-
tuten van het FIS. gewijzigd. Leden van het FIS.
kunnen via de afdelingen deze statuten aanvragen.
Het is met een bezwaard gemoed, dat het nieuwe
oestuur zijn taak, ondersteuning van in nood ver-
kerende kameraden, aanvaardt, en het kan niet ge-
noeg gezegd worden, dat zij daartoe slechts in staat
is, als de gehele libertaire beweging deze organi-
satie moreel en daadwerkelijk steunt. Men moet
er van overtuigd zijn, dat het nieuwe bestuur iedere
zaak, het FIS. betreffende, zowel naar buiten als
naar binnen, rnet de meeste discretie zal behande-
len. Onze taak is zwaar. Meestal kan niet voldoen-
de, zelfs voor de -eerste levensbehoeften, worden
uitgekeerd. Onder de kameraden, die op onze so-
lidariteit zijn aangewezen, zijn er die uit hun strijd
voor de bevrijding der mensheid een slepende ziek-
te hebben overgehouden. Een van hen, in het bui-
tenland, moet rondkomen met ƒ 1.50 per week. Dat
betekent brood met brood en water met water. Een
voorbeeld uit honderden. Wij, die de ellende van
deze mensen het beste kunnen overzien, zeggen u:
laat ons niet steeds moeten bidden en smeken om
uw bijdrage. Morgen kan het te laat zijn. Onlangs
is een dezer kameraden gearresteerd, omdat zijn
makkers niet wisten wat solidariteit was. Hem
wacht nu ongeveer 30 jaar gevangenisstraf. Wilt ge
dat morgen een ander hetzelfde lot ondergaat om-
dat gij uw plicht verzaakt! Er is geen geld meer!
Lr moet geld komen. Werkt voor het FIS., vraagt
inlichtingen aan bovenstaand adres.

Theo Harsman.

ONTVANGEN LECTUUR
Peace now! (Vrede nu!) War Résisters' international.

Een geschrift, waarin een aantal voorstellen om de
vrede te organiseren. Een conferentie van oorlog-
voerende en neutrale staten, een ,,volks"-confe-
rentie van diverse vredesbewegingen en het IVV.,
geleidelijke ontwapening, vaststelling der lands-
grenzen door een volksstemming, een europese
statenfederatie, verdeling in onderling overleg van
de kolonies, waarvan een gedeelte zelf-regering
moet krijgen, inperking van de macht van het
bankkapitaal, en meer van dergelijke fraaiigheden.
Men heeft plotseling zoveel haast met de vrede,
dat men geheel vergeet, dat er nog een kapitalis-
tisch regiem bestaat, waaronder nooit en te nim-
mer een duurzame vrede mogelijk zal zijn.
Geef mij maar Sickesz!

De Spin in de Schedel, éénacter van F. V. Dorno,
Drukkerij Espero, Berchem-Antwerpen.

De man, die voor zijn zelfmoord staat, ontbindt
zich in zijn karaktereigenschappen. Elk hiervan
personifieert zich, en het spel tussen deze symbo-
lieke personen geeft de inwendige strijd van de
zelfmoordenaar weer. In de stijl valt weinig te
waarderen; de bedoeling kan bij goed spel o.i.
uitstekend tot zijn recht komen.

DIENSTWEIGERAARS
Te Veenhuizen Rijkswerkinrichting:
P. van Klaveren, 12 mnd., jarjg 31 Oct., ontslag 28-8-'40.
Johannes Bakker, 18 mnd., jarig 9 Sept, ontslag 17-10-'40.
Gerrit van Dijk, 18 mnd., jarig 19 Sept., ontslag 13-11-'40.
Klaas Vermanen, 18 mnd., jarig 24 Mei, ontslag 13-11-'40.
K. Rooduin, 18 mnd., jarig 2 Mei, ontslag 28-2-'41.
M. van Hensbergen, 18 mnd., jarig 26 April, ontslag 22-3-'41.
H. Verkerk, 18 mnd., jarig 10 Sept., ontslag 6-4-41.
J. Veninga, 18 mnd., jarig 27 December, ontslag 14-4-'41.
D. J. de Smit, 18 mnd., jarig 24 Juli, ontslag l-5-'41.
J. Wassem, 18 mnd., jarig 6 Oct., ontslag 2-6-'41.
F. J. P. Aafjes, 18 mnd., jarig 11 April, ontslag 12-6-'41.
G. de Voer, 18 mnd., jarig 28 Juni, ontslag 19-8-'41.
Cornelis Dekker, 30 mnd., jarig 12 Maart, ontslag 8-10-'41.
Rolf Nijder, 30 mnd., jarig 12 Nov., ontslag 14-10-'41.
J. van Maanen, 18 mnd., jarig 28 Nov., ontslag 16-4-'41.
Pieter de Vries, 30 mnd., jarig 7 Oct., ontslag 15-10-'41.
Teums Sibie, 30 mnd., jarig 28 Febr., ontslag 18-10-'41.
Anne de Vos, 30 mnd., jarig 16 Deo, ontslag 21-10-'41.
Jan Méulenkamp, 30 mnd., jarig 8 April, ontslag 22-10'41.
Jurjen Zuidema, 30 mnd., jarig l April, ontslag 23-10-'41.
G. Verhey, 30 mnd., jarig 28 Mei, ontslag l-3-'42.
R. Kamp, 30 mnd., jarig 21 Juli, ontslag 21-4-'42.
Klaas Drent Azn., 30 mnd., jarig 21 Oct., ontslag 22-4-'42.
Klaas Drent Hzn., 30 mnd., jarig 18 April, ontslag 22-4-'42.
Voorts zitten gevangen:
Gurbe van der Woude uit Boormbergum: No. 77, H. v. B.,
Den Haag.
Gerrit Foreman uit Bilthoven: H. v. B., Den Haag.
D. van der Ley uit Valthermond: H. v. B. te Den Haag.
J. Moes uit Amsterdam: Provoosthuis, Willemsoord, Den
Helder.
C. H. de Bruin uit Den Haag: Kamp Waalsdorp, Wachtcom-
mandant Den Haag.
Tieme Jilink uit Amsterdam: 2e-5e Depot Bat. Alkmaar.
J. E. Misdorp uit Amsterdam: Krelagehuis, Haarlem.
D. Mulderij uit Westzaan; Ie Oomp., 21e Depot Bat. Veld-
post B.

Wegens verspreiding van anti-militaristische lectuur zitten
gevangen: W. P. de Vries, mw. N. Schaft en mw. C. Burger-
jon, allen H. v. B. te Den Haag.

Het adres voor de dienstweigeraars te Veenhuizen is: Rijks-
werkinrichting, Afd. Dienstweigeraars, Veenhuizen 1. De
naam óók boven in de brief plaatsen.

Ouders en vrienden worden verzocht alle berichten omtrent
adressen van dienstweigeraars enz. onmiddellijk op te ge-
ven aan: A. Dienaar, Ruysdaelstraat 17, IJmuiden Oost.
Toont uw medeleven met de dienstweigeraars door hen
^eel te schrijven. Met ongeduld wordt door hen naar post
uitgezien.


