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DEONVERANTWOORDELIJKE
ALLEN TEZAMEN RICHTEN ZIJ EUROPA TE GRONDE, MAAR DE VERANTWOORDELIJKHEID DURFT NIEMAND AANVAARDEN
J) Opnieuw woedt afschuwelijke oorlog in Europa.
Alles wordt op haren en snaren gezet om mensen
te doden, om steden en landstreken te vernielen,
om nijverheid, handel en verkeer kapot te maken,
om zoveel mogelijk schepen naar de bodem der
zee te doen verzinken en de weerloze bemanningen als ongedierte te laten verdrinken.
Jaren lang hebben de staatslieden over vrede gepraat. Intussen bereidden zij de oorlog voor. Daarbij werd op geen honderden millioenen gekeken.
Geen staatsman bekommert zich om de milliarden,
die oorlog en mobilisatie thans verslinden. Hun
enige zorg is, een zo groot mogelijk deel van het
volksinkomen te pakken te krijgen. Daartoe dwingen zij de volkeren in armoede te leven. Zij weten
op alles te bezuinigen om maar zoveel mogelijk
voor het militarisme te kunnen besteden.
Alle voorwaarden zijn voorhanden, waardoor de
volkeren in welvaart, in overvloed zouden kunnen
leven. Maar voor de overgrote massa blijft het een
eeuwig sappelen. Wanneer prijsstijging het armelijke bestaan nog verder aantast, wordt in percentjes en tiende delen van percentjes uitgerekend, of
het toch nog niet gaat. Angstvallig, als het niet
anders meer kan, wordt het loon achteraf met een
kleinigheid verhoogd, vaak pas na strijd of uit
angst voor strijd. Jan Armoedzaaier moet armoedzaaier blijven. Dat is de moraal dergenen, die eigenlijk de armoedzaaiers moesten heten, omdat zij
het zijn, die de armoe zaaien, kweken, organiseren
en met geweld in stand houden.
Maar voor het militarisme zijn de millioenen, de
milliarden altijd, overal en onder ieder bewind
voorhanden. Niet slechts de milliarden, maar ook
het krachtigste deel van het volk, de gezonden, de
jongen, worden in dienst van het militarisme gesteld. En de arbeid, de beste grondstoffen, de gebouwen, al wat gij maar wilt. Alle belangen moeten
wijken voor die van het militarisme, alles wordt
aan zijn heerschappij ondergeschikt gemaakt. Het
is of het militarisme ons een hemel op aarde
weet te bezorgen, zo slaafs als wij ons aan zijn
eisen onderwerpen.
Wat krijgen de volkeren in ruil voor de onbeperkte
offers, die zij aan het militarisme brengen? Oorlog!
Oorlog is de enige beloning voor de onderworpenheid der massa's aan de dictatuur van het militarisme. Oorlog tussen Rusland en Finland. Oorlog
tussen Duitsland en Polen. Oorlog tussen Engeland
en Duitsland. Oorlog tussen Duitsland en Frankrijk. En alle overige staten staan gereed om zich
eveneens te werpen in de bloedige volkerenslachting.
Wat ontvangen wij in ruil voor het militarisme,
waaraan alles wordt ondergeschikt gemaakt en
waaraan wij ons als slaven hebben te onderwerpen? De ondergang van Europa! De heren regeerders en militaristen vertellen de volken, dat zij
hun vaderlanden verdedigen. In waarheid worden
met hun gezamenlijke practijk alle vaderlanden te
gronde gericht. Zij spreken ons van vrijheid en
vrede (!), van eer en van moed. In waarheid berust het militarisme op slavernij en is het een
eeuwige bedreiging van de vrede. In waarheid
wordt de gehele menselijke moraal en de solidariteit der volkeren te gronde gericht door het eerloze en lafhartige bedrijf van de oorlog, dat millioenen onschuldigen en weerlozen van het leven
berooft.
„De franse en engelse staatslieden hebben het aangedurfd", zo schreef de engelse econoom Keynes
kort na de wereldoorlog, „de ondergang van Europa, in 1914 door Duitsland met de oorlog begonnen, in 1919 met de vrede te voltooien." Tot „herstel" bleken de heersers nooit in staat. Thans wordt
de ondergang voortgezet in het versnelde tempo
van een nieuwe oorlog. Wij hebben daar wat mee
te maken. Wij zijn daar persoonlijk bij betrokken.
Het lot van onze kinderen is ermede gemoeid. Wij
hebben het recht en wij hebben de plicht te vragen: Wie zijn de verantwoordelijken voor deze
nieuwe oorlog?
In de barre koude van het noorden sneuvelden duizenden Russen en Finnen. Zij sneuvelden op bevel. Op uw bevel, mijnheer Stalin, mijnheer Molotof! Aanvaardt gij nu ook de verantwoordelijkheid voor deze oorlog? Neen, nietwaar?! Gij beveelt de slaven van het rode leger te doden en te

sterven. Gij zet de veldtochtplannen in elkaar. Gij
organiseert de militaire slachting. Maar gij mist de
moed voor het misdrijf uit te komen door het uit
te spreken, dat gij het leven van honderdduizenden
Russen en Finnen offert terwille van uw macht.
Gij weet, dat het een misdaad is. Maar gij mist
de moed der verantwoordelijkheid. Finland heeft
ü aangevallen, nietwaar? Het finse volk is plotseling opgestaan tegen zijn witte heersers. In Letland, in Litauen, In Estland, waar de regeringen zijn gebukt voor uw militair-imperialistische eisen, en in
Duitsland, waarmede gij u verbonden hebt, had het
volk geen rode volksregering van node. Zij zou ook
in Finland overbodig zijn geweest, indien de witte
heersers er voor uw overmacht waren gezwicht.
Mannerheim is verantwoordelijk voor deze oorlog,
zo verklaart gij ons, en het slaafse journaille van de
bolsjewistische pers bouwt het u over de gehele
wereld lafhartig na.
En gij, mijnheer Mannerheim, gij verdedigt de onafhankelijkheid van het finse volk, nietwaar? In
waarheid verdedigt gij een regime van uitbuiting
en onderdrukking, dat gij met steun van het Duitsland van Wilhelm II hebt gesticht op de lijken van
tienduizenden onschuldig vermoorde arbeiders.
Een gruwelijk lot valt het verscheurde Polen ten
deel. De duitse legers zijn er binnen gevallen op
uw bevel, Herr Adolf Hitler. Maar niet op uw hoofd
komt de verantwoordelijkheid voor deze oorlog.
Want Polen bedreigde Duitsland en viel het aan,
nietwaar? Op uw bevel, towaritsj Stalin, viel het
rode leger Polen in het oosten binnen, toen het
vanuit het westen door de legers van Hitler onder
de voet werd gelopen. Uw soldaten losten de zijne
af. Maar gij wast uw handen in stalinistische onschuld, want gij hadt immers geen ander doel dan
bepaalde delen van Polen tegen het barbarisme van
de nazi's te beschermen. Gij hadt dat immers al
vóór het uitbreken van de oorlog met Hitler en
Von Ribbentrop afgesproken!
Aan de europese oorlog heeft Duitsland geen
schuld, want toen het door Polen was aangevallen, verklaarden Engeland en Frankrijk het de oorlog.
Maar gij, Chamberlain en Daladier, gij 'hebt eerst
recht geen schuld! Gij stelt immers Europa veilig
voor de democratie, die gij in Spanje onaandoenlijk hebt laten uitmoorden. Gij stelt u op ridderlijke wijze te weer tegen de terreur-methodes der
nazi's en in uw eigen koloniën is van dergelijke
methodes helemaal geen sprake! Gij verzet u tegen
de onderdrukking van de nationale onafhankelijkheid van kleine volkeren en tegen Duitslands eis
van koloniën, want de nationale onderdrukking
van koloniale volkeren is u een gruwel, nietwaar?
Gij maakt front, Albion, tegen Hitlers streven naar
wereldheerschappij, omdat gij die oprecht veracht,
nietwaar? Zelf zoudt gij daar nooit naar streven
en voor zover gij ze, tegen uw edele wil in, toch
zoudt bezitten, zoudt gij er onbaatzuchtig, sportief,
door brits idealisme gedreven, vrijwillig afstand van
doen, nietwaar? Ook gij, heersers van Frankrijk,
verafschuwt elk imperialistisch streven en uw blazoen is vrij van iedere imperialistische smet. Levert
het vredesverdrag van Versailles met zijn volledige
ontwapening daarvan niet het overtuigend bewijs?
Hebt gij met deze ontwapening geen oprecht begin gemaakt
in Duitsland? Hebt gij de militaire
dienstplicht niet afgeschaft
in Duitsland, er
vestingen ontmanteld en het oorlogstuig vernietigd?
Neen, heersers van Frankrijk en Engeland, verantwoordelijk voor deze imperialistische oorlog zijt
gij zeer zeker niet, want hebt gij niet, toen gij na
1918 tot de oppermachtige overwinnaars behoorde,
alles gedaan wat in uw vermogen was om aan het
stelsel van imperialisme, waaruit uw oorlogen
voortkomen, een einde te maken? En hebt gij u er
niet zorgvuldig voor gehoed, uw overwinnig ten
koste van Duitsland en de andere overwonnenen
imperialistisch uit te buiten?
Ja, zó is het in waarheid gesteld: alle staatslieden
hebben de moed hun volken oorlog te laten
voeren, maar geen van allen hebben zij de moed,
er de verantwoordelijkheid voor te dragen. Europa
gaat de ondergang tegemoet onder de dictatuur
der „onverantwoordelijken". En deze dictatuur
heerst op ieder gebied.
Als in Amerika geprotesteerd wordt tegen de Jo-

denvervolgingen in Duitsland, dan verschuilt de
duitse pers zich achter de behandeling van de negers in Amerika. Als in Engeland geprotesteerd
wordt tegen de behandeling van de Polen en de
Tsjechen, dan zeggen de Duitsers: laat Engeland
maar naar zijn koloniën kijken. Wanneer Engeland de neutrale handel en scheepvaart aan zijn
heerschappij onderwerpt, dan zegt Churchill: de
Duitsers torpederen je schepen. En als de Duitsers
tientallen neutrale schepen torpederen, waarbij
honderden onschuldige zeelieden op jammerlijke
wijze om het leven komen, dan schrijft de duitse
pers: Wij móéten wel, om onze, en ook uw vrijheid
op zee te verdedigen tegen het perfide Albion. De
engelse blokkade is van alles de schuld.
Wij leven in een tijd van gruwelen en barbarisme,
waarin de regeringen alle krachten en hulpmiddelen der volkeren in dienst stellen van de vernietiging, met het gevolg, dat Europa zijn zekeren ondergang tegemoet gaat. Maar er is geen regering,
die de verantwoordelijkheid voor deze ondergang
durft aanvaarden. Zij achten zich alle tot hun gruwelijke daden gedwongen door de andere partij,
die de misdaad vertegenwoordigt, terwijl zij zelf
poseren als de verontwaardigde deugd, als de heilige beschermers van de moraal. Dat deze gehele
gruwel, dat de dreigende ondergang een uitvloeisel
is van het op roof en onderdrukking gebaseerde
stelsel, waaraan zij alle schuldig staan, dat komt
niet in hen op. Want aan dat stelsel hebben zij
hun hart verpand. Aan dat stelsel danken zij hun
macht, hun eer, hun aanzien, hun positie. En zij
voeden zich met het hardnekkig bijgeloof, dat de
wereld te gronde zou gaan, als hun voorrechten
zouden worden vernietigd.
Terwijl de regeringen tezamen, in hun onderlinge
imperialistische strijd en oorlogen de wereld te
gronde richten, poseren zij elk afzonderlijk tegenover de volken als de Waarheid, het Recht en de
Moraal.
Wie de ondergang niet wil, wie wél de verantwoordelijkheid voor eigen daden wil dragen en zich
tegen het stelsel verzet, dat de mensheid in haar
naakte bestaan bedreigt, hij heet misdadiger en
de regeringen hebben het recht hem het leven te
ontnemen. Een man die niet wil doden, dat is een
onverlaat, het leven niet waardig.
Alle regeringen bedienen zich van spionnen. Maar
wee de buitenlandse spion, die in hun 'handen valt.
Dan zijn ze zodanig in hun morele gevoelens geschokt, dat slechts een zware straf, en soms de
kogel, hun gemoedsrust kan herstellen. Maar met
de lastgevers van de opgesloten spion verkeren zij
in alle minzaamheid en — hoffelijk als zij onder
elkander zijn — hebben zij tegenover de ware
schuldigen van hun morele verontwaardiging niet
de minste last.
Met van aandoening en verontwaardiging trillende
stem spreken de regeerders ons van de gruwelijke
gevaren van de luchtoorlog en zij dwingen ons tot

het deelnemen aan allerlei illusoire maatregelen
om ons ertegen te beschermen. Maar tegelijkertijd
gebruiken zij onze belastingcenten om de gevreesde gruwelen tegen andere volkeren te organiseren. Verantwoordelijkheid voor de luchtoorlog aanvaardt geen enkele regering, ofschoon zij alle hem
voorbereiden. Ook hier 'heerst de dictatuur der onverantwoordelijkheid. De verantwoordelijken wonen altijd aan de andere zijde van de grens, in de
andere hoofdsteden.
Waarom durft geen regering de verantwoordelijkheid te dragen voor eigen daden? Waarom dekt
elke regering haar daden achter dezelfde daden
van alle andere regeringen, waarover zij verontwaardigd doet om zich een houding te geven?
De verklaring is eenvoudig. Het stelsel van staat
en kapitalisme legt iedere regering daden op, die
geen mens voor zijn verantwoording kan nemen en
waarvoor niemand openlijk durft uit te komen.
Volgens welke moraal is het geoorloofd mensen
te dwingen tot doden en sterven, spionnen te kopen, weerloze vrouwen en kinderen te vermoorden
vanuit de lucht of te laten doodhongeren door blokkade? Toch, het huidige stelsel brengt dit alles
mede en geen regering deinst voor deze consequenties terug.
Laat de regeringen eens de volle waarheid zeggen.
Laat hen de dossiers eens openen van de geheime
diplomatie. Laten zij de practijken der militaire
staven en de rol der militaire attaché's eens publiceren. Laten zij 'hun wezenlijke drijfveren en oogmerken eens onthullen en de rol der bloedige internationale ontmaskeren. Laten zij eens eerlijk opbiechten waarvoor zij wel en waarvoor zij geen
oorlog voeren. De volkeren zouden de schellen van
de ogen vallen. Dank zij de staatspropaganda in de
totalitaire staten en de politieke partijen in de democratische staten, wordt de volksmoraal stelselmatig vergiftigd door de staatsmoraal. Maar dan
zouden de volkeren zien, dat de ware oorzaak van
hun ellende en van de oorlogen gelegen is in het
stelsel van kapitalisme en staat, van uitbuiting en
onderdrukking.
Daarom kiezen wij in een oorlog tussen regeringen, die alle hetzelfde stelsel van onrecht en onmoraal vertegenwoordigen en verdedigen, geen
partij. Het kan zijn, dat in een bepaald geval het
onrecht aan de zijde der ene regering, betrekkelijk gesproken, groter is dan aan de andere kant.
Het is voor ons geen reden, ons aan deze andere
kant te scharen. Slachtoffer van dat onrecht ener
regering is trouwens niet slechts het aangevallen,
maar ook het eigen volk. Wij doen er niet aan
mede, de volkeren brandend en moordend tegenover elkander te plaatsen om de machtsstrijd der
heersers uit te vechten. Wij weten, dat alleen de
vervanging van het bestaande stelsel door een wezenlijk, door een vrij socialisme de wereld kan verlossen van de bloedige heerschappij der onverantwoordelijkheid. Op dat doel blijft onze politiek gericht.

STAKING IN ENSCHEDE?
Aan het in aanbouw zijnde algemeen ziekenhuis
alhier, dat in z.g. Werkfonds wordt uitgevoerd,
dreigt een conflict voor de stucadoors. Aan de stucadoors, werkzaam aan dit ziekenhuis, wordt 50
cent per uur betaald en aan de opperlieden 41
cent. De hier geldende lonen zijn respectievelijk
60 en 45 cent. Deze lonen zijn bepaald door de
minister en het opmerkelijke is, dat er nog nooit
een werk in Werkfonds is uitgevoerd, waar een dergelijk toonverschil, n.l. 10 cent per uur, voor de
stucadoors is geconstateerd. Door de afdelingen
van de gecontracteerde organisaties zijn hierover
bij hun hoofdbesturen inlichtingen gevraagd en nu
blijkt, dat de gecontracteerde organisaties nooit
sanctie verleend hebben om voor dit werk het stucadoorswerk in Werkfonds uit te voeren. Het logische gevolg is dus, dat ook de stucadoors van de
gecontracteerde organisaties niet voor 50 cent per
uur gaan werken en dat we na gezamenlijk overleg tot de mening zijn gekomen, zo spoedig mogelijk dit werk stop te leggen als er niet aan de
verplichtingen wordt voldaan. In een onderhoud,
dat we heden (Maandag) met de vertegenwoordi-

ger van de stucadoorspatroon hadden, werd ons
medegedeeld, dat zolang de minister zijn standpunt niet herziet, hij niet bereid is 60 cent voor de
stucadoors en 45 cent voor de oppermannen te
betalen. Onzerzijds is het standpunt ingenomen,
dat bij niet-nakoming van onze eisen er deze week
een staking zal worden geproclameerd. Tot op
heden zijn er nog maar 6 mensen in betrokken,
t.w. 4 stucadoors en 2 opperlieden. Van deze 6
mensen zijn er vier georganiseerd, n.l. één stucadoor en twee opperlieden modern en een stucadoor in het NAS. Aangezien dit nu een 100 procent
organisatorische staking zal blijken te zijn, zal het
ons toch eens benieuwen, welk standpunt de officiële instanties zullen innemen.
Mocht de arbeidsbeurs niet bemiddelen, dan zal
dit conflict tot deze zes mensen bepaald blijven,
is echter het tegenovergestelde het geval, dan zal
in de kortst mogelijke tijd deze staking minstens
90 pet. van de enschedese stucadoors omvatten,
omdat er momenteel minstens 90 pet. werkloos is.
We wachten af wat er gebeurt en komen de volgende week op deze kwestie terug.
Corr.

HET HOEFIJZER
De staten hebben voor de oorlogvoering steeds
meer geld nodig en steken steeds dieper in de
schulden. Die 300 millioen, die minister De Geer
onlangs met een stok gehaald heeft, betekent nog
niets. De staten en het geldwezen, daar wil ik eens
over schrijven, maar ik wil eerst een oud hoefijzerverhaaltje weergeven.
Domela Nieuwenhuis was een verzamelaar. En
hem komt de eer toe, dat hij steeds getracht heeft
in eenvoudige taal tot de arbeiders te spreken.
Was zijn Geschiedenis van het Socialisme te zwaar
op de hand voor sommigen, dan had hij weer wat
anders, als: Vertellingen voor het Volk.
uit dit boek haal ik dan mijn hoefijzerverhaal,
waarmede inzicht wordt gegeven in de vorm van
rijk worden.
Weet gij wat een hoefijzer is?
De ouden besloegen hun paarden niet. De griekse
ruiters hadden geen sporen, geen zadel, geen stijgbeugels. Zij hielden het paard bij de manen en
stegen er op.
De Numidiërs, de beste ruiters uit de oudheid, kenden geen teugels.
Wat gaat u dat aan?
En mij dan?
Maar al schoeit men de voeten der armen tegenwoordig niet, men schoeit de paarden wel. Men
geeft ze schoenen: horse-shoes (paardenschoenen)
noemen de Engelsen ze.
Het is u onverschillig?
Mij ook. ^
Wat mij wel aangaat en allen, dat is dit, dat het
paard poten heeft, al is het eenhoevig, dat elke
poot een ijzer beslag heeft en dat elk ijzer is bevestigd dopr zeven spijkers, zodat elk paard eigenaar is van vier maal zeven of acht en twintig
spijkers.
Laten die spijkers u koud?
Wacht even.
Kent gij meneer Rothschild? Ik moet eerlijk bekennen dat ik noch meneer Rothschild, noch zijn familie ken. Ik weet alleen dat men in die familie
makkelijker een millioen „verdient", dan 250 gulden in een familie van grondwerkers.
Een elk naar zijn werken!
Men moet al heel dom zijn, om het fortuin te
zoeken in de arbeid. Alleen de speler en de speculant worden rijk. Het is niet de tijd der bijen,
maar die der horzels. Het is niet de tijd van nijverheid, maar die voor de bank.
Het is niet de tijd voor de wetenschap, maar voor
de slimheid, het privilegie. Misschien vraagt ge mij
waar ik naar toe wil met mijn hoefijzer, Rothschild
en mijn spijkers?
Eenvoudig hier naar toe, dat het kapitaal de
sneeuwbal is, die een lawine wordt, dreigende alle arbeid te vernietigen door het opslokken van alle
arbeidsvruchten door de banken, d.i. door de woeker en het beursspel.
En dit wil ik aantonen.
Als het hele beslag van het paard bestaat uit 28
spijkers, onderstelt dan dat men u voorstelt ter
betaling van dat paard hem één cent op de eerste
spijker, twee cent op de tweede, vier cent op de
derde enz. te slaan, steeds verdubbelende tot de
laatste of 28ste toe. Gij meent dat dit paard u
niets zal kosten. Wacht eens even. Dat paard kost
u dan l millioen 351 duizend 921 gulden en 28
cent. Bereken het zelf maar en gij zult zien dat
het uitkomt.
Welnu, het fortuin van de Rothschilds, Mackays,
Vanderbilts is het hoefijzer van het paard. Die lui
vermeerderen hun vermogen op fabelachtige wijze.
Zij kunnen nooit verliezen. Niemand kan hen aanvallen. Het is de voortgang der cholera, die toeneemt en de bevolking dunt.
Bereken eens hoe groot die fortuinen zullen zijn
over 40 of 50 jaar. Zij groeien niet in rekenkundige,
maar in meetkundige reeks. Laat het heersende
stelsel 50 jaar zó voortwerken en de beide werelddelen zijn het eigendom van 10 of 15 banken. De
bank kan niet verliezen, zij is binnen 50 jaar eigenares van het land. Daarvoor werkt het volk! Hoe
lang moet het nog duren, dat onrecht, waardoor
een arm man die werkt of denkt eeuwig de slaaf
is van de rijke man die zich verdierlijkt en slaapt?
Denkt aan het ijzer!
Zal de mensheid toestaan, dat zij het eigendom
worde van enige bankiers?
Zal de arbeid toelaten dat het kapitaal steeds doet

WAAROM? WAAROM?
Waarom wordt het beleggen van openbare vergaderingen, wat aan anderen wel wordt toegestaan, aan
enige tientallen organisaties in Nederland verboden?
Waarom worden een aantal organisaties van alle
grondwettelijke vrijheden beroofd, die voor anderen
blijven geiden?
Waarom heeft Jo de Haas drie maanden in de gevangenis gezeten, terwijl hij de wet niet had overtreden?
Waarom mogen ddminees en pastoors via de ether
ongestoord met hun gelegenheidsstemmen ons volk
schrik aanjagen met hel en verdoemenis, zijn minderwaardigheidsgevoel op ziekelijke wijze aankweken,
zijn aandacht van de o.i. ware oorzaken van de oorlog
afleiden, terwijl de vrijdenkers het zwijgen wordt
opgelegd?
Waarom wordt een Duitser, die niet voor Hitler wil
vechten en naar Nederland komt, ter beschikking van
de politie gesteld? Tientallen nederlandse schepen
zijn door duitse militairen tot zinken gebracht, enige
honderden zeelieden vonden een gruwelijke dood
in de golven. Waarom wordt de man niet met open
armen ontvangen, die aan zulke practijken niet mee
wenst te doen? Waarom beroven wij zó iemand van
zijn vrijheid?
Waarom moet een in Nederland woonachtige buitenlander, die Nederland tijdelijk verlaat, bij zijn terugkomst ƒ 6.— boete betalen?
Waarom worden in Nederland mensen van hun vrijheid beroofd, die niets anders op hun geweten hebben dan dat zij buiten Nederland werden geboren?
Waarom worden in Nederland mensen jaren lang opgesloten, omdat zij niet mee kunnen doen aan de
misdadige practijken, die ons gehele werelddeel met
ondergang bedreigen?
Waarom?
O, nederlandse democraten, waar is uw heldhaftige
democratie?

kruipen aan zijn voeten?
Zal het menselijk geslacht die vernedering aanvaarden, 'het eigendom te worden van een handjevol woekeraars?
Wij behoeven de mensen niet aan te zetten tot
revolutie. Wij moeten het vraagstuk stellen, dat
opgelost moet worden. Zal het door gewelddadige
revolutie, zal het zijn door vreedzame schikking?
Wij weten het niet. Wat wij wel weten is dit: dat
het onmogelijk zal zijn voor het kapitaal om de
arbeid geheel op te slokken, dat het onmogelijk
zal zijn om toe te laten, dat het hoefijzer in practijk
wordt gebracht en de keuze gesteld wordt tussen
het leven of de banken, dat een grote slag in aantocht is en alle behoudende struisvogels hun koppen in de veren steken om geen gevaar te zien.
Zal de mensheid kiezen voor de sociale omwenteling?
Ik bepaal mij nu weer bij de staten, die meer macht
hebben dan ooit en steeds meer macht tot zich
trekken. De staat komt gewoon door belastingen
aan het benodigde geld. De arbeiders weten niet
half wat zij voor belasting op goederen voor dagelijks gebruik betalen. Nu, met de oorlogen, de
staten veel meer geld nodig hebben, durven ze het
niet direct van de inkomens meer heffen en beginnen ze te lenen. Nu wordt het verschoven naar
de toekomst en de kinderen, die nu geboren worden, beginnen direct met een aanzienlijk bedrag
aan schuld op hun naam. Het bezit aan staatsschuld in ons land is in de laatste 20 jaren verachtvoudigd. En waar komt nu dat geld vandaan?
De staat en de banken halen het uit de arbeid, uit

het volk. En het verzekeringswezen is nu een mooi
middel ervoor. Het is gewoon idioot tegenwoordig.
De arbeiders in de ertsmijnen zwoegen en zweten
om dat goed aan de oppervlakte te brengen. De
zeelui brengen het met allerlei gevaren over zee.
De havenarbeiders lossen het, de schippers vervoeren het naar de smeltovens. Bij een ondragelijke hitte zijn daar weer arbeiders die vormen en
gieten, tot allerlei soorten ijzer en staal. Dan gaat
het naar fabriek of scheepswerf, daar klopt, hamert,
schaaft, snijdt en poetst men om een waterkasteel
te maken. En als dat dan naar zee gaat is er een
mijn of torpedo, waar weer andere arbeiders aan
gezwoegd nebben, die het in stukken scheurt en
naar de bodem der zee zendt. En wie dan bij dat
bedrijf gedood wordt, weet niets meer. Maar de
rovers die dat bedrijf uitvoeren, hebben duizenden
in dienst die een zalfje op de wonde plakken.
En de sociaal-democraten hebben in de laatste
jaren duchtig meegeholpen in dit bedrijf. De arme
vrouw en kinderen en de mensen met gebroken
ledematen, krijgen dan van de verzekering.
Wat een geluk! zegt men dan. Welnu, deze verzekeringskassen en pensioenkassen hebben allemaal contanten — al hebben ze niet zoveel als ze
wel eens bluffen. Het bedrag, dat de spaarbanken,
levensverzekeringen enz. op heden hebben, is ongeveer vijf milliard gulden. Hiervan is een derde
in staatsschuld belegd. De hoefijzerbankiers zijn
slim en voorzichtig. Hoefijzer-staat begint meer uit
te geven dan de hoefijzer-bankiers binnen kunnen
halen. Zij beginnen vader staat te wantrouwen. In
Duitsland is alles opgemaakt, in Frankrijk en Engeland gaat het er met reuzenschreden naar toe. En
bij ons? Ziet boven.
Wie zijn de spaarders? Zij die arbeiden! Is dit ook
een probleem om eens onder ogen te zien? R. T.

DE INDISCHE SAMENLEVING
De heer Kupers (s.d) aan het woord: Het loonpeil
van de inheemse arbeiders is over het geheel niet
in overeenstemming met de levensbehoeften. Velen
hebben nooit een vrije dag; er komen werktijden
voor van 11 tot 16 uur per etmaal. Spreker zal de
inlandse vakbeweging zoveel mogelijk steunen, en
„Ja ik wil gelezen worden! Ik wil gelezen worden
hoopt dat de regering dit ook zal doen.
door staatslieden die verplicht zyn te letten op de
De heer Roestam (comm.) critiseert de straffen,
teekenen des tyds
door letterkundigen, die
opgelegd inzake de zedenmisdrijven. Het imperiatoch ook eens 't boek moeten inzien waarvan men
listisch gezag wordt blijkbaar ontzien, in alles. De
zooveel kwaads spreekt
door handelaren, die
regering schaart zich altijd aan de zijde der werkbelang hebben by de koffiveilingen
door kagevers. Het niet opheffen van Boven-Digoel wijst
meniers, die me huren voor weinige centen
op versterking der imperialistische politiek.
door Gouverneurs-generaal inruste
door MinisAndere Kamerleden bespreken de werkloosheid,
ters in bezigheid
door de lakeien van die Exhet rechtsbewustzijn van de inlander, de kinderarcellentien
door duizenden en tienduizenden
beid en nachtarbeid voor vrouwen, de werkkamexemplaren uit het droogstoppelras, door de leden
pen voor kolonisten en de arbeidstoestanden en
der Volksvertegenwoordiging, die weten moeten
sociale verhoudingen van het volk.
wat er omgaat in 't groote Ryk over zee, dat beIs het genoeg, waarde lezers, wanneer wij deze
hoort tot het Ryk van Nederland
"
korte schets van het bruine volk en zijn onmenseZo besluit Multatuli de laatste bladzijden van zijn
lijk lijden nogmaals onder uw ogen brengen? Het
Max Havelaar. En wat er omgaat in dat grote Rijk
Javaanse proletariaat verarmt en gaat gebukt onover zee, waar honger, ellende, ziekte en geesteder een wreed en onrechtvaardig 'belastingstelsel,
lijke verwording het maatschappelijk en geestelijk
waarvan de vruchten geplukt worden voor een kaleven van de inlandse bevolking slopen, werden wij" pitalistisch en welvarend Nederland! Wat is er vergewaar bij het lezen van de besprekingen over de
anderd in het lot van de arme Javaan, sinds het
indische begroting in de Tweede Kamer.
moderne kapitalisme de levensbelangen en de
rechten van de inlander reorganiseerde en beharDe minister aan 'het woord: Er is gesproken over
tigde? Niets!!
Het slavenbestaan van tegenalcoholgevaar; de indische bevolking geeft zich eer
woordig stempelt de inlanders tot 2derangsburgers
over aan het gebruik van opium. Overigens wordt
van het nederlandse imperium, welke evenals vroetegen misbruik gewaakt. (Het voortbestaan van
opium is een kapitalistisch belang. M.). Een nager de rijkdommen voortbrengen voor de bezittende klasse.
dere regeling is in overweging. Er is gesproken
Alleen het anarcho-syndicalisme kan het reddende
over verkeerde voedingswijze, in verband met honinzicht brengen, omdat het de verlossende gedachgertoestanden. Inderdaad laat de samenstelling van
te en daad vertegenwoordigt voor het internatiohet voedsel dikwijls te wensen over; er wordt te
nale proletariaat.
M.
dien aanzien reeds nuttig werk verricht.
Maar eilieve, schaamt u dan over 't gedurig voorwenden, dat ge uw „broederen" daar-ginder wilt
BESCHAVEN en VEREDELEN, terwyl ge toelaat dat
ze door uw lasthebbers op de infaamste wyze worden
mishandeld! (Multatuli, Minnebrieven).

KRONIEK
DE „REVOLUTIE" VERRADEN
Het hele jaar heb ik in Het Volksdagblad gelezen,
dat in Finland de revolutie was uitgebroken. Er was
in 1939 reeds een Sovjet-regering uitgeroepen onder Otto Kuusinen, die de strijd had aangebonden
tegen de witte regering van Helsinki, en daarbij
het hele rode leger van Stalin—Molotof achter zich
had. Desondanks weet het handjevol witten (de
volksmassa's van Finland staan achter Kuusinen)
zijn contra-revolutionnair bewind in Helsinki nog
steeds te handhaven. En wat doet nu de StalinUnie? Zij knoopt onderhandelingen aan met de
contra-revolutie van Helsinki; alsof er geen volksregering in Finland bestond, zitten de vertegenwoordigers van Mannerheim te Moskou te beraadslagen over de voorwaarden, waarop Rusland en
Wit-Finland, over het hoofd van de finse revolutie
heen, vrede zouden kunnen sluiten. „Enige dagen
geleden" - zo deelde de finse regering Zondag
10 Maart officieel mede — „zijn de regeringen van
de Sovjet-Unie en Finland in contact getreden; dit
contact is tot stand gekomen door bemiddeling
van de zweedse regering. Het doel van dit contact
is de mogelijkheid te bestuderen een vrede te sluiten. Beide zijden hebben het nut van directe onderhandelingen erkend."
Dag revolutie in Finland. Dag roemrijke sovjetregering van Kuusinen! Stalin erkent het nut van
onderhandelen met de contra-revolutie.
Eerst heeft hij het in Finland geprobeerd op de
wijze als in Litauen, Estland en Letland. Toen dat
niet lukte liet hij Rusland door de Finnen aanvallen
en stampte hij de regering-Kuusinen uit de grond.
Nu het zo ook niet gaat, en intussen tienduizenden
een gruwelijke dood zijn gestorven, probeert hij
het weer eens met onderhandelen.
Hitler wil heel graag dat Rusland en Finland vrede
sluiten. Dan zal Rusland beter in staat zijn Duitsland oorlogsmateriaal te leveren. Bovendien: Hitlers vriend Mussolini steunt niet Hitlers vriend Stalin, maar Finland. Dolgraag zou Hitler willen, dat
zijn vrienden de vrienden van zijn vrienden zijn,
maar dan moet Stalin eerst in Finland ophouden.
Het is duidelijk, dat wanneer Hitler voor vrede tussen Rusland en Finland is, Chamberlain er voor is,
dat zij hun oorlog voortzetten. Dat Stalin en Hitler
vriendschap hebben gesloten, is al erg genoeg;
Mussolini moet alsjeblieft niet „der Dritte im Bun-

de" worden. Beter is het hem naar de engelsfranse kant te troggelen, zoals men ook na 1914
Italië van Duitsland heeft losgemaakt.
Nu is bekend geworden, dat Stalin op 22 Februari
— 14 dagen vóórdat Zweden bemiddelde -- aan
Chamberlain had verzocht, aan Finland mede te
delen, op welke voorwaarden Rusland wel vrede
zou willen sluiten. Na het bovenstaande is het
duidelijk, waarom Chamberlain van München fier
geweigerd heeft. Ook met het oog op een engelsrussische botsing om de wille van de russische
oliegebieden bij de Kaukasus, is het voor Engeland
veel voordeliger wanneer Rusland maar door blijft
vechten.
Maar Chamberlain was nu op de hoogte van Stalins vredesplannen en hij begreep, dat deze wel
een andere loopjongen zou vinden om ze naar
Helsinki over te brengen. En ziet wat er nu gebeurt. Van het ogenblik af, dat Chamberlain vreest,
dat Finland, zwichtend voor de overmacht, aan
Rusland zal toegeven, begint het grootste engelse
dagblad, de Times, zo vaak de spreekbuis der
britse regering, een vurige campagne in te zetten
voor steun aan het heldhaftige, democratische,
door de russische beer belaagde Finland. Als die
campagne een veertien dagen haar werk heeft gedaan, verklaart Chamberlain in het parlement, dat
Finland alle hulp zal krijgen, die het wenst en voor
zover Engeland die kan geven, als het er maar om
vraagt. Misschien kan men Finland op die wijze
ertoe bewegen de oorlog voort te zetten. En in
ieder geval komt het er sterker door te staan bij
de onderhandelingen met Rusland.
Intussen vliegt Von Ribbentrop naar Mussolini, die
Finland heeft gesteund en aan de geallieerden oorlogstuig levert, maar die tot dusverre weinig of
niets heeft gedaan om Hitler te helpen. Het ogenblik is gunstig voor de duitse minister van buitenlandse zaken. Als Rusland vrede sluit is één
belemmering voor een duits-italiaans-russische samenwerking opgeheven. Bovendien heeft Mussolini spul met Chamberlain, die zijn schepen met
duitse kolen vasthoudt en zelf de hokkebaas van
Italië wil worden. Dat moet onverwijld worden
uitgebuit. Chamberlain heeft dat natuurlijk best
door en geeft de italiaanse schepen, die in engelse
havens werden vastgehouden, verlof om naar Italië
te gaan. Maar — zo laat hij Mussolini weten dit zijn dan ook de laatste. Je zult mijn vriend
worden en daarom dwing ik je maar vast mijn
klant te zijn, terwijl ik zal weten te verhinderen,
dat je duitse vriend je de vriendendienst kan be-

wijzen, die ik je zo graag wil betonen, n.l. kolen
leveren. Kan Duitsland geen kolen meer leveren,
dan is de duitse vriendschap voor Italië idem zoveel
minder waard.
Zo denken en zo doen de heren. Zij noemen het
politiek. Hebt gij - - onnozele lezer • - u in uw
vriendschappen wel eens door zulke gedachten
laten leiden? Gij zoudt u schamen? Pas op, beledig
geen „volks"-groep!
Naar het schijnt heeft Von Ribbentrop te Rome
niet veel succes gehad. Mussolini acht het ogenblik
nog niet gekomen om te kiezen. Chamberlain heeft
ook nog een kans.
(Het bovenstaande werd geschreven op Dinsdagavond
12 Maart. Wij lazen toen in Het Volksdagblad: „De britsfranse pers-muskieten hebben aanvankelijk de Sovjet-Unie
allerlei eisen tot annexatie van finse gebieden toegedicht."
Het blad sprak nog van een oproep van „de president van
de finse volksregering" Otto Kuusinen aan het finse volk
om de wit-gardisten in de steek te laten. Op Vrijdag 8 Maart
'had dezelfde scribent P. de Groot in het stalinistische
blad geschreven, dat de Sovjet-Unie geen duimbreed grond
van de finse volksrepubliek zou annexeren. Doch heden,
Woensdagochtend, verschijnt het blad met grote koppen:
„Vrede te Moskou gesloten. Oorlog in Finland met overwinning der Sovjet-Unie geëindigd. Helsinki capituleerde.
Een zware nederlaag voor de brits-franse oorlogsdrijvers.
De krachten van de vrede overwinnen." Het blad moet dan
melden, dat de gehele Karelische Landengte met inbegrip
van Viborg, een aantal andere steden, eilanden en schiereilanden door de Stalin-Unie worden geannexeerd.
Terwijl het finse proletariaat werd opgeroepen, met de witgardisten te breken, sloten Stalin-Molotof over het hoofd
van de finse arbeiders heen vrede met de wit-gardisten en
zetten zij de kwasijvolksregering weer aan de dijk. Welke
gevolgen deze vrede zal hebben voor het binnenlandse
regime in Finland, zo schrijft het stalinistische orgaan te
Amsterdam, is nog niet te overzien. „Het finse volk zal
zich op vreedzame wijze kunnen beraden over de weg, die
in de toekomst in de binnenlandse politiek zal worden
ingeslagen. En dit moet dan gaan in
„democratische
richting"!
Nu de Stalin-Unie de begeerde gebieden heeft, is de proletarische revolutie, is de volksregering en zijn sovjets voor
de finse arbeiders overbodig. Zij moeten nu weer democraten worden, terwijl zij aan de wit-gardisten worden overgeleverd!)

HITLER, „CHRISTEN-SOCIALIST"
Ik ben atheïstisch opgevoed. Mijn ouders hebben
mij niet laten dopen, nooit naar de kerk gestuurd
en ik ben opgegroeid als een heiden. In mijn jongelingsjaren heb ik mij vaak afgevraagd, of het
mogelijk kon zijn, dat al die millioenen gelovigen
het bij het verkeerde eind zouden hebben. Ik heb
lectuur gelezen van orthodoxen en modernen,
debatvergaderingen gevolgd, theosofische boeken
en de beginselen der christen-anarchisten bestudeerd. Maar ik ben een heiden gebleven.
Hoe is het mogelijk, dat ik alleen mij waarschijnlijk meer erger aan Godslastering dan alle christenen van Nederland tezamen? Ja ik erger mij aan
de Godslastering, waaraan voor mijn gevoel juist
de christenen zich schuldig maken.
Het lijkt vreemd, dat iemand zich aan Godslastering kan ergeren, die niet in Gods bestaan gelooft.
Maar God bestaat natuurlijk wel, al is hij er alleen
maar in de hoofden der mensen. Hun daden
worden er door beïnvloed, bepaald. In zoverre bestaat hij dus, als idee, als beginsel is hij niet weg
te redeneren. Of hij daarnaast ook objectief bestaat, is betrekkelijk bijzaak.
Nu heb ik met mijn heidense opvoeding en als
kind van een vroeger oprecht vrome moeder altijd
begrepen, dat voor de gelovigen God het hoogste,
het verhevendste, het goede, het heilige was. Maar
wanneer ik dominees en pastoors door de radio
hoor, dan erger ik mij vaak over de wijze waarop
zij omspringen met wat voor hen toch het hoogste
zijn moest. En zo heb ik mij geërgerd toen ik het
verslag van de rede las, die de christelijke Keer
Adolf Hitler Zondag j.l. te Berlijn heeft gehouden.
Op deze plaats is er vroeger al op gewezen, dat de
redevoeringen van Hitler steeds godsdienstiger en
„anti-kapitalistischer" werden. Dat bleek ook nu.
De christen Hitler spreekt:
Voor de eerste maal treedt het gehele duitse volk voor het
aangezicht van de Almachtige, om Hem te bidden zijn strijd
om het bestaan te zegenen.

Wat moet God nu zegenen? De gruwelen in Polen?
Het torpederen van schepen? Dat hoort allemaal
bij die strijd om het bestaan. Heeft God de wereld
zo ingericht, dat onder Zijn zegen Zijn kinderen
anderen moeten vermoorden om zelf te bestaan?
De heer Hitler spreekt:
Door hun levensoffer maken de soldaten het leven der
overigen en daarmede der nakomende wereld mogelijk en
veilig. De soldaat treedt derhalve in de uren, waarin de Voorzienigheid de waarde der volkeren afweegt, voor het Godsgericht van de Almachtige.

Dus moet de Voorzienigheid de waarde der volkeren eerst in de broedermoord van christenen onder
elkander a f w e g e n om ze te kennen? Weet de
Voorzienigheid dat bij voorbaat niet? En zegt de
Voorzienigheid dus: ze moeten eerst maar eens
laten zien wie het beste kan moorden en branden,
wie de gemeenste gifgassen en brandbommen
heeft, en wie het wint zal ik uitverkiezen?
Welk een gruwzame opvatting over de christelijke
God! En toch denken in de grond der zaak de officiële christenen over hun God allen in deze zelfde
stijl. Zij smeken God om vrede, maken zich klaar
voor oorlog en als zij oorlog gaan voeren, onder
vervolging dergenen, die weigeren mee te doen,
dan komt het zalvend over hun lippen: Het is
Gods wil en smeken zij hem om de ondergang van
hun vijanden, hun medemensen, hun geloofsgenoten.
Ook nu keerde Hitler zich op zijn manier tegen het
kapitalisme:
Als voormalig soldaat van de grote oorlog heb ik tot de
Voorzienigheid één enkele deemoedige bede te richten:
moge Zij ons allen de genade deelachtig doen worden het
laatste hoofdstuk van de grote volkerenworsteling voor ons
duitse volk in ere af te sluiten. Onze belijdenis op deze dag
zij derhalve de plechtige eed: de door de kapitalistische
machthebbers van Frankrijk en Engeland het groot Duitse
Rijk opgedrongen oorlog moet tot de roemrijkste overwinning van de duitse geschiedenis worden.

DE ONDERWIJZER
Een werkloos onderwijzer schrijft in BellamyNieuws:
Wat ben ik nu eigenlijk, een werkloze kwekeling met acte
of een werkloze onderwijzer? Na mijn slagen, o blijdschap

voor mij en mijn ouders, was ik feitelijk eerst werkloos
onderwijzer. Toen kreeg ik een baan als kwekeling, tijdelijk,
wel te verstaan, voor een collega, die ziek was geworden.
Hu is die jongen weer beter en ik lig er uit. Natuurlijk: de
een z'n dood is de ander zijn brood!
Ik heb met plezier mijn werk voor de klas gedaan,
veertig kinderen onderwezen gedurende vijf uren per dag,
dan hun werk nagezien, zodat mij slechts weinige uren
restten voor verdere studie. En dat alles voor dertig gulden
per maand
Enfin, ik werkte. Ik was een deel van het legertje, dat
het onderwijs van de Nederlandse Natie helpt redden voor
een fooitje: hoeveel scholen zouden hun onderwijs kunnen
geven zoals het behoort, iwanneer de kwekelingen met acte
(met actes) eens weigerden te werken beneden het officiële salarispeil?
Maar
ik ben een werkloze kwekeling! Zelfs voor een
krats mag ik niet meer werken. Mij heeft men niet meer
nodig. Het is wel goddeloos misschien, maar soms zit ik
te verlangen, dat er weer eens iemand ziek wordt. Desnoods maar een paar .weken: dat is dan weer een vijftien
pop, waardoor ik -dan enige weken er van verschoond blijf
mijn moeder om zakgeld te vragen. Zo slecht maakt een
wanhopige situatie een mens

Ja, als de onderwijzers eens hadden geweigerd
onder het loon te werken. Dat zou heel wat beter
zijn geweest!
GOOCHELEN MET GOUD
De vorige week - - maar de ruimte liet niet toe,
er toen over te schrijven — heeft de Tweede Kamer
de „herwaardering van de goudvoorraad" van de
Nederlandse Bank goedgekeurd. Daardoor werden
plotseling 221 millioen guldens te voorschijn getoverd. Waar komen die 221 millioen vandaan?
En als de staat deze winst maakt, wie lijdt dan het
verlies? Om dit te doen begrijpen, moeten wij ons
even bezig houden met de geschiedenis van het
geld en het geldwezen.
Zodra in de historische tijden de stam niet ten volle
in alle eigen behoeften kan voorzien en anderzijds
een hoeveelheid goederen voortbrengt, waarvan
wel wat gemist kan worden, ontstaat er ruil. Men
ruilt wat men kan missen tegen wat men graag
hebben wil. Men ruilt koopwaar tegen koopwaar.
Langzamerhand komt uit voor de hand liggende
behoeften een derde koopwaar naar voren, die
dienst doet bij iedere ruil. In Japan was het rijst,
in Midden-China thee, aan de Hudsonbaai pelterijen, in Midden-Afrika katoenen stoffen of zoutstaven. In vele streken was het oudste ruilmiddel
huiden of vee. Als de Batavieren aan de Romeinen
huiden en vee moesten leveren, dan betekent dit
dat zij oorlogsschatting, of, wat naar oorsprong
hetzelfde is, belasting moesten betalen. Op den
duur werd goud het ruilmiddel bij uitstek. Het
heeft een hoge waarde bij klein gewicht, het bederft niet en heeft nog meer eigenschappen, die
het bij uitstek geschikt maken tot ruilmiddel. Men
betaalde oudtijds met een klomje goud. Dit moest
dan gewogen worden. Men kraste het gewicht er
wel in. Maar oneerlijke lieden haalden er wat goud
af en lieten het oude gewicht staan. Zo ontstond
de behoefte aan de gouden munt van bepaalde
vorm en afmetingen. Het „snijden" van de munt,
waarbij er eenvoudig stukken af werden gehaald,
kwam vroeger veel voor. Ook brachten vorsten
vaak munten in omloop, die niet van zuiver goud
waren gemaakt of beneden het gewicht bleven.
Onder de „privilegiën", welke de burgers der vrije
steden van de vorsten verlangden, kwam telkens
weer de eis voor, dat de munt niet vervalst mocht
worden en een dier vorsten staat in de geschiedenis bekend als „de valse munter".
De gouden munt is altijd aan goud evenveel waard
als zij vertegenwoordigt. Aan een gouden tientje
„zit voor tien gulden goud". Iedereen kan of althans 'kon ook aan de Rijksmunt gouden tientjes
laten slaan als hij het benodigde goud van de
vereiste samenstelling maar leverde of betaalde. Het
geld heeft zich echter verder ontwikkeld. Bepaalde
banken kregen het recht „bankpapier" uit te geven.
Zij hielden het lastige, zware goud in haar kelders,
in gouden tientjes of in goudstaven en gaven „bankbiljetten" uit. In ons land heeft de 'Nederlandse
Bank het uitsluitende recht, bankpapier uit te geven. Zij liet op een op zichzelf waardeloos vodje
papier drukken: „De Nederlandsche Bank betaalt
aan toonder tien gulden" of „vijf en twintig",
„honderd", „duizend" gulden. Zo'n bankbiljet is
feitelijk een schuldbekentenis van de Bank aan
de houder. Wie een biljet van honderd gulden had,
kon zeggen: Van de gouden tientjes in de kelders
van de Nederlandse Bank zijn er tien van mij. Hij
kon ze te allen tijde halen. Wie 1000 kg. rijst kocht
en met een biljet van ƒ 100.— betaalde, ruilde
feitelijk nog altijd 1000 k.g. rijst tegen ruim 60
gram goud. (Een gouden tientje weegt iets meer
dan 6 gram.)
Nu is het duidelijk, dat de Bank voor geen groter
bedrag aan bankbiljetten zou mogen uitgeven dan
zij tegen goud kan inwisselen. Alle bankpapier
behoort door goud gedekt te zijn. Maar in en na
de oorlog hebben alle regeringen veel meer biljet.ten laten drukken, dan er ooit tegen goud zouden
kunnen worden ingeruild. Zij lieten dus vals geld
drukken. Als de Ned. Bank voor twee maal zo'n
groot bedrag aan bankpapier uitgeeft als zij aan
goud bezit, dan kan zij voor een biljet van tien
gulden geen gouden tientje meer geven, doch
slechts een gouden vijfje. Men zou dan moeten
zeggen: een biljet van „tien gulden" is nog maar
vijf gulden waard. Maar men zegt: Een gouden
vijfje kost tien gulden. Op die wijze „stijgt" dan
de waarde van de goudvoorraad. In waarheid is de
waarde van de papieren gulden gedaald. De franse
papieren frank, die vóór 1914 een waarde had van
47 hollandse centen, is nu niet meer waard dan
3 van die centen. Frankrijk heeft 15 a 16 maal
zoveel papiergeld laten drukken, als het op grond
van de goudvoorraad had mogen doen.
Wanneer het geld in waarde daalt, dan stijgen de
prijzen. Want ten slotte blijft de waarde der goederen gelijk in vergelijking met het goud. Als een
biljet van tien gulden slechts een gouden vijfje
waard is, dan moet ik om iets te kopen wat een
waarde heeft van een gouden tientje, twee briefjes
van tien neerleggen. Ik zeg dan, dat zo iets twintig gulden kost. Maar in goud is het altijd nog
gelijk aan een gouden tientje, waarvan ik eveneens
zeg, dat het nu „twintig gulden waard" is. Een
maaltijd in een parijs arbeidersrestaurant kostte
in 1914 een frank of ± 50 cent nederlands geld.
Naarmate de frank daalde, steeg de prijs tot 2, 5,

10 frank. Maar zolang de gulden een goudgulden
was, bleef het in nederlands geld altijd ongeveer
twee kwartjes. Toen de frank op een kwartje stond,
was de prijs twee frank; toen de frank tot een dubbeltje was gezakt, betaalde men 5 frank en toen
de maaltijd 10 frank kostte, stond de frank op 5
cent.
Voor Nederlanders, die feitelijk met goud betaalden, bleef de prijs gelijk. Maar welk een stijging
van prijzen voor de Fransen, wier Ionen zich slechts
langzaam daarbij konden aanpassen!
De winsten der regeringen door het drukken van
niet door goud gedekt en dus vals bankpapier,
winsten die zij behoeven om oorlog en militarisme
te betalen, worden door het volk betaald door stijging der prijzen. Het is een verkapte vorm van
belasting en onteigening.
Zoals door vervalsing der munt alle prijzen stijgen, stijgt ook de prijs van het goud. De Ned. Bank
heeft een grote goudvoorraad. Tot dusverre had
zij voor ieder gouden tientje een waarde van
ƒ 10.— geboekt. Nu boekt zij ze voor ongeveer
ƒ 13.—. Zo maakt zij, door de prijsstijging van het
goud. dus een grote winst, een winst van 221 millioen guldens, 221 millioen vervalste guldens. Zij
maakt die winst door haar schulden niet ten volle
te voldoen, door voor een bankbiljet (schuldbekentenis) van tien gulden niet meer tien goudguldens te betalen, doch slechts ƒ 7.80. Van de verplichting om de volle waarde van het bankbiljet
in goud uit te betalen, had de regering haar reeds
in 1922 ontheven.
Maar wie zijn schulden niet of niet ten volle kan
betalen, is failliet, bankroet.
In de voortgezette uitgifte van minderwaardig-, vervalst papiergeld demonstreert zich inderdaad het
bankroet der staten tengevolge van het militarisme.
De volken betalen het gelag.
HUICHELARIJ
Tegen een Nederlander en een Duitser is vijf jaar
geëist omdat zij met een geheime zender de bevriende mogendheid Duitsland hadden ingelicht
over weers- en bodemgesteldheid, waarvoor de Hollander ƒ 250.— per maand ontving. De benodigdheden waren door de duitse overheid geleverd. Het
is een misdrijf, dat terecht ieders afschuw opwekt.
Maar het behoort tot de dagelijkse en vanzelfsprekende practijk van iedere staat, die zich dan tegelijkertijd het monopolie der justitie heeft aangematigd. Wij menen onlangs zelfs gelezen te hebben, dat personen inlichtingen over schepen verstrekken, opdat zij getorpedeerd zouden kunnen
worden. Wie zo iets doet is een doortrapt schoelje.
En zulke schoeljes worden gekweekt, tot hun verachtelijke misdaden aangezet, beschermd en in het
leven gehouden door alle staten. Groot is de verontwaardiging over zulke misdadigers als zij worden betrapt. Maar met hun broodheren onderhoudt
men vriendschappelijke betrekkingen, drinkt men
champagne en drukt ze de hand. Wat zouden ze
ook moeten zeggen? Zij hebben elkaar immers
niets te verwijten? Het domme volk, dat over de
betrapten verontwaardigd is, ziet tegen de broodheren, de eigenlijke organisatoren van zulke misdaden, hoog op!
De NRCt. is ook hoogt verontwaardigd en wilde
verzwaring van de in de wet tegen spionnage voorziene straffen. Het blad schrijft:
Opnieuw zijn we dezer dagen opgeschrikt door berichten,
dat Nederlanders in voorlopige hechtenis zijn genomen
wegens de verdenking, dat zij zich aan spionnage hebben
schuldig gemaakt. Wij schrijven: opgeschrikt, want door elke
rechtgeaarde Nederlander moet een schok gaan bij het
vernemen van de tijding, dat landgenoten ervan verdacht
kunnen worden, zo eervergeten te zijn, dat zij bereid zijn
weermacht en volk te verraden. Dezulken werpen een smet
op het Nederlanderschap, dat naar ieders besef de hoge
plichten tegenover land en volk symboliseert, welker verzaking, zeker in tijden als deze, strijdig moet worden geacht met de menselijke natuur.
Niet ieder is even tevreden met het lot, dat hem binnen de
landsgrenzen is toegevallen. Velen leven zelfs in grote bekommernis. Doch ver boven de individuele moeilijkheden
uit gaat de lotsverbondenheid van hen, die, saamgebonden
door taal, cultuur, afstamming en historie, het nederlandse
volk vormen. De noodzaak, de hoge goederen, welke in ons
zelfstandige nationale bestaan besloten liggen, tot het uiterste te verdedigen en te beschermen, moet zo diep in ieders
besef verankerd zijn, dat het onbegrijpelijk voorkomt, hoe
er ook maar iemand in deze gemeenschap te vinden is, die
aan de paraatheid van ons volk op afschuwwekkende wijze
afbreuk wenst te doen.

Het is prachtig gezegd. En wij zijn het er harfroerend mee eens, dat de door hun nederlanderschap
zo heilig en innig saamgebonden stempelaar en
millionnair niet even tevreden kunnen zijn met het
lot, dat hun binnen de landsgrenzen te beurt valt.
Maar, geachte redactie van de NRCt., is het voor
de rechtgeaarde, niet-eervergeten Nederlander dan
géén bezwaar, wanneer staat en politie zélf spionnen kweken en betalen? Werpt dat géén smet op
uw nederlanderschap?

VOORHEEN EN THANS
L.) Als voorheen de overheid en de werkgevers
hoorden van arbeiders, die georganiseerd waren,
dan werden die geplaatst op de zwarte lijst en zolang en zoveel mogelijk buiten het bedrijf gehouden. Voor hen die georganiseerd zijn in een, de
klassenstrijd strijdende organisatie, geldt dat heden
nog.
Geheel anders staat heden de overheid tegenover
organisaties, die de klassenstrijd nooit hebben aanvaard of deze hebben afgezworen. Het onderstaande lazen wij dezer dagen in Het Volk:
De minister van economische zaken heeft bepaald, dat de
coöperatieve aardappelmeelfabrieken , .Alteveer" te Alteveer, „Wildervank" en omg. te Eexterveensekanaal (Anlo),
„Oostermoer" te Gasselternijeveensemond, „Hollandia" te
Nieuw Buinen, „De Toekomst" te Nieuw Compagnie, „Pekela e.o." te Nieuwe Pekela, „De Woudbloem" te Scharnier,
„Oranje" te Smilde, „De Twee Provinciën" te Stadskanaal,
„Ter Apel en omg." te Ter Apel, „Musselkanaal en omgeving" te Ter Apelkanaal en „Westerwolde" te Veelerveen
verplicht zijn over regelingen van en in verband met de
arbeidsvoorwaarden van de arbeiders, die bij hen werkzaam
zijn of zullen zijn, overleg te plegen met de hoofdbesturen
van de moderne en christelijke landarbeidersbonden en van
de moderne, christelijke en r.k. fabrieksarbeidersbonden.

Zouden de leden der organisaties, die zo in de
gunst staan van de overheid, niet begrijpen, dat ze
met hun strijd voor betere levensvoorwaarden op
de verkeerde weg zijn?
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NSV. OFFICIEEL
GEDRUKTE STUKKEN
Verzonden zijn de volgende gedrukte stukken:
No. 122, beschrijvingsbrief tiende NSV.-congres, in 3 ex.
aan alle organisaties;
No. 123, begeleidend schrijven bij no. 122, aan alle organisaties.
Voorts zijn aan alle organisaties 3 ex. gezonden van de
verzamelde verslagen van Secretaris, Penningmeester, Administrateur De Syndicalist, Brochure-depóthouder, Commissies enz.
SECR.

BOUWVAKKEN
GRONINGEN
Ledenvergadering op Woensdag 20 Maart, aller opkomst gewenst.
Zaterdag 23 Maart, 's avonds 8 uur, gezellige propaganda-vergadering. Vergeet niet om op Zaterdag 16 Maart een bewijs voor deelname te nemen.
N. Middel, Secr.

HALFWEG
OPGELET!! Het adres van ons secretariaat is thans:
ST. v. d. KIEFT, Domineeslaan 7, Halfweg. Ter
voorkoming van vertraging wordt ieder verzocht,
hiervan goede nota te nemen.

JEUGDBEWEGING
AMSTERDAM
OJP. Haarlemmerpoort. Van 11 Maart af is deze
sectie overgeplaatst van De Boog naar Haarlemmer
Houttuinen 141. Daar wij nu de beschikking hebben over een eigen gelegenheid, zijn de avonden
voor de kinderen voorlopig als volgt vastgesteld:
Maandag van 7 tot 8.30 uur de Standengroep; Dinsdag van 7 tot 8.30 uur voor jongens, figuurzagen
en tekenen; Woensdag van 7 tot 8.30 u u r taepdansen. Kameraden, wanneer u kinderen hebt, stuurt
ze naar ons toe wanneer zij idee hebben. De contributie is: l kind 7 cent, 2 kinderen uit één gezin
12 cent, 3 kinderen uit één gezin 15 cent. Als officiële opening zal op Dinsdag 19 Maart een filmavond gegeven worden met enige leuke kinderfilms. Ook zullen er door de Standengroep verschillende standen uitgevoerd worden, daar er ook een
toneel gebouwd is. Dus kameraden, helpt allen
mee aan de uitbouw van de OJP.
Corr.

METAAL-NIJVERHEID
LANDELIJKE FEDERATIE
Er wordt nu geschamperd over de kolossale verbetering, die in de gezinnen van de werkende metaalbewerkers is gekomen, doordat Zaterdag j.l.
de duurtetoeslag over Januari en Februari werd
uitbetaald. Er kwamen arbeiders bij ons, die vol
waardering het door hen geïncasseerde bedrag van
zeven dubbeltjes toonden en er bij vertelden, werkelijk niet te weten, wat ze het eerste hiervan zouden betalen.
Of ze de bakker, de slager of de melkboer het
eerste ervan zouden voldoen.dan wel dat ze moeder
de vrouw maar zouden zeggen, dat het maar gebruikt moest worden om de steeds uitgestelde aankoop van schoenen of kleeding nu eindelijk maar
eens te doen.
Zo leeft de galgenhumor dan tenminste nog onder
diegenen, waarmede wij spraken; wij menen dat
dit op het ogenblik vrijwel de situatie in de meeste
bedrijven tekent.
Over de gehele linie is groot en klein, jong en oud
het er over eens, dat het nu uitbetaalde bedrag in
geen enkele verhouding staat tot de werkelijke
duurte. Trouwens de cijfers wijzen dat uit. De toeslag moet n.l. maximaal als 2j/£ pet. van het uurloon worden beschouwd. Dit is nog minder dan
2J^ pet. van het uurinkomen. En dat wordt dan
na twee maanden uitbetaald over een tijd waarin
de werkelijke stijging meer dan drie maal 7.y2 pet.
bedroeg.
Het is dus geen wonder, dat de arbeiders, die nu
enkele dubbeltjes extra ontvangen, er de draak
mee steken en het beschouwen als een satire. Nu
willen we direct toegeven, dat er natuurlijk ook
heel wat zijn, die meer dan enkele dubbeltjes hebben gekregen. Dat zijn de mensen, die de volle
twee maanden hebben gewerkt en die dus nu ook
het volle profijt van de toeslag hebben. Maar ook
zij zullen toch constateren, dat ze op deze wijze
weinig aan duuretoeslag hebben en dat ze, goed
bezien, er heel wat op interen.
Men kan nu twee dingen doen.
Een daarvan is, met b.v. de heer Sickesz, de geestelijke vader van de Quo Vadis-plannen, zich op
het standpunt stellen, dat een ieder in deze tijd
offers heeft te brengen en dat het daarom niet

meer dan logisch is, dat niet het gehele nadeel
wat de arbeiders van de prijsstijging ondervinden,
door loonsverhoging wordt vergoed.
Het andere is, dat men zoals wij, zich op het standpunt stelt, dat zo er al oorlog of mobilisatie zijn
moet, deze in geen geval gevoerd mag worden
ten koste van de arbeiders, maar dat het kapitalisme, in welks belang deze oorlog wordt gevoerd,
dan ook maar geheel de kosten moet dragen.
Met andere woorden, dat niet iedereen, maar juist
alléén diegenen die ervan profiteren, voor deze oorlog en mobilisatie hebben te offeren. Vanzelfsprekend doen wij hiermede geen principiële uitspraak
en mag men hieruit niet afleiden dat wij geen
bezwaar tegen oorlog etc. zouden hebben, wanneer de bezittende klasse deze maar betaalde. Natuurlijk blijven wij van mening, dat de oorlog een
der sprekendste bewijzen is van de misdadigheid
van het kapitalisme en dat daarom de arbeidersklasse als eerste taak heeft het kapitalisme te vernietigen.
Maar zolang men daartoe niet in staat is, en het
misschien wel mogelijk is te voorkomen, dat de
nadelen van deze oorlog uitsluitend op de arbeiders worden afgewenteld, zolang staan wij aan de
zijde van hen, die hiernaar streven, zonder daarbij
echter ons einddoel uit het oog te verliezen.
In geen geval zullen wij ons echter kunnen verenigen met de uitspraak die de moderne bestuurders in De Metaalbewerker van 9 Maart j.l. doen,
n.l. dat er nu een niet te miskennen voordeel zou
zijn bereikt, dat aan duizenden gezinnen ten goede
zal komen.
Naar onze mening is er tot op heden alleen bereikt, dat het nadeel, de achteruitgang, die alle gezinnen heeft getroffen, voor een gedeelte heeft
kunnen verminderen, maar dat het overgrote gedeelte sedert September j.l. een geweldige achteruitgang heeft doorgemaakt.
En dat in een tijd, dat de patroons ongetwijfeld
goede tijden beleven. Aandeelhouders en beursspeculanten hadden reeds gelegenheid hun oorlogswinsten te incfsseren en verheugen zich op
nog meer.
Zouden de arbeiders, uit wier zweed en bloed deze
winsten moeten komen, zich dan maar bij deze
kleine tegemoetkoming neerleggen? Naar onze
mening in genen dele. Meer dan ooit moet naar
actie en agitatie worden gestreefd. Wanneer straks
de financiële uitkomsten van de overige metaalbedrijven bekend worden, zal dit voor hen een
reden te meer zijn, om verbeteringen te eisen.
Reeds bij voorbaat durven wij te zeggen, dat zij
daarbij van de samenwerkende organisaties geen
hulp en steun meer hebben te verwachten. De lankmoedige houding in de afgelopen onderhandelingen bewijst dit voldoende. Evenzo het feit, dat men
van oordeel is, dat al is niet alles bereikt wat men
wilde, toch van voordeel gesproken mag worden.
Wil er inderdaad uit deze situatie voordeel voor de
arbeiders ontstaan, dan zal er meer strijdbereidheid onder hen moeten groeien. Daaraan te werken is de taak van ieder syndicalist. Werkt hiertoe
met ons blad. Werft leden voor onze Federatie.
Waar een wil is, daar is een weg!
Aan de afdelingssecretarissen. Dezer dagen verzonden wij aan alle adressen een circulaire, die
uw volle aandacht zeker waard is. Indien gij die
wel hebt ontvangen, maar niet hebt gelezen, wacht
dan niet langer, maar doet het onmiddellijk. Mocht
gij niets hebben ontvangen, stelt u dan onmiddellijk met ons in verbinding.
Aan de penningmeesters verzoeken wij er aan te
willen denken, als steeds vóór de 10e van elke
maand af te rekenen en te zorgen dat dan de contributie-staten in ons bezit zijn.
Op Zaterdag 16 Maart moet het zegel op het llde
vakje worden geplakt. Ofschoon wij bijna iedere
week er op wijzen, dat het ook uw eigen belang
is om regelmatig en op tijd te betalen, zijn er toch
weer altijd van die zonderlingen, die hieraan geen
aandacht schenken vóór het te laat is. Dat is met
recht het paard achter de wagen spannen en in
de meeste gevallen laat men het dan aan de bestuurders over om te zorgen, dat groter onheil
voorkomen wordt.
Onnodig te zeggen, dat dit niet getuigt van kameraadschap en plichtsgevoel. Zaken, die bij ons toch
op de eerste plaats 'behoorden te komen. Laten we
daarin dus veel en spoedig verbetering brengen.
HENGELO
De moderne bond. De afdeling Hengelo van de
moderne bond van metaalbewerkers had een
ledenvergadering uitgeschreven, om de grote overwinning, die men behaald had en de betekenis
daarvan voor de verdere strijd, die men wilde strijden, duidelijk te maken. Twee procent had men
weer door harde en onvermoeide strijd aan het
kapitalisme ontnomen, éénheid moest er zijn, en
dan alleen kon men tegen het machtige kapitalisme ten strijde gaan. Weg dus met de dictators,
weg met de communisten, weg met allen die het
niet eens zijn met de strijdwijze der moderne beweging. Alleen door eensgezinheid kan men het
kapitalisme brokstukken, zoals de twee procent,
afnemen. Versterk dus de moderne vakbeweging.
Toen de voorvechter van deze strijdorganisatie zo
ongeveer deze woorden had gesproken tot zijn
medestrijders, werd noch geapplaudiseerd, noch
de Internationale, noch het Wilhelmus gezongen.
Men zweeg in alle talen, totdat eindelijk het bewustzijn bij de leden was teruggekomen en men
begreep op welk een dictatoriale manier hun herders waren opgetreden. Nog klonk hun de scherpe
toon in de oren, weg met de communisten, leve
de democratie en hier hadden de democratische
herders hun schapen op een communistische manier de muilkorf opgezet. Dat de grote overwinning van 2 procent een strijdlied waard was, daar
waren ze het allen over eens, zodat men besloot
voor het ter ruste gaan, thuis in intieme kring de
2 procent te herdenken en het Wilhelmus te zingen.
Maar de manier, waarop men deze overwinning
had behaald, daarover liepen de meningen toch
niet parallel met die van de moderne leiders, zodat
van alle zijden geprotesteerd werd, dat men deze
strijd had gestreden zonder de leden daarover te
onderhouden. De strijd was dus gestreden, de overwinning behaald, zonder dat de leden wisten, dat
er strijd geleverd was, zodat een der leden opmerkte: „Van het moderne front niets te melden."

Verschillenden moeten dan ook als lid bedankt
hebben. Men spreekt zelfs van 25, omreden men
het niet eens was met een dergelijke handelwijze.
We zouden een vraag willen doen aan hen, die
volgens hun libertaire denkwijze in onze organisatie behoren. Is het nog niet genoeg, moet ge
nog langer gehoond worden door de moderne bestuurders, die u openlijk toeschreeuwen: Eruit, gij
behoort niet in de moderne organisatie!? Toont
persoonlijkheid en doet wat velen hebben gedaan:
bedankt voor deze beweging. Geeft u op als lid
van onze afdeling. Wij wachten op u.
Filmavond. Voor het laatst willen we onze leden
opwekken, deze avond te bezoeken en huisgenoten
mede te brengen. We ontvingen het program van
wat deze avond gegeven zal worden en we zijn
overtuigd, dat allen zeer voldaan zullen zijn. We
verwachten dus Zaterdag 16 Maart allen vóór 8 uur
in het Geheelonthouders Koffiehuis.
IJMUIDEN
Controle. Ondergetekenden verklaren, dat zij de
boeken en bescheiden van de penningmeester,
kam. A. Schouten, nagezien en in orde bevonden
hebben.
A. Meester, C Kelder.

TRANSPORTBEDRIJF
LANDELIJKE FEDERATIE
Van het gemeentebestuur van Amsterdam ontving
ons bestuur afschrift van een circulaire, gericht aan
de werkgevers te Amsterdam, met verzoek deze
in ons vakblad op te nemen. Zij luidt als volgt:
Amsterdam, Maart 1940.
L.S.
Gelijk u waarschijnlijk reeds bekend is, bestaat
reeds sinds lang de mogelijkheid, dat werkgevers,
die tijdelijk voor hun personeel geen voldoende
v/erkgelegenheid hebben, in de kosten van een
wachtgeldregeling, welke zij voor dat personeel
in het leven mochten willen roepen, van overheidswege een geldelijke bijdrage wordt verstrekt, in
den regel bedragende 50% van de uitgekeerde
wachtgelden.
In de laatste jaren werd te Amsterdam slechts nu
en dan door enkele ondernemingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Door de plotseling
sterk verminderde werkgelegenheid in het havenbedrijf tengevolge van de in September j.l. ingetreden oorlogsomstandigheden, is een aantal ondernemingen in dat bedrijf er thans toe overgegaan, voor haar personeel een wachtgeldregeling
in te voeren.
Het komt ons echter voor, dat het instituut der
wachtgeldregelingen zooveel goede eigenschappen
bezit, dat het verdient op veel ruimer schaal dan
tot dusverre het geval was, te worden toegepast.
Wij achten het waarschijnlijk, dat slechts door onbekendheid met die goede eigenschappen vele
werkgevers, wier ondernemingen zich daartoe goed
zouden leenen, tot heden niet tot invoering van
een wachtgeldregeling zijn overgegaan.
Het schijnt ons daarom dienstig voor deze aangelegenheid een oogenblik Uw aandacht te vragen.
Hoewel gelukkig tijdelijke vermindering van werkgelegenheid in een bedrijf niet steeds er toe leidt,
dat een deel van het personeel ontslagen wordt,
kan echter de bedrijfsslapte wel zoolang duren en
zulk een omvang aannemen, dat het den werkgever financieel te bezwaarlijk wordt, zijn geheele
personeel in dienst te houden. Nochtans komt het
niet zelden voor, dat het onvermijdelijk geworden
ontslag van personeel voor den duurzamen bloei
der onderneming ongewenscht is, omdat de economische omstandigheden zich soms plotseling in
gunstigen zin wijzigen en alsdan het ontslagen personeel, dat men gaarne weer te werk zou willen
stellen, elders werk heeft gevonden. Kansen, welke
men zou hebben kunnen aangrijpen, indien maar
het noodige geroutineerde personeel onmiddellijk
beschikbaar ware geweest, moet men zich dan
laten ontglippen.
Een van de belangrijkste doeleinden van het instituut der wachtgeldregelingen is te verhinderen, dat
de werklieden, die bij een bepaalde onderneming
geregeld werk vinden, in tijden van bedrijfsslapte
voor die onderneming verloren gaan. Aangezien
hier een voornaam bedrijfsbelang gediend wordt,
spreekt het vanzelf, dat de werkgever zich in dezen
een offer moet getroosten. In den regel draagt hij
50% van het wachtgeld, doch in 'bepaalde gevallen, waarin de ondernemer op deze wijze relatief
te zwaar zou worden -belast, kan een voordeeliger
regeling worden getroffen.
Naast dit zakelijke belang voor den ondernemer,
dient de werkgever, die een wachtgeldregeling in
het leven roept, ook het belang van zijn personeel,
hetwelk immers er ten zeerste mee gebaat is, dat
de band met de onderneming bewaard blijft. Wij
twijfelen niet, of vele werkgevers, zoo niet allen,
zullen hierin een zeer aantrekkelijken kant der
wachtgeldregeling zien, omdat zij toch zich bewust
er van zijn, dat zij bij hun beleid als werkgever
niet alleen hun eigen belang en dat hunner onderneming, doch ook de economische en sociale belangen van hun personeel in het oog behooren te
houden. De saamhoorigheid van het personeel onderling en van het personeel met de onderneming
wordt bovendien door een wachtgeldregeling versterkt, omdat deze de mogelijkheid schept, den
beschikbaren arbeid over het geheele personeel
min of meer gelijkmatig te verdeelen, waardoor
niet enkelen hun betrekking behoeven te verliezen
en alleen alle nadeelen van de verminderde werkgelegenheid ondergaan, maar allen gezamenlijk de
lasten dragen.
Ten aanzien van den socialen kant van het werkloosheidsvraagstuk is het genoegzaam bekend welke gevaren de werkloosheid, zoowel voor de bevolking in het algemeen als voor de loontrekkenden
in het bijzonder, inhouden, zoodat het niet noodig
is daarover uit te weiden. Het feit, dat de wachtgeldregelingen mede ertoe bijdragen deze gevaren
te beteugelen, levert een zoodanig algemeen belang op, dat steun der overheid aan dergelijke
regelingen daardoor gerechtvaardigd is.
Het zou ons College verheugen, als deze uiteenzetting bij U de overtuiging mocht hebben gevestigd, dat het instituut der wachtgeldregelingen
zegenrijk kan werken en zeker meer toepassing
verdient dan het tot dusverre heeft gevonden. Hierbij denken wij niet alleen aan de tegenwoordige

tijdsomstandigheden, doch ook aan normale tijden, wijl de omvangrijke werkloosheid tengevolge
van seizoeninvloeden, conjunctuurverschijnselen en
wijzigingen der economische structuur, tegenwoordig een vrijwel permanent karakter heeft gekregen.
Mocht U naar aanleiding van deze circulaire gronden vinden de invoering van een wachtgeldregeling
voor Uw onderneming in overweging te nemen,
dan gelieve U er rekening mede te houden, dat
in het algemeen als voorwaarde is gesteld, dat in
de onderneming ten minste 25 bedienden en/of
arbeiders werkzaam zijn en dat de wachtgeldregeling zooveel mogelijk moet worden samengesteld
in overleg met hetzij een commissie door de bij
de regeling betrokken arbeiders gekozen, hetzij
met de besturen der vakvereenigingen, die met U
of met de Vereeniging, waarbij U als werkgever
is aangesloten, een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten. Van de voorwaarde betreffende het minimum getal van 25 personen, voor
wie een wachtgeldregeling geldt, kan worden afgeweken, indien een vereeniging van werkgevers
haar bemiddeling verleent en de richtige naleving
der wachtgeldregeling garandeert.
Omtrent de maatregelen, welke moeten worden
getroffen om een wachtgeldregeling tot stand te
brengen en subsidie daarvoor te verkrijgen — welke maatregelen echter niemand behoeven af te
schrikken, daar zij een eenvoudig karakter dragen
- zal de afdeeling Arbeidszaken ter Gemeentesecretarie, Raadhuis, O. Z. Voorburgwal, tel. 43130,
toestel 425, gaarne van voorlichting dienen.
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,
VAN LIER, Secretaris.
DE VLUGT.
ROTTERDAM
De actie der havenarbeiders. Door de commissie
van havenarbeiders te Rotterdam is een manifest
verspreid, waarin gewezen wordt op de noodtoestand, die gaat heersen in de gezinnen der havenarbeiders tengevolge van de oorlog. De wachtgeldregeling voldoet niet en er is zelfs voor de zogenaamde bevoorrechten geen behoorlijk loon meer
te verdienen, zegt het manifest.
Degenen die echter gebaat zijn met de wachtgeldregeling
in haar huidige vorm, zijn de havenbaronnen, die meestal
inplaats van aan de wachtgeldregeling mede te betalen,
daarvan voordeel trekken, door Rijk en Gemeente hun
vertoning te laten betalen.

Hiertegen wensen de havenarbeiders stelling te
nemen en dienaangaande merkt het manifest op:
Wij dienen deze heren duidelijk te maken, dat het met het
geduld der havenarbeiders afloopt en dat wij niet langer
met ons laten sollen. Om dit te tonen moeten wij in de
eerste plaats een eendracht smeden, zonder elkaar te bespiegelen over politiek, godsdienst enz.; aan onze bestaansstrijd dienen wij onze uitsluitende aandacht te besteden.

De actie zal gevoerd worden buiten de vakbonden
om, want:
De bondsbestuurders zijn de bliksemafleiders van de strijd
der arbeiders, immers deze hebben zich met de havenkapitalisten verbonden om vooral in deze oorlogstijd voor
rust en vrede in het bedrijf te zorgen. Die nemen een nog
vijandiger houding aan tegen de strijdwillende arbeiders dan
de werkgevers zelve.

Het oordeel is wel wat hard, doch degenen die het
betreft, kunnen Uilenspiegel nazeggen: „Wij hebben het er ook naar gemaakt."
Na er op gewezen te hebben, dat de gelden voor
verbeteringen van de positie der arbeiders benodigd, gemakkelijk gevonden kunnen worden, gezien de beschikbaarstelling van millioenen voor defensie, worden de volgende eisen gesteld:
1. Verhoging der wachtgeldregeling: gehuwden ƒ 21.— per
week; ongehuwden ƒ 14.— per week. Opneming in deze
regeling van alle op en na 1 Augustus 1939 bij de H.A.R.
geregistreerde arbeiders.
2. Loonsverhoging tot ƒ 6.— per dag; (nachtwerk naar
rato).
3. Uitkering van Va van het verdiende loon boven de garantie (wachtgeld) tot ƒ 28.— voor gehuwden en ƒ 18.—
voor ongehuwden per week.
4. Afschaffing van overwerk, naleving van de 48-urige werkweek.
5. Volle bezetting van de ploegen.

De commissie is zich bewust, dat deze eisen nog
niet ingewilligd zullen worden. Integendeel:
Daar zal voor gestreden moeten worden. En hard gestreden!
Met de inzet van onze gehele energie. Met een onwrikbare
wil is ons doel te bereiken.
Wij laten het deze keer niet bij schrijven. Wij nodigen jullie
allen uit tot het bezoeken van een Algemene Vergadering
op Woensdag 20 Maart a.s. in gebouw Odeon, Gouvernestraat, waar diverse commissieleden het woord zullen voeren
en waar de havenarbeiders hun mening naar voren zullen
brengen.

Het manifest besluit:
Houdt de strijdlust gaande die moet leiden tot succesl

Wij sluiten ons bij deze wens aan en hopen dat
bewaarheid wordt wat gezegd is, dat „wij niet
langer met ons laten sollen".
L. S.

VROUWENBEWEGING
GRONINGEN
Het adres van het nieuwe secretariaat is thans: J.
Arends—Jans, Bedumerweg 117a.

PLAATSELIJK NIEUWS
ANTWERPEN
Op welke wijze halen wij de duiten uit de zakken
van Jan Alleman, zó, dat hij niet te kwaad wordt,
en onze behandeling nog als een goede daad beschouwt? Ziedaar het probleem waarmede ministers van financiën zich bezighouden. Er is natuurlijk enig verschil tussen een groep geassocieerde
linke jongens, die zo maar buiten de wet om, hier
of daar wat weghalen, wat het gevaar met zich
brengt om in het staatspensionaat terecht te komen, en de groep heren van de beheerraad ener
Algemene Maatschappij tot exploitatie van dit of
dat, welke de duiten op een andere manier naar
zich toe halen, maar het doel van beiden blijft
toch: Hoe komen wij aan de centen!
Er worden rare sprongen op het slappe touw gemaakt, door de arme om met zijn karig loon of
luttel steungeld rond te komen, en ook door de
grote rovers, welke hun bezit nog willen vergroten!
De ministers dan, komen met de wet in de 'hand
— en dat is macht - - tot je en zeggen: Leen

mij je geld, en als cadeau voor je vaderlandsliefde
krijg je nog 4 pet. interest, welke — maar dat zeggen ze er niet bij — wjj uit de zakken der arbeiders
zullen halen. De rijke wordt door zijn lenen aan
de staat nog rijker, de arme die niets bezit dan
zijn lijf en denkkracht, wordt nog meer slaaf, want
ook zijn kinderen worden verantwoordelijk gesteld
voor
het betalen der intresten der bezitters van
staatsleningspapieren. Tevredenheid is een schone
deugd, zeggen kerkbazen en politieke partijleiders,
en inmiddels heeft hun propaganda voor de nieuwe
staatslening zijn doel bereikt. Enkele milliarden
zijn in de staatskas gekomen, waarmede de leveranciers van directe dood, sabelslepers en hoge
omes weer kunnen worden tevreden gesteld. En
aan het volk wordt de slechte raad gegeven: bezuinigen!
Kan er nog worden bezuinigd in democratische
landen? Ja natuurlijk; als elke vertegenwoordiger
van partij of kerk maar eens bij zichzelf begint.
Laten wij zelf een levensstandaard opmaken, waarmede elk hunner kan leven, en deze ook laten
gelden voor alle anderen. Wij zijn toch allen zonen
of dochters van één volk? Dan mag er ook geen
bevoorrechting bestaan. Wie volgens die standaard
te veel ontvangt, neme men af, wie te weinig ontvangt, geve men bij.
Laat men al vast beginnen met allen, die uit twee,
drie of meer bronnen salaris of pensioen ontvangen van rijks- of gemeentelijke kassen of uit andere instellingen, te normaliseren. Te moeilijk omdat het te
eenvoudig is? Kan ook dat niet
wettelijk worden vastgesteld? Er worden wetten
gemaakt, die zelfs eisen, dat men zijn leven geeft
voor het vaderland. Is het dan zo moeilijk om de
bevoorrechting van de ene vaderlander ten koste
van de andere af te schaffen? Wel neen, maar de
hoog gekropen vaderlanders eisen steeds het volle
pond van de kleine man. De grote heren willen
niet, en daarom zal de proleet zelf de middelen
moeten toepassen, die hem het volle deel op gelijke
welvaart voor allen in den lande verschaffen.
De vredesvogel uit Amerika, Sumner Welles, is
naar het oude Europa gekomen om met de staatsbazen eens te komen spreken. De algemene roep
is, dat ook in de Verenigde Staten de zaken slecht
gaan door die aanhoudende oorlogen in Europa.
Handel en industrie zouden er door lijden, en dat
kunnen de geldmagnaten niet hebben. Nu is het
waar, dat wij syndicalisten erg achterdochtig zijn,
en weinig vertrouwen stellen in deze vrede-liefhebbers. immers, de heren in de Verenigde Staten
lopen hoog op met de heldenmoed der Finnen, die
zulke hoge deugden van opofferingsgeest voor hun
land ten uitvoer brengen, maar
voor hoeveel
millioen hebben dezelfde Amerikanen aan Rusland geleverd? Rusland, de boeman, de beul en
wat nog al niet. En dus steunen die, de Finnen
bewierrokende Amerikanen, practisch de Russen
om hun boos plan ten uitvoer te brengen! Geld
stinkt'niet
Trouwens, Amerika maakt goede
zaakjes met zijn leveranties aan oorlogvoerende
landen. Wij hebben officiële cijfers in ons bezit,
waaruit blijkt dat de uitvoer en verdiensten van
maand tot maand stijgen. Ook de verhoging van
het nationaal inkomen spreekt duidelijke taal:
„Het nationale inkomen in de Ver. Staten is in 1939
naar schatting tot doll. 68.5 milliard gestegen tegen
doll. 64 milliard in 1938, het totaal der persoonlijke
inkomsten tot doll. 69.7 milliard tegen doll. 66.3
milliard in 1938."
Men zal dus willen begrijpen, dat wij moeilijk kunnen geloven in de ware vredesbedoelingen van
Sumner Welles, en veronderstellen, dat het meer
gaat om een regeling te treffen, ter voorkoming
dat het kapitalisme versterkt uit deze oorlogtijd
te voorschijn komt.
Laten de kapitalisten tevreden zijn met de socialisten in de regering, want deze laatsten zijn heel wat
knapper om het volk knollen voor citroenen in
de handen te stoppen! Op 4 Maart 1940 sprak
Spaak in het gemeentehuis van Couillet over de
huidige toestanden. Wie nu dacht, dat deze socialist daar eens de wegen zou aanwijzen om uit de
loonslavernij te geraken of de middelen zou aanprijzen om tot gelijke welvaart voor alle Belgen
te geraken, die heeft zich vergist. Zijn rede kon
door geen kapitalist worden verbeterd. „Wij hebben het leger aanzienlijk versterkt. Het leven van
de natie moet gans gericht zijn op dit versterken
van het leger. De natie moet achter het leger staan
en de grote offers, welke door de veiligheid worden
geëist, moeten door iedereen worden gebracht.
Als men aan de arbeiders vraagt te werken, dan
zeg ik: doet het. En tot slot verdedigde hij de
mobilisatie der werklozen, om de voortbrengers terug aan hun bezigheden te zenden.
Wat dit alles met socialisme te maken heeft, is een
raadsel. Marx kan zich in zijn graf omdraaien!
F. Engels schreef reeds in 1890 over: „de veelsoortige sociale kwakzalvers, die met hun verschillende geneesmiddelen voor alle kwalen en allerhande
lapwerk de maatschappelijke misstanden wilden
opheffen zonder het kapitaal en de winstmakerij
zelfs maar aan te raken."
Nu moest deze oude F. Engels, de vriend van Kar!
Marx, zijn navolgers in de vorm van staatsministers eens aan het werk kunnen zien! En toch:
Proletariërs aller landen verenigt u!
Is men utopist als men weigert zijn leven veil te
hebben ten winste van zijn uitbuiters? Of kan men
het als practisch beschouwen over eigen leven te
willen beschikkenV Op 3 Maart 1940 is de 29-jarige
Willem van R. te Antwerpen door de politie aangehouden en ter beschikking van de krijgsauditeur
gesteld als
vaandelvluchtige. Ze vinden allerlei
namen uit om mensen te beschuldigen, die met
het militarisme niets te maken willen hebben. De
vaderlandsliefde is gedwongen, anders gaat men
de petoet in! Rare liefde.

maals de aandacht op de feestavond van het gemengd koor „Geluk door Vrijheid", in ons eigen
gebouw, Fisherstraat 46 op Zaterdag 16 Maart.
Wij wekken kameraden en geestverwanten op, deze
gezellige avond bij te wonen. Deze culturele organisatie van het SAS. heeft recht op uw steun
en medewerking! De entree is laag gesteld en wel
op 15 et. Medewerking toneel. Aanvang 8 uur. Zegt
het voort!

Wij moeten deze maand 10 nieuwe lezers hebben
voor De Syndicalist. Het kan, en wij doen daarmede een goed werk. Dus: aanpakken.

De VAU. (Boeroestraat) kondigt de uitgave aan
van twee belangrijke boeken, n.l. „Oproep tot Socialisme" van Gustav Landauer en „Bakoenin" van
H. E. Kaminsky. Als eerstvolgende uitgave verschijnt: „Imperialisme zonder masker", bewerkt
door A. van der Plaats en mr. H. van Wijk.

DEN H A A G
Adresverandering Secretariaat SAS. Tot secretaris
van het haagse SAS. is benoemd kam. H. v. d.
Stouwe, Azaleastraat 90. Men gelieve 'hier nota
van te nemen!
Éénjarig bestaan Zangvereniging. Wij vestigen nog-

WORMERVEER-KROMMENIE
Cursusvergadering. Albert de Jong zal op 21 Maart
voor ons spreken over de Internationale Toestand.
Wij geloven niet, dat er één onderwerp is, dat
belangrijker kan zijn dan dit. Heel de pers wordt
dagelijks overstroomd met berichten over deze
toestand. Nochtans weten wij bitter weinig van de
werkelijke toestand af en zeker weten v/ij hetgeen
wij weten moeten niet. Er is een grote kans dat
De Jong ons dat wél vertelt. Daarom dringen wij
er bij onze leden op aan, deze avond niet te veronachtzamen door een kaart- of schaakpartijtje,
maar hem te benutten tot verrijking van hun kennis. Zij zijn dat als arbeider aan zichzelf verplicht.
Deze avond zal rijker aan inhoud zijn dan drie
maanden radioberichten. Wij verwachten u dus 21
Maart in Het Tempelierenhuis, 's avonds om 8 uur.
J. W. V.

DIENSTWEIGERAARS
Te Veenhuizen Rijkswerkinrichting:
John Rooda, 12 mnd., jarig 27 Nov., ontslag 6-4-'40.
P. van Klaveren, 12 mnd., jarig 31 Oct, ontslag 28-8-MO.
Johannes Bakker, 18 mnd., jarig 9 Sept., ontslag 17-10-'40.
Gerrit van Dijk, 18 mnd., jarig 19 Sept., ontslag 13-11-'40.
Klaas Vermanen, 18 mnd., jarig 24 Mei, ontslag 13-11-'40.
K. Rooduin, 18 mnd., jarig l Mei, ontslag 28-2-'41.
M. van Hensbergen, 18 mnd., jarig 28 April, ontslag 22-3-'41.
H. Verkerk, 15 mnd., jarig 10 Sept., ontslag 6-4-'41.
J. Veninga, 18 mnd., jarig 27 December, ontslag 14-4-'41.
D. J. de Smit, 18 mnd., jarig 24 Juli, ontslag l-5-'41.
G. de Voer, 18 mnd., jarig 28 Juni, ontslag 19-8-M1.
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.
G. Verhey, 30 mnd., jarig 28 Mei, ontslag l-3-'42.
Klaas Drent Azn., 30 mnd., jarig 26 Oct, ontslag 22-4-'42.
Klaas Drent Hzn., 30 mnd,, jarig 18 A p r i l , ontslag 22-4-'42.
R. Kamp, 30 mnd.
J. van Maanen, 18 mnd., jarig 28 Nov.
Voorts zitten gevangen:
A. Stammes uit Winkel: H. v. B., Den Haag.
G. Foreman uit Bilthoven: 3e-16e Depöt-Bataljon, Alkmaar.
D. van der Ley uit Valthermond: 4e Comp., Ie Depöt-Bataljon, Veldpost B, Bergen (N.H.)
J. Moes uit Amsterdam: Provoosthuis, Willemsoord, Den
Helder.
Het adres voor de dienstweigeraars te Veenhuizen is: Rijkswerkinrichting, Afd. Dienstweigeraars, Veenhuizen l. 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, IJmuiden Oost.
Toont uw medeleven met de dienstweigeraars door hen
i/eel te schrijven. Met ongeduld wordt door hen naar post
uitgezien.

BERICHTEN:
J. de Haas is vrijgesproken na drie maanden onschuldig
gevangen te hebben gezeten.
Theo Schabbing heeft een toeroep gedaan op de Dienstweigeringswet, evenals T. H. Bitter.
W. P. de Vries uit Alkmaar is wegens verspreiding van
anti-militaristische lectuur in het Huis van Bewaring te 'sHertogenteos opgesloten. Er is drie jaar gevangenisstraf
tegen hem geëist!

OPROEP
Door een aantal in het interneringskamp op Vlieland verblijvende kameraden werd ons dringend
verzocht een oproep voor hen te doen ter verkrijging van wat muziekinstrumenten en muziek.
Die kameraden, die deze mensen een muziekinstrument of wat muziek ter beschikking zouden willen
stellen, gelieven zich daartoe in verbinding te stellen met Gerard Prins, secr. FISN., Van Woustraat
142™, Amsterdam Zuid.

ONS TIENDE CONGRES
Redacteur De Syndicalist
Naar aanleiding van mijn candidatuur als redacteur
zag ik gaarne goede nota genomen van het volgende.
Bij het aanvaarden van deze candidatuur heb ik
tegenover de kameraden, die mij hiertoe aanzochten, nadrukkelijk het voorbehoud gemaakt, dat van
het aanvaarden van een eventuele benoeming alleen sprake kon zijn, indien de afdeling Metaal
Amsterdam - - hetgeen naar de mening van dit
bestuur niet te verwachten is - - er toch in zou
kunnen slagen een eigen secretaris aan te stellen
en indien dan de werkzaamheden van redacteur
en secretaris landelijke federatie in onderling overleg zouden kunnen worden geregeld.
Tot mijn verwondering is van dit tweeledig voorbehoud met geen woord melding gemaakt en ik
zie mij daarom genoodzaakt ter voorkoming van
misverstand hieraan alsnog bekendheid te geven.
Practisch is het dus zo, dat indien in de verhoudingen in de federatie Metaal niet zeer ingrijpende
wijzigingen komen, ondergetekende geen benoeming zal kunnen aanvaarden.
Met kameraadschappelijke groet, Lud Madlener.

NIEUWE UITGAVEN

CORRESPONDENTIE
Het vervolg van >de Feuilleton van kam. Reyndorp ikon nog
niet worden geplaatst, daar wij het nog niet ontvingen. Red.

