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

DE
BURGERLIJKE DIENSTPLICHT
MASSALE MOORD EN MASSALE SLAVERNIJ, ZIEDAAR WAARTOE HET KAPITALISME ONS VOERT
J) In Nederland is een offensief ingezet voor^ de
invoering van de burgerlijke dienstplicht. De Nieuwe Rotterdamsche Courant leidt de campagne en
dit liberale blad bewijst daarmede een keer temeer,
dat de liberalen met hun liberalisme geen raad
meer weten. Zouden zij anders kunnen optreden
als gangmakers voor een totalitaire staatsslavernij?
Een kapitein van de generale staf, mr. J. D. Schepers, heeft voor de Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Recht een lezing gehouden over
deelneming van de burgerbevolking aan verdedigingsmaatregelen. Practisch - - z o zei 'hij -- is de
gehele burgerbevolking bij de oorlogsvoering daadwerkelijk betrokken, niet alleen passief, maar ook
actief, omdat een groot deel der bevolking mede
moet werken aan de verdediging. Terreinversterkingen, hindernissen, aanmaak en levering van legerbehoeften — zoals hout, prikkeldraad, munitie,
kleding, schoenen, levensmiddelen — dit alles en
nog veel meer behoort tot de taak der burgerbevolking.
De verdediging in de moderne oorlog — aldus de
heer Schepers — eist de inzet van de gehele volkskracht. Een onderscheid tussen militairen en burgers valt daarbij niet te maken; ieder is verplicht,
naar zijn beste kunnen mede te werken. Het gehele volk voert oorlog.
Iets nieuws heeft de heer Schepers ons niet verteld. Als revölutionnaire anti-militaristen hebben
wij reeds jaren geleden geschreven, dat in de moderne oorlog het gehele vaderland slagveld is en
het gehele volk -- mannen en vrouwen -- krijgsvolk.
Volkenrechtelijk staat de zaak, naar het oordeel
van de heer Schepers zo, dat medewerking der
burgerbevolking aan de verdedigingsmaatregelen
volkomen geoorloofd is, zo lang de vijand het land
niet heeft bezet. Daarna moet het uit zijn. Dit betekent dus, dat de burger altijd volkomen onderworpen moet zijn aan het heersende militaire gezag, aan het nationale, zolang dit niet verdreven is,
aan het vreemde, als dit het heeft opgevolgd.
Het verslag van de rede van de heer Schepers
werd als eerste artikel op de voorpagina van de
N.R.Ct. van 6 Januari geplaatst. Prompt vijf dagen
later verscheen op dezelfde plaats een redactioneel
artikel, waarin de invoering van burgerlijke dienstplicht wordt bepleit. Art. 187 van de Grondwet,
zo betoogt de redactie, legt aan a l l e Nederlanders de plicht op, het grondgebied te verdedigen.
In 1917 heeft men van burgerlijke dienstplicht niet
willen weten, maar toen was men „mobilisatiemoe" en een niet onbelangrijk deel van het volk
stond weinig sympathiek tegenover de weermacht.
Maar nu staat vrijwel het gehele volk achter de regering en het is ervan doordrongen, dat zware persoonlijke offers gebracht moeten worden. „Een
voorbereid volk telt voor twee." Gewezen wordt
op de rede van de heer Schepers en
er moet
een wet komen, waardoor de regering mannelijke
en vrouwelijke dienstplichtigen kan oproepen. Die
moeten de overheidsbetrekkingen der gemobiliseerden bezetten en dienst doen bij de luchtbescherming, bij voedselvoorziening, bij de verzorging van zieken en gewonden, bij de landbouw,
de veeteelt, in de bedrijven, die ingeschakeld zijn
bij de oorlogsindustrie, in een dijksleger om rampen te voorkomen, die in verband met de befaamde waterlinie zouden kunnen ontstaan. De dappere
finse Lotta's worden ten voorbeeld gesteld, maar
als de nood aan de man komt, mag er van vrijwillige dienstverlening geen sprake zijn, dan moet het
gehele volk ten dienste der regering staan.
De vorige week heeft een medewerker in ons blad
er al op gewezen, dat de opperbevelhebber van
land- en zeemacht buiten alle democratische en
parlementaire instanties om, een verordening heeft
ingevoerd, waarbij alle mannen van 18 tot 60 jaar
verplicht kunnen worden, persoonlijke diensten bij
militaire werkzaamheden te verrichten. Wie weigert,
wordt in het gevang gezet. De N.R.Ct. heeft nu
een pleidooi gehouden voor een wet, waardoor
ook voor gans andere doeleinden alle mannen,
maar bovendien alle vrouwen, ter beschikking van
de regering worden'gesteld. Wat is het betoog van
dit liberale (!) blad anders dan een warm pleidooi
voor een totalitaire economie ten dienste van de
oorlog?
Intussen noemt het blad allerlei werk op, waarvoor in het geheel geen dienstplicht nodig is, maar
waarvoor men tegen het geldende loon zoveel
werkkrachten kan krijgen als men hebben wil. Dit
geldt ook voor de werkzaamheden, bedoeld in de
verordening van de opperbevelhebber.

Overigens ligt deze burgerlijke dienstplicht als onmisbaar onderdeel van een totalitaire economie geheel in de lijn der ontwikkeling. De totalitaire oorlog heeft immers een totalitaire, alles en allen beheersende, economie tot voorwaarde, en deze op
haar beurt de totalitaire staat.
De invoering van burgerlijke dienstplicht brengt
ons inderdaad weer een flinke stap dichter bij de
totalitaire staat. Het is daarom opmerkenswaardig,
dat juist de liberalen voor deze dienstplicht pleiten,
want zij immers zijn verklaarde tegenstanders van
uitgebreide staatsbemoeiing en dus zeker van de
totalitaire staat. Maar ter wille van de eisen van
de oorlog gooien de liberalen hun beginselen eenvoudig over boord. En niet de liberalen alleen!
De oorlog is ook in dien zin totalitair, dat hij naast
alle mensen en het gehele economische leven ook
het zedelijke en geestelijke leven en daarmede
alle beginselen aan zich ondergeschikt maakt. Wat
blijft er in de oorlog over van de liberale beginselen van persoonlijke vrijheid en burgerlijke onafhankelijkheid? Wat van de beginselen der democratie? Wat van de universele naastenliefde van
christendom? Wat van de internationale solidariteit
en het klassestandpunt van het socialisme? Niets!
En wie toch zijn beginsel trouw durft blijven, hij
wordt als een misdadiger behandeld. Wee degenen
die vasthouden aan beginselen wanneer deze de
heersers niet meer passen, al zijn het ook beginselen tot voor kort door die heersers zelf beleden,
ja, al hebben zij er hun macht aan te danken! Dit
geldt niet alleen voor de inwoner der Stalin-Ünie,
die de beginselen van 1917 zou verkondigen en
voor de Duitser, die met citaten uit Mein Kampf
het bolsjewisme zou bestrijden, maar ook voor de
Nederlanders, die Albarda's dappere ongehoorzaamheid of Christus' bergrede in practijk zouden
brengen.
Wij sluiten ons bij deze onzedelijke beginselverzaking niet aan. Zij vloeit voort uit de oorlog, die
eigenlijk geen sterveling wil, maar die op zijn
beurt een uitvloeisel is van de bevoorrechting van
mensen boven mensen, van het uitbuiten van mensen door mensen, van het gezag van mensen over
mensen. Het is dit vloekwaardige stelsel van kapitalisme en staat, dat allen ertoe brengt niets te
doen van wat zij — krachtens hun beginselen en
hun mens-zijn — zouden behoren te doen en alles
te doen, wat zij behoorden te laten en wat zij, naar
zij zelf verklaren, eigenlijk niet zouden willen doen.
Wij doen aan hun groteske sofisterij niet mee. Wij
zijn voorstanders van de zelf-verdediging en de
zelfhandhaving van de mensheid en wij weten, dat
daartoe wel de kanonnen, maar niet de zedelijke
beginselen ontbeerd kunnen worden. Wij wensen
niet onze socialistische beginselen te verloochenen,
die onmisbaar zijn voor de vernieuwing onzer samenleving, want alleen deze vernieuwing is zelfverdediging; alleen zij kan ons redden uit de on-

dergang in de zedelijke en lichamelijke zelfmoord,
waaraan een verdwaasd mensdom zich overgeeft.
Wij komen op tegen burgerlijke dienstplicht, die
men wil invoeren, opdat ieder in het massale doden
zijn aandeel zal nebben.
Wij verzetten ons tegen burgerlijke dienstplicht,
zoals wij ons tegen iedere dienstplicht, tegen iedere
slavernij en tegen het gehele militarisme verzetten.
Onze vijand woont niet*slechts aan de andere zijde
van de grens. Onze vijand is het kapitalistische
stelsel. Voor de oorlog, die daaruit opnieuw moest
voortkomen, hebben wij altijd gewaarschuwd. Wij
hebben er op gewezen, dat geen regeringen, geen
verkiezingen, geen statenconferenties en geen Volkenbond ons voor oorlog kunnen behoeden,
maar dat alleen de directe actie der arbeidersklasse
in staat zou zijn hem te verhinderen. Men noemde
ons utopisten, dwaze idealisten. De anderen, dat
waren de mensen van de practijk. Zij wisten iets
voor het volk te bereiken.
Wij zien thans wat zij hebben bereikt. Wij aanschouwen hun practijk, die een practijk is van
moord en doodslag of van voorbereiding daartoe.
Machteloos om het socialisme en zijn beginselen
te verdedigen, maakt men zich op ter verdediging
van de kapitalistische staat, van het „nationale
grondgebied".
' Op de vraag, of deze verdediging wel moyelijk is,
zullen wij in dit verband niet ingaan. Er zijn op het
ogenblik in Nederland ministers aan het bewind,
die ons nog niet zo lang geleden hebben verzekerd, dat het niet mogelijk is, doch dat iedere poging tot nationale verdediging gelijk staat met nationale zelfmoord.
Hoe het ook zij, wat betekent het meedoen aan
de oorlog anders dan deelnemen aan de internationale zelfmoord, aan de lugubere dodendans, die
over Europa is gekomen als resultaat van een verachtelijk stelsel van uitbuiting, onderdrukking en
misdadige politiek, doch die geen enkel probleem
zal oplossen? Wij hebben een ander advies te geven dan gewapende verdediging op de grondslag
van militaire slavernij. Laat Nederland zijn leger
naar huis sturen en de vrijkomende gelden gebruiken voor het volk. Laat ons koortsachtig gaan
produceren, niet voor het militarisme, maar voor
de welvaart van allen. Laat ons maatregelen nemen
op sociaal gebied, waarvan de wereld verstomd zal
staan. Laat ons de werkloosheid opheffen, de tuberculose en andere volksziekten bestrijden, een
wezenlijke vrijheid en gelijkheid doorvoeren. Laat
ons tegenover alle volkeren verklaren, dat wij bereid zijn tot menselijke, socialistische, christelijke
samenwerking, doch dat het een lafheid zou zijn
ons aan te vallen; dat wij geen enkel volk een
strobreed in de weg willen leggen, doch tegen een
militaire invasie van vreemde heersers het econo-

mische volksverzet van de arbeid zullen organiseren.
Dan helpen wij mede aan het leggen van de grondslagen ener nieuwe maatschappelijke orde, zonder
welke Europa niet te redden is. De Standaard
schreef deze week, dat het voor praten over zulke
grondslagen
te vroeg is! Matrozen die bezig
zijn een zinkend schip te verlaten, zo meent het
blad, moeten niet praten over de fouten, die zij
aan het ondergaande schip menen te ontdekken,
maar alleen aan de redding denken. Wij zouden
kunnen zeggen, dat wij de matrozen zijn geweest,
die jaren en jaren lang gewaarschuwd hebben vóór
het schip te gronde ging en als het dan toch zo
ver komt, is het niet te vroeg, maar te laat. Doch
wij zijn de redactie van het anti-revolutionnaire
dagblad dankbaar voor de zo juiste vergelijking
van onze christelijk-kapitalistische samenleving met
een zinkend schip.
Een zinkend schip! Inderdaad, wat zijn wij met
onze schatten verslindende mobilisatie, met onze
eeuwige werkloosheid en armoe voor het volk,
met ons verwaarloosd onderwijs, met onze klungelige sociale maatregelen en onze bezuiniging op
de armen als hoogste staatsmanswijsheid, anders
dan een onderdeel van de algemene wantoestand
in Europa, die ten ondergang is gedoemd? Oorlog
is het vonnis, het gericht, dat zich voltrekt over een
, uacuschap^elijk .stelsel, uci'i müiioenen in zijn ondergang meesleurt.
Men vrage ons niet, partij te kiezen in deze catastrofe. Sympathie voor een der oorlogvoerende
partijen kennen wij waarachtig niet. Sympathie
voelen wij voor degenen, die met het vrijwillig
offeren van hun. vrijheid en soms van hun leven,
tegen het militarisme hebben gestreden, met geen
ander doel dan om de mensheid, om ieder volk
het tragische en beschamende heden te besparen.
Maar geen sympathie koesteren wij voor enige
staatsregering, die hen zonder uitzondering van
hun vrijheid en soms van het leven hebben beroofd. Zeker, wel is onze afschuw voor het ene
bewind nóg groter dan voor het andere, maar dit
is voor ons geen argument om voor dit andere,
om voor enig staatsregime, partij te trekken. Geen
volk is onze vijand, geen regering onze vriend. Niet
voor een imperialistische strijd tussen democratische of totalitaire staten zijn wij bereid leven of
beginsel te offeren. Wat ons slechts belang inboezemt, dat is de opbouw van een nieuwe maatschappij op de grondslag van een anti-militaristisch socialisme. Dat is voor Europa en ook voor het volk
van Nederland belangrijker dan zich totalitair voor
te bereiden op deelneming aan de totalitaire dodendans. Daarom blijven wij trouw aan onze antimintaristisch beginselen. Daarom verheffen wij onze stem tegen uitbreiding van de militaire slavernij
en dus ook tegen burgerlijke dienstplicht.

DRIJFKRACHT

te houden en meer voor zichzelf te kunnen plukken, nemen de ondernemers tegenwoordig de
meest gecentraliseerde vakorganisatie in de arm.
Daar hebben de arbeiders het minst in te brengen.
En de smoesjes, van patroonszijde verspreid, dat
de moderne bond zekerheid in de toekomst geeft,
is alleen op uitbuiting gebaseerd.
Het is dus leugen, alles leugen en daarom gelukt
er ook niets, valt men van het ene ongeluk in het
andere. We zullen nu eens heel in de diepte beginnen. Het individu en de aarde.
Als onze aarde er niet was, waren wij er ook niet.
De aarde was er eerder dan wij. Maar het levende
individu, dat op de aarde kwam, nam de aarde in
bezit om er op en van te leven. Dat individu had
en heeft een levenswil, waar levensmacht uit voortkomt.
Dit nu is een natuurlijke en onomstotelijke waarheid. En als van deze natuurlijke waarheid afgeweken wordt, of in negatie wordt gesteld, dan moet
alles mislukken. Het individu, met zijn levenswil,
met zijn wil tot macht, wordt bijna nergens meer
erkend.
Een voorbeeld neem ik even bij onze buren, de
Duitsers. De duitse wijsgeer Nietzsche erkent de
levenswil van het individu en zijn „wil tot macht"
komt uit dezelfde levenswil voort. Nu zien we de
verleugende mensen elkaar in allerlei orgeanisatievormen bekampen, van de ene oorlog in de andere
drijven, moorden, roven, plunderen, enz. Het duitse
groot-kapitaal verliest de oorlog tegen andere kapitaalmachten. Zij hadden van de natuur en van
Nietzsche een caricatuur gemaakt. De levenswil van
het individu gold niet meer, het was nu de levenswil van de massa. Toen de oorlog verloren was,

werden — als altijd en overal — de sociaal-democraten er een poosje voorgeschoven om de arbeiders zoet te houden. Daarnaast krijgen we dan altijd een communistische groep. En na verloop van
tijd worden deze groepen weggemaaid door de
nazigroep. En het duurt niet lang of Hitler staat
naast de Nietzsche-literatuur en verheerlijkt deze
grote duitse geest. Een gruwelijke miskenning,
maar niet met opzet! Neen, zij weten niet beter,
de leugens der maatschappij hebben ze zodanig
te pakken, dat ze een caricatuur van de natuur
waarheid hebben gemaakt.
Toen dus het individu, dat zichzelf opbouwde en
uitleefde, op deze aarde in groepvorm begon te
leven1), is hij ook bepaald langzamerhand zijn natuurlijke roeping kwijt geraakt. De levenswil en
levensmacht heeft bepaald bij de een sterker gesproken dan bij de ander. Daaronder kunnen we
allerlei factoren als physieke kracht: slimheid enz.,
begrijpen. Zo ging de levenswil en levensmacht
in de ideologie steeds in groepsvorm over en liet
zich leiden tot een dor begrip.
Vóór dat we nu tot het kapitalistische stelsel kwamen, was er al heel wat gebeurd. Allerlei stelsels
en vormen hadden dienst gedaan. Roven, plunderen, oorlogen, slavenhandel, ontucht en allerlei afwijkingen van de natuur hebben plaats gevonden.
Nemen we de romeinse geschiedenis maar eens
als voorbeeld.

De chauffeur van de bus dondert hier en daar een
pak kranten neer en een passagier maakt de opmerking: „Je bent er ook niet er zuinig op."
„'t Is toch alles leugen", zegt de chauffeur.
Instinctmatig gevoelt men, ja men weet het in het
algemeen, dat alles leugen is. En toch grijpt men
altijd weer naar de leugen. Men is zó ver van natuur en waarheid af, dat men behoefte heeft aan
leugen, slechts op leugen gedijen kan.
Welnu, ik heb beloofd, aan de hand van de geschiedenis, eens de verschillende uitbuitmethoden
en raffinementen in bespreking te brengen.
Ik spreek en critiseer nu voor de lezers van heel
ons land, want de handel is bij mij in de buurt.
De Noordzee is gesloten voor de Duitser, de goederen worden bij ons overgeslagen en door ons land
vervoerd. Delfzijl is de haven voor Holland en België. En men wil de Duitser graag helpen, men wil
gaarne de boten lossen en laden, maar
geld
verdienen. Het kost veel, het wordt duur, de natuur
werkt ook tegen, maar wat dondert dat! We leven
in een wereld van roof en moord en van duizend
gulden is meer te plukken dan van tien. En de
ontvanger van de goederen legt de meerdere kosten op het product en het publiek, dat die goederen verbruikt, betaalt wel.
Zó tracht ieder, die over enige macht beschikt,
wat te roven. Alleen de arbeiders durven dat niet.
Zij krijgen nu ƒ 5.60 per dag, maar konden evengoed ƒ 10.— per dag nemen. Menselijkheid, zgn.
recht en billijkheid, moet je in een kapitalistisch
regiem niet zoeken. Maar om de arbeiders daar af
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) Wij menen, dat dit niet geheel juist, maar dat de
groep 'ouder is dan ihet individu. De mens heeft van oudsher in groepverband geleefd, dat ook bij talrijke diersoorten
reeds bestaat. Het individuele bewustzijn is later gekomen.
Ook 'hier dus geen zondeval! — Red.

Maar toen dan later in Europa het zgn. kapitalistische stelsel tot stand kwam, kregen we ook weer
een andere vorm van uitbuiting. Het ene stelsel
zo goed als het andere heeft geen vastheid en levensvatbaarheid, omdat het buiten de natuur staat
en door leugen en bedrog geregeerd wordt.
En we willen het nu hebben over drijfkracht, omdat men ook in de haven van Delfzijl het kaartensysteem heeft ingevoerd. De verschillende systemen houden verband met de mechanisatie en technische ontwikkeling. Maar de menselijke geest
staat er niet buiten.
We stellen eerst de vraag: Is de mens lui van natuur?
Neen, beslist neen!
Ziet de dieren des velds, ziet de vogels in de lucht.
Zijn zij te lui om voedsel te zoeken, zijn zij te lui
om de aarde voor eigen opbouw en voortplanting
te gebruiken?
Beslist neen!
De fout zit in de uitbuiting, in de loondienst, in
de onderdrukking en overheersing van de ene
mens over de ander. Een saboteur in loondienst
kan halve nachten zitten te knutselen in vrije tijd.
Als ieder maar op zijn plaats stond, waren er geen
luie mensen. Maar in deze leugenmaatschappij
staat niemand op zijn plaats. Allerlei trucjes zijn
nu uitgevonden om de motor op meer toeren te
laten lopen. En steeds komen er meer leeglopers, '
die weer een middel hebben om de luiheid uit de

arbeiders te bannen.
Maar waar begint nu eigenlijk de luiheid en wie
zijn de luiaards?
De luiheid begint 'bij de diefstal van de ene mens
op de andere. De dief denkt: ik wil mijn levensonderhoud niet meer aan de aarde ontwoekeren,
het stelen van mijn buurman is gemakkelijker.
Een symptoom van luiheid. De bestolene denkt:
ik werk niet meer zo hard, het grootste deel wordt
mij toch afgestolen. Denk aan de buffelroof op
Java, van Multatuli.
Ook weer een symptoom van luiheid.
En zij, die in grote woorden de luiheid bestrijden,
zijn zelf in wezen de grootste luiaards. Onze evangelie-predikers, die met donderende stem van de
kansel roepen: ledigheid is des duivels oorkussen!,
wat brengen zij uit de aarde voort? Niets!
De ambtenarij — de staat — die elke dag meer
macht neemt en meer onderdrukt, wat brengt die
uit de aarde voort? De handel, de sjacheraars in
alles wat uit de aarde voortgebracht wordt, die hele
dagen aan de telefoon liggen te lurken, wat halen
zij voor het menselijke levensonderhoud voor de
dag? En.de knechtjes, die zij met kaartensystemen
en andere angstmiddelen op de arbeiders afsturen,
zijn die in staat de arbeider op zijn plaats te zetten?
Leugen, leugen, leugen, alles is leugen.
De volgende week kom ik op de drijfkracht terug.
R. T.

VOORWAARTS EN NIET VERSAGEN
Het is al weer enige maanden geleden, dat wij
voor het laatst de aandacht vestigden op speciaal
voor de vrouwen belangrijke aangelegenheden.
Omstandigheden buiten onze wil waren hier de
oorzaak van. Thans hopen wij weer regelmatig
onze plaats in te nemen.
Sinds November, toen wij voor de laatste maal iets
klaar maakten, zijn de spanningen in de internationale toestand nog toegenomen. Nederland was
al spoedig bekomen van de emoties, die het in
de eerste helft van November 'beleefde en December verliep kalm. Aan het Westfront werden de
krijgsverrichtingen voortgezet, d.w.z. dat men bijna
dagelijks in de kranten kon lezen: van het westelijk front geen nieuws. We zijn al zo op het oorlogvoeren ingesteld, dat wij de schermutselingen, die
daar plaats vinden, niet eens meetellen. De verdedigingslinies aan weerskanten zijn blijkbaar zo
sterk, dat het voor beide partijen een te hachelijke
onderneming wordt om over te gaan tot operaties
van enige betekenis. Of zouden deze nu misschien,
desnoods met schending der belgische neutraliteit,
op til zijn?
Op een andere plaats wordt echter zoveel te meer
gestreden. Op zee heeft men meer kans elkaar
slagen toe te brengen. Onder water, in het geniep,
zijn hier de moordwerktuigen opgesteld of doorklieven stalen monsters, die reusachtige kapitalen
vertegenwoordigen, als roofdieren het water, loerende naar de zich aan de oppervlakte bevindende
prooi. Geen dag gaat voorbij of er lopen schepen
op een mijn of worden getorpedeerd, waarbij niet
alleen de schepen der oorlogvoerenden worden getroffen, maar ook die der neutralen.
Wij zijn ook hieraan al zo gewoon geraakt, dat wij
bij het lezen van de berichten hierover niet eens
meer gruwen van de mensheid, die zulke lafhartige
middelen gebruikt om, naar het heet, het recht te
doen zegevieren. Wanneer het een nederlands schip
betreft, schrikt men even op uit zijn dommel, men
loopt dan over van medelijden met de slachtoffers,

TE HOUDEN OP 6 EN 7 APRIL 1940 IN GEBOUW DE LEEUW, VALKENBURGERSTRAAT 149 TE AMSTERDAM
1. Opening.
2. Voorstel van het NSV.-bestuur om als de normen voor de vergoedingen voor de afgevaardigden en de bestuurders wegens het bijwonen
van het congres dezelfde te doen gelden als
voor het congres in October 1938 hebben gegolden.
3. Vaststelling van de dagorde.
4. Verslag van het Secretariaat1)
5. Verslagen der Commissies.1)
6. Verslag van de Penningmeester.1)
7. Verslag
van de Administrateur van De Syndicalist.1)
8. Verslag van1 de Administrateur van het Brochuredepöt )
9. Beleid Bestuur.
10. Beleid Redactie De Syndicalist.1)
11. Benoeming Redacteur De Syndicalist.
In deze vacature zijn tot dusverre geen candidaten gesteld, ofschoon de aftredende redacteur zich niet herkiesbaar stelt en het vorige congres zich in het algemeen tegen het
herbenoemen van aftredende funchtionnarissen heeft verklaard.
12. Benoeming van diverse commissiën.
13. Bespreking van de candidaten voor bestuursfuncties.
Candidaat zijn gesteld:
V o o r z i t t e r (vacature Lambo):
Joh. Nieuwenhuyze te Amsterdam door Bouwvak Amsterdam.
M. Boelaarts te Amsterdam door Bouwvak
Haarlem, Metaal Haarlem en Transport Haarlem.
*) Ter bevordering van een spoedige en zo volledig mogelijke beantwoording op het congres, worden de afgevaardigden verzocht, vragen en opmerkingen omtrent bepaalde
onderdelen van te voren schriftelijk ter 'kennis van de betrokken functionnaris te brengen.

Burgemeester Oud heeft de gebruikelijke nieuwjaarsrede gehouden. De daarin vervatte mededelingen, vooral betreffende de toestand van de haven,
waren niet hoopgevend. De cijfers die genoemd
werden tonen aan, dat Rotterdam voor de duur
van de oorlog als havenstad van betekenis uitgeschakeld is. Dienaangaande merkt mr. Oud op:
Voor de berekening van de feitelijke achteruitgang is een
vergelijking tussen de jaarcijfers echter een onjuist uitgangspunt. Zien wij dat voordien iedere maand gemiddeld
1300 zeeschepen-onze haven bezochten en dit aantal thans
ten 'hoogste 380 per maand bedraagt, dat de maandelijkse
scheepstonnage van 2 irullioen tot 600.000 N.R.T. en de
hoeveelheid verwerkte goederen van 3'/2 millioen tot l
millioen per maand slonk, dan moet worden vastgesteld,
dat de achteruitgang rond 70 pet. bedraagt. Het havenverkeer is ineengeschrompeld tot de helft van hetgeen ons in
het voor Rotterdam toch reeds zo moeilijke crisisjaar 1932
was overgebleven.
Alleen al in de laatste vier maanden hadden wij in onze
haven een hoeveelheid goederen minder te verwerken, die
ongeveer % bedraagt van de jaarlijkse kolenproductie onzer
limburgse mijnen, die het overzeese goederenverkeer over
een heel jaar van een haven als Marseille evenaart, dat
van Havre, Bremen of Amsterdam belangrijk overtreft, ja,
bijna de helft groter is dan de totale jaarlijkse goederenomzet van laatstgenoemde haven.
Onze havenstad, centrum van wereldverkeer, is dan ook
als geen andere stad in den lande in haar levensader getroffen.

In een kapitalistische samenleving is het zo gesteld dat de 'minst draagkrachtigen het eerst het
slachtoffer worden van een inzinking van het systeem. In de volgende cijfers komt dit wel sterk tot
uitdrukking.

zoals destijds, toen de Simon Bolivar getroffen
werd, maar voor de rest dommelt men wel weer
in. Zolang Nederland ook nog niet direct in de
Hoe sterk de terugslag van de ingekrompen scheepvaart op
de arbeidsgelegenheid in de haven is, blijkt uit het feit,
oorlog is betrokken, geloven wij het immers wel.
dat alleen al aan de bij de Scheepvaart Vereniging Zuid
Al staat half Europa ook in brand, nu ja, dat is we)
geregistreerde havenarbeiders in de acht weken tussen half
erg, maar als wij er maar zonder kleerscheuren afSept. en half November uitgekeerde lonen met ƒ 600.000.—
komen, dan maken wij ons niet dik. Zo denkt,
achteruitliepen van ƒ 1.500.000.— tot f 900.000.—, die aan
helaas, het grootste gedeelte onzer landgenoten.
de daaronder begrepen losse arbeiders zelfs van ƒ 730.000.—
Wanneer er dan, zoals dit vorige Zondag het geval
tot ƒ 330.000.—.
was, eensklaps, zonder dat iemand ergens op verGelukkig 'kon, zowel in de havenbedrijven zelf als in de
dacht is, van regeringszijde wordt afgekondigd, dat
daarmede aanverwante takken van bedrijf en op de kande periodieke verloven zijn ingetrokken, wordt de
toren, door schikkingen en wachtgeldregelingen, waarin
goegemeente weer even wakker en Vraagt zich
overheid en bedrijfsleven op gelukkige wijze samenwerken,
het aantal gevallen, waarin gewaardeerde werkers zonder
verbaasd af, of er misschien ook iets niet in de
meer moesten worden ontslagen, tot het uiterste worden
haak kan zijn. Wanneer dan van overheidswege
beperkt.
geruststellende berichten worden verspreid, wat in
spannende dagen altijd gebeurt, omdat men aan
Wij beschikken niet over de gegevens om onze
een bevolking in paniekstemming niets heeft, dan
veronderstelling met bewijzen te staven, doch de
aanvaardt men dit al gauw weer. Bij de treinen, die
's avonds de militairen naar hun diverse regimenten terug voeren, gaat het precies zoals dit de laatals werkloze heeft laten verhongeren.
ste maanden het geval was. Naast militairen wemelt
En behalve dat, zouden deze vrouwen nooit eens
het perron van vrouwen, echtgenoten of verloofin opstand komen, zouden ze nooit eens verontden der dienstplichtigen.
waardigd zijn, dat het militarisme zo zeer beslag
Overal zien wij deze vrouwen kalm afscheid nelegt op haar persoonlijk leven, dat haar gezinnen
men, verontruste gezichten bemerken wij haast
worden ontwricht, dat dikwijls haar huwelijken
stuk worden gemaakt en dat haar mannen worden
niet. Dit doet enigszins pijnlijk aan, want als er
gedwongen te leven in een omgeving, waar ze
wat gebeurt, als vandaag of morgen Nederland in
anders zeer zeker minachtend op neer zouden zien?
het conflict zou worden betrokken, wat heel goed
Veel merken van de afkeer van al deze vrouwen
mogelijk is, dan zullen al deze jonge mensen getegen het militarisme doen we niet. Het blijft bij
dwongen worden om te doden en een even grote
kans. lopen om gedood te worden.
. 4. .wat qesputter hier en daar. Of zou misschien onder deze schijnbare oppervlakkigheid grote onrust
Wij vragen ons af, of al deze vrouwen hier nooit
schuilen en zou, als de nood aan de man zou koeens bij stil zullen staan, of zij zich bij een dergemen, deze onrust zich baanbreken? Wij weten het
lijk afscheid nooit eens zullen realiseren, dat zij
niet, maar hard vertrouwen hierop doen wij ook
de geliefde misschien nooit terug zullen zien. Wat
niet. Als dit zo was, zouden wij allicht in de afin Finland gebeurt, kan ook in Nederland gebeugelopen maanden wel iets van verzet tegen het
ren en dan zouden zij op een of andere dag een
brute en brutale militarisme hebben bespeurd.
boodschap thuis kunnen krijgen, dat hun held geHoe het ook zij, laat het voor ons een aanwijzing
vallen is op het veld van eer, dapper strijdende
zijn om verder te gaan.
EEN VROUW.
voor het vaderland, dat hem tot nu toe misschien

TIENDE N.S.V.-CONGRES
AGENDA:

HET ROTTERDAMSE HAVENBEDRIJF

S e c r e t a r i s (vacature De Jong):
P. Wiegman te Amsterdam door Bouwvak
Haarlem, Metaal Haarlem en Transport Haarlem.
C o m m i s s a r i s (vacature Diederik):
Joh. Nieuwenhuyze te Amsterdam door Bouwvak Haarlem, Metaal Haarlem en Transport
Haarlem.
C o m m i s s a r i s (vacature Hamelink):
G. ten Vaanholt te Hengelo (O.) door Bouwvak Haarlem, Metaal Haarlem en Transport
Haarlem.
C o m m i s s a r i s (vacature Madlener):
G. van der Wal Jr. te Den Haag door Bouwvak
Haarlem, Metaal Haarlem en Transport Haarlem.
N.B. Metaal Umuiden stelt voor, de aftredende bestuurders
te herkiezen. Ik meen er op te moeten wijzen, dat dit voorstel volstrekt in strijd is met de uitspraak van het vorige
congres om bij voorkeur NIEUWE functionnarissen aan te
wijzen, en dat het voorstel practisch niet doorvoerbaar is,
aangezien niet alle aftredende bestuurders bereid zijn, opnieuw in het bestuur zitting te nemen. — DE JONG, Secr.
OPMERKING. Alleen Bouwvak Amsterdam heeft medegedeeld, dat de door deze organisatie gestelde candidaat (Joh.
Nieuwenhuyze voor Voorzitter) bereid is, de candidaatstelling te aanvaarden. De andere organisaties worden verzocht
zich daarvan bij de door hen gestelde candidaten eveneens
te vergewissen en van het resultaat mededeling te doen
aan het secretariaat van het NSV.

14. Discussie over de vraag, of voor eigen rekening
en met inachtneming van de sociale bepalingen werkende personen als lid van een bij
het NSV. aangesloten organisatie kunnen worden toegelaten.
Het vraagpunt zal worden ingeleid door een
kameraad van Bouwvak en een kameraad van
Kleding. Hun namen worden later bekend gemaakt.
15. Rapport Kadercommissie.
16. Huishoudelijke zitting.
17. Discussie over ons standpunt tegenover collectieve arbeidsovereenkomsten.
Het onderwerp zal worden ingeleid door een
kameraad van Bouwvak en een kameraad van

Kleding. Hun namen worden later bekend gemaakt.
18. Vaststelling van de plaats, waar het volgende
congres zal worden gehouden.
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

INGEKOMEN

VOORSTELLEN

Bouwvak Haarlem, Metaal Haarlem en Transport
Haarlem:
1. De Syndicalist wordt voortaan gedrukt bij een
coöperatie of combinatie van samenwerkende arbeiders, onder voorbehoud, dat deze zal voldoen
aan de eisen, welke men thans stelt ibij het drukken
van De Syndicalist.
Toelichting: Met bovenstaand besluit brengen wij in toepassing wat is neergelegd in de grondbeginselen van het
syndicalisme, n.l. het stichten van bedrij f sra de n en coöperaties.

Bouwvak Wieringen:
2. In art. 12 van het reglement van de AWK. te
lezen:
e. slachtoffer zijn van hun weigering om voor oorlogsdoeleinden of ten dienste van militaire
maatregelen te werken, of
Toelichting: De woorden „of ten dienste van militaire maatregelen" staan er thans niet in; wij stellen voor, die in te
voegen.

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.
KAMERADEN, OPGELET!
Amendementen op deze voorstellen moeten vóór
21 Februari 1940 bij het NSV.-secretariaat worden
ingezonden.
Daar er zeer weinig voorstellen en candidaatstellingen zijn ingekomen, heeft het D.B. besloten, dat
alle nakomende voorstellen en candidaatstellingen
onmiddellijk in De Syndicalist alsnog zullen worden gepubliceerd, zodat de organisaties gelegenheid hebben, ze te bespreken, resp. er amendementen op in te dienen. Wie hiervan gebruik wenst
te maken, zorge, dat een en ander uiterlijk Dinsdagochtend in het bezit is van de Redacteur.
De definitieve beschrijvingsbrief met de amendementen wordt afgedrukt in De Syndicalist van 2
Maart a.s. en enkele dagen later aan de organisaties gezonden.
SECR. NSV.

hier bedoelde gewaardeerde medewerkers, die niet
werden ontslagen, zullen wel geen doodgewone
havenarbeiders zijn, daar deze al direct bij het begin van de oorlog op straat werden geworpen, al
was dit dan voor een klein gedeelte met toekenning van een te lage wachtgeldregeling.
Trots de pessimistische beschouwingen die de burgemeester over de toestand van de haven gaf,
sprak hij toch de hoop uit, dat na de oorlog betere
internationale ruiltoestanden ook een nieuwe toekomst voor Rotterdam zullen brengen.
Het is o.i. echter de vraag, of deze wereld op de
wijze als mr. Oud zich dat denkt, oorlog en crisis
te boven komt. En mocht er voor enkele jaren al
wat opleving komen, als het kapitalistisch stelsel
blijft bestaan, zullen ook steeds erger crisissen volgen. Pas als de kapitalistische wijze van voortbrenging vervangen zal zijn door de socialistische,
kan er sprake zijn van welvaart voor allen. Hiervoor
is echter noodzakelijk, dat de mens socialistisch
gaat denken en handelen. In dit proces zal de arbeider de grootste rol hebben te spelen en is het
ons aller taak de socialistische idee te brengen bij
hen, die nu alleen maar kunnen zien door de kapitalistische bril.
L. S.

KRONIEK
INTREKKING DER VERLOVEN
Nederland en België hebben gemobiliseerd. Nederland en België hebben in November van het vorige
jaar de militaire verloven ingetrokken. Twee maanden later, in het afgelopen week-end, hebben Nederland en België opnieuw de verloven ingetrokken. Nederland en België! Het zijn in elk der beide
landen een handje vol mannen, die zulke besluiten nemen. Maar Nederland en België dat zijn in
werkelijkheid zestien millioen mensen, wier toekomst, wier leven op het spel staat. Zij weten
van niets. Zij gehoorzamen; uit angst. Zoals in
heel Europa honderden millioenen uit angst gehoorzamen. Het is deze angst, die juist aan millioenen het leven kost.
Welk een vernedering! Men wordt geroepen. Men
weet niet, mag niet weten wat er aan de hand is.
Maar men komt. Zonder enige controle ligt het
leven der volkeren in handen van enkelen. Men zal
ons zeggen, dat het nu eenmaal niet anders kan.
En dat geloven wij wel. Nu men eenmaal verzuimd
heeft, het militarisme als het grootste gevaar voor
de mens als de grootste vijand van zijn vrijheid
en persoonlijke waardigheid principieel en radicaal
te bestrijden, nu men dientengevolge is vastgelopen in de hedendaagse situatie, nu is er heel veel,
dat afschuwelijk en beschamend is en dat nu, ja
nu, „eenmaal niet anders kan". Wij vallen niet
over een detail; wij demonstreren daaraan het ware
wezen van geheel een stelsel. En dat stelsel gelden onze afschuw, onze haat, onze strijd. Want het
blijft dan toch maar een gruwelijke waarheid, dat
honderden milÜoenen doden en zich laten doden,
of klaar staan oim dit op bevel te doen, zonder te
weten waarvoor. En het staat dan toch maar vast,
dat zo zij daaromtrent al enige illusie mochten
koesteren, die illusie niets te maken heeft met
de oogmerken, waarvoor deze massale moord der
afgerichte slaven wordt bedreven.
Wij zullen daarop blijven wijzen, tot het besef
doordringt, dat aan dat gehele stelsel een einde
moet komen en dat alleen dit een doel"is, waarvoor
het waard is te strijden. Al te gemakkelijk troost
men zich met de gedachte, dat het nu eenmaal
niet anders meer kan, zonder te bedenken, dat
het anders had kunnen wezen en - - wat belangrijker is, zo spoedig mogelijk anders worden moet.
Alleen wat daartoe wordt gedaan heeft waarde.
Van engelse zijde wordt geschreven over aanvalsplannen, die Duitsland ten opzichte der beide kleine
landen aan de zee zou koesteren. Van duitse zijde
daarentegen wordt beweerd, dat dit maar engelse
laster is, met geen ander doel dan om de oorlog
uit te breiden.
Honderden millioenen Duitsers, Engelsen, Fransen,
Belgen en Nederlanders, honderden millioenen
Europeanen horen het aan. Wat is de waarheid?
Zij weten het geen van allen. Zij hebben maar te
horen, te geloven, al naar het land waar zij wonen en te gehoorzamen in
alle landen.

DIPLOMATIEKE ROMMELPOT
In 1914 namen tientallen staten aan de oorlog deel
om de democratie te verdedigen. Het was wel wat
zonderling, dat ook het tsaristische Rusland met
zijn despotisch regime tot deze staten behoorde,
althans de zijde van deze staten had gekozen.
Een andere staat, die het leven zijnder onderdanen
had geofferd om de democratie te verdedigen, Italië, werd kort na de oorlog fascistisch.
Langzamerhand kwam de democratie in gevaar.
Om ze, als het nodig mocht blijken, opnieuw te
beschermen, sloot het democratische Frankrijk een
militair verbond met de Sovjet-Unie. Dit was geen
democratisch land, maar een dictatoriaal geregeerde, totalitaire staat op de basis van wat men noemde de „dictatuur van het proletariaat". Volgens de
leer moest deze proletarische dictatuur geleidelijk
afsterven, naarmate de socialistische opbouw vorderde. Maar de leuze van de democratie werd zo
urgent, en het socialisme liet zo lang op zich wachten, dat Stalin besloot de dictatuur „van het proletariaat" te vervangen door de democratie en een
parlement in het leven riep. „Democratie" werd nu
de leuze van alle bolsjewistische partijen, samenwerking met alle burgerlijk-democratische partijen
het doel. In Frankrijk vormden de stalinisten een
eenheidsfront met de sociaal-democraten en met
de partij van Daladier. In de spaanse strijd werd
het socialisme taboe verklaard. Dat stalinisten en
sociaal-democraten communisme of socialisme
zouden willen nastreven, dat was maar vuile laster
der fascisten en v/ie aan het socialisme vasthield
was een handlanger van Franco, die was zelf een
fascist. Het ging om democratie en om niets meer,
niet slechts in Spanje, maar in de hele wereld.
Communisme en socialisme stonden niet langer op
het program, er was nog maar één doel: anti-fascisme. De Rode Hulp werd ontbonden, namen wer-

den veranderd, van proletarische dictatuur werd
niet meer gerept, burgerlijke democratie was voorlopig genoeg, communisten heetten voortaan nog
slechts anti-fascisten. Er was maar één gevaar: Hitler. En soldaten van Stalin vochten in Spanje tegen
soldaten van Hitler.
Maar ten slotte komt het democratische oorlogsfront met Rusland niet tot stand. Rusland verbindt
zich niet met Frankrijk en Engeland, maar met
Hitler-Duitsland. Stalin en Hitler worden het eens
over de verdeling van Polen; Stalin belooft Hitler,
dat hij deze niet zal storen, wanneer hij Polen aanvalt en verbindt zich tot leveranties. Van dat ogenblik af is de oorlog tegen Hitler-Duitsland geen
anti-fascistische en geen democratische oorlog
meer, maar een imperialistische. Rusland begint
weer over de wereldrevolutie te praten, onderwerpt
drie randstaten, zonder er de sociale revolutie door
te voeren, aan zijn wil, en valt de vierde, Finland,
aan als dit weigert te bukken. Wij weten niet, of
in het Rusland van Heden de democratie heerst
of de dictatuur —_van het proletariaat! - - e n het
zou interessant zijn eens te vernemen, of Stalin
aan Finland democratie of dictatuur wil bezorgen.
In ieder geval, zo begrijpen wij, is het de taak van
Stalin de arbeidersklasse van een land van het juk
der onderdrukkers te bevrijden, zodra hij, Stalin,
het met die onderdrukkers niet eens kan worden.
Vandaar oorlog tegen Finland, maar vrede en
vriendschap met en leveranties aan Hitler-Duitsland.
De democraten, die tot voor kort met Rusland tezamen de democratie wilden verdedigen, zijn nu
plotseling zo waar tot de ontdekking gekomen, dat
de Sovjet-Unie geen democratisch land is, maar
precies als het Derde Rijk een totalitaire staat. Nu
de engelse en franse staatslieden er niet in geslaagd zijn, Rusland aan hun zijde te krijgen in
de oorlog tegen Hitler, nu hoort men plotseling in
Frankrijk het standpunt verdedigen, dat er geen
vrede in Europa zal heersen, zo lang de beide geweld-dictaturen niet ten val zijn gebracht, n.l. die
van Hitler én van Stalin! Vroeger waren er in
Europa óók twee gewelddictaturen: die van Mussolini en Hitler, maar over de eerste wordt niet
meer gerept.
Le Temps, het franse regeringsblad, verklaart reeds
een oorlogsverklaring aan Rusland onvermijdelijk
te achten. Senator Fabry, die na München een telegrafische dankbetuiging aan Hitler zond, andere
vooraanstaande franse staatslieden, zoals Flaudin
en Herriot, verdedigen hetzelfde standpunt. De ineenstorting van Hitler-Duitsland, zo wordt er nu
geredeneerd, zal tevens meebrengen de ineenstorting van Stalin-Rusland. Eerst wilde men een verbond met Rusland tot handhaving van vrede, vrijheid en democratie. Thans verklaart men, dat de
ineenstorting van hetzelfde Rusland een voorwaarde is voor vrede, vrijheid en democratie. Men zou
kunnen zeggen, dat Stalin-Rusland het er door zijn
verbond met Hitler ook naar gemaakt heeft. Zeker,
maar Rusland zelf is niet veranderd: dat was ook
vóór Augustus 1939 een autoritaire, een totalitaire,
dictatoriaal geregeerde staat en géén democratie.
Dat was allemaal echter geen bezwaar om er de
democratie mee te verdedigen, die Chamberlain
en Daladier op het oog hebben en waarvoor ook
het tsaristische Rusland bruikbaar was!
Maar waarom hoort men in Engeland en Frankrijk
niet meer spreken van het totalitaire Italië? Is dat
geen gevaar meer voor de europese vrede? Is men
Abessinië, Spanje, Albanië zó radicaal vergeten en
is de val van Mussolini niet langer een voorwaarde
voor het herstel van de europese vrede?
Neen, argeloze lezer. Toen gij hoordet van de russische aanval op Finland hebt ge natuurlijk direct
gedacht aan de italiaanse aanval op Abessinië en
Albanië. Maar de rasechte democraten hebben Albanië en Abessinië, juist dank zij Finland, radicaal
vergeten! Mussolini vreest machtsuitbreiding van
de Sovjet-Unie in de Balkan. Het blijft zijn belang
een anti-russische politiek te voeren. Dus steunt hij
Finland o.a. door het sturen van wapens via Duitsland. Althans hij poogt dit te doen, maar Hitler —
uit vriendschap voor Stalin! - - weigert deze wapens door te laten. Aanvang 1939 sneuvelden in
Spanje soldaten van Hitler en Mussolini tegen soldaten van Stalin. Einde 1939 houdt Hitler de wapens van zijn vriend Mussolini vast, die tegen dezelfde Stalin zijn gericht!
Wat Rusland betreft, zijn het democratische Engeland en Frankrijk de bondgenoten van het fascistische Italië. Wanneer in Frankrijk vooraanstaande
staatslieden opkomen voor een breuk en zelfs voor
oorlog met Rusland, dan speculeren zij op de kans,
Italië aan de zijde der Geallieerden te krijgen
ter verdediging van de democratie.
Finland, waar de opstand van het volk tijdens de
Russische Revolutie is onderdrukt met buitenlandse
hulp en door het neerschieten van 20.000 arbeiders, is sedert het door Rusland werd aangevallen, tot een democratische staat gepromoveerd.
Engeland overweegt ernstig Finland militair te helpen, niet echter door strijdkrachten naar Finland
te sturen, maar door Rusland in het Zuid-Oosten,
in de Kaukasus, aan te vallen. Daar toch bevinden
zich de grote russische petroleumvelden, die zowel voor Rusland zelf als voor Duitsland van het
grootste belang zijn. M.a.w. de kans bestaat, dat
Engeland de russische aanval op Finland zal uitbuiten om met behulp van Turkije, dat aan zijn
zijde staat, de hand op bedoelde petroleumvelden
te leggen. Italië streeft op zijn beurt de vorming
van een anti-russisch eenheidsfront na. Dezer dagen heeft Italië de belofte van Hongarije verkregen,
dat wanneer Roemenië door Rusland wordt aangevallen, Hongarije niet op zijn beurt Roemenië zal
aanvallen. Maar ook Engeland en Frankrijk hebben Roemenië hulp beloofd als het zou worden
aangevallen door Duitsland of Rusland. En daar
Italië ten zeerste beducht is voor machtsuitbreiding
van Duitsland of Rusland op de Balkan, lopen hier
de belangen van het fascistische Italië en de democratische geallieerden parallel. En de kans is
zeer groot, dat Italië zich bij een oorlog tegen Rusland vanuit de Balkan aan de zijde der Geallieerden zal scharen. Het zou een herhaling van de
geschiedenis zijn. Want ook vóór 1914 was Italië
met Duitsland verbonden en ook toen koos het de
zijde van Engeland en Frankrijk.
De internationale politiek is leerzaam. De sociaaldemocratische arbeiders moeten zich maar eens

duidelijk voor ogen stellen wat men hun heeft voorgehouden.
Nog geen half jaar geleden was het: Ter wille van
de democratie: met Frankrijk, Engeland en Rusland
tegen Italië en Duitsland. Voor de sociaal-democraten zal het straks heten: Ter wille van de democratie met Frankrijk, Engeland en Italië tegen Rusland en Duitsland. En voor de stalinisten geldt
reeds: Ter wille van de sociale revolutie (!!) met
Rusland en Duitsland tegen Frankrijk en Engeland,
Finland en Italië.
Het gaat in de oorlog uitsluitend en alleen om
heersersbelangen, om uitbuitings-, om onderdrukkingsbelangen, om het beheersen van landen en
volken, om de heerschappij of, met een vreemd
woord, om imperialisme. In die strijd gelden geen
beginselen, maar alleen belangen, niet van de volken, maar van hun heersers. Het is het noodlot
der democratie, dat zij haar lot verbonden heeft met
de strijd der imperialisten en het is tevens haar
volslagen ondergang. Zo is het het noodlot en de
ondergang van de socialistische arbeidersbeweging, dat zij haar lot verbonden heeft aan dat van
de staat, de nationale staat of de russische staat.
Het is diep tragisch, dat de volkeren onder valse
leuzen en afschuwelijke dwang elkander afslachten
in dienst van hun onderdrukkers en uitbuiters. Het
meest tragische van alles is, dat de arbeidersbewegingen, die zich socialistisch en communistisch
noemen, hen daartoe aansporen. Er zal aan deze,
tot algehele ondergang leidende tragiek, geen einde
komen vóór de zo zwaar gedupeerde arbeidende
mensheid haar wezenlijke vijanden leert onderkennen en zich verenigt in een machtige beweging, los van kerk, partij en staat, om op de basis
van een eigen, zelfstandige arbeiderspolitiek de
strijd te voeren voor haar hoogste idealen en wezenlijke belangen, voor vrijheid en welvaart, voor
een nieuwe maatschappij van scheppende, socialistische arbeid.

PERSVRIJHEID IN ZWEDEN
Zoals overal wordt ook in Zweden de roofpolitiek
van Stalin-Rusland door de communisten verdedigd en ook daar pogen zij de arbeiders ervan te
overtuigen, dat deze politiek een schakel is in de
bevrijdingsstrijd van de arbeidersklasse. Hun invloed in Zweden is danig aan het afnemen en hun
houding wekt woede 'bij de overgrote meerderheid
der arbeiders, aldus bericht de Persdienst van de
IAA.
Van burgerlijke zijde wordt aangedrongen op een
verbod van de communistische partij en van haar
persorganen. Een deel van de sociaal-democratische pers neemt hetzelfde standpunt in. De syndicalisten echter zijn tegen een dergelijke politiek
van onderdrukking tegen de bolsjewistische beweging en wel enerzijds om principiële redenen en
anderzijds uit vrees, dat dezelfde methode later ook
tegenover andere meningsuitingen der arbeidersklasse kunnen worden toegepast.
Arbetaren schreef:
Misschien is een verbod wel juist datgene wat de nazi-communisten het liefste zouden wensen. Dan behoeven zij zich
niet langer te verdedigen. Dan behoeven zij zich niet meer
in te spannen, iedere dag om het hardst te liegen, iedere
dag te huichelen en vals te spelen. Laat deze 'kranten verschijnen! Laat ze liegen tot zij barsten! Hun leugens zullen
in ieder geval publiek zijn en openlijk zal men ze kunnen
weerleggen. Worden hun kranten echter verboden, dan zullen dezelfde leugens ondergronds worden verspreid. Zij zullen onttrokken zijn aan de openbare controle en aan openbare tegenspraak aan andere zijde. De leugens worden aldus aantrekkelijker en geloofwaardiger. Laat dus het nazicommunisme openlijk zijn pers uitgeven, maar stelt ze
onder de controle van de critiek. De dagelijkse geestelijke

PLAATSELIJK NIEUWS
VERVOLG VAN PAG. 4.
calisten die voorstaan, uitkomst kan brengen.
Geeft u op als lid bij W. Freeling, Da Costastraat
22 of bij F. Assink, Dolphia.
Corr.
DEN H A A G
De sport in dienst van de natie en het militarisme.
De belgische minister De Man heeft ook onze residentie met een bezoek vereerd, om zich op de
hoogte te stellen van O. en O. (Ontspanning en
Ontwikkeling van de gemobiliseerden). Zijn indruk
was, dat hetgeen hier te lande bij en door O. en
O. wordt ondernomen „werkelijk voorbeeldig" is.
Vol lof uitte hij zich over wat hij omtrent heel de
opzet en organisatie had kunnen waarnemen.
„Kortom, het viel mij op, hoe het in Nederland gelukt is om in wel zeer bijzondere mate een geslaagde en ontegenzeggelijk gewenste verbinding
tussen de burgerlijke en militaire elementen tot
stand te brengen en waar vooral de omvang van
de arbeid en de centralisatie van de O. en O. veel
beter is dan bij ons", aldus de belgische minister.
Meermalen hebben wij er op gewezen, dat „de
sport" een chauvinistisch karakter draagt en er niet
is voor de veredeling van de mens en de volksgezondheid, maar véél meer voor het lugubere
bedrijf om soldaten te kweken. Want een ieder
weet dat „sport" in vele landen een „zaak van
regeren" is! Lenig en vlug zijn eigenschappen, welke de gevechtswaarde van het leger verhogen.
Ik merk even op, dat „de gemechaniseerde sport"
voor Rusland, Duitsland en Italië" een geducht politiek wapen is voor de militaire kaste, terwijl de
democratische staten in snel tempo volgen! Hebben gifgassen soms ook wat met sport en politiek
te maken, omdat de chemie een wetenschap is?
Door het aanwakkeren van de nationale instincten
en hartstochten bracht men de sport en de sportbeoefenaars onder bij het oorlogsbedrijf van de
Bloedige Internationale. De geest van „onze eerbare sport" wordt vermilitariseerd, om van het
leger één grote militaire sportschool te maken.
Maurois' rake opmerking zij even ter illustratie vermeld: Het is nodig, dat een Engelsman oorlog als
een sport ziet en dat een Fransman sport als een
strijd ziet, waar de eer van het land mee gemoeid
is.
Zo zien wij, dat ook de sport degenereert, omdat
zij grotendeels in handen is van de trouwe politieke
sportliefhebbers die onder staat en kapitalisme ressorteren.
Onze ontspanningsavond. Wij vestigen er nogmaals
de aandacht op, dat kaarten voor deze avond ver-

beïnvloeding is veel beter dan dwangmaatregelen en verboden!

Arbetaren verdedigt hier het zuiver democratische
standpunt. Maar in een maatschappij, die niet door
het volk, doch door een handvol kapitalisten wordt
beheerst, is zij steeds moeilijker te handhaven.

VREEST STALIN DE WAARHEID?
De vroegere redacteur van het dagblad CNT. te
Madrid, kam. J. Garcia Pradas, heeft een boek geschreven onder de titel „Rusland heeft ons verraden", waarin de rol wordt onthuld, die Stalin-Rusland en de stalinisten in Spanje tijdens de burgeroorlog hebben gespeeld. Het boek, dat zo juist in
het zweeds verschenen was bij de uitgeverij der
syndicalisten in Stockholm, is door de politie aldaar in beslag genomen.
Arbetaren van 13 Januari 1940 schrijft hierover o.a.
Het opzienbarende boek „Ryssland förrêdde oss" is Vrijdagavond (12 Januari) in 'beslag genomen. De omstandigheden met betrekking tot de inbeslagneming zijn zodanig, dat de heren der regering of van tiet ministerie van
justitie, dat het beslag gelast heeft, het boek niet gelezen
kunnen hebben. Daar het boek zich niet tegen Duitsland
richt, waarvan tot dusverre de meeste aandrang tot inperking der persvrijheid in Zweden is uitgegaan, doch zich
slechts bezig houdt met de rol van Rusland en de communisten on de spaanse oorlog, moeten de bezwaren ditmaal
wel van de zijde van Josef Stalin of mevrouw Kollontay
zijn ge'komen.
De schrijver José Garcia Pradas, redacteur van het grote
syndicalistisohe dagblad CNT. te Madrid, heeft gedurende
de gehele burgeroorlog in deze stad gewoond en als journalist kwam hij zeer veel aan de weet, dat hij met het
oog op de oorlog en de binnenlandse verhoudingen in zijn
blad niet heeft kunnen publiceren. Hij heeft Madrid op het
allerlaatste ogenblik verlaten, toen het communistisch verraad alle verdere tegenstand hopeloos had gemaakt. Het
zijn deze ervaringen en dit verraad der communisten van
de eerste tot de laatste dag, die kam. Pradas in zijn boek
heeft gepubliceerd. Dit historisch verslag wordt in Zweden
geconfisceerd, maar in Engeland, waar het ook is verschenen, heeft men van inbeslagneming niets gehoord.

DE NIEUWE VRIENDEN
De uitgeverij „Nibelungen Verlag" te Berlijn, die
tot voor kort het Tijdschrift tegen het bolsjewisme,
contra de Komintern uitgaf, is „overgeschakeld".
Zij geeft nu een tijdschrift tegen het jodendom uit.
Bovendien heeft deze uitgeverij de volgende boeken uit de handel genomen: Joden achter Stalin;
Keyserlingk: Zo leeft de russische arbeider; Maria
Reese: Afrekening met Moskou.
(Das Buch)

LAAT INZICHT
uit de Manchester Guardian, een van de meest liberale engelse bladen citeert de H.P.:
Kijk om u heen, zie waar ge wilt: merk op hoeveel antisociaal nationalisme er is, hoeveel ongelijkheid in rijkdom
en in gelegenheid om in het leven vooruit te komen, hoeveel exploitatie in plaats van opvoeding van onontwikkelde
rassen; merk op de duizend en één tekenen van een heidense en in verval verkerende beschaving en zeg dan, of
er niet zoiets als een geheel nieuw begin moet komen. In
1918 hebben wij de kans gehad de grondslagen te leggen
van een nieuwe wereld, een wereld van goede wil en onderling dienstbetoon. In plaats daarvan zijn wij voortgegaan
op de oude weg van eigenbelang en vergelding en het mag
ons niet verbazen als wij thans van de doornen geen druiven en van de distelen geen vijgen oogsten.

Het is alles heel juist, maar het inricht komt watlaat. Overigens, men zij op zijn hoede met dergelijke liefdesbetuigingen voor een nieuwe wereld.
In 1918 werd ons een wereld beloofd zonder oorlog
en zonder militarisme, zonder werkloosheid en met
goedbetaalde arbeid voor ieder. Er is niets van terecht gekomen. Er zal weer niets van terecht komen als de belanghebbenden opnieuw op regeringen vertrouwen in plaats er zelf voor te zorgen.
krijgbaar zijn bij de organisaties van het SAS. en
bij Nol Arendse, v. d. Neerstraat 236.
In het belang van de leden is het dus raadzaam
zich vroegtijdig van plaatsbewijzen te voorzien,
aangezien het beperkte aantal kaarten anders spoedig uitverkocht zal zijn. Het goedgevulde programma belooft een pracht-avond. Maakt dus van de
gelegenheid gebruik.
Het Bestuur.
P.S. In de plaats van kam. Madlener zal kam. Lambo de causerie houden.'
Controle. Ondergetekenden hebben de boeken en
bescheiden van de penningmeester van het SAS.
nagezien en in orde bevonden. H. Engelsman. W.
Malle.
De loonactie bij HTM. „Het is vanzelfsprekend, dat
de uitkering, die de HTM. gaf van 2 daglonen met
een minimum van ƒ 10.— door ons slechts beschouwd kan worden als een intermezzo. De actie
is daarmee allerminst beëindigd. Een andere mening zal dan ook bij de HTM.-leiding niet leven.
Wij beschouwen — ondanks de toelichting — deze
uitkering als een geste van het bedrijf om te voorkomen, dat het zo duidelijk uitgesproken verlangen van het personeel (om loonsverhoging Corr.)
zonder meer als bot afgewezen zou worden gekenmerkt", aldus de heer Peterse in het Weekblad
van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel
van 6 Januari.
Het was met de Kerstdagen dat het personeel dit
douceurtje kreeg. Inmiddels stijgen delevensmiddelenprijzen en andere huishoudelijke artikelen met
de dag en worden gratificaties overgelaten aan de
beleefdheid van de Raad van Beheer. Het personeel dient er dus rekening mee te houden, dat het
„actie" zal moeten voeren voor een herstel van de
Ionen. Maar deze actie moet uit het personeel zélf
voortkomen en niet overgelaten worden aan moderne en confessionele verbondsbesturen!
De HTM. gaat het niet slecht, maar het personeel
wel!
Corr.
Cursusvergaderingen. Voor het SAS. en de VSV.
zal kameraad Reyndorp drie lezingen houden over:
Richtingen en lactiek van het Libertair Socialisme.
Deze cursus-vergaderingen vinden plaats in het gebouw De Eendracht, Fisherstraat 46 en zijn vastgesteld op de 2e en 4e Dinsdag in Februari en de
2e Dinsdag in Maart. De respectievelijke data zijn:
13 en 27 Februari en 12 Maart.
De indeling is als volgt: Ie lezing: De theorie van
het libertair socialisme; 2e lezing: de tactiek van
het libertair socialisme; 3e lezing: overeenkomsten
tussen Rocker en Oppenheimer.
Reyndorp zai voor ons de noodzakelijkheid aantonen van organisatie van alle libertair socialisten.

HET KIND EN DE OORLOG
Er bestaat geen statistiek van het aantal kinderen
in de wereld, maar het zijn er stellig meer dan
500.000.000. En het moet waarschijnlijk worden
geacht, dat ten minste 25 pet. van hen op het
ogenblik exerceren voor agressieve doeleinden,
hun naasten in de oorlog hebben verloren, of hun
thuis hebben zien vernietigen, of in landen leven,
waar de spanning van een dreigend conflict, indien
niet van de oorlog zelf, een diepe invloed op hun
leven heeft. Want in de tegenwoordige oorlog worden niet alleen de kinderkamers met bommen,
maar ook de kinderen zelf met valse denkbeelden
verwoest. Tegenwoordig spelen niet de kinderen
oorlogje -- het is de oorlog die met de kinderen
speelt.
(Christian Science Monitor)

HELEMAAL MIS!
De CPN. heeft een felicitatie-telegram aan Stalin
willen sturen. De PTT. heeft dit telegram geweigerd
en Het Volk juicht dit van harte toe.
Dat is helemaal mis en in strijd met de eerste beginselen der democrate. Ieder weet, dat wij spuwen
op de houding der stalinisten en indien het waar
is, dat een bekend nederlands schrijver een vooraanstaand stalinist een glas bier in het gezicht
heeft gesmeten, dan vinden wij het niet zonde van
het bier.
Maar wat heeft een openbare, monopolistische
dienst hiermede te maken? Niets en nog eens niets.
Alleen door middel van de PTT. kan men telegrammen verzenden, niemand anders mag dit
doen. Maar dan heeft deze dienst ook alle telegrammen te verzenden, die het publiek aanbiedt.
Zo is het afgesproken, toen de dienst werd gesticht. Men houdt zich er niet aan. Men voert censuur in. Waarom dan ook maar niet op brieven?
Het geval staat trouwens niet op zichzelf. In 1935
heeft ons PAS. te Groningen het volgende telegram aan Mussolini willen zenden: „Het PAS.-Groningen protesteert tegen voorgenomen oorlog."
Niets meer dan dit. Het werd geweigerd.
Is dat democratie?

NATIONALISME EN CULTUUR
Als regel hebben grote boeken, evenals grote monumenten,
hun verschijnen te danken aan de edelmoedigheid van
enkele enthousiaste bewonderaars. Zo kon „Nationalisme
en Cultuur" verschijnen dank zij de edelmoedigheid van
het Rocker Publications Committee.
Dit is een waarlijk monumentaal werk, het levenswerk van
een buitengewoon mens, wiens enorme weten zijn artistieke
vuur heeft gevoed in stede het te verstikken. De schrijver
gaat de ontwikkeling na van de cultuur van haar beginstadia tot op heden, en toont aan, hoe de mensheid onophoudelijk haar laagste tyrannen heeft toegestaan en zelfs
aangemoedigd om haar aspiraties te vernietigen en de verworvenheden van haar beste geesten te vernietigen. Tyrannen komen aan de macht door ras-vooroordelen, drogredenen en een fanatieke vaderlandsliefde in het leven te
roepen, welke zij dan gebruiken om het volk terug te drijven
naar barbaarsheid en slavernij, terwijl de bevolking haar
eigen degradatie oogluikend toelaat en de man, die haar
tot slavernij brengt, toejuicht. Zo is aan bijna iedere verwachting van een eensgezind optreden door de gehele
mensheid de bodem ingeslagen zodra zij was opgekomen.
Dit boek op zichzelf is een verrassend bewijs voor zijn eigen
stelling, want de bekwame schrijver werd door het Hitlerregime uit zijn geboorteland verdreven. Dat hij in ons land
een toevlucht heeft gevonden, strekt dit land tot eer, evenals
het feit, dat zijn grote werk hier voor het eerst verschijnt
in een zo goed verzorgde vertaling dat zij aandoet als een
originele tekst.
RUPERT HUGHES.
(Inlichtingen over het aanschaffen van Rockers boek in
nederlandèe vertaling tegen gemakkelijke betalingsvoorwaarden verstrekken de SAS.-besturen.)

Naast het derde deel van Rocker's boek — Nationalisme en Cultuur, behandelt hij het Systeem der
Sociologie van Oppenheimer. Reeds vroegtijdig
maken wij deze lezingen bekend, zodat iedereen
hiervan goede nota kan nemen, om deze Dinsdagen
op te schrijven. Kameraden, toont uw belangstelling en verrijkt uw kennis en geestelijke inzichten
ten aanzien van onze strijd en beginselen.
Laat niemand verzuimen deze leerzame vergaderingen te bezoeken. De toegang is vrij en er bestaat
gelegenheid voor discussie.
Aanvang 8 uur voor alle cursus-avonden. Zegt het
voort!
SAS.-VSV.
HAARLEM
Donderdag 25 Januari a.s. organiseert het SAS. de
4de ontwikkelingsavond.
Een der kameraden zal uit „De grondslagen van
het anarchisme'' het hoofdstuk „Opvoeding tot vrijheid" behandelen.
De vorige ontwikkelingsavonden zijn uitstekend geslaagd. Zorgt er voor, dat door nog groter opkomst en door deelname aan de discussie deze
avond nog beter zal slagen dan de voorgaande.
J. Hazevoet, Secr. SAS.

CANTINEFONDS
Financiële verantwoording October t.m. December 1939.
Kassa: Vios te Den H. ƒ 19.50; M. K. V. te Den H. ƒ 5.—;
M. v. B. te Den H. ƒ 5.— bons en ƒ 0.50; M. te Den H.
ƒ 2.— bons; M. v. P. te Den H. ƒ 4.— bons; v. d. J. en K.
ƒ 2.—J. E. te V. ƒ 1.—,bons.
Giro: Oct.: Bakkers te W. ƒ 2.50; A. B. te IJ.-O. ƒ 20.—
bons; R. S. B. f 3.—; J. V. te Sdh. ƒ 2.50; Dr. J. M. v. d.
H. te W. ƒ 1.—; G. C. v. VI. te B. en ƒ 1.— bons en ƒ 0.50;
De Arbeider van H. en L. v. d. W. te L. ƒ 2.50; J. v. d. L.
te Gr. ƒ 1.—; H. E. O. te Z. ƒ 2.—; L. H. te D. ƒ 5.—;
L. J. H. te B. ƒ 0.65; Mej. A. v. d. P. te Den H. van Mw.
G. v. d. N. ƒ 2.50; Gh. v. O. te Den H. ƒ 3.— bons; Mw.
v. d. M. te D. ƒ 2.—; prof. dr. J. S. te W. f 5.—.
Nov.: Mw. T. G. E.—M. te H. ƒ 1.—; L. J. H. te B. f 1.—;
C. R. te Zw. ƒ 5.—; A. R. te V—A ƒ l.—; A. N. V. V. B.
te Zw. ƒ 2.35; Bakkers te W. ƒ 2.50; Mej. E. T. te Gr.
f 1.—; J. Br. te J. ƒ 1.—; G. C. v. VI. te B. ƒ 1.50; W. D.
te Den H. ƒ 1.50; C. V. te O. ƒ 1.—; dr. P. K. te H. ƒ 5.—;
J. M. B. te B. ƒ 1.—; C. v. H. te BI. ƒ 3.50 bons; ir. K. H.
te R-d ƒ 2.50; A. v. V. te V.-N. ƒ 1.—; L. J. H. te B. ƒ 1.—.
Dec.: W. R. I. te Sneek ƒ 4.55; L. J. v. VI. te Zw. ƒ 0.50;
L. J. W. te V. ƒ 7.50; P. K. te B. ƒ 5.—; R. S. B. ƒ 3.—;
H. R. R. te Den H. ƒ 2.—;Bakkers te W. ƒ 2.50; Mw. L. M.
C. St. te Den H. ƒ 1.50; L. O. te V.-N. ƒ 1.—; H. N. te
N.-P. ƒ 5.—; J. M. T. te B. ƒ 1.—; G. v. d. W. te L. ƒ 10.—
bons; B. R. te V.-N. ƒ 2.— bons, Mw. T. v. M.—M. te A.-d.
ƒ 5.—; A. N. V. V. B. Oldenzaal ƒ 3.—; per Mw. C. H.—C.
te A. ƒ 8.— van geestverwanten.
Giro 141144, Den Haag.
S. VAN MIERLO, Penningm.
Hugo Verrierstraat 68a.
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NSV. OFFICIEEL
CONGRES
Van slechts weinig afdelingen werden voorstellen ontvangen
en er werden niet veel candidaten gesteld. Naar aanleiding
van het wederom candidaat stellen van De Jong, zij medegedeeld, dat deze zich niet herkiesbaar stelt. Voorts zij eraan
herinnerd, dat het besluit van het vorige congres de organisaties de morele verplichting oplegt, in alle vacatures
nieuwe candidaten te stellen.

OFFIDIEEL VERSLAG
Van talrijke Comité's, Federaties en SAS.-seri is reeds een
verslag ontvangen. De overige moeten dit alsnog spoedig
inzenden, daar het anders te laat wordt.
Het verslag wordt wederom voor leden, (uitsluitend voor
leden!) a 5 cent per stuk via de organisaties beschikbaar
gesteld. Deze moeten ze o spoedig mogelijk, en in ieder
geval vóór 10 Februari 1940, bestellen bij Otto Vonk, J. de
Moorstraat 17», Amsterdam West.
SECR.

JEUGDBEWEGING
Financieel verslag kamp OJP. te Zeist 1939.
Inkomsten: saldo kamp 1938 ƒ 11.48; deelnemers (leden)
bijdrage ƒ 419.50; deelnemers (niet-Ieden) ƒ 88.—; leiders
(sters) en corvee ƒ 58.—; steun personen ƒ 48.50; steun
organisaties ƒ 186.20; opbrengst spaarbusjes, circulaires,
enz. ƒ 150.29; gasten-eters enz. ƒ 42.96; opbrengst bonte
avond en collecte landdag ƒ 17.38; verkoop ansichtkaarten
ƒ 22.97; verkoop overschot levensmiddelen en ƒ 6.53; bijdrage vervoer kinderen Enschedé ƒ 61.—. Totaal ƒ 1112.81.
Uitgaven: reiskosten en vrachtvervoer ƒ 256.70; terreinhuur
en Hcht ƒ 27.80; levensmiddelen ƒ 361.21; petroleum ƒ 9.75;
porti, telefoon, drukwerk ƒ 36,94; bonte avond ƒ 5.52; verpleging ƒ 11.56; inventaris ƒ 31.15; huur tenten ƒ 113.60;
vernieuwing materiaal ƒ 100.—; onkosten (inkoop kaarten,
films, vergaderingen) ƒ 69.71; stro ƒ 20.15; saldo ƒ 68.72.
Totaal ƒ 1112.81.
adm. Kamp. J. VEREL.
Controle commissie: P. J. Houniet, J. v. d Veen.

Terugblik. Aan het kamp hebben kinderen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Enschedé deelgenomen met een totaal aantal van 165, met leiding en corvee in totaal 202 deelnemers.
Het was een der grootste kampen, die tot nog toe
de OJP. organiseerde, doch ook een der ibeste
kampen. Er werden weinig storende klanken vernomen, ondanks de vermoeiende arbeid, verricht
door leiding en corvee. Vooral onder de kameraden in de corvee heersten voorbeeldige werklust
en kameraadschap.
De natuur zat ons niet mee, ondanks het vooraf
bestelde mooie zomerweer!
Er rest ons nog de tientallen onbekende medewerkers te memoreren. Organisaties van het NSV.,
landelijke organisaties en afdelingen uit alle delen
van het land hebben in klinkende munt geantwoord op onze steunoproep, evenzo tientallen personen, die op onze eerste aanvraag hun solidariteit
betoonden.
Zonder al dezen hadden zeker onze financiële uitkomsten een ander beeld te zien gegeven.
Den Haag en Enschedé namen voor het eerst aan
dit kamp deel.
J. V.
ROTTERDAM
OJP. Als we dit schrijven, kunnen we met genoegen terugzien op een goed geslaagde Zonnewendefeestvergadering, welke gehouden is op Zaterdagavond 13 Januari in de zaal Centraal.
De voorzitter, kam. P. Houniet, sprak een kort
welkomstwoord, waarna kam. D. Rabbelier een populaire uiteenzetting gaf over de betekenis van de
Zonnewende.
Het programma werd geopend door het optreden
van de mondharmonicagroep, welke een kinderliederenpotpourie ten gehore bracht.
Hierna gaven de dansgroepen enige rythmische
en volksdansen ten beste, wat door het publiek
werd beloond met een welverdiend applaus. Hoewel de jeugdige kameraden, die het toneelstukje
opvoerden, hun best deden, verdient het toch aanbeveling in de toekomst meer ernstige studie te
maken.
Aan het slot van de bijeenkomst werd door de
dansgroep en -club een fraaie fruitmand aangeboden aan de leidster der dansgroepen.
Een woord van dank aan de medewerkers is hier
zeer zeker op zijn plaats.
En nu met volle kracht vooruit!
Corr.

METAAL-NIJVERHEID
LANDELIJKE FEDERATIE
Grote zorgen in zware tijden. Het personeel van
Industria te Rotterdam ontving in December j.l.
van de samenwerkende metaalbewerkersbonden
een circulaire, waaruit nu eens duidelijk blijkt, welke grote zorgen de bestuurders van deze organisatie hebben. Wie echter denkt, dat de circulaire mededelingen zou bevatten omtrent het al of niet toe-

kennen van een duurte-toeslag of Kerstgave, of
dat het een verslag zou bevatten van de daartoe
door de besturen ondernomen pogingen, komt bedrogen uit, want deze circulaire is niet alleen aan
het personeel, maar ook ertegen gericht en zij is
-voor dit personeel allesbehalve vleiend. Zonder blikken of blozen wordt n.l. vastgesteld, dat „onder
het personeel een aantal mensen schuilen, die er
blijkbaar behoefte aan hebben alles wat onder hun
bereik komt, te vernielen, allerlei rommel om zich
heen smijten en met het materiaal omspringen
alsof het geen geld kost."
De drie ondertekenende bestuurders verklaren dat
zij dit „rondweg een schandaal noemen". Klachten
van het personeel omtrent W.C.'s, wasgelegenheden en rijwielstalling heeft men wel overgebracht, „maar het personeel zal moeten begrijpen,
dat van de directie niet kan worden gevorderd,
dat zij maatregelen neemt, die door de onbehoorlijke handelwijze van het personeel worden te niet
gedaan." Men waarschuwt verder het personeel
dat tussen de besturen en de directie een geregeld
overleg omtrent de arbeidsvoorwaarden bestaat
en verlangt daarom „dat het uit zal zijn met deze
vernielzucht", want „in een behoorlijk bedrijf is
slechts plaats voor behoorlijke mensen."
Tot zover deze circulaire, waaruit wij de tussen
aanhalingstekens geplaatste gedeelten woordelijk
citeerden. Waarom? Omdat het o.i. werkelijk alle
perken te buiten gaat, zozeer als hierin de belangen
der directie eenzijdig naar voren komen, terwijl
over de belangen van het personeel met geen
woord wordt gerept. Nergens wordt gesproken van
de rechten, welke het personeel, evengoed als de
directie, heeft op W.C.'s met waterspoeling, op gedekte tafels voor het twaalfuurtje. Om van eventuele premies bij materiaalbesparingen nog maar
niet te spreken.
Het komt ons voor, dat deze circulaire, heet van
de naald, geschreven werd na afloop van een conferentie met deze directie, waarop deze zich eens
goed heeft beklaagd over de houding van het personeel.
Iedereen weet echter, dat vrijwel steeds door de
directeuren zowel als door de aandeelhouders geklaagd wordt over het feit, dat „het werkvolk" zo
weinig „hart" voor de zaak heeft.
Dat dit niet anders dan het logische gevolg is van
het feit, dat het inderdaad „hun" zaak niet is, en
dat zij voor geen cent gebaat zijn in de uitkomsten
van het bedrijf, daaraan denken deze bestuurders
geen moment. Niet dat stomme vernielzucht en
baldadigheid daarmede te verdedigen zouden zijn.
Vanzelfsprekend zijn ook wij tegen deze dingen
gekant, maar naar onze mening hebben we ook
hier te maken met oorzaak en gevolg en mogen
we niet uit het oog verliezen, dat vernieling in
de bedrijven vaak de enige uitweg is, waardoor
de, in velerlei opzicht te kort gedane, arbeiders hun
protest kunnen doen gelden. En zonder dit daarom nog goed te keuren, kunnen wij het dan toch
begrijpen, omdat wij weten hoe een arbeider zich
voelt wanneer hij in dagen van drukte maar klaar
moet staan, desnoods vele uren achtereen, terwijl
hem b.v. tegen feestdagen meermalen ontslag,
wordt gegeven, omdat anders het bedrijf de feestdagen zou moeten doorbetalen.
Wij begrijpen dat een arbeider, wie dit overkomt,
zo'n bedrijf helemaal niet als „zijn" bedrijf kan
zien, en dat hij er maling aan krijgt hoe of hij daar
de boel achterlaat.
Zo zal in een bedrijf, waar het arbeids-tempo hoog
is en waar men een royale hand van boete-uitdelen
heeft, het materiaal meer worden verknipt of versneden, dan wanneer men de mensen wat tijd laat
om een voor hen passend stukje op te zoeken, al
zou dat nu wat langer duren.
En vanzelfsprekend zullen de arbeiders eerst dan
werkelijk „hart" voor hun bedrijf krijgen, wanneer
het inderdaad „hun" bedrijf geworden is.
Dat de samenwerkende bonden hiervoor geen propaganda maken, mogen wij hun niet verwijten. Dat
ligt buiten hun taak. Maar dat zij in deze circulaire zonder meer aan de zijde van de directie stelling nemen tegen het personeel en een circulaire uitgeven alleen om de belangen van de directie in bescherming te nemen, dat is toch wel
een sterk staaltje.
Alle tegenovergestelde reclameleuzen ten spijt,
blijkt hier nu wel wiens belangen in deze het beste
gediend worden, die van het personeel of die van
de directie.
Dergelijke feiten brengen ook de bij deze bonden
aangesloten leden aan het denken. De besturen
van deze bonden houden ze daarom natuurlijk verborgen of geven er een demagogische uitleg aan.
In ieder geval hebben wij te zorgen, dat de waarheid hieromtrent doordringt. Bespreekt deze feiten
met uw makkers op fabriek en werkplaats. Werkt
met onze krant waar dat mogelijk is. Losse nummers steeds verkrijgbaar aan de bekende adressen: Rotterdam: Grote Draaisteeg llb; Amsterdam:
Plantage Middenlaan 38, Centrum.
Op Zaterdag 20 Januari moet het zegel worden
geplakt in het 3de vakje van het jaar 1940. Wie
daar dus nog niet is aangeland, doet goed eens te
informeren bij de bode, op kantoor of bij de penningmeester van zijn afdeling. Denk er om, dat
eventuele achterstand u wel nadeel bezorgt, maar
dat er niemand voordeel 'bij kan hebben, zodat
het van belang is dat iedereen zelf zijn contributieboekje controleert.
N. V. M. Van nog slechts enkele afdelingen ontvingen wij antwoord op de circulaire, welke wij aan
de afdelingen verzonden, terwijl toch ruim drie
weken verlopen zijn.
Sedertdien ontvingen wij van de minister een
schrijven, waarin deze eist dat uiterlijk 31 Januari
door hem beslissing genomen kan worden. Wie
nog geen antwoord zond, zal daarom binnen één
week moeten antwoorden.
HENGELO
De afdeling houdt op Zaterdag 27 Januari haar
jaarlijkse feestavond. De leden hebben met hun
huisgenoten vrije toegang. We verzoeken de leden
even aan de bode op te geven, met hoevelen men
de avond komt bezoeken. Wij verwachten velen.

VROUWENBEWEGING
AMSTERDAM
In verband met de avond met W. van lependaal
is onze vergadering met mw. M. v. d. Sluis tot nader bericht uitgesteld.
M. W. Secr.

PLAATSELIJK NIEUWS
ALMELO
Een laatste opwekking voor de vergadering met
mw. Van Duin. Waarde geestverwanten! Denkt aan
25 Januari, aan de vergadering in hotel Royal. Laat
niet alleen de werkers de zaak opknappen, maar
toont uw belangstelling en medeleven voor alles
wat de organisatie doet. Deze avond kan een goede
avond worden. Blijft dus niet thuis en brengt uw
vrouw en kennis mee. De entree is ƒ 0.10 en kan
dus ook zo'n bezwaar niet zijn. Denkt eens aan onze
kameraden, die in alle landen van de wereld zitten
opgesloten, die dolgraag zouden wensen zo' n bijeenkomst te kunnen bezoeken. En gij? Gij kunt
dit nog, dus doet het dan ook. Dus wie kan, kome.
Aanvang 8 uur.
Syn. Vr. Bond.
AMSTERDAM
SAS. Boeken en bescheiden van de penningmeester van het SAS., kam. H. J. v. d. Berg, zijn in
beste orde bevonden. De controle-commissie: M.
Vleggaar, J. C. Launspach, A. J. Zondag.
FIS.-boekencontröle. De boeken en bescheiden van
de penningmeester van de afdeling Amsterdam
zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De controle-commissie: D. C. de Jong, P. Wiegman.
VAU. (Boeroestraat). Op veler verzoek organiseren
wij in vervolg op de gehouden cursus „Zielkunde
en Klassenstrijd", een nieuwe cursus, waarin Max
van Praag zal spreken over „Sexualiteit en Opvoeding". Hij wordt gehouden op de Woensdagen 24,
31 Januari en 7 Februari a.s. in gebouw De Leeuw,
Valkenburgerstraat, Centrum. Toegang alleen op
vertoon van VAU.-leden- of abonneekaart.
ANTWERPEN
Minister van Geldwezen Gutt, verklaarde in de Senaat, dat de landsverdediging met inbegrip van de
vergoedingen aan de gezinnen der gemobiliseerden, meer dan 7,5 milliard per jaar kost!
Hoeveel zou daarop kunnen worden bezuinigd als
de officieren en ambtenaren, welke naast hun soldij ook nog pensioen trekken, eens op gewoon
tractement werden gesteld? Voor ons is het onbegrijpelijk, dat deze heren soms tot 100 maal
meer ontvangen voor hun diensten aan het vaderland dan de gewone soldaten. Is het gevaar voor
knoopsgaten in hun huid schieten soms groter dan
van de arme vaderlander? De liefde van het vaderland is hier weer onredelijk verdeeld.
De Paus, vredesapostel, werd in het Quirinaal ontvangen. Uit het verslag: „Wanneer de stoet door
de binnenplaats van het Quirinaal trekt, zal een
erecompagnie de paus de wapens presenteren, terwijl een muziekcorps de pauselijke hymne speelt."
Wapenen en vrede? Jezus en de paus? Veronderstel dat wij, anti-militaristen, onze dienstweigeraars
gingen eer bev/ijzen, gewapend van kop tot teen!
Het zou te zot zijn.
De betekenis van het woord vagebond is niet dezelfde voor alle mensen. De bourgeoisie, welke
door haar vloekbaar stelsel sommige mensen totaal in de afgrond stoot, hen degradeert tot het
peil van een hongerige huisloze hond, noemt deze
hare slachtoffers vagebonden. Wij, die op het standpunt staan dat elk mens recht heeft op bestaan
en elk zijn gelijke kans moet hebben op het leven,
wij noemen de heren en dames welke dit met hun
misdadig geldstelsel verhinderen, vagebonden. In
elk fatsoenlijk land bestaat een kolonie voor
vagebonden. Als ze zo'n paria te pakken krijgen,
stoppen ze deze in zo'n inrichting, zoals iemand
van de gemeente-reiniging een hoop vuil van de
straat laat verdwijnen. De laatste maanden worden
echter ook andere mensen in dit soort verbeteringsasyl gestopt. Mensen uit een ander land,
welke om redenen van polieke meningsverschillen dit land ontvluchtten en naar België kwamen,
worden nu ook hier als ongewenste vreemdeling
behandeld, zo zij geen verblijfsvergunning van de
politie ontvingen. Waren ze hier gekomen met een
millioentje op zak (al hadden ze het ginder uit
de knoken der arbeiders geperst) gewis, dan was
het: Welkom vreemdeling geweest! Wij krijgen vele
brieven met klachten over de behandeling in dit
z.g. concentratiekamp, van spaanse, Italiaanse, litause, duitse en franse kameraden.
Gedwongen arbeid, geen goed eten, en behandeling als van gevangenen. Wat dit betekent voor ontwikkelde mensen om zelfs geen behoorlijk boek
te kunnen lezen, zelfs niet met elkaar te mogen
spreken of van gedachten wisselen, kunnen wij begrijpen. Zij leven als gewone misdadigers onder
gevangenisstelsel. In December ging de secretaris
van ons Comité du Droit d'Asile" naar de kolonie
te Merksplas om de kameraden een pakje met
levensmiddelen te brengen en met hen eens te
spreken. Hem werd vlug duidelijk gemaakt, dat
van spreken met de vrienden niets kwam en men
enkel voor deze gelegenheid de pakjes aan de
mensen zou bezorgen, want dat geeft teveel last
aan het toezicht!
Wat doen wij nu met al die socialistisch autoriteiten, en democratische liberalen, welke zulke
schandalen toelaten? Mensen, welke hun politieke
overtuiging niet wilden verkopen voor een stuk
brood of een baantje, worden in het democratische
België als gewone misdadigers behandeld. Wij
eisen de volledige vrijheid voor deze mensen. Wij
eisen dat zij, evenals elk ander burger, aan het
werk kunnen gaan en zo zij dit niet vinden, zullen
Wiij voor hun onderhoud borg moeten staan. Laten
de regeerders eindelijk ophouden over beschaving
te spreken en onmenselijk te handelen.
Loonsverhoging in de Zinknijverheid. Na besprekingen in de paritaire commissie tussen metaalbewerkersbonden en werkgevers, is besloten dat
met ingang van l Januari de lonen met ~iy2 pet.
worden verhoogd. Wat zouden de aandeelhouders
in deze industrie „verdienen"?
Ons ministerie is vervormd, en enkele ministers
zijn nu zonder job. Ja, dat denken sommige

mensen, maar ze zullen allen wel weer hier en
daar een goed baantje krijgen, heel dicht tegen
de grote staatsruif. Onder deze gewezen ministers
is Arth. Wouters (socialist). De minister van volksgezondheid, M. H. Jaspar, vond dat Wouters niet
mocht gaan doppen of stempelen als werkloze,
en belastte hem met een informatorische zending
bij de verschillende organisaties van de Volkenbond en het Intern. Arbeidsbureau. Een dezer dagen vertrekt Wouters al naar Genève.
Wel eigenaardig dat de heren zo goed voor elkaar
kunnen zorgen. En wat moeten die 200.000 andere
werklozen? Wanneer gaan die eens voor elkander
zorgen?
In dienst der bourgeoisie staan ruim een half millioen arbeiders als soldaat gereed tot strijd. Wordt
het geen tijd dat wij, arbeiders, voor onze eigen
zaak wat uit vrije wil gaan doen? Versterkt onze
vereniging. Zamelt steungeld in voor het FIS.
De partij die het best weet waar naartoe. Woensdag
10 dezer vergaderde de Algemene Raad der Belgische Werklieden Partij te Brussel. Opmerkenswaardig was de rede van minister Spaak, welke
o.a. zei:
Men bedenke, dat wij een ware revolutie meemaken. Vooral
na de oorlog zal dit het geval zijn. Wij 'mogen echter
hopen, dat deze revolutie ten onzent een vreedzaam verloop
zal hebben. Voor onze partij is de tijd aangebroken om uit
onze doktrine al datgene te weren wat vals is gebleken.
Het gaat niet langer op, de arbeidersklasse tegenover de
andere klassen te stellen. De arbeidersklasse vertegenwoordigt in België wat het meest samen'horigiheidsgevoel en de
grootste tucht bezit. Het socialisme moet zich losmaken
van de enge klassegeest om te worden de belichaming van
de rechtvaardigheid en van de menslievendheid. Zo moet
de doktrinale ontreddering in onze partij een einde nemen.
Wij hebben er derhalve belang bij, in de regering te blijven. En eens de vrede hersteld, wanneer het er zal op aankomen, aan de nationale heropbouw te werken, zal de
BWP. de rol hebben te spelen van de 'machtigste partij, de
partij, die het best weet waar naartoe.

Het is nu van belang te weten, wat Spaak bedoelt
met: belichaming van de rechtvaardigheid en van
de menslievendheid, en het zich losmaken van de
enge klassegeest. Zal elke Belg volledige gelijkheid
krijgen, zó dat alle beroepen voor elk kind open
staan volgens zijn natuurlijke begaafdheid? Zal het
werk van allen gelijk worden beloond, zó dat de
ene socialist niet zwemt in weelde en de andere,
als b.v. de werkloze, grauw ziet van armoede? O,
wij zouden zo graag zien, dat er maar één klasse
bestond; die van gelijkberechtigde mensen, maar
de partij is nog niet socialistisch, doch wel staatskapitalistisch georiënteerd. De organisatie der welvaart moet van onderop worden gebouwd op de
grondslag van economische gelijkheid, politieke
vrijheid en sociaal recht, en dat wil en kan geen
enkele staat, omdat hij ongelijkheid tussen de burgers nodig heeft tot zijn instandhouding. Het verschil tussen gemeenschap en staat is zeer groot,
maar slechts weinigen willen dit inzien. Aan ons,
revolutionnaire syndicalisten, om dit de mensen
duidelijk te maken^
Door het wanbeheer van de kapitalistische regering
waren er in de week van l tot 6 Januari 1940 gemiddeld 239.647 gecontroleerde werklozen. Wat
voor grote hoeveelheid nuttige arbeid hadden deze
mensen niet kunnen voortbrengen bij een gezonde
arbeidsregeling?
Ook in België moeten doelstelling en strijdwijze
der revolutionnaire syndicalisten veld winnen. Het.
is meer dan tijd, dat de arbeiders actie gaan voeren voor hun eigen belang en niet voor dat der
bourgeoisie en hare handlangers.
Kameraden in Leuven, Brussel en Antwerpen, verdubbelt het aantal lezers van ons blad. Dat is reeds
een goed begin. Werkt met onze brochures.
PN. ENSCHEDE
Zoals te verwachten was, is de staking in het confectiebedrijf bij de firma Cats opgeheven. Hoewel
we in het vorig nummer schreven, dat Maandag
8 Januari de staking vermoedelijk opgeheven zou
worden, werd toch pas Woensdag 10 Januari het
besluit genomen om de volgende dag weer te beginnen. Het bereikte resultaat is nihil. Wel heeft
de firma enkele beloften gedaan voor de toekomst,
doch we weten wel wat hiervan terecht komt. Met
goede moed en enthousiasme zijn de werksters
deze strijd begonnen. Dit heeft echter niet verhinderd, dat de strijd vergeefs is geweest.. Dit zal in
de toekomst niet anders zijn, tenzij ook in het confectiebedrijf de werksters tot het inzicht komen,
dat alleen organisatie op de basis zoals wij, syndiVERVOLG PLAATSELIJK NIEUWS OP PAG. 3
Toneelgezelschap De Boog - Reg. Joh. Gouwswaard
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ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan
van het Socialistisch Harmoniecorps
Steeds Voorwaarts (dir. W. Troostwijk),
OP ZATERDAG 27 JANUARI 1940 in
het feestgebouw Biakke 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

SAS.

AMSTERDAM

SAS.

Onze avond met

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.

