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

HOE MAKEN WIJ VREDE?
DE OORLOGSMAKERS KUNNEN NIET DE VREDESSTICHTERS ZIJN
J) Wel zelden is zo kort na het uitbreken van een
oorlog zo allerwege over de vrede gepraat als tegenwoordig. Feitelijk is er sedert 1919 nooit anders dan over vrede gepraat. Maar het is oorlog
geworden. En dit feit moge voor de volken al reden
genoeg zijn om geen vertrouwen te stellen in vredesvoorstellen van de zijde dergenen, die in de
eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de huidige
oorlogen.
Sedert het uitbreken van de oorlog op l September
van het vorige jaar, hebben de pogingen tot herstel
van de vrede langs diplomatieke weg nooit gerust. Mussolini, de paus, de vorsten van België en
Nederland hebben zich moeite gegeven, de oorlog
te doen ophouden. Het is niet gelukt. Maar wat
zou het ook baten, als niets wordt weggenomen
van de oorzaken, die in '1914 en in 1939 tot oorlog hebben geleid?
Het besef, dat oorlog in de huidige tijd waanzin is
en slechts tot ondergang van allen leiden kan, is
algemeen, niet het minst bij de heersers. Maar
voor de vredelievendheid van de oorlogsmakers,
neme de wereld zich in acht! In de Haagsche Post
van 30 December verklaarde Van Oss te weten, dat
in de voorafgaande weken gepreciseerde duitse
vredesvoorstellen waren doorgegeven aan de Geallieerden. Hitler zou bereid zijn tot herstel van
Tsjeoho-Slowakije en Polen. Dit zou wel bewijzen,
hoezeer de heer Hitler zich van zijn benarde positie bewust is. Maar wat zou een vrede tussen
Hitler en Chamberlain Europa verder brengen?
Zo'n „vrede" is ons ook in September 1938 geschonken!
In het engelse parlement zijn stemmen opgegaan
om geen poging te verzuimen, waardoor men met
Duitsland tot een goede verstandhouding zou kunnen komen; men moest begrip tonen voor Hitlers
standpunt. Van pacifistische zijde is deze vredelievendheid van engelse conservatieven reeds toegejuicht. Men zij op zijn hoede. Als deze lieden thans
voor vrede met Hitler pleiten, dan bewijst het alleen, dat bij hen het klassestandpunt de nationale
gevoelens overheerst. Zij waren altijd tot concessies aan Hitler bereid, omdat zij diens heerschappij
en zijn nationaal-„socialisme" als een machtige wal
tegen de sociale revolutie beschouwen. Vandaar
ook dat zij hem financieel hebben gesteund, teneinde hem in staat te stellen, de duitse arbeidersbeweging te vernietigen en een dam op te werpen
tegen Rusland en het bolsjewisme. In deze rol geloofde Hitler zich in Oost-Europa alles te kunnen
veroorloven, ook de verovering van Polen. Als hem
duidelijk wordt, dat Engeland zich daartegen toch
inderdaad zal verzetten, sluit hij een verbond met
Stalin, de beste hak, die hij Engeland kon zetten
en de mooiste wraak, die hij nemen kon. De oorlog is dan een feit, maar er zijn er in Engeland
heel wat, die Duitsland gaarne van Rusland los zouden maken. Ziedaar de ware zin van 'het pacifisme
van zekere engelse lords.
De heer Van Oss is van oordeel, dat voor het stichten van de vrede, behalve herstel van Polen en Bohemen, niets nodig zou zijn dan eerlijke ontwapening, afzwering van alle agressie en oprechte aanvaarding van internationale arbitrage en samenwerking. Inderdaad! Wij hebben echter sedert 1918
niets anders gehoord. Zij bleken ondoorvoerbaar.
Hoe zouden deze voorwaarden dan thans te verwezenlijken zijn in een wereld, die niet radicaal in
haar grondslagen is veranderd?
Bij de beantwoording van de vraag, op welke wijze,
na deze oorlog, een duurzame vrede georganiseerd
moet worden, duikt de gedachte op, dat de Volkenbond zijn mislukking te danken zou hebben aan
het feit, dat hij te 'hoog greep door alle staten
te willen verenigen. Men wil daarom nu beginnen
met een europese federatie. Dit standpunt wordt
verdedigd in een brief van duitse soldaten als
kerstboodschap „an Dich, Du sehr neutraler Herr",
en ook — doch geheel los daarvan — door de heer
Van Oss in de Haagsche Post. Norman Angell is
van oordeel, dat de grondslagen van een dergelijke
federatie zouden moeten zijn:
afzweren van alle agressie, vrijheid van het individu, van
geloof, woord en gedachte, gelijkheid voor de wet van
iedereen, onverschillig van welke overtuiging, ras of nationaliteit. En de plannen voor onderdelen omvatten een federale weermaoht en politie, regeling van het koloniale vraagstuk, vrijhandel binnen de federale grenzen, federale munteenheid, en zo voort, tot aan een federale voer- of ibijtaal
toe, die wederzijds begrijpen van heterogene bevolkingen
zoude vergemakkelijken. Binnen het kader der fundamen-

tele wetten zouden de aangesloten volkeren hun eigen gang
gaan, hun eigen levens leven, hun eigen culturen verder
ontwikkelen. En de federatie zoude open zijn voor elk land
dat de federale grondwet zonder voorbehoud aanvaardt. Elk
land is vrij zich aan te sluiten of niet, zoals het wil; Engeland en Frankrijk zouden al vast beginnen, hebben inderdaad reeds de grondslagen gelegd.

Het klinkt alles heel fraai — aan fraaie woorden
heeft het nooit ontbroken! —, maar hoe zullen
vrede en vrijheid de grondslagen ener internationale rechtsorde kunnen zijn, terwijl nationaal uitbuiting en onderdrukking, klasseheerschappij en
klassebevoorrechting blijven heersen? Vergeten wij
nooit, dat de verhoudingen tussen de staten de afspiegeling zijn van de verhoudingen binnen de staten; dat het staatsgeweld, optredende naar buiten,
geen ander doel heeft dan staatsgeweld optredende naar binnen: onderdrukking terwille van heerszucht en uitbuiting. Europa gaat aan zijn w e z e n
te gronde. Uit dat wezen vloeit de oorlog voort
zonder dat iemand hem kan tegenhouden. En behalve de oorlog: de armoede, de slavernij, de werkloosheid, de economische wereldcrisis. Treffend
juist is het door de heer Van Oss in zijn artikel
aangehaalde woord van Wells, dat deze oorlog niet
eens de grootste onzer tijd- en strijdvragen is.
Het is daarom een verheugend verschijnsel, dat in
brede kringen het besef begint door te dringen,
dat er geen wezenlijke vrede komen kan, indien
in de maatschappij zelf geen grondige veranderingen plaats grijpen. Zal de komende vrede iets anders zijn dan de moeder van nieuwe krijg, dan zal
de vrede zelf moeten worden aangepakt. De vrede,
ziedaar het grootste probleem. Het is niet genoeg
op te houden met oorlog voeren. Op welke grondslagen zal de maatschappij na de oorlog v/orden
opgebouwd? Ziedaar de wezenlijke vraag.
De sectie Zwitserland van de RUP. heeft dezer dagen een vredesprogram uitgewerkt. De RUP. is
allerminst een revolutionnaire, doch integendeel
een zeer burgerlijke vredesbeweging. Het is mogelijk, dat de Zwitserse tak radicaler is dan de internationale; in ieder geval getuigt dit program van
het besef, dat men er met het betreden der oude
paden niet komt.
De vrede, zo zegt dit program, mag geen valse
vrede zijn, geen verzoening met de machten en
het geweld, die de oorlog hebben opgeroepen en
dat telkens opnieuw zullen doen, wanneer zij worden ontzien. Met deze machten moet onverbiddelijk afgerekend worden. Het moet een grondige
en alomvattende vrede zijn. Nodig is een nieuwe
politiek op de grondslag van recht en niet van geweld. In de plaats van het imperium moet komen
de federatie tot wederkerig dienstbetoon op de
grondslag der vrijheid. Aan de souvereiniteit der
staten moet een einde komen. De kleine staten
moeten hun neutraliteit prijs geven. Het begane
onrecht moet goedgemaakt worden, het recht hersteld. Binnen het raam der nieuwe orde wordt
voorts algemene ontwapening verlangd; de nationale legers moeten vervangen worden door een
Volkenbondsleger als orgaan der nieuwe supranationale, d.i. boven de naties uitgaande, rechts-

orde. Teneinde te kunnen optreden tegen volkeren, die tot het oude nationalisme en militarisme
zouden vervallen en zich tegen de nieuwe internationale rechtsorde zouden verzetten, moet de
federatie worden voorzien van de nodige machtsmiddelen, in de eerste plaats van economische
aard. Het koloniale vraagstuk moet worden opgelost door de thans reeds in het Volkenbondsverdrag
neergelegde beginselen toe te passen. Een nieuw,
uitgebreider mandatenstelsel zou moeten worden
toegepast en voor zover dit mogelijk is zonder al
te ruw met het verleden te breken, zou aan de
koloniale volken nationale onafhankelijkheid verleend moeten worden. Aan het op uitbuiting en geweld berustende economische stelsel moet een einde komen. Vrede kan slechts de vrucht zijn van
een waarlijke orde op sociaal terrein. Een nieuwe
geest moet het geraffineerde egoïsme verdringen
en ten slotte: de verwezenlijking van het vredesprogram mag niet aan de regeringen worden overgelaten, de vrede kan niet door diplomaten worden
gesticht, doch is een zaak van de volken zelf.
Tot zover het program van de Zwitserse RÜP. Er
zitten zwakke steeën in. Het spreekt ervan, dat
recht en gerechtigheid het leven der volken „weer"
moeten beheersen, alsof dit ooit het geval is geweest. Het bepleit wei herstei van Oostenrijk, Polen, Tsjecho-Slowakije, Abessinië en Albanië -—
wat in hun oude vorm ook onrecht zou betekenen —, doch aarzelt ten aanzien van de koloniën.
Maar een dergelijk program van een burgerlijkpacifistische beweging wijst toch op een radicalisering der geesten tengevolge van de oorlog en de
ervaringen sedert 1919. Wordt het program consequent doorgevoerd, dan betekent het de sociale
revolutie. Hoe anders zal men aan het heersende
economische stelsel een einde maken? En als niet
de regeringen de vrede moeten organiseren, doch
de volkeren, hoe zuilen zij dit ooit kunnen doen
als zij niet eerst de regeringen wegjagen en op
gans andere grondslagen dan van het staatssysteem hun vertegenwoordigers kiezen?
Indien op deze oorlog een ware vrede zal volgen,
dan moeten de volkeren zich ervan bewust worden,
dat de toestanden binnen het raam van elk volk
en van iedere staat in beginsel precies dezelfde zijn
als de internationale toestanden. De laatste vloeien
uit de eerste voort. Indien recht, vrijheid en gelijkheid de grondslagen zullen zijn voor de verhoudingen tussen de volkeren, dan zullen zij de grondbeginselen moeten zijn, die de verhoudingen tussen de burgers van ieder land beheersen. Wil men
federatieve verhoudingen tussen de volken, dan
zal ieder volk zijn eigen maatschappij op de basis
van het federalisme moeten opbouwen. Internationaal kunnen geen beginselen heersen, die niet
op alle menselijke verhoudingen tot in het kleinste
en van onderen op worden toegepast.
De opvatting bestaat, dat men met Hitler geen
vrede kan sluiten, dat zolang het fascisme in sommige landen heerst, er geen vrede mogelijk is. De
waarheid is, dat er geen vrede zal zijn, zolang imperialisme en kapitalisme heersen. Het is niet genoeg, Hitler te verslaan. De huidige engelse macht-

hebbers zouden Duitsland een reactionnair regime
opleggen, en er zou niets veranderd zijn. Regeringen kunnen oorlog voeren. Zij kunnen daar op
een gegeven ogenblik ook mee ophouden. Maar
zij kunnen geen vrede stichten. Niet alleen maar
het fascisme, doch het gehele kapitalisme is de
wezenlijke oorzaak van de oorlog. In 1914 waren
er geen fascisten. De oorlog brak uit. In 1918 zegevierde de „democratie". Zij legde de grondslagen
voor nieuwe oorlog. Ontwapeningsconferenties,
waar alle staten vertegenwoordigd waren, zijn altijd en volslagen mislukt.
Daarom scharen wij ons niet aan de zijde van
enige regering, want wij weten, dat ook de franse
en de engelse, zo goed als de duitse of de russische, imperialistische doeleinden nastreeft. De overwinning van het frans-engelse imperialisme zal ons
noch van het militarisme, noch van het fascisme
bevrijden. Dat kan alleen door het kapitalisme en
het imperialisme zelf ten val te brengen. Door het
te steunen — gelijk sociaal-democraten en communisten doen — steunt men het fascisme.
Voor mij ligt een geschrift van de 1„Sociaal-Revolutionnaire duitse Vredesbeweging" ). Zij wil de val
van Hitler, doch stelt — terecht! -— niet het minste
vertrouwen in Chamberlain en valt de engelse Arbeiderspartij aan, die hem steunt! Zolang gij strijdt
voor een imperialistische vrede — en wat doet het
britse imperium anders! -— strijdt gij niet tegen
Hitler, maar tegen zijn voornaamste slachtoffer:
het duitse volk. Uit het vredesplan van de Arbeiderspartij, zo zegt deze beweging verder, kan de
duitse soldaat geen andere slotsom trekken dan
dat hij verder moet strijden om de doorvoering
van uw plan te verhinderen. Maar:
„op de dag, dat het duitse volk de zekerheid
heeft, dat zijn engelse en franse broeders
besloten zijn, gemeenschappelijk met het
duitse volk een anti-imperialistische vrede van
verzoening af te dwingen, op die dag begint
Hitlers ondergang."
Inderdaad, men bestrijdt het fascisme niet door
welk imperialisme, door welke staat of welke regering ook te steunen. De ervaring heeft gesproken. Wat de regeringen kunnen, en wat zij niet
kunnen, is overduidelijk gebleken. De wereld is in
gisting. Ondanks alles rijpen de geesten. Koene
doortastendheid alleen kan de volken redden.
De oorlog kan niet en zal niet eeuwig duren. Maar
de oorlogsmakers kunnen de vredesstichters niet
zijn. Nationaal en internationaal behoeft de wereld
grondige vernieuwing en wezenlijke bevrijding, die
geen oude heersers kunnen brengen. Kapitalisme
en staat betekenen oorlog. De vrede zal geen vrede
zijn, als hij die beide machten niet onttroont. De
vrede zal niet anti-fascistische zijn, als hij niet antiimperialistisch en anti-étatistisch is. De vrede, dat
zal zijn de vrije federatie van vrije, federatief georganiseerde volken of
er zal géén vrede zijn.
]

) Het gaat hier om een beweging, die, wars van alle oude
partijen en verscheurdheid onder de arbeiders, een nieuwe
maatschappij wil opbouwen op de grondslag der beroepsorganisaties. Wij komen er later op terug.

EEN OPSTANDIGE LUISTERVINK
Er worden bij de aanvang van elk nieuw jaar talrijke mensen gevonden, bezield met goede voornemens, doch die, gezien de practijk, er niet veel
van terecht brengen. Kerst- en nieuwjaarsdagen
lenen zich er uitstekend voor, de massa in boetvaardige houding te brengen, d.w.z. de onnadenkende massa. Instinctief gevoelt die massa, dat er
„dreiging in de lucht" zit en het is dan ook te verklaren, dat zij, die de kunst verstaan stenen voor
brood te geven, haar weten te beïnvloeden.
Wie op de genoemde dagen de radio beluisterde,
heeft dat in diverse toonaarden kunnen vernemen.
Evangelie-predikers betoogden om het hardst, dat
verschrikkingen als van de oorlog alleen en uitsluitend het gevolg zijn van het gemis aan geloof
aan de enige en waarachtige God.
Een dezer heren betoogde dat, indien alle volksgenoten indachtig zouden willen zijn aan het volkslied, waarin voorkomen de woorden:
Mijn schilt ende betrouwen
Zijt Gij, o God, mijn Heer,
„vrede" in alle harten een plaats zou verwerven.

Weer een ander schilderde de wereld af, zijnde zo
zwart als de nacht en waarin hij, ondanks alle duisternis, toch een lichtstraaltje meende te kunnen
bespeuren. Dit alles werd aannemelijk gemaakt
door de gemeente te doen zingen het lied:
Daar is in 's werelds duistre wolken
Een licht der lichten opgegaan.
Er waren onder hen, die ten aanzien van de hedendaagse gebeurtenissen en de critisering daarvan,
geen blad voor de mond namen. Het gebrek aan
naastenliefde werd gegispt, onrecht aan de kaak
gesteld, de mensonterende oorlog gewraakt. Doch
het bleef in het gunstigste geval bij aanklagen, dat
dan zin heeft, indien dat onmisbare geloof, waarvan men ons sprak, zich uit in daden. En zo ooit,
dan getuigen de menselijke bloedbaden, die dagelijks worden aangericht en voorbereid, van de dadenloosheid van het officiële christendom. Zelfs
een sprankje van sympathie met de dienstweigeraars, die het gebod „Gij zult niet doden" in practijk brengen en voor hun overtuiging enige jaren
gevangenisstraf moeten ondergaan, ontbreekt. Het

is dan ook een vat vol tegenstrijdigheden, dat officiële christendom, dat onze belangstelling moeilijk kan verwerven.
Hetzelfde kan gezegd worden van de sociaal-democratische omroep de VARA. Militairen en autoriteiten zijn daar tegenwoordig als kinderen aan
huis. Zij zijn allen, zonder onderscheid, verheugd
over de bereidwilligheid van de VARA., die hen in
de gelegenheid stelde te getuigen van de paraatheid van het nederlandse leger en van de noodzakelijkheid de offers te brengen, die het vaderland van ons eist.
Wanneer dan ook de voorzitter van de VARA. in
een toespraak voor de microfoon citeert uit het
werk van Konrad Heiden, dat:
zolang de grote massa zich solidariseert met
de heersende klasse, van de verwezenlijking
van het socialisme geen sprake zal kunnen
zijn,
dan zijn wij het volmaakt met hem eens.
De VARA. en alle andere instanties, die tezamen
de moderne arbeidersbeweging vormen, hebben

zich reeds geruime tijd gesolidariseerd met de bezittende klasse. Dreef men voorheen de spot met
de jaarlijkse lintjes-regen, thans ziet men verlangend uit naar dat tijdstip in de hoop, tot ridder in
de een of andere orde te worden verheven. Heel
wat sociaal-democraten zijn reeds geridderd als
resultaat van de solidarisering ten koste van de
„ridders te voet", met name: de grote massa.
De grote massa is helaas al te ongevoelig voor
eigen leed en voor dat van anderen. Zij verwacht
van zichzelven niets, immer van anderen.
Op deze geestesgesteldheid hebben de machthebbers en hun dienaren hun hoop en vertrouwen gevestigd en zij zijn daarin niet beschaamd geworden. Aardse en bovenaardse goden worden aanbeden met het gevolg, dat het zelf-denken en -handelen verstikt is geworden, de redelijk denkende
mens zich van alle redelijkheid en menselijkheid
heeft ontdaan. Want wat voor redelijks en menselijks nemen wij waar in deze ontredderde wereld?
Men zingt van Vrede op Aarde en tegelijkertijd rijt
men elKander aan stukken vaneen.
Men spreekt over socialisme en tegelijkertijd houdt
men de geest van het kapitalisme levendig.
Het feit, dat in het afgelopen jaar twee sociaaldemocraten tot minister werden verheven, wordt
als een hoogtepunt in de geschiedenis van het
socialisme beschouwd, dat al de vorige overschaduwt. Van die machtspositie en socialistische gevoelens hebben de stakende bouwvak- en havenarbeiders reeds kunnen profiteren. Op straffe van
inhouding van steun werden niet-stakers tot onderkruipen aangezet.
De 5 pet. duurtetoeslag, op de steunuitkeringen
verstrekt, die beschouwd kan worden als te zijn
een druppel op een gloeiende steen, geldend voor
een paar maanden, wordt als motor gebruikt om
de grote verdienste van het minister-zijn van de
sociaal-democraat Van den Tempel indachtig te
doen zijn en blijven. En let eens op: indien op 2
Maart a.s. een besluit moet worden genomen, of
de duurtetoeslag al dan niet gehandhaafd moet
blijven, dan zal de winstkans, ongeacht welk besluit er ook genomen wordt, aan de zijde van de
sociaal-democraten zijn. Wordt de toeslag gehandhaafd, dan volgt opnieuw een verheerlijking van
's ministers beleid, wordt zij ingehouden, dan mogen wij hem dankbaar zijn, dat de ondersteunden
twee maanden achtereen de duurtetoeslag hebben
genoten, want ware hij er niet geweest, dan was
van het verstrekken van toeslag in het geheel geen
sprake geweest.
Het wordt sommigen in de partij, inzake het volgen van deze practische politiek, wel wat al te gortig. Mevrouw Staalman—Kremer sprak voor de microfoon een rede uit voor de bond van sociaaldemocratische vrouwenclubs. Zij schetste het leed
en de ellende van de moeders en vrouwen, die in
de oorlogvoerende landen in angst en vreze leven
ten aanzien van het lot van hun zonen of echtgenoten, die aan de fronten hun soldatenplicht
vervullen. Zij sprak over de gruwelen van de oorlog en over de noodzakelijkheid thans, meer dan
ooit, het oog gericht te houden op het gemeenschappelijke ideaal: het socialisme.
Wellicht is het mogelijk, zo sprak zij:
dat wij ons in het verleden al te veel hebben
bekommerd over practische aangelegenheden,
waardoor de strijd voor het socialisme enigszins op de achtergrond is geraakt, doch thans
is de tijd daar om dat verzuim te herstellen.
Henri Polak uitte zich eveneens in krachtige termen tegen de alles overheersende practische politiek in de partij, in een van zijn kronieken van
recente datum en het is mogelijk, dat mevrouw
Staalman zich hierdoor geïnspireerd gevoelde.
Velen zijn geneigd dergelijke klanken als hoopgevend te beschouwen, doch zij zijn ons inziens
van weinig waarde en betekenis. Velen in en buiten
de partij, vleien zich met de hoop, dat het reformisme, een struikelblok voor de verwezenlijking
van het socialisme, die tegenstand gaat ondervinden, welke het mogelijk maken zal, zuiver socialistisch willen daarvoor in de plaats te stellen. De ervaring heeft ons echter geleerd, dat een oppositie,
die geen bedreiging vormt voor de practische politiekers, wordt getolereerd. Vormt zij dat wel, dan
weet men de middelen te vinden om haar het zwijgen op te leggen.
Zo staan wij dan bij de aanvang van 1940 in een
wereld, waarin de afschuwelijkste misdaden worden bedreven, gedekt door leugen en bedrog.
Meer dan ooit weten wij, revolutionnaire syndicalisten, ons omringd van talrijke vijanden en hinderpalen, die aan ons pogen om leugen en bedrog
te ontmaskeren, in de weg staan.
Wij weten eveneens, dat deze tijd de meest geeigende is om moedeloosheid te doen toenemen.
Heel wat kameraden zijn aan een verklaarbare
wanhoop ten prooi. Geen enkele lichtstraal ontdekken zij meer aan de met nachtelijk duister bedekte hemel. Het is duister geworden in hun hart,
waardoor de vlam van liefde voor het ideaal schijnbaar is gedoofd. Schijnbaar, schrijven wij, omdat
ons vaste geloof in de menselijke waardigheid,
zelfs in deze donkere dagen, niet aan het wankelen gebracht kan worden. Waarheid is, dat de

EEN TUSSENSCHAKEL
Onze kameraad T. is reeds een paar weken ernstig ziek
en kan direct niet meer schrijven. Nu lijkt het mij niet
van belang om de zaak geheel te laten liggen en kom ik
met mijn tussenschakel. Er was reeds een mooi contact
tot stand gebracht tussen de courant en de lezers en dat
willen we nu zo niet verloren laten gaan. De toestand is
nog dezelfde. Er wordt nog volop gelogen, gemoord, enz.
Er kan dus ook nog volop critiek worden geleverd. Kleine
en grote zaken hebben altijd dezelfde oorsprong, waar
kam. T. altijd al op heeft gewezen en ik wil hopen, dat
hij spoedig zijn werk weer kan hervatten.
Oorzaak en oorsprong van zijn schrijven was de staking
te Delfzijl en vastgesteld kan nu reeds wel worden, dat de
zaak voor de politieke hansworsten nu reeds mislukt is,
omdat de practijk altijd iets anders is dan de politiek aangeeft. Hier nog aan toevoegende, dat het een schandaal
is, dat er nog altijd een 20-tal geroutineerde mensen op de
keien loopt, terwijl er volop werk is en dat het voorkomt,
dat men de bootwerkers met een tamp van een gei in het
ruim moet laten zakken. Hieruit kan men dus concluderen,
dat zoiets alleen voortkomt uit machtswellust en gezond
verstand totaal zoek is.
Ad interium.

uitingen van menselijke waardigheid tijdelijk zijn
teruggedrongen. De menselijke geest heeft men
verwrongen, omgebogen in het tegenovergestelde.
Doch wij zijn overtuigd, dat de natuurlijke geaardheid van de mens haar rechten zal hernemen. De
mens, zo sprak en schreef F. D. Nieuwenhuis, is
van nature niet slecht, hij is en blijft ontvankelijk
voor het goede. En als wij, revolutionnaire syndicalisten, het goede willen betrachten in deze wereld, dan hebben wij ons op die wetenschap in te
stellen. Dan rusten op ons allen de taak en de
plicht, in woord en in levenshouding daarvan te
getuigen. Wie het goede wil, bestrijdt het hedendaagse uitbuitingssysteem en dat van de voortbrenging, waardoor te midden van een geweldige
overvloed duizenden en duizenden desondanks gebrek lijden. Die onderkent de machten, welke met
alle middelen pogen, deze toestand van grenzeloze onrechtvaardigheid te doen bestendigen. Die
ziet in de staat de onderdrukker, in de kerk de
getrouwe dienstmaagd van de Mammon en in het
militarisme de reïncarnatie van het brute geweld,
aangewend door de staat om zijn heerschappij te
handhaven, door de kerk gezegend. Die klassevijanden te bekampen, schenkt ons een' bron van
licht en van leven.
Wat is leven? Strijden. En in die strijd zien wij —

ondanks duisternis, armoede en teleurstellingen —
het licht van een nieuwe dageraad gloren. Weliswaar, zeer ver verwijderd. Lang, heel lang zal het
nog kunnen duren alvorens wij ons in het volle
licht geplaatst mogen zien. Niet onmogelijk is het,
dat wij dat volle licht nimmer zullen aanschouwen.
Het zij zo. „Zij die geloven, haasten niet." Maar
wij hebben de zekerheid, voor onze nakomelingen.
Welk een vreugde en voldoening schenkt het ons
nu reeds krachten te mogen wijden aan de totstandkoming van de nieuwe mensenmaatschappij,
waarin de levenden geen zorgen kennen voor de
komenden, noch de stervenden voor de achterblijvenden.
Geen oorlogen, die al wat jong en levenslustig is
vernietigen, de rede, inplaats van het geweld, zegeviert.
Waarom zouden wij dan versagen? Wat hebben wij
te verliezen? Het komt er opaan, vooral in een
spannende tijd als die waarin wij leven, de banden
van saamhorigheid te versterken, meer activiteit
te ontwikkelen, socialistenplicht te vervullen, de
door ons zelf gekozen weg te blijven volgen.
Vooruit dan kameraden in den lande, in gesloten
colonnes zetten wij ons in 1940 in beweging, bouwende op eigen kracht en inzicht, volgende het
rode vaandel van de arbeid.
Joh. N.

NIEUWS UIT ENSCHEDE
DE STAKING IN HET KLEDINGBEDRIJF
Schreven v/e de vorige week betreffende de staking
in de confectiefabriek Cats, dat de staaksters vol
goede moed waren, thans moeten we constateren,
dat de stemming heel wat minder enthousiast is
en vergissen we ons niet, dan zal waarschijnlijk
Maandag 8 Januari het werk hervat worden. Resultaat is er niet bereikt. Dit was te voorzien. Als
we goed zijn ingelicht, dan was niet één van de
staaksters georganiseerd. De firma Cats, die dit
zeer zeker wist, heeft van deze omstandigheid
partij getrokken. Haar houding werd steeds brutaler. Ze weigerde niet alleen de 100 pet. waarvoor
gestaakt werd, doch deelde de staaksters mede,
dat in de toekomst zelfs geen 50 pet. vergoeding
voor erkende feestdagen zou worden gegeven.
Deze mededeling bracht niet alleen ontstemming,
doch het was ook aanleiding, dat er verdeeldheid
onder de staaksters dreigde te ontstaan. Vandaar
dat men verwacht, dat de staking Maandag 8 Januari geëindigd zal zijn, temeer daar de firma later
medeelde, dat ze de laatste bedreiging, n.l. dat er
in de toekomst geen 50 pet. vergoeding meer gegeven zal worden, heeft ingetrokken en beloofde
dat geen rancune genomen zou worden. Onzerzijds
is door middel van één der staaksters (omdat we
zelf geen voeling met deze hadden) voorgesteld,
om de firma mede te delen dat vanaf 5 Januari
niet alleen de eis van 100 pet. de inzet was, doch
dat men vanaf die datum ook het verzuim op rekening van de firma bracht. De bedreiging van de
firma had er evenwel zo de schrik in gebracht, dat
men van dit voorstel niets wou weten. Ook de aanbieding onzerzijds om gratis gebruik van onze zaal
te maken, werd afgewezen. Men wilde van geen
organisatie weten en ook van geen verplichting
ten opzichte van een organisatie. We willen dit
standpunt niet aanvechten, we juichen het zelfs

toe, dat deze meisjes zelf hun strijd willen voeren,
maar we zijn overtuigd, dat een staking zoals die
thans gevoerd wordt, niet tot resultaat zal leiden.
Het vorige jaar was het een kwestie van een paar
dagen, maar nu het twee weken en zelfs langer
dreigde te duren, was het te voorzien, dat deze
staking een mislukking moest worden, temeer
waar ook dé meisjes weigerden om met lijsten op
stap te gaan. Zonder een behoorlijke steun is het
nu eenmaal niet mogelijk een strijd op lange duur
uit te vechten. De les van deze staking is o.i. geen
andere dan deze, dat zolang de confectiewerksters
niet van organisatie willen weten, haar strijd hopeloos zal zijn. We weten echter, dat meerdere
werksters in het confectiebedrijf geen aangename
ervaringen betreffende de organisaties hebben opgedaan, doch we weten ook, dat van al deze 300
staaksters er niet één is, die weet wat het zeggen
wil, syndicalistisch georganiseerd te zijn, hoewel
er toch vrouwen en dochters van onze leden bij
betrokken waren. Er wordt ook in eigen kringen
te weinig propaganda voor onze beginselen gemaakt. Hoe weinig kinderen van onze leden zijn
in onze organisaties ondergebracht. We willen
daarmede niet zeggen, dat men verplicht moet
zijn, zijn kinderen in de organisatie te doen, maar
m.i. is het een schande als een kind van één onzer
leden, lid is van de moderne vakbeweging. Dit komt
gelukkig sporadisch voor, doch het gebeurt. Kameraden, laat dit veranderen. Laten we 1940 beginnen met het vaste voornemen, onze organisaties
uit te bouwen en onze beginselen onder de arbeiders te brengen. We zijn overtuigd, dat systematische propaganda haar vruchten draagt. Ons doel
moet zijn: Einde 1940 een NSV. met een dubbel
aantal leden van thans.
Corr.

IAA., ZWEDEN EN DE OORLOG
J) Wij hebben de vorige week twee artikelen afgedrukt uit een persdienst van duitse syndicalisten,
die ook in De Arbeid waren verschenen.
Naar aanleiding van deze artikelen heeft de redactie van dit laatste blad tweeërlei bedenking. Albert
Jensen, zo zegt zij, begaat onrecht tegenover de
oude russische bolsjewistische partij, die een van
de grote drijvende krachten was bij het behalen
van de revolutionnaire overwinning in 1917 in Rusland, terwijl in Spanje, met een sterke anarchosyndicalistische beweging, de revolutie gesmoord
kon worden vóór zij de overwinning had behaald.
Ons standpunt ten opzichte van de politiek der
CNT. is bekend. Wij hebben dat standpunt volkomen openhartig in De Syndicalist ontwikkeld en
zijn tot de conclusie gekomen, dat het loslaten van
onze revolutionnaire en syndicalistische beginselen
door de CNT. funest is geweest, terwijl zij ook
geenszins de beperktere doeleinden ermede bereikt heeft, die haar bij haar tactiek voor ogen stonden. Men kan natuurlijk allerlei argumenten aanvoeren ter verdediging of vergoelijking van haar
tactiek in verband met de omstandigheden, die
inderdaad gans anders waren dan in Rusland in
1917, maar het feit zelf verandert er niet door.
Maar wanneer men uit de gebeurtenissen conclusies wil trekken ten aanzien van bolsjewisme en
syndicalisme, dan zal men toch scherp dienen te
onderscheiden. Het verschil bestaat toch niet daarin, dat het bolsjewisme vóór en het syndicalisme,
in het algemeen, tegen doorvoering van de sociale
revolutie zou zijn. Want al heeft, in één geval, de
CNT. daarvan op grond der omstandigheden of
om redenen van tactiek voorlopig afgezien, de russische anarcho-syndicalisten v/aren in 1917 in
Rusland niet minder radicale voorstanders der sociale revolutie dan de toenmalige bolsjewiki. Het
verschil gaat en blijft gaan om de vraag, of de
macht der revolutie gedecentraliseerd moet blijven berusten in handen der arbeidersmassa's en
haar economische oïganisaties of gecentraliseerd
moet worden in de vorm van een partij-dictatuur.
Wij blijven voorstander van het eerste. Niet dit
beginsel heeft in Spanje schipbreuk geleden, noch
de beginselen van de IAA. in het algemeen, doch
alleen het loslaten van het revolutionnaire beginsel.
In Rusland heeft echter de revolutie volledig gezegevierd en het fiasco heeft zich daar voltrokken
tengevolge van de toepassing van het beginsel der
partijdictatuur en het partijmonopolie. Het heeft
zich voltrokken precies zoals hét onzerzijds was
voorspeld. Dit fiasco is ook niet begonnen met het
verjagen van Trotzki, maar had lang voor dien zijn
intrede gedaan: vervolging van andersdenkende
revolutionnairen, Kroonstad.
De Arbeid blijft de vrijheid zien als uiteindelijke
vrucht van het socialisme dat alleen door middel

van dwang, door een totalitair regime zou kunnen
worden ingevoerd. Naar onze overtuiging is vrijheid de voorwaarde voor de verwezenlijking van
het socialisme, mits men haar opvat op de wijze
zoals wij onlangs in dit blad hebben uiteengezet
en er geen caricatuur van maakt, waardoor zij in
haar tegendeel omslaat. Wordt het nieuwe regime
daarentegen opgebouwd op de basis van dictatuur,
dan zal deze nooit — tenzij door een nieuwe revolutie — verdwijnen, daar men de basis nu eenmaal
niet kan wegnemen zonder dat het gehele gebouw
ineenstort. Wanneer De Arbeid verklaart, dat er
geen tovermiddel bestaat orn vrijheid en socialisme tegelijk te verwezenlijken, dan verklaren wij,
dat nooit de magie erin zal slagen het middel te
ontdekken om socialisme zonder vrijheid te verwezenlijken, aangezien dwang en dictatuur nu eenmaal vijanden zijn van de sociale en geestelijke
bevrijding, waarom alles is begonnen.
Een tweede bedenking van de redactie van De Arbeid is gelegen in de vrees, dat bij de leiders der
IAA. in Zweden het standpunt in het gedrang komt
van onverzoenlijke bestrijding van de imperialistische oorlog. Zoals gezegd heeft de IAA. voor de
beide artikelen geen verantwoording, want zij zijn
niet van haar afkomstig.
Wat het standpunt der zweedse syndicalisten ten
opzichte van de oorlog aangaat, wij hebben er
vroeger al eens over geschreven en het is ons
ook nu wel zeer verklaarbaar, maar toch niet zeer
klaar. Onze zweedse kameraden willen in geen
geval door hun houding de krijgskansen van een
totalitaire aanvaller begunstigen. Dat is verklaarbaar. Zij wijzen echter iedere godsvrede af en
handhaven in ieder opzicht hun revolutionnaire
klassestandpunt. Deze houding is zeer goed doorvoerbaar in een revolutionnaire oorlog tegen het
fascisme. Maar hoe zij practisch kan worden doorgevoerd vóór de revolutie uitbreekt, is minder klaar,
tenzij men, al oorlog voerende, kans zou zien, de
sociale revolutie in te zetten in het belang van de
oorlog. (De Commune van Parijs!)
Wij gaan hier niet dieper op in, doch willen verder
volstaan met een en ander mede te delen omtrent
het standpunt der zweedse kameraden.
In de eerste plaats maken wij melding van een artikel in de Persdienst der IAA. van Januari 1940.
Daarin wordt er op gewezen, dat Zweden in 130
jaar (sedert de verovering van Finland door Rusland in 1809) geen oorlog heeft gevoerd. De gunstige gevolgen daarvan zijn zo opvallend, dat het
zweedse volk, afgezien van een uiterst kleine minderheid, steeds buiten alle oorlogen wenste te blijven. Tengevolge van de russische overval op Finland is thans echter het oorlogsgevaar voor Zweden
groter dan het sedert 1809 ooit is geweest.

Finland is Zwedens naaste buur. Tussen beide landen heeft zich in de laatste jaren een steeds nauwere culturele en economische samenwerking ontwikkeld. De zweedse arbeiders staan nochtans zeer
critisch tegenover de vele in Finland getroffen reactionnaire maatregelen en zij zijn de afschuwelijke terreur van 1918, toen 20.000 finse arbeiders
door de reactie werden uitgemoord, allerminst vergeten. Nochtans staat de zweedse arbeidersklasse
- natuurlijk met uitzondering der stalinisten eensgezind tegenover de roofpolitiek van Rusland
en zij vreest, dat na Finland Zweden zelf aan de
beurt zal komen. Begrijpelijkerwijze vindt dan ook
'het standpunt veel weerklank om naar de wapens
te grijpen, teneinde aan de zijde van Finland te
strijden en niet te wachten tot dit land vernietigd
is. Grote sommen gelds en hoeveelheden goederen worden ingezameld om het finse volk te helpen, vrijwilligers spoeden zich erheen.
De beide dagbladen van de SAC. hebben een gemeenschappelijke oorlogscorrespondent naar het
finse front gestuurd. Met betrekking tot de russische aanval op Finland heeft de SAC. het volgende manifest gepubliceerd:
De overval van Sovjet-Rusland op Finland verdient van de
zijde van het internationale proletariaat een zo scherp mogelijk protest.
Vóór de Russische Revolutie door de bolsjewistische dictatuur werd verminkt en verknoeid, verkondigde zij het zelfbestemmingsrecht der volkeren. Geen gebied mocht onder
de heerschappij van een ander land worden gebracht, zonder dat het desbetreffende volk vrij en duidelijk zijn wil
daartoe had uitgesproken. Geen volksstemming mocht als
geldig worden beschouwd, zonder dat eventueel binnengevallen troepen zich zouden hebben teruggetrokken. Gebeurde dit niet, dan ware landverwerving slechts als annexatie
te beschouwen.
Sovjet-Rusland is thans ontaard en voert een imperialistische
roofpolitiek in bondgenootschap met de ergste vijand van
het wereldproletariaat en van het socialisme: het duitse
fascisme. Tezamen met Hitler heeft het stalinisme de oorlog tegen Polen ontketend. Tezamen met Hitler heeft Stalin
dit land tot hun gemeenschappelijke buit gemaakt, die overeenkomsig een van te voren vastgesteld plan tussen Duitsland en Rusland werd verdeeld, waarbij 13 millioen mensen
onder de macht van het rode en 22 millioen mensen onder
de heerschappij van het bruine fascisme werden gebracht.
Met deze roofoorlog heeft Rusland de door de Russische
Revolutie zelf verkondigde grondstellingen van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren met de voeten getreden,
terwijl Rusland tegelijkertijd het internationale fascisme in
zijn strijd tegen de socialistische arbeidersklasse heeft versterkt.
Door een wrede overval op de finse burgerbevolking, door
een niets ontziende uitmoording van vrouwen en kinderen,
door het bombarderen van open steden, heeft de russische
dictatuur zich volkomen op één lijn gesteld met de misdadigers, die verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van
Guernica — de duitse oorlogsvliegeniers — en met de Italiaanse oorlogsvliegeniers, die hun gruwzame overvallen op
de weerloze dorpen van Abessinië hebben volvoerd.
De russische regering heeft afgewezen een onderzoek naar
de beweerde finse provocaties, zij heeft het laatste finse
aanbod om te onderhandelen geweigerd, evenals de door
de Verenigde Staten aangeboden bemiddeling. Zij is begonnen, zonder oorlogsverklaring bommen op de finse bevolking te werpen en heeft daarmede een van de ergste
aanvalsoorlogen in de wereldgeschiedenis ingezet tegen een
vreedzaam en voor de veiligheid van Rusland in geen enkel
opzicht gevaarlijk volk.
Door deze handelingen, volkomen in strijd met de grondslagen van het socialisme, heeft Rusland opnieuw zijn antisocialistisch en imperialistisch karakter bloot gelegd. Het
socialistische proletariaat, dat de strijd heeft te voeren tegen
ieder imperialisme en tegen elke nationalistische oorlogspolitiek, heeft dientengevolge zijn strijd ook te richten tegen
het huidige russische regime-, niet minder dan tegen alle
andere aanvalsstaten, onverschillig of zij zich democratisch
of fascistisch noemen.
De communistische partij van Zweden, die onverholen als
agent van het roofzuchtige Rusland optreedt, moet daarom
eveneens door alle groeperingen der arbeidersbeweging bestreden worden. De communisten, die zich met het russische stelsel van geweld solidair verklaren, moeten als verraders van het socialisme en van de arbeidersbeweging beschouwd worden.

In Arbetaren lezen wij het volgende:
De SAC. iheeft op haar laatste congres een resolutie over
het vraagstuk van de oorlog aangenomen, waarin o.a. wordt
gezegd: „In landen, die bloot staan aan een fascistische
inval, moeten de arbeiders naar de sociale revolutie streven
zonder de overwinning in handen der fascisten te spelen.
Maar hoe de tactiek ook mag wisselen, de grondtendenz
moet onveranderlijk zijn: verscherping van de klassenstrijd
in het eigen land tot er de sociale revolutie uit voortvloeit."
Concreet toegepast in verband met een eventuele russische
of duitse inval in Zweden houdt dit dus in, dat de syndicalistische arbeiders niets zullen doen, wat de weerkraoht
tegen de binnentrekkende fascistische legers verzwakt, maar
tegelijkertijd zullen zij zich een eigen oorlogsdoel moeten
stellen. Onder geen omstandigheid kan in geval van een
dergelijke opgedwongen oorlog sprake zijn van het sluiten
van de godsvrede of van het opgeven van de eis van het
socialisme. De arbeiders in de imperialistische „democratieën" nemen aan een oorlog deel, die zogenaamd voor de
democratie wordt gevoerd, maar die imperialistische doeleinden nastreeft. Zij hebben 'hun socialistische streven prijs
gegeven voor de instandhouding van de burgerlijke democratie, die gebaseerd is op een kapitalistische inrichting
van de maatschappij. De syndicalisten zullen nooit hun strijd
voor het socialisme opgeven en hun streven kan daarom
ook nooit samenvallen met dat van de burgerlijke klassen. Niet de overwinning aan de fascisten bezorgen, maar
evenmin de klassenstrijd opgeven voor de verwezenlijking
van het socialisme.
De oorlog lost geen enkel probleem op. Hij schept alleen
maar nieuwe problemen en is steeds een bron van nieuwe
oorlogen. De oorlog kan niet worden afgeschaft, zolang
het kapitalisme blijft bestaan. De opheffing van het kapitalisme is de voorwaarde voor het bevestigen van de vrede.

De zweedse syndicalistische jeugdbeweging, die
echter niet bij de IAA. is aangesloten en ook tegenover de SAC. een zelfstandige positie inneemt (vele
leden zijn niet bij de SAC. aangesloten), gaat een
stap verder. Zij publiceert in haar orgaan (Storm)
een artikel onder de titel „Voor Finland, tegen
Stalin en Hitler" en heeft het volgende manifest
uitgegeven:
TEGEN HET IMPERIALISME
Stalins overval op Finland heeft het gehele zweedse volk
vervuld met verontwaardiging en afschuw. De syndicalistische jeugd deelt deze gevoelens ten volle.
Niet dat de syndicalistische jeugd daarom zou sympathiseren met het tot dusverre in Finland heersende regime.
Zij weet, dat een jong rooflustig kapitalisme en een oude
wrede reactie heersen in dit land. Zekere verheugende ver-

anderingen in de allerlaatste jaren hebben hieraan in beginsel niets kunnen veranderen.
Toch constateert de syndicalistische jeugd met begrip en
sympathie, dat de overweldigende meerderheid van de finse
klassebewuste arbeiders met verbitterde energie strijden
tegen de bedrijvers van deze niet uitgelokte aanval. De finse
arbeiders verdedigen zich met offers en strijd tegen een regime, dat alle „socialistische" maskering ten spijt, niets
anders zou kunnen worden dan een hatelijke vreemde overheersing. Zij verdedigen hun beperkte democratische vrijheden en hun mogelijkheden tot onafhankelijke socialistische ontwikkeling. Daarmede doen zij zich ook kennen
als aanhangers van het ideaal van het zelfbeschikkingsrecht,
dat ook een ideaal van het socialisme is.
De finse arbeiders strijden voor de vrijheid van de zweedse
arbeidersklasse, voor de verdediging van het Noorden tegen
het nazi-duitse en stalin-russische imperialisme. Onze mogelijkheden om hun hulp te bieden, zijn helaas uiterst beperkt. Maar wat er gedaan kan worden, mogen wij niet
nalaten.
De zweedse burgerklasse heeft een humanitaire hulpactie
ten gunste van Finland georganiseerd. Wij wensen haar succes. O n z e plicht is het intussen de solidariteit van arbeider tot arbeider te organiseren. Daarom begroeten wij
met de grootste instemming het besluit van de zweedse
Spanje-comité's om hulp te brengen aan de finse burgerbevolking in samenwerking met de finse plaatselijke arbeidssecretariaten. Dit initiatief moet een zaak worden van
de gehele arbeidersklasse.
De syndicalistische jeugd strijdt voor een algehele, revolutionnaire omvorming van de maatschappij-verhoudingen.
Zij wil een vrije socialistische samenleving. In de strijd
voor dit grote doel, komt zij op voor ieder stuk vrijheid
en zelfbeschikkingsrecht. Daarom is ook de strijd van het
finse volk tegen Stalin-Rusland een zelfs uit een socialistisch gezichtspunt rechtvaardige oorlog, trots het feit, dat
hij wordt geleid door het arbeidersvijandige en, reactionnaire element.
De strijd van het finse volk is de onze. Ondanks alles!

Dat wij de zienswijze der zweedse syndicalistische
jeugd niet onderschrijven is duidelijk. De consequentie zou zijn, zich ook aan de zijde van het
engelse imperialisme te scharen.
Wat het standpunt der IAA. aangaat, drukken wij
hieronder het verweer af, dat onze internationale onlangs in haar Persdienst heeft gepubliceerd
naar aanleiding van een, manifest, dat door een
groep belgische, Spaanse, Italiaanse, franse en
duitse anarchisten te Brussel was gepubliceerd.
De IAA. schrijft:
Wij zijn in het algemeen bereid, ons met dat manifest solidair te verklaren. Er komt echter een gedeelte in voor dat wij niet zonder meer kunnen
laten staan, zonder daartegen bezwaren te maken.
Men verklaart in het manifest o.a.:
Zelfs het bureau der IAA. bedrijft een gevaarlijk opportunisme, daar het van de vijand no.
l spreekt. De vijand - - zowel heden als gisteren en morgen nog meer dan heden — zijn
onze machthebbers. Onze vijand nummer l
is de Staat, d.w.z. de overheid, de onderdrukkingsorganen, de officieuze instellingen, die
hem in stand houden; het leger, de bureaucratie en de kerk, al deze eeuwig tegen de
vrije gedachte intrigerende machten, die de
vrijheid en het individu steeds weer pogen neer
. te slaan.
Wat de kameraden in Brussel genoopt heeft, deze
kleine aanmerking tegen het secretariaat der IAA.
te richten, is het van deze onmiddellijk na het uitbreken der oorlog uitgegeven manifest. In dit manifest heeft het secretariaat met bijzondere nadruk
er op gewezen, dat de oorlog heden zowel als vroeger een gevolg van het kapitalistische maatschappelijk systeem is — een harde uitdrukking van de
harde concurrentie, die in betrekking tot de grondstoffen, koloniën en markten tussen de verschillende kapitalistische machtsgroepen bestaat. De
oorlog is een poging van de imperialistische staten, de controle en de invloed over de wereld en
haar middelen voor de eigen machtsgroepen te
veroveren. Het secretariaat vermeldde verder nadrukkelijk, dat zolang het kapitalisme bestaat, zolang de kapitalistische tegenstellingen bestaan, de
mensheid door de bloedige verschrikkingen van de
oorlog bedreigd zal zijn. Het manifest roept derhalve alle arbeiders der wereld op, ernstig en met
de grootste energie te strijden voor de volledige
afschaffing van de oorlog. In dit verband had het
secretariaat der IAA. Jnet volgende verklaard:
Heden is de 'brutaalste vorm van het kapitalisme, het fascisme, de vijand nummer l der .mensheid geworden. Dit
fascisme, dat reeds in vele landen de organisaties der arbeiders kapot gemaakt en vernietigd heeft, bereidt zich
thans voor de gehele wereld onder zijn bloedige laarzen te
vertrappen.

Het is deze verklaring, die de kameraden in Brussel als „gevaarlijk opportunisme" kenmerken. Wij
van onze kant zijn van mening, dat deze verklaring
van het secretariaat niets anders dan een juiste
vaststelling der feiten is.
Ook wanneer de IAA. in alle landen tegen het kapitalisme en de staat ten strijde trekt, dan kunnen
wij niet ontkennen, dat de fascistische staten en
in de laatste tijd ook de „Sovjet-ünie" juist thans,
het meest aggressief tegen de vrede en voor de
oorlog optreden. Iets anders te beweren, is naar
onze mening, de waarheid geweld aandoen. Wij
moeten de verhoudingen zien zoals zij zijn, en het
heeft geen zin, zulke verhoudingen te ontkennen.
Onze zweedse anarcho-syndicalistische organisatie,
de SAC., had ook in haar manifest tegen de oorlog
daarvan blijk gegeven. Zij zegt daar:
Wanneer ook de oorlog in de grond moet beschouwd worden als te zijn ontstaan uit de kapitalistische maatschappijordening, zo ligt toch de eerste verantwoordelijkheid bij de
nationaal-socialistische totalitaire duitse staat en zijn dictator. De totalitaire staat, die zijn ganse sociale macht in de
partij-dictatuur concentreert, wordt een werktuig der waanzinnige misdadigheid van machtzoekende individuen.

Wat is het overigens, wat de revolutionnaire arbeiders genoodzaakt heeft, voor alles een zo energieke strijd tegen het fascisme te voeren? Weliswaar richten wij onze propaganda en onze strijd
ook tegen de z.g. democratische staten, hun politiek, hun sociale verhoudingen, maar de grootste
kracht en propaganda wordt tegen het fascisme ingezet. Dit geschiedt juist daarom, wijl wij het op
dit ogenblik als beduidend gevaarlijker voor de arbeidersklasse en hare organisaties beschouwen.
Daarmee hebben wij de politiek der „democratische" staten niet erkend. Ook de politiek van deze
staten is een meer of mindere uitdrukking der ka-

pitalistische belangen, maar wij kunnen geen ogenblik ontkennen, dat het fascisme de brutaalste
vorm van het kapitalisme en juist in deze eigenschap voor de arbeidersklasse en voor de vrede het
gevaarlijkst is. De verhoudingen in de wereld leveren klare bewijzen daarvoor.
De opvatting van het. secretariaat in deze vraag berust alzo niet op een of ander „gevaarlijk opportunisme", maar op de werkelijke verhoudingen.

MILITAIRE

DICTATUUR

Hoe dankbaar de fascistisch ingestelde, maar thans
de NSB. bestrijdende autoriteiten de oorlogstoestand gebruiken om zich steeds meer macht toe
te eigenen, moge blijken uit het volgende.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht stelde — natuurlijk buiten alle democratische instanties om — een verordening vast, waarbij alle mannen van 18 tot 60 jaar verplicht worden, persoonlijke diensten voor hulp bij militaire werkzaamheden te verlenen. Onder deze werkzaamheden
wordt verstaan: a. herstellingen na militaire operatien (bombardementen of militaire transporten);
'b. het maken of opruimen van versterkingen; c.
idem van hindernissen; d. het aanleggen, herstellen
of afgraven van waterkeringen.
Bevel hiertoe wordt gegeven door een daartoe aangewezen officier of door de burgemeester der gemeente namens die officier.
Vrijgesteld zijn alleen personen in rijks- of gemeentedienst, leden van de Raad van State en
Staten-Generaal en zij die een doktersverklaring
van lichamelijke ongeschiktheid kunnen overleggen.
Bepalingen der arbeidswetten zijn voor deze werkzaamheden uitgeschakeld, terwijl als tegemoetkoming in de kosten een bedrag kan worden toegekend, berekend naar de plaatselijke lonen.
Wie weigert aan de bevelen te voldoen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden.
Zo zijn dus, alle democratie ten spijt, alle vrije
mannen in Nederland, nazaten van de dappere
strijders tegen de „spaanse tyrannie" zonder rumoer en zonder enig protest, tot dwangarbeiders
verklaard!

KRONIEK
DE STRIJD IN FINLAND
heeft een verloop, dat wel weinigen hebben kunnen voorzien. Polen was in drie weken verslagen.
De bevolking was er tienmaal zo groot als in Finland. En hier houdt rnen niet alleen stand, doch
men strijdt met succes. Hoe is dit wonder te verklaren?
Klimaat en terreingesteldheid kunnen van grote invloed zijn, maar verklaren kunnen zij het wonder
niet. Want beide factoren waren de aanvaller volkomen bekend. Twee andere feiten vormen de onmisbare voorwaarden voor de ontwikkeling der militaire gebeurtenissen in Finland: de kracht der
Finnen en de zwakte der Russen. De kracht der
Finnen met hun geringe getal en hun geringe middelen kan geen andere zijn dan de kracht, die wij
in het spaanse volk in de oorlog tegen Franco
hebben bewonderd en die zich in alle revolutionnaire oorlogen openbaart: de kracht der overtuiging. De Finnen strijden met overtuiging. Anders
zouden zij verslagen zijn door de overmacht. Maar
dit feit alleen bewijst de holheid van de praatjes
der stalinisten, alsof de Finnen op hun bevrijder
Stalin zitten te wachten. Dat is een leugen. Men
moge in de stalinistische pers schelden op het finse kapitalisme zoveel men wil, daarmede bewijst
men niet, dat men een volk tegen zijn wil kan „bevrijden". Dat kan alleen een volk zelf doen. Als
het daartoe de kracht mist, mist het volk de kracht
voor de vrijheid zelf. Men kan geen beginsel te
vuur en te zwaard verbreiden zonder het te vernietigen. Wat Stalin in Finland doet, dat is het
laatste restje sympathie voor het bolsjewisme in
de gehele wereld uitroeien. Wij zouden hem er
dankbaar voor kunnen zijn, ware het niet dat hij
door zijn optreden thans meer nog dan ooit het
socialisme en het. communisme zelf in miscrediet
brengt tegenover de gehele wereld. Stalin doet
meer. Hij is verantwoordelijk voor de huidige godsvrede, voor de huidige verbroedering van de finse
boeren en arbeiders met hun onderdrukkers, die
bij een dergelijke lafhartige aanval van de allergrootste op ongeveer de allerkleinste staat van
Europa psychologisch maar al te goed te verklaren
is. Stalin doet meer. Zijn oorlog in Finland versterkt in alle landen het nationalisme, het militarisme, het chauvinisme.
Maar de gebeurtenissen in Finland bewijzen ook
de voosheid van het rode leger. Zij bewijzen, dat
de Russen niet met overtuiging vechten en dat het
materiaal volstrekt ondeugdelijk is. Het kan niet
anders of er is bij de aanmaak op grote schaal
gesaboteerd, zoals nu het afzenden van oorlogsmateriaal gesaboteerd wordt. Onder een regime
als in Rusland is er geen andere vorm van meningsuiting dan de sabotage en de talloze sabotageprocessen vormen een felle critiek op het heersende regime. De conclusie ligt voor de hand, dat
wanneer het russische volk zich vrij kon uiten,
geen Stalin en geen bolsjewistische partij het een
dag langer zouden regeren.
Gelukkig heeft Stalin een vriend in de nood. Dat
die vriend hem op zijn zestigste verjaardag allervriendelijkst feliciteerde, precies als de stumpers
van 7-jarige kinderen en de andere kinderlijke en
kindse stumpers in de stalinistische pers, dat zei
nog niets. Want dat zijn nu eenmaal de vormen,
waaraan staatslieden zich te houden hebben, doch
die verder niets betekenen, nietwaar? Maar deze
vriend, zelf in oorlog en in nood, zou — naar Politiken wist te berichten -- 120.000 van „zijn" beste
arbeiders naar het land van de socialistische opbouw sturen om er de industrie een beetje op
poten te zetten. En hun leiders zouden er bevoegdheden krijgen zelfs over de Gé-Pé-oe. Wij weten
niet, of dit doorgaat, maar zou het gebeuren, dan
twijfelen wij er niet aan, of de overgangsperiode
der proletarische dictatuur zal nu dra zijn afgelopen
doordien Rusland spoedig volmaakt socialistisch,
zij het dan nationaal-socialistisch zal zijn geworden!

TEGENSPOED
Het gaat de totalitaire staten in het algemeen niet
naar aen vleze. Dat vele Duitsers, steunend op een
blind vertrouwen in de Führer, „die geen oorlog
zou maken", na de aanval op Polen, doch vooral
na het verbond met Stalin alle houvast hebben
verloren, staat vast. De bolsjewistische aanval op
Finland, die — heren stalinisten — alleen bescherming vindt in het officiële Duitsland, wekt ook bij
minioenen Duitsers weerzin en afschuw.
Ook materieel gaat het het Derde Rijk niet best.
In zes weken tijds zijn bij spoorwegongelukken in
Duitsland viernonderd mensen omgekomen. Het
bewijst in welk een desolate toestand de spoorwegen in dit land reeds verkeren. Het vertrek van
de groot-industrieel Thyssen naar Zwitserland, indertijd een van Hitlers grootste geldschieters, is
ook al een veeg teken. Als de ratten het schip
gaan verlaten, pleegt dit spoedig te zinken. Hitlers vredesaanbod met prijsgave van Tsjecho-Slowakije en Polen wijst er ook al op, dat men te
Berlijn de toestand wanhopig inziet.
Maar er is geen reden tot voorbarig optimisme,
want vóór het Derde Rijk ineenstort, kan nog onzegbare ellende over de wereld worden uitgestort
en het zal in zijn val heel wat meeslepen. Soms
krijgt men de indruk, alsof in de nazi-wereld de
stemming overheerst van de man, die, ziende dat
hij tot ondergang is gedoemd, voor men hem kan
raken, nog zoveel mogelijk tegenstanders naar
de andere wereld wil helpen. Als wij te gronde
moeten gaan, zo schijnt men er te denken, dan
zullen wij de gehate tegenstanders pogen mee te
sleuren. Is de samenwerking met en de steun aan
Rusland misschien niet reeds een uitvloeisel van
deze mentaliteit geweest? En tot welke andere
wanhoopsdaden zal zij nog kunnen leiden? In November heeft het klaarblijkelijk maar een haar gescheeld of Nederland was er het slachtoffer van
geworden.
Maar ook de democratische staten hebben hun
moeilijkheden. In Ierland gist het. Brits-lndië stelt
zich op het standpunt, dat het gaarne de democratie zal helpen verdedigen, maar dat het, om dit te
kunnen doen, toch eerst democratie zal moeten
hebben.
Frankrijk heeft te worstelen met een grote oppositie in eigen land, die slechts met draconisohe middelen onderdrukt kan worden.
Intussen liggen zekere „neutrale" staten op de
loer om zorgvuldig te wikken en te wegen, op
welke wijze zij de grootste voordelen uit de algemene verwarring en de aanstaande verzwakking
der oorlogvoerende partijen zullen kunnen wégslepen.
Japan poogt op goede voet te komen met Rusland en in China de handen vrij te krijgen. Zal
het zijn om ze aanstonds uit te strekken naar de
sinds lang vurig begeerde nederlandse koloniën?
Ook hierop is de leuze van toepassing: Azië aan
de Aziaten.
Een wereld schudt op haar verachtelijke grondvesten. Een internationale doelbewuste beweging is
nodig om haar de genadestoot te geven en de
grondslagen te leggen, waarop een nieuw, bewoonbaarder gebouw kan verrijzen.

STALINISME IS MOORD
Op hetzelfde ogenblik, dat de finse grens op verschillende plaatsen door de russische troepen werd
overschreden, begonnen geweldige luchtbombardementen in geheel Zuid-Finland. Het stadsdeel
van Helsinki, dat het 'meest van het moorddadige
bombardement te lijden heeft gehad, was de arbeiderswijk Valgard. Daar woonde de armste bevolking in houten, aan de gemeente toebehorende
huizen. Drie russische vliegtuigen schoten de vluchtende bewoners neer. Op één plaats werden twintig lijken gevonden: vrouwen en kinderen. Onder
de twintig slachtoffers was maar één man. Ook
het aantal gewonden was zeer groot.
Valgard werd als het „roodste" stadsdeel van Helsinki beschouwd. Onder deze arme mensen bevonden zich vele communisten, die thans op moorddadige wijze door hun trouwe kameraad Stalin
werden uitgemoord.
(Persdienst IAA.)

DE WARE SCHULDIGE
De bekende vlaamse pacifist Jozef de Lille zeide in
de Belgische Kamer bij de behandeling van buitenlandse zaken o.a.:
De eerste of de hoofdverantwoordelijken voor deze oorlog,
laat het ons in duidelijke taal zeggen, het zijn de overwinnaars van 1918.
Zij hebben hun overwinning niet te baat genomen om een
verzoening van Europa te bewerken.
Het is nu gegaan als vóór 1914, men iheeft zo lang de
vrede met bewapeningen beveiligd, tot ihij er onder versmacht is.
Het enige verschil met 1914 is dit: Dat niemand meer gelooft dat de oorlog een oplossing brengt. In 1914 kon men
nog geloven dat de oorlog de laatste zijn zou. Winnen de
westerse mogendheden, dan begaan ze nieuwe fouten als
deze van Versailles. Winnen Duitsland en Rusland, dan komen zij beide opnieuw in onverschil.
Er is trouwens geen principieel verschil tussen 1914—1918
en 1918—1939 en 1939—19?? Het zijn tijdstippen als schakels van dezelfde hebzucht en schraapzucht van een verdeeld Europa. Heeft men sedert 1918 wat anders gedaan
dan even uitblazen om terug te beginnen?
Misschien laten wij ons om de tuin leiden door het schijnbaar zachtaardig begin van deze nieuwe wereldoorlog. Natuurlijk verlangen we vurig dat de wapenen worden neergelegd in de komende lente, verlangen wij dat men overeenkomt in plaats tot het bittere einde uit te vechten.
Dooh men heeft de totale oorlog voorbereid en het zou
kunnen dat men krijgt wat men voorbereid heeft. Of meent
men dat de gereedgemaakte moordtuigen om grote bevolkings- en nijverheidscentra plat te bombarderen, zullen
bewaard worden om in musea opgeborgen te worden?

NIET-MILITAIRE VERDEDIGING
Over de landsverdediging met niet-militaire middelen zeide heer De Lille nog:
Nederland bijvoorbeeld, nog meer dan België, is met een
landsverdediging met niet-militaire middelen te verdedigen.
Op voorwaarde dat het zichzelf niet de pas afsnijdt door
voor eigen troepen bewegingsvrijheid te moeten openlaten.
Men moet het gevaar wegnemen dat legers van een vreemde
mogendheid ongewenst gebruik maken van de voorbehouden manoeuvreerplaats voor eigen troepen, of zelfs de illusie koesteren zulks ooit te kunnen doen.
Wat de luchtwegen betreft, die zijn het typisch voorbeeld

dat deze beter met niet-militaire middelen te verdedigen
zijn, door het hoofdvoordeel te ontnemen dat enig land
kan hebben met hier over te vliegen. Een ieder begrijpt
dat het voor een engelse vlieger niet onverschillig kan zijn,
zonder enig gevaar en ongesignaleerd tot bij Aken te kunnen vliegen, of omgekeerd voor een duits vlieger in volle
gerustheid tot bij Le Havre te kunnen doordringen. Welnu,
dit voordeel kunnen we teniet doen, door alle overvliegende
vliegtuigen dadelijk te signaleren bij middel van ons radioinstituut, zoodat de overvliegende partij weet dat men aan
de andere zijde de nodige voorzorgsmaatregelen treffen
kan. Deze gedragslijn strikt gevolgd tegenover alle partijen,
is het meest van aard, om ook aan die 'kant, de oorlogsgruwel, mogelijk in zijn uitwerkselen, te bezweren.
Wanneer onze neutraliteitsverklaring, zoals hierboven aangeduid, aangevuld of gewijzigd wordt, hebben we iedere
oorlogskans buitengesloten.
Wij verklaren ons met passieve middelen te willen beveiligen. Wij verklaren onzijdig te blijven, ons niet te offeren
om uitgemoord te worden in een conflict, waar geen van
beide partijen het volledig recht aan zijn zijde heeft. Wij
verklaren, duidelijk gezegd, de slag te ontwijken.
We wensen dat de geschiedenis ons niet in het gelijk zal
stellen, doch we durven te voorspellen: of bezinning, óf
oorlog. Of rechtsomkeer en wegwerpen wat ontvlambaar is,
of branden.
We kunnen geen twee heren dienen.
We mogen onze neutraliteit niet laten berusten op twee aan
elkander diametraal tegenovergestelde beginselen: verwerping van de oorlog enerzijds en militaire verdediging van
de vrede of het recht anderzijds.
Landsverdediging met niet-militaire middelen is de enige
neutrale houding!

SPANJE
Volgens een correspondentie in de Times zijn, in
de burgeroorlog, 400.000 mensen in geregeld gevecht gesneuveld, terwijl een dubbel zo groot aantal op andere wijze de dood vond. Er is dan ook
bijna geen gezin, dat geen verwant of vriend te
betreuren heeft en mitsdien op wraak broeit jegens
de wederpartij. Tien maanden na de burgeroorlog
zitten de gevangenissen nog stampvol en de rechtbanken kunnen het werk niet aan. Nog steeds
vinden executies plaats en telkens geschieden er
nieuwe arrestaties.
ledere tegenstander, zo vertelt de berichtgever van
de Times nog verder, wordt als een misdadiger
beschouwd. Politieke vervolgingen zijn aan de orde
van de dag. Nog steeds bevinden zich 50 baskische
priesters in gevangenschap. Aan deze geestelijke
tyrannie paart .zich een ontzettende armoede. De
langdurige door generaal Franco ontketende burgeroorlog heeft het land volslagen uitgeput. Bijna
de helft van het spoorwegmaterieel is kapot, met
de overige vervoermiddelen is het nog erger gesteld. Er is bijna geen fabriek, die niet beschadigd
is. Een slechte oogst voltooide het beeld van deze
rampspoeden. En de schatkist is daarbij volkomen
berooid. De republikeinse regering heeft belangrijke geldsommen naar het ouitenland gebracht
en schijnt wel bereid te zijn deze aan de wederopbouw des lands ten goede te doen komen. Doch
slechts op voorwaarde, dat Franco een politiek bestand sluit en een amnestie verleent. Maar tot zulk
een verzoenend gebaar betoont de Caudillo zich
voorshands niet geneigd.
De regering neemt zo goed en zo kwaad als het
kan openbare werken ter hand, die dringend nodig
zijn, na de verwoestingen van de oorlog. Daarbij
maakt men gebruik van de talrijke gevangenen,
die op deze wijze hun straf met de helft verminderd zien. Voor elke dag werk wordt een dag straf
.in mindering gebracht.
In Franco's eigen kringen moet het overigens ook
allesbehalve pais en vree zijn. Hier woedt een strijd
tussen aan oude tradities gehecht conservatisme
en vernieuwers, die in nationaal-socialistische of
fascistische stijl willen werken.

HET ONDERWIJS
De staat heeft het onderwijs aan zich getrokken.
Alle scholen zijn staatsscholen, openbare en bijzondere. Tengevolge van de kapitalistische uitbuiting kunnen degeenen, die alle rijkdommen voortbrengen, het onderwijs niet zelf betalen. De staat
doet dit, laat ons belasting betalen dat het verschrikkelijk is, gebruikt het geld voor het militarisme en verwaarloost het onderwijs. De klassen
zijn veel en veel te groot, er staan onderwijzers
voor de klasse die niet worden betaald. De mobilisatie kost 600 millioen; met het honderdste deel
daarvan zou het onderwijs gered zijn. Maar ook
deze regering laat het onderwijs in de steek.
De schuld ligt niet alleen bij de regering, maar
ook
bij de onderwijzers. Men hoort, dat zij
alles in het werk stellen om onder de bestaande
ongunstige omstandigheden van hun werk terecht
te brengen wat ervan terecht te brengen is. Dat
wijst op een ideeële opvatting van hun taak. Maar
waarom zijn er onderwijzers, die gratis werken of
voor een fooi? Vroeger noemde men zo iets onderkruipen. Fierder zou het zijn, als zij dit weigerden. Fierder ook zou het zijn, indien de wel
betaalde onderwijzers weigerden, de verantwoordelijkheid voor hun werk onder deze dwaze en
volstrekt niet nodige wanverhoudingen te aanvaarden. Dan zou er in de door de regeringen geschapen onhoudbare wantoestanden bij het onderwijs
spoedig verandering komen. Nu duren zij, dank zij
de medewerking der onderwijzers, jaren lang voort.

TWEE EDELLIEDEN
Op verzoek van de heer Van den Tempel is de heer
F. van der Walle bij zijn vertrek als bestuurder van
het NVV. in de adelstand verheven. Hij is ridder
geworden van de orde van Oranje Nassau. De heer
Van der Walle verklaarde in de ontvangen onderscheiding de erkenning te zien van het feit, dat
wat hij voor de arbeiders deed, goed was. Zonderlinge opvatting! Een dergelijke erkenning van de
zijde, waartegen de arbeidersklasse te strijden
heeft en waarop zij alles niet dan met moeite veroveren kan, wijst immers juist op het tegenovergestelde. Ook de sociaal-democratie beweert te
strijden voor een klassenloze samenleving. Hoe kan
men er dan een eer in stellen, in een stand verheven te worden, die, met schande en misdaad
overladen, door het volk anderhalve eeuw geleden
reeds, in bittere, opofferingsgezinde strijd ten val
is gebracht?
Ook Jan de Roode is ridder geworden. Wat kopen
de arbeiders voor dit strelen van de laffe ijdelheid
hunner leiders?
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NSV. OFFICIEEL
CONTROLE ADMINISTRATIE DE SYNDICALIST
Ondergetekenden verklaren de boeken en bescheiden van
de administrateur van De Syndicalist, kam. M. Vleggaar,
gecontroleerd en in goede orde bevonden te hebben.
C. H. APOL (Kleding), P. VAN EYSDEN (Metaal).

JEUGDBEWEGING
AMSTERDAM
OJP. In navolging van het bericht in De Syndicalist
van 6 Januari j.l. heeft het OJP.-bestuur besloten
op Zondag 11 Februari a.s., des middags van 2 tot
5 uur een propaganda-middag te organiseren, toegankelijk voor jong en oud. Dus kameraden, houdt
deze middag vrij. Verdere mededelingen volgen
nog.
Corr.

METAAL-NIJVERHEID
LANDELIJKE FEDERATIE
Er is nog veel te doen in de metaalindustrie, alvorens de lonen weder enigszins in overeenstemming zijn met de nieuwe — inmiddels al vier maanden bestaande — oorlogstoestand.
Allereerst geldt dat natuurlijk de duurtetoeslag.
Weliswaar zijn er verschillende bedrijven, waar men
met Kerstmis een fooitje heeft gegeven, maar dat
v/il nog niet zeggen, dat deze fooi nu vervangen
zal worden door een normale toeslag. Over het
vernederende karakter hiervan hebben wij eerder
reeds genoeg gezegd, zodat wij nu ook niet klagen willen dat de fooi hier en daar wat heel erg
klein is uitgevallen.
Maar wel moeten wij protesteren tegen het feit,
dat enkele firma's er een complete bedeling van
hebben gemaakt en een pakket levensmiddelen
hebben beschikbaar gesteld voor hun betrouwbare
slaven. De tijd dat de lonen konden worden uitgedrukt in een paar stuivers daags en een kruikske
zoete olie of een homp spek op Zaterdagavond,
schijnt dus weer terug te moeten komen. Al is het
dan zogenaamd gebeurd om te zorgen, dat de
steun het niet zou korten, wij vinden deze geschiedenis toch een bedenkelijk verschijnsel.
Immers staat vast, dat indien deze instanties willen, ze ook gaven in natura wel weten te verdisconteren in het steunbedrag.
Naar onze mening zullen de arbeiders er goed aan
doen, dergelijke strapatzen tegen te gaan. Lang
genoeg hebben wij nu de bedelstaf gebruikt en
het wordt tijd, dat de dank-je-wel-meneertje-mentaliteit eens wordt vervangen door iets anders, iets
fierders. Eisen moeten worden gesteld. En bij nietinwilliging moeten deze eisen worden onderstreept
door actie.
Er is nooit een tijd geweest, waarin de metaalbewerkers zo onmisbaar waren als thans. Oorlog en
oorlogsvoorbereiding zijn zonder hen onmogelijk.
Laten we dus allereerst proberen ze af te schaffen. Is dat onmogelijk, laten we dan trachten deze
sleutelpositie te gebruiken om het levenspeil, de
behandeling en sociale wetgeving zo hoog mogelijk op te voeren. Niet alleen voor metaalbewerkers, maar voor alle arbeiders.
Als dat eenmaal wordt begonnen, dan komt van
het een het ander wel. Strijdend rijpen en rijpend
strijden, heeft eens Henriëtte Roland Holst gezegd.
Om te kunnen strijden is allereerst een goede organisatie-vorm noodzakelijk. Dat is die van het
zelf-doen, zelf-contröle en eigen verantwoordelijkheid, dat is s y n d i c a l i s t i s c h . Sluit u daarom
aan bij onze Federaties. Inlichtingen, bladen en
brochures op onze kantoren: Rotterdam: Gr. Draaisteeg llb; Amsterdam: Plantage Middenlaan 38.
Op Zaterdag 13 Januari plakken wij de zegel op
het 2e vakje.
Leden, die vorig jaar van de kas hebben getrokken en nadien 24 dagen hebben gewerkt, moeten
zich aanmelden voor uitkering.
Alleen zij, die drie jaar achtereen uitgetrokken
waren, moeten dit jaar een wachtjaar maken. Verzuim in dezen brengt risico de uitkering te verspelen.
AMSTERDAM
Op Vrijdag 12 Januari a.s. alle leden naar de h.h.
vergadering in gebouw De Leeuw.
Alle leden zijn geconvoceerd. Wie dus niet komt,
sluit zichzelf uit bij het nemen van besluiten. Komt
dus allen.
CORRESPONDENTIE
A. S. te U. Uw verzoek werd te laat ontvangen om eraan
te kunnen voldoen.

AMSTERDAM
Sneeuwruimersellende. Als werkloos ingeschreven
staande bij de gemeentelijke arbeidsbeurs, ontvangt men van deze instantie een z.g. sneeuwkaart.
Wanneer het gesneeuwd heeft, moet men zich de
volgende dag melden aan de sectie waarbij men
ingedeeld is. Zo wordt men van West naar Zuid
geplaatst. De werktijd begint 's morgens om 7 uur
en eindigt 's avonds om 5 uur. Hierbij is inbegrepen 2 uur schafttijd. Voor schoeisel of klompen
moet men zelf zorgen. De schafttijden gaan in op
de plaats waar men ruimt. Meestal is men genoodzaakt een koffiehuis op te zoeken om zijn brood
op te eten. Met gevolg: kosten met zich meebrengende. De gehele dag is het flink doorwerken,
want de „bazen" rijden de gehele dag de ploegen
achterna. Als de sneeuw hard en vast is gaat het
nog. Doch als het even begint te dooien, is het
water wat men schept. Door het slechte schoeisel
krijgt men natte voeten, zodat mensen van l dag
sneeuwruimen met zware verkoudheid op bed liggen. Dit alles geschiedt in ons mooi „rood Amsterdam". Als men het genoegen krijgt om in de
buurt achter het Concertgebouw te moeten ruimen, kan men gerust zeggen: Vandaag geen warm
drinken. Stel je voor: sneeuwruimers koffie of
thee geven. Het zou te vies zijn ooit weer uit zo'n
kom te drinken, 's Avonds is het uitbetalen. Doornat staat men dan te wachten op zijn „loon". Ik
heb het meegemaakt, dat men eerst om half zes
met uitbetalen begon. De ontvangsten zijn ƒ 4.50.
Hiervan wordt ƒ 3.— gekort. Tenminste dat dacht
men. Voor mij bedroeg de korting ƒ 3.40 voor 2
dagen. In deze 2 dagen had ik ƒ 2.60 „verdiend".
Dit zijn de feiten, maar de sociaal-democraten zeggen toch: We zijn voor constructieve arbeid! En
hieronder vallen ook sneeuwruimers. En de werklozen? Ze slapen nog. Voor hoelang?
Vergadering mevrouw M. van der Sluis. Wij vestigen reeds de aandacht op de vergadering, v/aar
mevrouw Van der Sluis zal spreken over: „Geweld
of bovengeweld", welke wordt gehouden in gebouw De Leeuw, op Donderdag 25 Januari a.s.,
des avonds 8 uur. Alleen toegang voor leden SAS.
Secr. SVB.

ANTWERPEN
Een nette controleur van de arbeid verscheen 21
December op het strafbankje ten Gerechtshove omdat hij misbruik had gemaakt van zijn functie. Een
garagehouder was door zijn toedoen wegens overtreding der Arbeidswet gestraft. Vlak daarop stelde
hij deze voor hem 300 fr. te geven en verder elke
maand 100 fr., dan zou hij zijn overtredingen niet
meer aanbrengen. Dit zaakje kwam uit en kostte
hem zijn betrekking plus 5 maanden gevangenis
en 700 fr. boete. Wij willen deze straf niet betwisten, maar vragen toch: wat doet het gerecht met
hoge heren, welke de taak op zich namen om
orde en welvaart in het land te doen heersen, daarvoor vele duizenden per jaar aan tractement opstrijken, terwijl ze toelaten dat een kleine groep
zich verrijkt ten koste van duizenden armoelijders?
Die feiten zijn toch bekend! En de ruim 100.000
ingeschreven werklozen getuigen toch van onwil
of onbekwaamheid!
Het gerecht doet aan deze heren geen kwaad, erger, ze worden beschermd! De arbeiders zijn hardleers, en toch zullen ze moeten leren zonder controleurs en wettenfabrikanten zelf voor hun eigen
zaken op te komen. Dat is de enig juiste en doeltreffende weg.
Op het jaarlijks congres der Belgische WerkliedenPartij is een resolutie aangenomen, welke de neutraliteit van België goedkeurt, maar
„die opnieuw herzien zou kunnen worden onder de druk
van internationale gebeurtenissen welke van aard
zouden zijn om de onafhankelijkheid en de integriteit van ons grondgebied of de levensbelangen
van België te bedreigen".
Met andere woorden: Onze neutraliteit staat op
losse poten! Morgen de dag kan men een reden
vinden om er met vaderlandse moed op los te trekken. Minister Wouters maakte het nog knapper.
Inzake de binnenlandse politiek zegde hij: „Wat
de werkloosheid betreft, het zou alleszins wenselijk
zijn de soldaten door werklozen te vervangen, maar
het vraagstuk is zeer ingewikkeld, omdat veel werklozen te oud of ongeschikt zijn." Een echt „socialistisch" standpunt!
Mensen welke door het kapitalistisch wanbeheer
uit de bedrijven zijn gestoten, jarenlang armoede
en vernedering hebben doorstaan in hun vaderland,
wier leven en dat hunner vrouwen en kinderen
tot een vloek is gemaakt, door de onkunde of de
onwil der regeerders en politiekers, welke deze
steunen, deze tobbers en ontrechten zouden de
plaats van soldaten moeten innemen? Wat moeten deze werklozen gaan verdedigen? Hun armoede en ellende? Och kom, nationale socialisten, uw
standpunt is gespeend van elk socialisme en solidariteit. Laat allen die het goed hebben: kapitalisten, groot en klein, politiekers en hun trawanten,
naar het front trekken, want die hebben wat te
verdedigen. Socialisten moeten in eigen land hun
vijand zoeken; hun eerste taak is organisatie der
welvaart voor alle inwoners van België en
hulp
en steun verlenen aan de misdeelden in het buitenland. De „heer" Balthazar, ministervan arbeid, zegde op dit congres, dat men een onderscheid zou
maken tussen de politiek van de partij en die van
de regering en ook geen aanvallende houding zou
aannemen, welke de taak van de regering zou bemoeilijken. Verder betoogde hij: „Nieuwe sociale
verbeteringen zijn onmogelijk, gezien de financiële
toestand."
Wat een toestand! Men mag de partij en de regering niet vereenzelvigen, want de partij is anders,
maar, partijgenoten, toch geen critiek, a.u.b. op
de kapitalistische regering! En vooral, arbeiders,
spaart die arme geldbaronnen en lijdt in onderdanigheid, want voor het leven is er geen geld!
Wel voor de massamoord, voor handel in subiete
dood!
Voorwaar, een prachtig „socialistisch" congres

DEN H A A G
Finland en de paus. In een ingezonden stuk
in Het Vaderland geeft een mevrouw uiting aan
haar ontevredenheid over de gift van de paus aan
behoeftige finse katholieken.
Zij schrijft: „Het getuigt volgens mij niet van menslievendheid, die men toch zou kunnen verwachten,
terwijl er zo'n grote nood heerst in geheel Finland,
dat hij - - de paus - - slechts van één groep de
nood tracht te lenigen. Er wordt toch gestreden en
bloed vergoten voor het algemeen belang!"
Afgescheiden van onze critiek op de inhoud zélf,
omdat wij geen partij kiezen voor oorlogvoerende
staten, vinden v/ij het geschrijf van inzendster toch
erg naïef. Immers, de paus is het hoofd van de
rooms-katholieke kerk en kan zijn particuliere giften toch niet schenken aan concurrerende of de
kerk vijandige instellingen en volksbeweging van
de schijn-democratie! De taak van de kerk zelf is
span- en handlangersdiensten te verlenen aan de
bezittende klasse. Vandaar dat de hogere geestelijkheid meer belangstelling heeft voor politieke en
economische, dan voor geestelijke macht. De katholieken hebben altijd willen heersen vanuit de
politieke machtssfeer en verzaakt leiding te geven
aan de innerlijke godsdienstige en zedelijke opvoeding van het volk. Het spaanse volk, geachte
mevrouw, heeft in de burgeroorlog geleerd, dat
de kerk een machtsinstituut is, een politieke en
maatschappelijke vijand van de arbeidersklasse!
Het is dus logisch, dat de paus daar steunt, waar
armoede en ontbering van het volk zich verenigen
rond de „geloofsbron van het altaar en de ccmmunebank". Dat is: het katholieke kapitalisme!
Wij bestrijden „het geloof", omdat het de domper
zet op de menselijke geest en de vooruitgang van
de wereld en het socialisme remt.
Corr.
UTRECHT
De Propaganda-bijeenkomst van het SAS. op Zondag 7 Januari was door een 50-tal personen bezocht. Het programma bevatte o.a muziek, zang,
korte prop-aganda-rede door L. Madlener, daarna
de film NSV.-kamp 1938 te Hilversum, en na een
korte pauze weder muziek, zang en de film van
de Landdag NSV. 1939 te Zeist.
Madlener, die de films draaide, verzorgde tevens
de explicatie. Het programma bevatte nog de declamatie van het anti-militaristische één-aktertje:
„De Leugen", terwijl muziek en zang voor een slotnummertje zorgden. Op voorstel van het SAS.bestuur werd een telegram aan de dienstweigeraars te Veenhuizen gericht; door middel van een
collecte werd voor de verzending enig geld bijeen
gebracht ter dekking van de kosten hiervan. Of
de opkomst goed te noemen was? Sommigen zeiden mij: Het valt ietwat tegen; anderen beweerden:
Het valt mee. Nu, bij die laatsten sluit ik me aan.
Dit toch was een soort experiment, bedoeld om
in de syndicalistische beweging te Utrecht weer
eens wat leven te brengen. Dergelijke vergaderingen kunnen, wanneer ze goed zijn opgezet, nog
altijd nut afwerpen. En deze vergadering mist zeker zijn doel niet. Propaganda is hier in de eerste
plaats gemaakt door Madlener met zijn speech en
films.
Na de declamatie werd een toneelvereniging opgericht, waarvoor zich 5 dames en 5 heren opgaven.
Getracht zal worden met deze mensen een stuk
in te studeren en dit dan op te voeren, als het
mogelijk is, deze winter nog. Een ieder, die belang
stelt in de socialistische arbeidersbeweging en propaganda door middel van het toneel voorstaat,
verzoek ik nu alvast zich als donateur of donatrice
op te geven bij de secretaris.
Al met al dus een goede vergadering en we zien
graag allen terug.
De Secr.

FIS. NEDERLAND
2-0-5-3-3-0
is het gironummer van L. van der Maas, Louise de
Colignystraat 47n, Amsterdam.
Verantwoording binnengekomen gelden van 16 Nov. tot en
met 14 Dec. 1939. Dames Pel, Den Haag (reisgeld) ƒ 2.—;
Comité H.S. ƒ 10.—; Afdracht NSV. ƒ 50.—; Comité H.S.
ƒ 10.—; Afdeling Enschedé ƒ 5.—; Comité H. S. ƒ 10.—;
E. V. te Nieuwe Pekela ƒ 10.—; FIS. Zaanstreek ƒ 27.20;
Bouwvak SBO. ƒ 15.—; Coll. filmochtend Rex ƒ 6.—; Coll.
Handw. Vriendenkring, rond de Vrije ƒ 32.18; Dageraad
afd. Dordrecht f 2.50; T. v. M.—M. te A'dam ƒ 3.—; ram.
v. d. W. te A'dam ƒ 0.55; W. v. M. te Hilversum ƒ 2.50;
Comité H. S. ƒ 10.—; Coll. FDN.-iherd. per W. v. B. ƒ 27.25;
FDN.-museum ƒ 748.33; B. J. M. te Amersfoort ƒ 5.—;
afd. Appelscha per B. J. K. te Schuringa ƒ 7.50; A. J. B.
in de W. N. per A. A. L. te Drumpt ƒ 5.—; S. de V. te
Rotterdam ƒ 1.—; A. R. te Lambertschaag ƒ 1.—; afd. Haarlem per kwitantie ƒ 18.50; C. R. te Velsen op lijst 2173
ƒ 9.61; Synd. Vrouwenbew. A'dam ƒ 1.72; D. O. te Velsen
ƒ i _. Totaal ƒ 1021.84.

Kameraden. Als wij deze verantwoording, die loopt
over ongeveer vier weken, oppervlakkig bekijken,
dan komt men allicht tot de conclusie, dat het de
laatste tijd, voor wat de inkomsten betreft, goed
gaat met het FIS.
Niets is echter minder waar dan dat.
Vergeet vooral niet, dat er ongeveer ƒ 800.— bij
zijn, die heel zeker sporadisch zullen binnenkomen.
Dat er dus van de inkomsten, waarop gerekend
kan worden, maar ƒ 200.— overblijft, terwijl wij
minstens voor een minimum-uitkering aan de vervolgde kameraden ƒ 75.— per week nodig hebben,
zodat wij dus minstens ƒ 25.— per week te kort
komen voor wat de gewone inkomsten betreft.
Wil dus de libertaire beweging aan haar verplichtingen tegenover de emigranten voldoen, dan moet
er met meer energie worden gewerkt voor het inzamelen van gelden. Vraagt dus bonnen, lijsten of
zegels aan bij het FIS.-bestuur, richt zo mogelijk
afdelingen op en breidt de bestaande uit.
De waarn. secr.: K. Hamelink.

DIENSTWEIGERAARS
Te Veenhuizen Rijkswerkinrichting:
Remmet Hooijberg, 15 mnd., jarig 18 Dec., ontslag l-2-'40.
John Rooda, 12 mnd., jarig 27 Nov., ontslag 6-4-'40.
P. van Klaveren, 12 mnd., jarig 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.
Cornelis Dekker, 30 mnd., jarig 12 Maart, ontslag 8-10-'41.
Rolf Nijder, 30 mnd., jarig 12 Nov., ontslag 14-10-'41.
Pieter de Vries, 30 mnd., jarig 7 Oct., ontslag 15-10-'41.

Teunis Sibie, 30 mnd., jarig 28 Febr., ontslag 18-10-'41.
Anne de Vos, 30 mnd., jarig 16 Dec., ontslag 21-10-'41.
Jan Meulenkamp, 30 mnd., jarig 8 April, ontslag 22-10'41.
Jurjen Zuidema, 30 mnd., jarig l April, ontslag 23-10-'41.
Voorts zitten gevangen:
Theo Schabbing uit Amsterdam: H. v. B., Den Haag.
Ko Rooduin uit Utrecht: H. v. B., Den Haag.
A. Stammes uit Winkel: Fort Erfprins, Den Helder.
D. J. de Smit uit West-Souburg: H. v. B., Den Haag.
J. C. Otto uit Weesp: Ripperdakazerne, Haarlem.
G. Verhey uit Soheveningen: H. v. B., Den Haag.
Klaas Drent Hzn. uit Valthe: 3e Depot Inf., Ie Batterij,
5e Compagnie te Bergen (N.H.).
Klaas Drent Azn. uit Nieuwe Pekela: H.v.B., 's-Hertogenbos.
Mathijs van Hensbergen: H. v. B., Den Haag.
R. van der Kamp uit Hengelo: H. v. B., Den Haag.
J. van Maanen: Kamp Waalsdorp te Den Haag.
Gerrit de Voer uit Almelo: Politiebureau Rhenen.
Jan Veninga: Staf. 27 R.I.L.T. (zd) V.P. 5 VeWleger.
Blauboer uit Zijpe: Helena Calcarschool, Alkmaar.
Het adres voor de dienstweigeraars te Veenhuizen is: Rijkswerkinrichting, 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 geven aan: A. Dienaar, Ruysdaelstraat 17, Umuiden Oost.
Toont uw medeleven met de dienstweigeraars door hen
^eel te schrijven. Met ongeduld wordt door 'hen naar post
uitgezien.
(De laatst gepubliceerde lijst was niet meer juist. Men beware bovenstaande en lette op de veranderingen.)
Zij, die de gift Gods tot hun persoonlijk eigendom maken,
verklaren te vergeefs, dat zij onschuldig zijn. Want door op
dese wijze het bestaan der bezitlozen terug te houden,
zijn zij de moordenaars van degenen, die dagelijks van
gebrek sterven.
(Paus Gregorius de Groote, in „Cura Pastoralis")

Synd. Inkoop Coöperatie
De B r o e d e r b a n d
Kantoor: Plantage Middenlaan 38
Amsterdam-C Telefoon 5O524
Aan onze leden en verbruikers.
Wij hebben moeten besluiten, door de scherpe
stijging der manufacturenprijzen, geen voorraad
meer in te slaan. Wil men voortaan goederen via
onze coöperatie betrekken, dan bestelle men die
bij ons, wij leveren dan, indien mogelijk, tegen
dagprijs.
Een laatste partij hebben wij tegen schappelijke
prijs in kunnen slaan, maar
de voorraad is
beperkt. Profiteert er van, voor de winter.
Pracht-dubbele herenshawls
ƒ 0.75
Heren lange interlockbroeken maat 6 . . ƒ 1.15
„
„
„ 7 . . ƒ 1.20
Heren korte shirts en broek . . ƒ 0.475 ƒ 0.52
Onderjurken, zeldzaam
ƒ 1.15
Washandjes
ƒ 0.05
Geel katoen voor lakens en slopen p. m. ƒ 0.60
Extra zware cammisols en directoires, gekleurd.
Nog enige grote lakens en slopen.
Op Zaterdag 22 December zijn we gesloten.
Na l Januari is onze winkel weer Dinsdagmorgens
geopend van 9.30—11.30 uur.
Het bestuur SIC.
SAS.

DEN HAAG

SAS.

ONTSPANNINGSAVOND
in het gebouw „De Eendracht", Fisherstraat 46.
Op ZATERDAG 27 JANUARI belegt het SAS. een
Ontspanningsavond, speciaal voor leden
en introducees. Medewerking wordt verleend door het zangkoor „Geluk door
Vrijheid". Toneel o.I.v. L. M. Schüller.
Opgevoerd zal worden het blijspel

„De macht der Vrouw"
en het anti-militaristische treurspel

„Zij die nableven"
Lud Madlener houdt een causerie. Vertoning van de Landdagfilm NSV. 1939.
Vrienden, houdt er rekening mee, dat wij maar een
beperkt aantal kaarten beschikbaar kunnen stellen!
Voorziet u dus vroegtijdig van plaatsbewijzen.
Entree 10 cent
- , Bal na
Aanvang 8 uur
Toneelgezelschap De Boog - Reg. Joh. Gouwswaard

BONTE AVOND
ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan
van het Socialistisch Harmoniecorps
Steeds Voorwaarts (dir. W. Troostwijk),
OP ZATERDAG 27 JANUARI 1940 in
het feestgebouw Brakke Grond, Nes.
Ruim 30 medewerkenden. Dansen ingestudeerd door Henny Steinmetz-Poelman. Guitaar- en mandoline-ensemble.
Hawaian serenaders. Na afloop gezellig
samenzijn onder goede leiding. Amusementsband De Boogswingers.
Zaal open 7 uur.
Aanvang 8 uur precies.
Bij open doek blijven de zaaldeuren gesloten.
Kaarten bij P. Hamelink, Aert van Nesstraat 71,
Plantage Middenlaan 38 en bij de leden.
Volwassenen ƒ 0.48 — Kinderen ben. 14 jaar ƒ 0.30
AMSTERDAM
SAS.
Onze avond met

SAS.

VAN IEPENDAAL
is thans definitief vastgesteld op:

D O N D E R D A G 25 J A N U A R I a.s.
in geb. De Leeuw, Valkenburgerstr. 149
Entree: werklozen 5 cent -- Werkenden 10 cent.
Een avond van gezonde humor, die u
niet moogt verzuimen.
De Secr.

