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

DE
HET TIENDE NSV.-CONGRES
VERNIEUWING - ACTIE EN PROPAGANDA NAAR BUITEN - VERSTERKING NAAR BINNEN
J) Voor de tiende maal komt, op 6 en 7 April 1940,
het NSV. in congres bijeen en als wij een buitengewoon congres meetellen, dan is het eigenlijk
voor de elfde maal.
Het stichtingscongres van het NSV. vond plaats op
24 en 25 November 1923 te Utrecht. De stichting
van een Nederlands Syndicalistisch Vakverbond
was noodzakelijk geworden doordien afscheiding
van het N AS. onvermijdelijk was gebleken. Deze
scheuring in het oude NAS. vormt de zwartste
bladzijde in de geschiedenis van het nederlandse
syndicalisme. Zij was een gevolg van het feit, dat
een aantal personen, veelal met dit doel lid van
het NAS. geworden, in opdracht van de russische
regering en de bolsjewistische beweging de verachtelijke methodes van diplomatie en staatsbedrog
in de syndicalistische vakbeweging hadden ingevoerd en dank zij deze methodes erin slaagden de
tot dusver onafhankelijke vakbeweging ondergeschikt te maken aan de politieke partij en haar
oogmerken. Dezelfde geestesgesteldheid, welke
heeft kunnen leiden tot het monsterverbond van
Stalin met Hitler, van de onderdrukkers en liquidateurs van de Russische Revolutie van 1917, met
de nationalistisch-duitse contra-revolutie van 1933,
had met de bolsjewiki haar intrede gedaan in het
NAS.
Er zijn in domme en bekrompen intellectualistische
eenzijdigheid tegenwoordig tal van arbeiders, die
hoog opzien tegen de politieke geraffineerdheid
van de „linke" en „goocheme" jongens, die zij als
de ware leiders vereren, in het bewustzijn, dat zij
zelf niet geslepen genoeg zijn om dergelijke methodes toe te passen. Zij begrijpen niet, dat deze
„politiek", die synoniem is met vuil en gemeen,
voor de massa het grootste gevaar vormt. Zij begrijpen niet, dat de politieke partijen, die in de
arbeidersbeweging dezelfde verachtelijke methodes hebben ingevoerd als waarvan de geheime diplomatie en de machiavelli's der laaghartige staatspolitiek zich bedienen, daarmede de arbeidersbeweging grondig hebben vergiftigd en verpest.
De grootste kracht der arbeidersbeweging heeft
altijd gelegen in de morele fierheid en ongereptheid van het oude socialisme. Die eigenschappen
verhieven haar mijlen ver boven het kapitalisme
en de staat met hun misdadige wezen. Die eigenschappen vormden haar wezenlijke macht. Ontneem de arbeidersbeweging haar morele waarde
en ge richt haar te gronde. Het socialisme was
mijlen ver boven het kapitalisme verheven door
de verhevener en menselijker moraal, waaruit het
was voortgekomen. Gooi die moraal over boord,
neem de fraaie allures over van kapitalisme en

EMMA GOLDMAN ZIEK
Onlangs maakten wij melding van de arrestatie
van Emma Goldman. Thans bereikt ons vanuit
Frankrijk de mededeling, dat Emma Goldman door
een beroerte getroffen en aan één zijde van het
lichaam verlamd is. Kam. Goldman is opgenomen
in een hospitaal te Toronto, waarvan het adres
ons niet bekend is. Men kan haar het beste schrijven aan het adres van de vrienden, waar zij het
laatst heeft gewoond: E. G. 295, Vaughan Road,
Toronto (Ontario, Canada).

AAN KAM. K. HAMELINK
Nu onze kameraad K. Hamelink de tijd gekomen
acht, zijn functies neer te leggen, breng ik hem,
mede namens de gehele SBO., onze dank voor het
vele door hem gedane werk. Laat het voorbeeld,
dat hij de jongeren gaf, een aansporing zijn dat
werk met kracht voort te zetten.
A. J. Zondag, Secr. SBO.

SYMPATHIEK PLAN
In December hebben wij in ons blad een deel afgedrukt van
Erasmus' „Oorlog" in de vertaling van Nico van Suchtelen.
In De Vrouw en de Vrede lezen wij, dat de amsterdamse
stichting „De Kindervrienden" tezamen met het Bureau
voor Kinderbescherming en de Wereldbibliotheek besloten
hebben, deze vertaling opnieuw uit te geven, en wel tegen
de prijs van 5 cent, teneinde het in handen van vrijwel
alle scholieren van de 5e en 6e klasse der middelbare scholen te brengen. Het is een boekje van ongeveer 60 pagina's
en er is reeds een belangrijk bedrag bijeengebracht om
• deze uitgave è 5 cent mogelijk te maken. Doch nog niet
genoeg. Wie de uitgave wil steunen, kan ƒ 0.25, ƒ 1.— of
ƒ 2.50 storten op postrekening 1677 van de Wereldbibliotheek te Amsterdam.

congres", hield zich hoofdzakelijk bezig met het
staat, en gij vermoordt de socialistische arbeidersrapport der op het zesde congres ingestelde Radenbeweging van binnen uit, gij ontneemt haar alle
macht en kracht, hoezeer zij ook in omvang moge
commissie en voorts met de Vrouwen- en met de
Jeugdbeweging. Het congres besloot een delegatie
groeien. De intrige, het politiek bedrog, de bewuste
naar Spanje te zenden en had zich ook bezig te
misleiding, te baat genomen om te komen tot
houden met de toenmalige moeilijkheden in de
macht, hebben integendeel geleid tot de machteboezem onzer organisatie en met betrekking tot het
loosheid der arbeidersbeweging, die niet meer in
FIS.
staat is zich te doen gelden en te handhaven, die
Op 15 en 16 October 1938 werd ons negende condoor het fascisme zonder slag of stoot wordt vergres gehouden. Het bepaalde dat aftredende benietigd of zich gelijkschakelt met het ondergaand
stuurders bij voorkeur door anderen moeten workapitalisme en het monster staat.
den vervangen en stelde drie nieuwe commissies
Zonder socialistische overtuiging en eenvoudige opin: een commissie voor sociale adviezen, een comrechtheid, die niet door linke intriges en handig
missie tot bestudering van voor de arbeidersklasse
bedrog vervangen kunnen worden, is een in diepte
belangrijke wetten en een kadercommissie. Uitvoegroeiende arbeidersbeweging ondenkbaar. Dit heeft
rig werd gesproken over collectieve arbeidsconook het oude NAS. moeten ondervinden. Zonder
tracten en het lidmaatschap van zelfstandig werbewuste en principieel-syndicalistische doelstelling
kende personen, twee punten die thans opnieuw
was het in de na-oorlogsjaren niet bij machte de
aan de orde zullen komen.
bij tienduizenden toestromende leden tot syndicalistische klassenstrijders op te voeden. Het gekraZo staan wij dan thans aan de vooravond van ons
keel tengevolge der bolsjewistische intriges, die het
tiende congres. Het komt bijeen in een voor NederNAS. aan Moskou moesten doen uitleveren, bracht
land en voor Europa, voor de arbeidersklasse en
duizenden leden ertoe, het NAS. de rug toe te
voor de mensheid, buitengewoon belangrijke, maar
keren. Scheuring van het reeds zeer verzwakte
ook afschuwelijke en bovendien uiterst moeilijke
NAS. was het resultaat, zonder dat in het NAS. tijd. De syndicalistische beginselen zijn verre van
zelf een einde kwam aan de verdeeldheid. Kort na
gemeengoed der europese en nederlandse arbeide aansluiting bij Moskou immers werd het een , rVrs, de socialistische beginselen worden allerwege
prooi in de strijd tussen „stalinisten" en „trotzkisverloochend, gehoond en bespogen, niet het minst
ten". De laatsten overwonnen en zetten de eersten
door de „socialisten" zelf. De geest van directe
buiten de deur, doch de tegenstelling in het NAS.
actie is goeddeels gedoofd, de solidariteit onder
tussen voor- en tegenstanders van parlementarisde arbeiders heeft veelal plaats gemaakt voor echtme is er steeds blijven bestaan.
kapitalistische afgunst en concurrentiegeest. Helaas
Kam. Reyndorp heeft in Den Haag de wenselijkmoet men zeggen, dat het er de mensen naar verheid uitgesproken van een herenigd NAS.—NSV.
gaat. Want men kan onze beginselen negeren en
Indien dit mogelijk ware, maar dan op de basis
ze onpractisch noemen, men kan ze te moeilijk en
van een werkelijk revolutionnair, d.w.z. anti-parlete idealistisch vinden, maar dat het daarmede de
mentair, syndicalisme, wie zou het niet wensen'?
arbeidersbeweging goed gaat, zal niemand durven
Maar die mogelijkheid is niet voorhanden. Werd
beweren. Er is dan ook geen enkel argument,
niet kort geleden nog een poging tot samenwerwaarom wij onze beginselen zouden moeten prijs
king van het NSV. met het NAS. verijdeld door het
geven, al wordt hun doeltreffendheid in deze hooptreden der parlementairen? En wij herinneren
peloos verwarde wereld weinig erkend. Indien de
ons nog maar al te goed de befaamde fusie-poginwereld thans opnieuw wordt bezocht door gruwegen van 1928, op touw gezet door de bestuurders
lijke oorlogen, die niemand wil, dan weten wij, dat
over de hoofden der leden heen. Het NAS. had zich
het niet de „christenen" of de „democraten" zijn
toen weer afgescheiden van Moskou, doch alleen
geweest, noch de „socialisten" of de „communiswegens anti-stalinisme en zonder zijn wezenlijke
ten", die zich principieel tegen oorlog en militarisonafhankelijkheid te herstellen. De toenmalige
me hebben verzet, maar wel de syndicalisten. Als
fusie-pogingen hebben het NSV. onberekenbare
de wereld wordt vertrapt door het fascisme en de
schade berokkend.
fascistische geest overal hoogtij viert, dan weten
Op ons stichtingscongres in 1923 was vastgesteld,
wij, dat de enige arbeidersbeweging, die zich tegen
dat leden van een parlementair-politieke partij geen
het fascisme tot het uiterste heeft verzet, een synlid kunnen zijn van het NSV.-bestuur. Het tweede
congres, dat op de Kerstdagen van 1925, wederom
te Utrecht, werd gehouden, schrapte deze bepaling
weer.
Het derde congres, op 18 en 19 Februari 1928 te
Utrecht gehouden, behandelde de fusie met het
NAS. De meerderheid der leden, die zich daarna
door Henriëtte Roland Holst
per referendum voor fusie uitsprak, was zo gering,
Het onderstaande artikel is het inleidend voorwoord van
dat het NSV.-bestuur besloot, ze liever niet aan te
H. Roland Holst bij de nederlandse uitgave van „Aufruf
gaan. Maar een aantal federaties gingen toen zelfzum Sozialismus" van Gustav Landauer, hetwelk onder de
standig naar het NAS. over.
titel „Oproep tot Socialisme" binnenkort bij de Vereniging
Naar aanleiding van de fusie-misère had de GSV.
Anarchistische Uitgeverij (secr. Boeroestraat 4, Amsterzich los gemaakt van het NSV. en met de Synd.
dam) zal verschijnen. Op verzoek van de VAU. drukken
we dit voorwoord hierbij af.
Fed. van Overheidspersoneel het Verbond van Bedrijfsorganisaties gesticht, dat toegelaten wenste
Landauers „Aufruf zum Sozialismus" is naar mijn
te worden tot de IAA. Onder leiding van de IAA.
mening het belangrijkste van zijn agitatorische gekwamen dit Verbond met het NSV. op 8 en 9 Sepschriften. Geen ander daarvan is in zo hoge mate
tember 1928 in congres te Amsterdam bijeen, waar
gelijktijdig critisch en opbouwend, en geen ander
de hereniging tot stand kwam. Op dit vierde NSV.is, ondanks enkele zwakke passages, met zulk een
congres werd bepaald, dat leden van een politieke
vaart, met zoveel élan geschreven, overbruisend
partij geen bestuursfuncties kunnen vervullen. Over
van een zo grote en diepe bewogenheid.
een voorstel om hen ook van het lidmaatschap uit
De critiek in dit meesterlijke stuk proza is heden
te sluiten, staakten de stemmen.
ten dage nog even raak en juist als toen zij, nu
Op 13 en 14 September 1930 vond te Amsterdam
bijna dertig jaar geleden, werd geschreven. Zij is
het vijfde congres plaats, waar Rocker zijn bein het minst niet verouderd. De oorzaak daarvan
kende, later in brochurevorm uitgegeven rede hield
is, dat zij zich niet richt tegen een of andere uit„Syndicalisten, houdt stand!"
was
van het imperialistisch kapitalisme, maar tegen
Ons zesde congres kwam op 22 en 23 October
dit kapitalisme in zijn geheel, tegen het streven
1932 bijeen. Na een bespreking over de Raden- het woord „geest" gebruik ik liever niet in dit
kwestie stelde het congres voor de bestudering
verband
— dat het Westen naar de afgrond voert,
van dit vraagstuk een commissie in.
tegen de aanbidding van het kwantitatieve, de verEerst op 25 en 26 Januari 1936 vond het zevende
goding van de technische prestatie, de voorbehoudcongres plaats, wederom te Amsterdam. Hier werd
loze aanvaarding van slechte, wrede, gewelddadige
bepaald, dat leden van parlementair-politieke parmiddelen ter bereiking van slechte doeleinden;
tijen niet als lid van het NSV. gehandhaafd kunnen
verscherpte uitbuiting en onderdrukking, heerworden, terwijl leden die propaganda voeren in
schappij van economisch, organisatorisch en milistrijd met de NSV.-beginselen, moeten worden getair sterkeren over zwakkeren; brute ontkenning
royeerd. Belangrijk was het besluit, dat steun aan
van een hoogste wet, een immanente Gerechtigstakers enz. van de eerste dag af uit de AWK. van
heid, van de geest, die door de eeuwen heen alle
het NSV. zal geschieden.
wijzen, profeten en wereldleraren heeft bezield.
Het achtste congres, dat op 28 en 29 November
Men bedenke dat toen Landauer zijn „Oproep"
van hetzelfde jaar werd gehouden, het z.g. „Raden-

dicalistische beweging is geweest: die van Spanje.
Op deze beide feiten zijn wij trots. Zij geven ons
de moed om voorwaarts te gaan op de grondslag
van het syndicalisme. Maar zij leggen ons ook de
plicht op, onze taak te beseffen, juist in deze wanhopige wereld, óók in dit moeilijke tijdsgewricht.
Dit tijdsgewricht komt niet direct tot uitdrukking
in onze agenda-punten. Maar dit betekent allerminst, dat het niet tot uitdrukking zou komen op
en in ons congres zelf. Ons congres is een zakencongres, doch zal niettemin voor de toekomst van
onze beweging van zeer groot belang kunnen en
moeten zijn.
Overeenkomstig het standpunt van het vorige congres, per referendum bekrachtigd door onze leden,
staan wij voor een belangrijke vernieuwing in de
samenstelling van NSV.-bestuur en redactie.
Secretariaatsverslag en beleid bestuur zullen zonder twijfel aanleiding geven tot belangrijke besprekingen. Al hebben zij het verleden tot onderwerp,
zij hebben de toekomst tot doel. Zij zullen moeten
leiden tot het uitstippelen van de richtlijnen voor
de propaganda en de actie, die wij na het congres
onder de leiding van het nieuwe bestuur zullen voeren.
Een zeer belangrijk onderwerp vormt het Kaderrapport. Wij staan in een door-en-door zieke maatschappij, die een crisis doormaakt. Want het is met
de maatschappij als met het lichaam: wanneer
tegen de levenswetten zwaar wordt gezondigd,
waarschuwt ziekte dat het zó niet door kan gaan.
Wij wanhopen niet aan de zieke. Wij weten dat
de geest van socialisme, directe actie en solidariteit wel onderdrukt kunnen worden, maar niet vernietigd. Wij beseffen, dat in dit verband juist op
ons syndicalisten een taak rust en dat wij ons daarop hebben voor te bereiden door alle krachten en
vermogens, die in ons sluimeren, te ontwikkelen
en te ontplooien. Het is de taak van het congres,
aan de hand van het Kaderrapport daartoe de mogelijkheden te scheppen en de wegen aan te wijzen.
Vernieuwing in de leiding, propaganda en actie
naar buiten, versterking naar binnen, alles gedragen door de ernst van de tijd, ziedaar de gedachten, die ons congres moeten beheersen.
Als de afgevaardigden-militanten door die geest
worden beheerst, zal ons congres een goed congres
zijn, zal het zijn een sterk congres.
In die geest roepen wij hun het welkom toe op 6
en 7 April te Amsterdam.

OPROEP TOT SOCIALISME

schreef, de waan van de „vooruitgang" en de overtuiging dat het Westen met volle zeilen toestevende op een definitieve overwinning van het proletariaat, die het socialisme zou brengen, in wijde
kringen verspreid was. In alle klassen heerste een
geest van bewondering voor de „moderne beschaving", van trots over haar verworvenheden. Het
prestige van de sociaal-democratie was reusachtig.
De nadering van de wereldoorlog werd slechts door
zeer weinige economen en sociologen beseft. De
crises leken door de invloed der trusts en kartels,
hun vermogen de productie te regelen, op weg om
overwonnen te worden.
Er was dertig jaar geleden meer nodig dan gewone scherpzinnigheid, - - er was nodig iets van
een profetische geest, van een blik, gescherpt door
haat én door liefde, brandende haat en innige liefde, om te erkennen dat het kapitalisme in zijn imperialistisch stadium noodlottig moest uitlopen op
de vernietiging van het menselijke in de mens en
de ontkenning der hoogste levenswaarden.
Onafscheidelijk van zijn haat van het kapitalisme
was Landauers liefde voor de mens. Liefde, gerugsteund door kennis van vele culturen, bewondering
voor de schone, grootse, edele, diepzinnige, onuitputtelijk-rijke werken, die deze culturen tot een
verrukking en een heerlijkheid voor latere geslachten hadden gemaakt. Weinige duitse geletterden
van zijn tijd vermochten met zoveel begrip en zo
actieve overgave de schakeringen en fijnheden van
een groot cultuurwerk in zich op te nemen als
Landauer. Zijn meesterlijke studies over Shakespeare alléén reeds bewijzen dit. Maar in nog
hoger mate dan tot het grote, wat mensengeest en
mensenhand hadden gewrocht in de — uit één gemeenschappelijke moederaarde afkomstige — do-

meinen van poëzie, plastische kunst, filosofie en
religie, ging Landauers liefde uit tot de gemeenscftappen, waarin de mensheid haar zuiverste gevoeiens en haar heiligste strevingen had verwezenlijkt, die haar gesteund hadden in haar strijd tegen
wilde natuurmachten en geholpen de dierlijke ariften in haar zelf te overwinnen.
De banden van het gezin en die der kameraadschap zijn de troost van zijn moeilijk leven geweest. ZLj hebben hem, die, gelijk hij zelf erkende,
tot innerlijke „verduistering" geneigd was, vele
lichte uren geschonken.
Als van alle grote anarchisten was de diepste
grond van zijn wezen een bijna naïef vertrouwen
in de menselijke natuur, haar ingeschapen goedheid, mits ze zich niet onder dwang bewoog, noch
door vrees werd verstard. Dat de mensen zich in
verschillende tijdperken der mensheidswording en
in zeer uiteenlopende culturen, vrijwillig tot kleine
gemeenschappen hadden aaneengesloten, die dan
tezamen weer grotere vormden, als patronen uit
onderdelen van blad én bloem in rijke verscheidenheid tot omvangrijke gehelen opgebouwd, dat beschouwde Landauer als het vermogen, de
bijzondere gave van de mens, de menselijke verworvenheid, die socialisme mogelijk maakte. Niet
van een bepaald „hoogtepunt" der techniek hing
deze af, noch van de verregaande centralisatie van
het kapitaal en evenmin - - d e allerergste ketterij
in die jaren -—• van de omvang der proletarische
organisaties -- maar van de gezindheid van mensen of juister, van kernen, om te arbeiden niet
voor winst en niet gedreven door de prikkel der
concurrentie, maar voor de bevrediging van de
menselijke behoeften.
Gemeenschapszin tegenover winstbejag
dat
waren voor Landauer de beide polen waartussen
het moderne leven zich bewoog. De ene betekende
verstarring en ondergang op korte termijn, de andere, nieuwe opbloei van de geest, van de innigheid der kameraadschap, de verrukkingen der
schoonheid, eerst voor enkelen, allengs voor meerderen en velen. En wanneer hij een begin van socialistische opbouw nog bij zijn leven voor mogelijk hield, dan was dit orndat hij meende, dat de
gemeenschapszin begon te ontwaken, geprikkeld
door het dodelijke gevaar, waarin de mensheid
zich bevond. Zweefde zij niet boven de afgrond?
Snel ging het verval in zijn werk, een verval, dat
zich uitstrekte over het gehele mensdom, dit in
zijn geheel had aangegrepen, omdat de gehele
mensheid in het verderfelijke kielzog van het kapitalisme was meegesleurd. Te midden van dood en
ondergang, van bouwvallen en wrakken, moest
men „beginnen", moest men kiemen van nieuw
leven uitzaaien, fundamenten van jonge, lenige,
bewegelijke gemeenschappen bouwen.
Iets daarvan hebben de grootsten onder de socialisten altijd ingezien, vooral de utopisten Owen en
Fourier wilden niet anders. En Owen sloeg de
hand aan de ploeg en verwezenlijkte in de verbruikscoöperatie het eerste stukje modern socialisme. Wanneer Landauer vol overtuiging predikte,
„het socialisme begint bij de organisatie van het
verbruik", dacht hij zeker aan Owen, al was hem
die gedachte misschien niet bewust. Kropotkine,
die op verenigingen van middelbare industriële bedrijven en landbouw wilde aansturen, ook hij was
een bouwende, synthetische geest.
„Ja", zal hier misschien een tegenstander van het
vrijheidslievend socialisme opmerken, „maar de
grootste socialistische bouwer is zonder twijfel
Lenin geweest, en in diens geschriften uit de revolutiejaren vindt ge telkens passages, die bewijzen
hoezeer hij zich bewust was — althans hoopte —
socialistische levensvorming te bouwen te midden
van de rottende overblijfselen van het kapitalisme,
met mensen die zulke rottingsproducten inademden en ze meedroegen in hun bloed."
Ja, maar kameraad, dit was dan toch iets heel
anders. Immers Lenin, al heeft hij ook het persoonlijk socialistisch initiatief soms heel hoog geschat — zie o.a. zijn prachtig brochuretje over de
communistische Zaterdagen — Lenin was toch allereerst marxist, dat is gezagssocialist, een man,
die de staatsmacht beschouwde als het instrument
bij uitnemendheid tot de bouw van het socialisme,
de grote hefboom waardoor de mensheid op een
nieuw spoor zou worden gebracht. Socialisme van
boven-af, socialisme door wet en verordening,
dwang en zo nodig geweld en terreur: hij kon zich
niet anders voorstellen.
Maar zo men die weg inslaat, dan brengt men aan
de pas geboren socialistische levensvormen, de
zichzelf besturende gemeenschappen, een dodelijke stoot toe. Ze zijn tere, kwetsbare organismen,
die alleen kunnen gedijen, als de staat ze met rust

laat, of althans de staatsinmenging tot een minimum wordt beperkt.
En wanneer nu gezagsmensen in de grote socialistische familie geloven, dat het socialisme alleen
door de staat van bovenaf kan worden gebouwd en
Landauer als een naïeveling beschouwen, omdat
hij v/ilde beginnen met eenlingen en kleine groepen, bezield door wat Ghandi onder ahisma verstaat, dat is: actieve welgezindheid jegens medemensen, dan vraag ik hun, om over de twee volgende opmerkingen na te denken: ten eerste over
het feit, dat de pogingen om van bovenaf, en bloc,
socialisme te bouwen, in Rusland hebben geleid
tot vormen van staatssocialisme, die de geestelijke
vrijheid en de menselijke kameraadschap met wortel en tak hebben uitgeroeid, dat is, met het werkelijke socialisme niets uitstaande hebben. En ten
tweede, dat alle richtingen en groepen in het socialisme van nu, waar (naar ik vast geloof) iets
van toekomst door preludeert, niet anders willen
dan, in alle bescheidenheid en overgave, kleine
kernen van socialisme bouwen, kleine gemeenschappen — hoe dan ook verstrooid in aller heren
landen —, die trachten in de medemens de kame-

AAN DE TWENTSE TEXTIELARBEIDERS
In het twents dagblad Tubantia, en waarschijnlijk
machteloosheid. Hiervan wordt door de textielfabriook in andere twentse bladen, verscheen dezer kanten gretig gebruik gemaakt, en de kameraden
dagen een advertentie van de volgende inhoud:
die destijds het artikel over de toestanden in de textielindustrie
gelezen hebben, weten welke toestanOrganiseert U!
den er hier zijn. Een sterk staaltje hebben we onIn de textielindustrie in het buitenland en ook in andere
delen van ons land dan Tvvente en Gelderland, zijn de
langs nog weer meegemaakt. In de dagbladen
arbeidsvoorwaarden geregeld.
werd aangekondigd, dat" tengevolge van de langMinimumlonen zijn vastgesteld, sociale bepalingen opgedurige strenge winter aan de kostwinners, werknomen. Omschreven zijn dus ook de rechten der arbeiders.
zaam in de textielindustrie, een kolentoeslag, groot
Waarom weigeren de werkgevers in de twentse en gelderse
ƒ 7.50 gegeven zou worden. Dit is inderdaad op
katoenindustrie dit te doen?
de meeste fabrieken het geval geweest. Van een
Laten de textielarbeiders hierop antwoord geven.
bepaalde fabriek is me bekend, dat de daarop volDe Eendracht, Unitas, St. Lambertus.
gende week de meeste arbeiders zulke hoge boeten
Ziezo, textielarbeiders, nu weet ge het. Ge moppert
kregen, dat als die een week of drie was doorgedag in dag uit over de meer dan ellendige toestand
gaan, de ƒ 7.50 allangs weer door de arbeiders
in de fabrieken, maar de oorzaak is bij uzelf te
terugbetaald
was. Gelukkig is hier door de arbeizoeken. Als ge u maar organiseert in één der drie
ders
stelling
genomen,
door te dreigen de boel er
bovengenoemde organisaties, dan komt de zaak
bij neer te gooien, waardoor althans op deze fadik in orde. De heren bestuurders stellen zich op
briek erger voorkomen is; doch hoe het op andere
de hoogte van de onmenselijke toestanden in de
fabrieken is gegaan is ons onbekend. De meeste
fabrieken, ze gaan even praten met de heren fatextielarbeiders voelen hun machteloosheid en prabrikanten en morgen hebt ge een hemel op aarde.
ten niet meer over datgene, wat hun aangedaan
Ja, we zijn overtuigd dat er nog arbeiders zijn, die
wordt. Ziet ge, heren bestuurders van Eendracht,
vertrouwen stellen in dergelijke groots opgezette
propaganda, al kunnen we ons dat niet goed voorstellen. Praat men met een ongeorganiseerd textielarbeider over organisatie, dan is het: Och, praat
me niet over organisatie, ze kunnen toch niets voor
ons doen. Of het is: Hoe vaak zijn we niet door
de bestuurders bedonderd, de organisatie is alleen
goed voor de heren bestuurders, die hebben een
Wij schreven de vorige week reeds, dat het met de
vette baan, maar wij kreperen van de honger. Praat
commissie van havenarbeiders en de actie de vermen met modern georganiseerde arbeiders over
keerde kant op gaat. Dit oordeel was gegrond op
de lauwe houding van hun organisaties en bestuurhet feit, dat de commissie de leiding niet meer
ders, dan is het: Ach jongen, dat begrijp je niet.
in eigen handen hield, doch steun ging zoeken bij
Onze organisatie-bestuurders zouden wel graag
gemeenteraadsleden van diverse richtingen in de
arbeidersbeweging.
anders willen, maar het is juist de houding van de
,^,.i,wi.^,^
katholieke v.ii
en *.iuiw>t.v.iijitv.
christelijke organisaties,
V..VJU1UOUI.11..J, die
^,^ ons
w,.o bei>v_Een geleerd professor heeft ontdekt, dat de gemidlet iets te doen. Als men dan opmerkt, dat'het todf^delde mens geestelijk niet boven de gedachtengang
onzin is, langer met deze organisaties samen te
van een kind van twaalf jaar uitkomt. Al schijnt
werken, dan volgt daarop prompt het antwoord:
zulk een uitspraak op het eerste gezicht wat overMeen, dat moeten we wel, want als we die mensen
dreven, zij blijkt toch wel toepasselijk te zijn op
links laten liggen, dan is binnenkort de toestand
de commissieleden van het havencomité, want
geheel hopeloos. Alles wat we nog bereikt hebben
hetgeen deze commissie deed is kinderlijk, is nais dan reddeloos verloren, want alleen kun je toch
ief. Zij gooit een manifest de haven in, waarin
niets doen, om verslechtering tegen te houden of
medegedeeld wordt: „dat wij even de vakbonden
verbetering in te voeren. Wij zijn wel genoodzaakt
terzijde stellen als orgaan om ons uit de misère te
om met die organisaties te blijven samenwerken.
helpen, is voor ieder ter zake kundige bekend";
Ge ziet het, kameraden. De bestuurders der drie
en: „de bondsbestuurders zijn de bliksemafleiders
samenwerkende grote organisaties zetten met elvan de strijd der arbeiders", om dan ertoe over te
kaar een grootscheeps opgezette propaganda in
gaan, het sociaal-democratische gemeenteraadslid
voor ledenwerving. Ze wijzen hierbij op de betere
Kievit, die notabene bestuurder van de moderne
toestanden in buitenland en andere provincies dan
bond, dus „bliksemafleider" is, uit te nodigen op
Twente en Gelderland. Tussen twee haakjes moeeen vergadering van havenarbeiders te komen spreten we even opmerken, dat als de textielarbeiders
ken tot opwekking in de strijd. In een volgend mahier een beetje de trom beginnen te roeren omdat
nifest wordt dit gemotiveerd als volgt: „Onze comde toestand onhoudbaar is, dan hebben deze heren
missie had met 17 tegen 4 stemmen besloten enige
bestuurders de moed om de textielarbeiders te wijgemeenteraadsleden in de gelegenheid te stellen
zen op de veel slechtere toestanden elders.
voor het front der havenarbeiders hun zienswijze
Begrijpt ge niet, textielarbeiders, waar dit alles toe
over onze strijd te geven en uiteen te zetten, wat
leidt? Met elkaar op stap om zieltjes te winnen. Zijn
zij in de gemeenteraad ten bate van de havenze eenmaal onderdak, dan begint het schaamtearbeiders hadden verricht." Kinderlijker kan het al
loze verdachtmaken, zoals ik hierboven schetste.
niet. De zienswijze van Kievit weet men reeds;
Het wantrouwen onder de textielarbeiders (evendat is „bliksemafleider." en wat in de gemeentegoed bij anderen, zoals in bouwvak en metaal) is
raad is verricht in het belang van de havenarbeiders
zo groot, dat de georganiseerde arbeider alleen zijn
kan bekend zijn, dat staat gejijk met niets. Voor
vijand ziet in de anders georganiseerde arbeider.
wat het laatste betreft v/as het ook nief nodig om
De verbittering geldt dan ook in de regel niet de
Schalker en Menist uit te nodigen. Maar wat erger
fabrikant of werkgever, doch de anders georganiis, met deze daad heeft men het paard van Troje
seerde arbeider. Het gevolg is natuurlijk: absolute
binnengehaald. De vijanden van de arbeiders, de

TÜINDERSBESTAAN? REGERINGSSTEUN!
Laten we echter de eindconclusie nog wat opschorten en eerst de welvaart van een bevolkingsgroep
nader bezien, die zich eveneens op het land moet
handhaven. Dit is de groep van tuinders. In 1938
ontvingen zij een bedrag van 12 millioen gulden
aan steun op hun voortgebrachte artikelen. Dat dit
slechts een rampzalige vergoeding was voor ontzettend veel inspannende arbeid en toch talrijken
niet van de ellende kon redden blijkt, als we de
steunaanvragen der kleine tuinders in cijfers zien.
De tuinders die geen bestaan hebben, kunnen aanvragen indienen voor steun. De aanvragen worden
in groepen ingedeeld.
Groep A kan uit eigen bedrijf minder halen dan
ƒ 4.— per week.
Groep B, een bedrag van ƒ 4.— tot ƒ 7.—.
Groep C, een bedrag van ƒ 7.— tot ƒ 9.—.
De eerste groep ontvangt geen steun. Het bedrijf
kan geliquideerd worden of naast het bedrijf kan
de betrokkene de werkverschaffing in. Groep B
ontvangt steun in geld en groep C steun in natura.
De aanvragen bedroegen voor groep A 946; voor
B 3031; en voor C 1190.
489 gemeenten namen deel in de steunverlening.

Unitas en St. Lambertus, wat ge van de textielarbeiders gemaakt hebt? Slaven, die hoogstens
thuis en tegen een vertrouwde kameraad hun gemoed durven te luchten! Slaven, die hun medearbeiders beschouwen als onbetrouwbaren, die
men in de gaten moet houden! Slaven, die hoog
tegen u opzien, omdat gij het toch wel graag anders zoudt willen, maar de anderen weerhouden u!
Slaven, die met verbeten woede, elke morgen weeraan, de fabriekspoort binnenstappen, wetende dat
iemand die in de gevangenis zit, het beter heeft
dan hij, de eeuwig verdoemde textielslaaf.
Doch genoeg, heren. Wij walgen van uw smerig
gedoe. Gij vraagt: „Waarom v/eigeren de werkgevers in de twentse en gelderse katoenindustrie dit
te doen?" Ons antwoord is: Omdat de fabrikanten
vertrouwen stellen in de bestuurders van moderne
en confessionele organisaties! Orndat gij, heren
bestuurders, oorzaak zijt van de tweedracht en
machteloosheid der georganiseerde arbeiders! Gij
hebt u een goede positie veroverd ten koste van
deze vertrapten en verdrukten en als beloning voor
de goede positie, die ze u verschaft hebben, levert
gij ze machteloos over aan de textielbaronnen!
Textielarbeiders, men vraagt u hierop een antwoord
te geven. Ja, de heren zijn zo onbeschaamd, dat
ondanks al de vernederingen, die zij de textielarbeiders hebben laten ondergaan, zij nog werkelijk
menen, dat grote groepen textielarbeiders in hun
organisaties zullen komen. Wij geloven daar niet
meer aan. Enkelen zullen zich nog laten beïnvloeden, doch de meesten hebben hen door. Textielarbeiders van Twente! Wij syndicalisten hebben
geen behoefte om door een groots opgezette dagbladreclame u te vertellen, dat wij voor u een
hemel op aarde zullen scheppen. Wel willen wij u
zeggen, dat zolang gij uw vertrouwen stelt in anderen, gij steeds weer bedrogen zult uitkomen. De
strijd voor verbetering en een menswaardig bestaan moet de strijd van de arbeiders zelf zijn. Wij
syndicalisten laten ons niet voorlichten of tegenhouden door goed betaalde baantjesjagers, doch
wij willen zelf beslissen, hoe en wanneer wij zullen
vechten. Onze organisatie is klein, doch dat is niet
onze schuld. Gij hebt u laten wijsmaken, dat wij
van alles waren, behalve iets goeds. Laat dit veranderen. Wordt lid van de Syndicalistische Federatie van Textielarbeiders. Breekt af de organen die
niet uw belangen, doch alleen de belangen van
werkgevers en bestuurders dienen en voert met ons
de strijd voor een betere en menswaardige samenleving.
A. t. W.

UIT HET TRANSPORTBEDRIJF

NOGMAALS: HET COMITÉ VAN ACTIE

DONKERE DAGEN VOOR DE BOEREN
DOOR P. DEKKER

raad te ontdekken
het woord-van-onze-tijd
voor: de naaste - - en hem als kameraad te behandelen, hij zij dan christen, jood of atheïst, blank,
bruin of zwart, handen- of hersenarbeider, boer of
burger. De enige ethisch maatschappelijke overtuiging, die maakt, dat zij, voor wie het leven zonder
socialistisch ideaal ondenkbaar is, niet neer zitten
in vertwijfeling, is hun geloof, dat het mogelijk
zal zijn, de maatschappij op de grondslag van die
kameraadschap in te richten.
Hun liefde, hun dankbaarheid, hun verering, blijven uitgaan naar de trouwe makker, die bijna 21
jaar geleden voor dit geloof de martelaarsdood gevonden heeft.
Zeer hoop ik, dat velen onder de nederlandse socialisten, die het moeilijke proza van Landauer niet
in het oorspronkelijke kunnen lezen, naar de vertaling zullen grijpen: dat is de beste manier om te
bewijzen hoezeer zij de durf van de Vereniging Anarchistische Uitgeverij waarderen om heden dit geschrift te laten verschijnen. De lezers kunnen overtuigd zijn, dat in de vertaling van de heer Mok de
schone vaart en de rijke nuancering van het oorspronkelijke ten volle bewaard zijn gebleven.

Er werd uitgekeerd ƒ 282.000, waarvan ƒ 95.000
in natura.
Hoever het met de instandhouding der tuindersbedrijven door middel van de steun reeds gevorderd is, leert ons het rapport van Ir. C. Rietsema
te Hoorn, in 1937 door het Departement van Economische Zaken uitgegeven.
Ir. Rietsema onderzocht de toestand van 24 vakkundig geleide tuinbouwbedrijven. De bedrijven
liggen regelmatig verspreid over het gehele gebied. Hun gezamenlijke oppervlakte bedraagt 85.99
H.A. bouwland en 2.5 H.A. grasland, terwijl bij
één bedrijf een tulpentrekkas behoort. Er werkten
totaal 42 volwasen vaste arbeidskrachten, patroons
en knechten, en voorts jongens en los personeel.
De gegevens werden verkregen door rechtstreeks
contact met de ondernemers. Hij komt tot het volgende gemiddelde:
Ontvangsten:
Prod. tuin- en

akkerbouw . .
Prod, trekkas .
Prod. veebedrijf
Toeslag op prod.
tuin- en akkenb.
Uitk. Surpl.fnds.
Diversen

ƒ 2269.05
,, 58.01
„ 107.91

Uitgaven:
Tuinbouwbedr. . ƒ 2085.25
Veebedrijf . .
94.73
Winst
. . . „ 718.11

„ 240.54
„ 211.62
10.96
ƒ 2898.09

ƒ 2898.09

De patroons met hun gezinnen, waarvan nog gemiddeld 0.375 volwassen zoons medewerkten en
waarvan bovendien de vrouwen en kinderen nog
een werkzaam aandeel in het bedrijfsleven hadden,
moesten dus leven van een gemiddeld jaarinkomen
van ƒ 718.11, dat is per week ƒ 13.81. Van genoemd
inkomen werd ƒ 452.16 verkregen door steun. Aflossing van bedrijfsschulden had niet plaats en een
groot deel van de rente werd niet betaald, (pag. 11)
Hoezeer de bedrijven wel economisch vastgelopen
zijn, is hiermede wel duidelijk gedemonstreerd.
Bijna 63 pet. van het inkomen werd verkregen
door steun. Een respectabel percentage, dat toch
niet voldoende is om de tuinder met zijn gezin,
dat mede zo nauw bij de productie betrokken is,
een redelijke behoeftenbevrediging te garanderen,
want ƒ 13.81 betekent een tekort.
BESTAAN OF GEBREK?
Om een en ander nog duidelijker te maken, volgen
enige individuele gevallen, die tot het bovenvermelde gemiddelde tot grondslag dienden.

parlementair-politiekers, heeft men binnengehaald
en dan kunnen stukken niet uitblijven. De commissie had moeten inzien, dat hierdoor nadeel berokkend zou worden aan de actie van de havenarbeiders en dan was het niet nodig geweest om
achteraf vast te legenen: „Wij willen niet dat in
onze commissie politieke meningsverschillen worden uitgevochten, die Menist heeft met de communisten."
Het was in te denken, dat Menist deze gelegenheid zou aangrijpen om een politieke tegenstander aan de kaak te stellen en bedanken zou om
naast Schalker te spreken, al was het maar om uit
deze houding politieke munt te slaan. Om echter
dit afwijzend antwoord aan de commissie als manifest onder de havenarbeiders te verspreiden aan
de vooravond van de vergadering van 20 Maart
was niet kinderlijk, maar kinderachtig van Menist:
„als je mijn zin niet doet, dan schop ik je speelgoed om." Hier komt de spelbreker op en de zagk
is werkelijk te ernstig om lichtvaardig te worden
opgevat. Met Menist zijn wij het eens, dat Schalker als vertegenwoordiger van de CPN. nooit het
belang van de arbeiders, doch* altijd het belang
van de politiek zijner partij op de voorgrond zal,
ja, moet plaatsen; hetzelfde geldt echter voor Menist voor wat de RSAP. betreft. De leidersverering
en navolging door dik en dun werkt funest, hetgeen
ook nu weer gebleken is.
Een zevental leden van de Transportfederatie van
het NAS. heeft in een manifest, uitgegeven door
genoemde federatie, medegedeeld, dat zij uit het
comité treedt, omdat de commissie onder invloed
van de stalinisten is komen te staan. Opmerkelijk
is echter, naar het comité bericht, dat met 17 tegen
4 stemmen besloten werd om ook Schalker voor
de vergadering van 20 Maart uit te nodigen. Wij
weten niet wie de vier tegenstemmers waren, maar
als wij aannemen, dat dit federatieleden waren,
dan waren in ieder geval drie leden van de fede-

Bedrijf 4, Noord-Scharwoude, 2.73 H.A. bouwland.
Ondernemer met l losse arbeider.
Ontvangsten:
Uitgaven:
Prod. tuin- en
Uitgaven . . . ƒ 1295.70
akkerbouw . . ƒ 1341.90 Saldo inkomen . ,, 314.62
Toesl. tuinbouw
268.42
ƒ 1610.32

ƒ 1610.32

Bedrijf 5, Broek op Langendijk, 6.37 H.A. bouwland.
Ondernemer met 2 volwassen zoons en los personeel.
Ontvangsten:
Uitgaven:
Prod. tuin- en
Uitgaven . . . ƒ 2098.24
akkerbouw . . ƒ 2614.79 Saldo ink. ond.
Toesl. tuinbouw ,, 51.37 met 2 zoons . . „ 567.92
ƒ 2666.16

ƒ 2666.16

Bedrijf 12, Andijk, 2.94 H.A.
Ondernemer met l arbeider
Ontvangsten:
Prod. tuin- en
akkerbouw . . ƒ 2621 Al

bouwland.
en los personeel.
Uitgaven:
Uitgaven . . . ƒ 2306.98
Saldo inkomen . „ 320.49

ƒ 2627.47

ƒ 2627.47

Bedrijf l, Warmenhuizen, 4.82 H.A. bouwland.
Ontvangsten:
Uitgaven:
Prod. tuin- en
Uitgaven . . .
akkerbouw . . ƒ 2529.45
Toesl. tuinbouw ,, 261.53
Verliessaldo .
14.05

ƒ 2805.03

Bedrijf 15, Onderdijk, 2.42 H.A. bouwland.
Ondernemer met los personeel.
Ontvangsten:
Uitgaven:
Prod. tuin- en
Uitgaven .
akkerbouw . . f 1730.17 Saldo inkomen
Toesl. tuinb. '34 ,, 260.60
Surplusfonds . „ 170.—

ƒ 2805.03

ƒ 2805.03

ƒ 2160.77

ƒ 1909.14
251.63

ƒ 2160.77

ratie voorstander van het spreken door Schalker.
Nu Menist zijn houding bepaald heeft en de zeven
leden van het NAS. op het matje geroepen zijn,
gooien deze leden hun eigen mening over boord
en treden zij uit het comité. Deze houding is niet
sympathiek en eervol. Het was van deze leden
plicht geweest in het comité te blijven om daar
de stalinisten, indien dit nodig was, voor de havenarbeiders te ontmaskeren^ of en dat zou nog erger
zijn, is op deze leden dwang uitgeoefend van de
zijde van het federatiebestuur?
Men zou deze indruk krijgen uit het manifest, waarin de zeven federatieieden mededeling van hun
uittreding doen. Het bestuur van de NAS.-federatie
afd. Rotterdam geeft hierop een nabeschouwing
en noemt drie leden van het comité bij name, die
onder stalinistische invloed zouden staan en het
wenst dat met deze lieden gebroken wordt. Of het
een gevolg is van deze openlijke mededeling zal
wel een open vraag blijven, maar volgens het verslag in het Dagblad van Rotterdam van de vergadering van 28 Maart deelde De Neef, een van de
drie genoemden mede, dat hij van de SVZ. een
waarschuwing ontvangen heeft en voor de keuze
is gesteld, de commissie te verlaten of ontslag. De
Neef weigerde aan de eis tot uittreding te voldoen
en zijn ontslag is een feit. „Hij zegt dit persoonlijk

offer te willen brengen in de hoop dat de havenarbeiders zijn voorbeeld zullen volgen, vasthouden
aan hun eisen en voet bij stuk houden."
Stalinist of geen stalinist, voor de houding van
deze arbeider kunnen wij, zeer zeker in deze tijdsomstandigheden, respect hebben.
Ook wij hopen dat de arbeiders door dit voorbeeld
gesterkt worden en geleerd hebben uit de fouten
die nu zijn gemaakt. Of de commissie het er mee
eens is of niet, dat er fouten gemaakt zijn is niet
te loochenen. Met vallen en opstaan wordt een
kind groot en dit geldt ook voor de arbeidersklasse.
Dat de mens fouten maakt, mag hem niet ten
kwade aangerekend worden, wel dat hij er niet
uit leert. Op het ogenblik is de boel stuk en heeft
de actie van de havenarbeiders daaronder te lijden,
maar als uit het verleden geleerd wordt, kan er
misschien nog iets goeds uit geboren worden. Dat
goede moet zijn dat de arbeiders eigen kracht
leren gebruiken en op eigen benen leren te staan.
Een begin is weer gemaakt met de vergadering
van 28 Maart, waar alleen de havenarbeiders met
eikander besproken hebben wat verder te doen
staat. Als op deze weg voortgegaan wordt, is nog
niet alles verloren, doch ligt misschien voor de
toekomst hier nog winst in besloten.
L. S.

DE ARBEIDER EN DE MACHINE
ZIJN WE OM WERK VERLEGEN ?
Vanaf de eerste mens op aarde heeft er samenhang bestaan met de natuur, in onkunde hebben
de vroegere volken tal van goden, in verband met
de natuur, geschapen. Was de natuur wreed, woest
en duister, dan was dit het werk van een god der
wrake. Was de natuur zacht, lief en vrolijk, dan
was dit het werk van een god van liefde, leven en
goedheid. Zo, zeg ik, zijn tal van goden ontstaan,
zijn vloek- en bidstond in de wereld gekomen.
Waar de mens er zelf niet is, regeren mirakels en
goden. Waar de mens zelf is, zoekt hij het „hoe"
en het „waarom" en vindt veelal een eenvoudige
verklaring in de natuur. Maar door heel de geschiedenis heen, heeft de massa-mens, met enige wijziging, zich aan de verbeelding van de vroegere mens
vastgehouden. We leven nu tussen Pasen en Pinksteren en in de vele kerken wordt maar aldoor gepredikt over opstanding en hemelvaart. Dat is ook
nog de oude geschiedenis, in verband met de herleving in de natuur.
En nu, in ons duister Europa, nu alles zich inspant
op uitbuiting, dood en verderf, nu prevelt men ook
reeds weer van nieuw Europa, nieuwe wereld,
nieuw leven.
Zo kwam uit de decadente mensenwereld, een
bijna twintigtal eeuwen geleden, een christelijke
siavenbeweging voort, die de massa suggereerde
en nog suggereert, als licht en nieuw leven.
Het raakt het individu niet, blijft halfheid en heeft
direct rotheid in zich. Zo kwam ook op de christelijke siavengeest het socialisme tot uiting, als lente
en levenbrengende kracht in duistere nacht.
Maar ook daar weer hetzelfde verschijnsel. De pioniers, de voorlichters, staan er soms weer achter
en trekken in het moeras terug.
Dit moest ik weer constateren uit een besluit van
een raadscommissie in Groningen, waar de sociaaldemocraten een grote rol spelen. Zo kom ik op
mijn onderwerp: „de arbeider en de machine."
Aan de gasfabriek dan is 's winters, voor een viertal maanden, voor 13 a 14 arbeiders werk met opzakken van cokes. Nu kon er voor 18 duizend gulden een machine worden aangeschaft, die het
werk beter deed. Met afschrijving en al kon er dan
nog 6000 gulden op verdiend worden. De machine
komt er echter niet, omdat men toch de werkloos
geworden arbeiders dan moest steunen.
Dit geval staat nu lang niet op zichzelf. Honderdduizenden guldens zijn in de werkverschaffing weggesmeten, waar de machine werd geweerd, om de
arbeiders aan het werk te houden. En in die dingen
hebben de leiders der arbeiders, met z.g.n. socialistische gedachten, zich overal ingedrongen. In vroeDat Europa kan vechten heeft het in de loop
der eeuwen meer dan genoeg getoond. Dat
het echter het eigen continent kan ordenen
op een zodanige wijze, dat het zijn bijdragen
tot de beschaving kan blijven leveren, dat
moet het nog bewijzen.
MINISTER VAN KLEFFENS.

Bedrijf 21, Grootebroek, 5.08 H.A. bouwland.
Ondernemer met 3 volwassen zoons en los personeel.
Ontvangsten:
Uitgaven:
Prod. tuin- en
Uitgaven . . . ƒ 2981.50
akkerbouw . . ƒ 3557.56 Saldo i rik. ond.
Toesl. tuimb. '35 „ 32.— met 3 zoons . ,, 752.56
Surp'lusfonds . ,, 144.50
ƒ 3734.06
ƒ 3734.06
Bedrijf 22, Obdam, 3.79 H.A. bouwland.
Ondernemer met l vaste arbeider en los personeel.
Ontvangsten:
Uitgaven:
Prod. tuin- en
Uitgaven . . . ƒ 3490.—
akkerbouw . . ƒ3393.29 Saldo'inkomen . „ 217.49
Toesl. tuinb. '38 „
71.35
Surplusfonds . „ 242.85
f 3707.49

ƒ- 3707.49

Bovenstaande gegevens wijzen op minimum-resultaten van enige bedrijven. Natuurlijk zijn er ook
andere uitkomsten, daar anders geen gemiddeld
jaarinkomen over de 24 gecontroleerde bedrijven
van ƒ 718.11 te bereiken zou zijn. Echter laten deze
gegevens zien, welke lage vergoeding de tuinders
en dikwijls hun volwassen zoons, voor hun arbeid
krijgen.
Over het algemeen acht men de bedrijven ook te
klein voor een bestaan. Het rapport zegt hierover:
„De plaatsen waar de tuinbouw de grootste dichtheid heeft verkregen, als Grootebroek en Broek op
Langendijk, konden reeds voor het intreden van
de crisis aan de aanwas van hun bevolking geen
bestaan meer geven in de tuinbouw. Er zijn hoe-

gere jaren moesten wij tegen het conservatisme
van de arbeiders zelf vechten, die tegen de machine
opvlogen. Ik weet nog hoe des morgens de stropersers voor dag en dauw uittrokken en een paar
uur tippelden en des avonds dito terug. En dan
soms nog een rol ijzerdraad, als een Schillerkraag,
om de nek.
En toen de machine kwam? Sla hem stuk. Sla de
uitvinder dood!
De maaimachine? Ijzeren bouten stak men in de
grond, om de broodrover kapot te maken. En in
de kolenboten, waar wij vroeger dertig uren aan
één stuk met mandjes werkten? Vele arbeiders
zagen met leed- en wraakgedachten de grijper komen
Toen propageerden wij: niet weg de machine,.maar
hier de machine! De machine tot nut van het algemeen en de machine zal een zegen zijn.
De technische vooruitgang had mede een schok
gekregen door de socialistische propaganda. Het
socialisme was immers het opbruisende nieuwe
leven!? En dat nieuwe leven zou toch in de eerste
plaats het verslaafde en geknechte arbeidende volk
ten goede komen? Dus, de machine aan en voor
het volk, om de zware en vuile arbeid weg te nemen en het leven te veraangenamen.
De bezitters van aardse goederen lieten echter een
zoet gefluit horen en lokten vele leiders in de regeringslichamen, om de arbeiders van de machines af te houden. En nu zien we wat er gebeurt.
De oude conservatieve gedachte wordt nu door de
leiders gehandhaafd en weer naar voren geschoven.
Toen in de vorige oorlog het werk in de haven
geheel stil lag, begon de werkverschaffing en men
liet de arbeiders grond en stenen van de ene plaats
naar de andere sjouwen en weer omgekeerd. Toen
ik een der commissie-heren op dit danaïdenwerk
wees, was het antwoord: „We moeten ze toch
bezig houden!"
En dat misdadige burgerbegrip leeft voort en wordt
door de arbeidersleiders, die in staatsbestuur komen, overgenomen. Gesteld nu eens dat het waar
was, dat deze arbeiders in Groningen geen ander
werk meer kregen, dan kan er toch niets tegen zijn
dat zij de winst van de machine als steun kregen?
Niemand in de gemeenschap heeft daar toch schade van? We zijn toch niet om werk verlegen? Laat
de machine het werk gerust doen. Het kan de arbeider vrij maken van veel zwaar en vuil werk.
Zie maar in de huishouding van de vrouw, hoe de
machine haar als huisslavin kan bevrijden.
Maar er is meer. Het burgerbegrip houdt in, de miskenning van de arbeider als mens. Om niet te roesten, moet hij als een stuk materiaal in beweging
worden gehouden. Toen wij vroeger voor verkorting van de werkdag der ticheljongens opkwamen,
- de werkdag was van drie uur 's morgens tot
negen uur 's avonds — zei een steenfabrikant: „Ik
voor mij ben er niet tegen, maar ik vrees dat mijn
jongens door de vrije tijd in de kroeg terecht komen." Het zou dus ook nog een moreel tintje hebben, maar het was precies andersom. Juist dat
lange dagen werken kweekte afgestompte wezens,
met zin voor prikkels. Op de steenfabrieken is ook

genaamd geen landbouwgronden meer beschikbaar en de meeste tuinbouwbedrijven zijn reeds
zo klein, dat verdere deling niet geoorloofd is."
(pag. 23)
Dit kan inderdaad juist zijn. Doch juister zou zijn
onmiddellijk vast te stellen, dat de intensiteit der
bedrijven in de bestaande economische verhoudingen niet tot het doel leidt de tuinder een bestaan
te waarborgen. Bijna op elk bedrijf werd vreemde
arbeidskracht aangewend en kon de ondernemer,
ondanks overbelasting met arbeid, geen bestaan
vinden.
PARASITAIR GRONDKAPITAAL
Er is nog een andere oorzaak dan alleen en uitsluitend de slechte conjunctuur. De verhypothecisering der bedrijven. Ook hierover geeft het rapport interessante gegevens die hier volgen:
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nooit meer gedronken dan tijdens die lange dagen
werken. Kolthek, die het heel vaak met de sociaaldemocratische bestuurders aan de stok heeft,
neemt een geheel ander standpunt in. Hij zegt:
„Er is maar één werkgever in de wereld. Dat is
de mens zelf, of liever: de menselijke behoeften.
Er is ook maar één werkplaats in heel de wereld.
Dat is de aarde, de grond in samenwerking met
andere natuurgaven: lucht, licht, zonnewarmte en
water. En die aarde, de grond, is niet alleen de
enige werkplaats, maar ook het enige grondstoffenmagazijn. Als de twee productiefactoren, grond
en menselijke arbeidskracht, elkaar vrij en ongehinderd kunnen ontmoeten, zal er nooit een mens
onvrijwillig werkloos zijn. Want er wordt nooit anders gewerkt dan voor het bevredigen van menselijke behoeften en die behoeften breiden zich steeds
uit, terwijl het grondstoffenmagazijn onuitputtelijk
is."
Grond is hier in de ruimste zin bedoeld. Alles is
grond, omdat alles, wat is, uit de grond gehaald
wordt. Maar is dit laatste nu niet een heel andere
klank in een kletscollege dan we gewoon zijn? De
mens op zijn plaats, in verband met de natuur. De
leiders der arbeiders hebben zich in de laatste jaren opgelost in de bureaucratie, op een kantoorkruk delen ze de lakens uit en de arbeiders zijn
voor hen een gewoon dood stuk materiaal.
Om ze buiten natuur en leven te houden moeten
ze werken -- ook als de machine het goedkoper
en beter kan doen.
Deze begrippen hebben ze ook sterk in de arbeiders gepompt, maar laten de arbeiders, met het
nieuv/e leven in de natuur, nu ook eens wakker
worden en over het vraagstuk beginnen te denken.
Laat de machine het werk doen en de arbeiders
richting geven, als mens. Dan zal ook de machine
niet meer voor dood en verderf gebruikt kunnen
worden, maar alleen voor menselijke behoeften.
R. T.

RARE DEMOCRATIE
In De Socialist schrijft Jan Mol:
Als revolutionnaire socialisten zijn wij zowel tegenstanders
van de burgerlijke democratie — die in werkelijkheid de
dictatuur van de bezittende klasse is —, als tegenstanders
van een partijdictatuur — óók als deze skh socialistisch
noemt.
Als voorstanders van de alleenheerschappij der socialistische
arbeidersbeweging én van de democratie in die beweging,
zijn wij dus géén allemans-democraten, die onbeperkte democratische rechten aan iedereen willen toekennen, maar
s o c i a l i s t i s c h e democraten, die geen democratische
rechten willen toekennen aan de vijanden van het socialisme — óók niet aan hen, die zich socialisten of communisten noemen, doch de democratie in de socialistische
arbeidersbeweging willen vernietigen.

Mol betoogt dan verder, dat de stalinisten een partijdictatuur uitoefenen en tevens, dat de vakbewegingsdictatuur van het NVV. haar positie heeft
misbruikt door alle macht te usurperen en tegenstanders van het reformisme op dictatoriale wijze
te onderdrukken.
Wij kunnen deze critiek op de stalinisten en op de
modernen wel onderschrijven, maar wat blijft er
• nu over van de „socialistische democratie", welke
Mol en zijn vrienden voorstaan. De stalinisten worden uitgesloten als voorstanders van dictatuur. De
RSAP. dus evenzeer. En klaarblijkelijk ook de
SDAP. en het NVV. Maar wat blijft er dan over als
„socialistische arbeidersbeweging", die de alleenheerschappij zou moeten hebben? Het is een wel
zeer vage term! Vallen wij er ook nog onder? Nu,
wij bedanken van onze kant voor de alleenheerschappij! Maar zelfs als het NVV. zich zou democratiseren en als „socialistische arbeidersbeweging"
zou kunnen functionneren, die de alleenheerschappij uitoefent, wat is dit anders dan een dictatuur?
„Alle macht aan de raden" - deze leuze van de
jongste revoluties - - is de enige revolutionnaire
leuze. Geen macht aan enige politieke partij of bestaande vakbeweging. Alle macht - - gedecentraliseerd — in handen van alle arbeiders, boeren en
soldaten. Onteigening van bodem, productiemiddelen en bankkapitaal dóór de raden om iedere
dictatuur van haar basis te beroven. Ziedaar de
middelen, die tot de vrijheid kunnen leiden, welke
de regering van allen door allen (democratie) nooit
zal kunnen verwezenlijken, doch die slechts mogelijk is onder het regime van anarchie, door
Proudhon vertaald met Self-Government: zelf-regering, de regering van ieder door ieder.
Geen partijtje of vriendenclub kan zó braaf zijn,
dat we haar de alleenheerschappij kunnen toevertrouwen, zelfs niet de club van Jan Mol. Het gaat
nu eenmaal niet om verandering van partij, maar
van systeem.

Scherp valt in het oog, dat waar de bedrijven in
omvang afnemen, de schulden per H.A. toenemen,
waardoor de tuinder aan steeds groter uitbuiting
van het grondkapitaal onderworpen is.
Bevolkingstoename en gebrek aan voorhanden
zijnde cultuurgrond heeft de bedrijven verkleind.
Toch bleek er kapitaal voor investering aanwezig
te zijn. Een bewijs, hoezeer de bodem als beleggingsobject gewaardeerd wordt. De uitbuiting der
tuinders neemt juist met het teruglopen der conjunctuur steeds scherper vormen aan. Het belegde
kapitaal vindt echter geen voldoende waardering
in goederen meer. De landprijzen zijn daarvoor teveel naar beneden gegaan. Er is dus een kapitaalsverlies, waarvoor de tuinder in vele gevallen toch
nog de rente heeft op te brengen. Dat met deze
wending het vaste lasten vraagstuk urgent is geworden, laat zich denken. Zelfs de minister van
Economische Zaken is hiervan overtuigd. In 1938
werden commissies ingesteld om dit vraagstuk
plaatselijk te onderzoeken. En „die crediteuren en
debiteuren tot elkander zouden brengen om op die
manier te trachten langs de weg van bemiddeling
te komen tot een zich realiseren door de crediteuren van de verliezen, die zij in feite al geleden
hebben."i)
Dat de vloed hoog was, blijkt uit de volgende aanhaling: „Een groot aantal tuinders heeft zich bij
deze commissies aangemeld
"!)
Eind 1938 waren er ongeveer 60 bedrijven gesaneerd, waarvan 37 geheel afgewerkt waren. Er was
een schuldvermindering van 2 ton tot stand ge-

MR. SMITH GOES TO
WASHINGTON
Frank Capra heeft zijn vorige successen overtroffen: Mr. Smith is als film en idee nog beter geslaagd dan Mr. Deeds, Lost Horizon, BroadwayBill, You can't take it with you, It happened one
night. Ik kan mij niet herinneren, dat ik ooit zo
ondersteboven ben geweest van een film dan na
dit hartstochtelijk pleidooi voor waarheid en recht.
Voor de zoveelste maal blijft Amerika een raadsel:
te midden van de grootste zwendel en omkoperij
kan een regisseur zijn ideaal tot vorm brengen, en
nog een crediet krijgen ook, om het te realiseren.
Wie deze film ziet, wordt op zijn zwakste plek getroffen, n.l. op de plaats, waar nog een restje jongensillusie is achtergebleven. Die plaats, die Treub
bedoelde, toen hij de befaamde woorden sprak:
„Wie op zijn twintigste jaar geen socialist is, heeft
geen hart." Maar helaas zijn de meeste mensen er
zich niet eens van bewust, dat zij evenals Senator
Payne, het tweede gedeelte van Treubs woorden
tot de hunne maakten: „Maar wie het op zijn dertigste jaar nog is, heeft geen hersens!" Tot al die
mensen spreekt Jefferson Smith (James Stewart),
wanneer hij, door een toeval de knoeierijen ontdekt
en openlijk aanklaagt, nadat hij door een hele
reeks van gebeurtenissen „rijp" is om de ongelijke
strijd tegen Grootkapitaal, Hetze, Persleugens, Verdachtmaking, enz. aan te binden. We zullen hen,
die dit werk gaan zien, niet vertellen, hoe de geschiedenis verloopt, maar twee treffende episodes,
die Smith er toe brengen, om op zijn stuk te blijven staan, ook nadat hij door de Grootmachten
gewaarschuwd is om er mee op te houden, willen
wij toch niet voorbij gaan.
Als na de aankomst van Smith de reporters en
fotografen hem „te pakken" hebben gehad, en
deze .heerlijke naïeve jongen hen van alles verteld
heeft waar kopij in zit, vindt hij tot zijn ontzetting
de volgende morgen een totaal vervalste en scheve
voorstelling van zijn ideeën; woedend vliegt hij ze
aan, slaat er een paar neer, en als hij hijgend en
door de overmacht gedwongen in een hoek gedrongen is, vraagt hij hoe ze dat hebben kunnen
doen; de afstraffing, die hij dan krijgt, is een van
de oorzaken, dat hij „wakker" wordt. De brutaalste van de journalisten vraagt hem, wat hem eigenlijk bezielt, om zo te keer te gaan; per slot van
rekening is hij toch ook maar een senator van niks,
een ja-knikker, en ook hij zal vroeger of later wel
mee doen met de zwendelarijen, zal er zich althans
niet tegen verzetten; dus. wat doet het er toe, dat
het beeld nu een beetje ongeflatteerd geworden is?
Dit rnaakt op de zuivere ziel van Smith een grote
indruk, en als dan later, als hij alles verloren acht,
zijn secretaresse, die van hem is gaan houden, hem
vindt bij het monument van Lincoln, waar hij afscheid neemt, diep gedesillusioneerd, en hem tot
het inzicht brengt, dat alles niet verloren is, dat ook
Lincoln zijn vijanden had, dat deze zelfs voor een
moord niet terugdeinsden, dat hij de plicht heeft
terug te gaan en de strijd tegen de leugen, het
eigenbelang, de corruptie, de zwendel en alle andere uitwassen van een halve beschaving aan te
binden, omdat er een overvloed van mensen is, die
van dit alles meer dan genoeg hebben, die alleen
maar wachten op het sein, dat de strijd begonnen
is, dan neemt hij het grote besluit, en gaat terug
en bindt de strijd tegen Taylor en zijn trawanten
aan, en krijgt dan pas te merken, over welke geweldige macht het onrecht beschikt. Niets is zijn
tegenstanders te erg, om het niet van hem te vertellen, pers, radio, dwang, alles waarover deze goed
georganiseerde Groot-boeven beschikken, wordt nu
in het vuur gebracht en Smith kan er niet anders
tegenover stellen, dan zijn eigen persoonlijkheid,
en waar Taylor kan beschikken over duizenden
medewerkers, heeft hij niets anders dan de liefde
van zijn vroegere secretaresse, en de hulp van
enige honderden padvinders.
Maar, zoals wij zo dikwijls zien in de geschiedenis,
als de waarheid maar sterk genoeg staat, als zij
zich niet bezoedeld heeft door compromissen, als
hart en verstand samengaan, dan kunnen er wonderen verricht worden. Zo ook hier. Wij willen nu
niet vertellen, hoe Capra dit epos afsluit, maar als
er ooit een film geweest is met een strekking ten
goede, dan is deze het. In de serie Kuhle Wampe,
ürei Groschenoper, Kameradschaft, Der Weg ins
Leben, Mr. Deeds, enz. is dit zeker de best gerealiseerde en de meest overtuigende. Het is tenminste
een troost, dat in een zo miserabele tijd dit toch
nog mogelijk is.
SCHUTTE
Wegens plaatsgebrek: deze week géén Kroniek.

komen, terwijl l ton voor enige jaren buiten rente
was gesteld. De gezamenlijke schuld der bedrijven
is teruggebracht van l millioen tot 700.000 gulden.
Bovendien werd het rentetype van 5^—6 pet. verlaagd tot 4 pet.1)
Dit is allerminst een oplossing. Wat hebben de crediteuren feitelijk anders gedaan dan in zeer beperkte mate kapitaalafschrijving voor hun rekening
genomen? Een maatregel, die voor kapitalen, in
de industrie belegd, gewoonte is. En bovendien
terug gebracht op het peil dat meer algemeen
geldend is.
Doch zij deden dit slechts onder de zware druk der
omstandigheden en om het resterende kapitaal te
redden. Zij zullen zeker geen afstand doen van
hun meerdere rechten, die voor de tuinder even
zovele lasten betekenen. De tuinder zal hiervan niet
bevrijd raken dan door langdurige zelfactie. Door
deze periode heen zal het mogelijk zijn, onbelemmerd door parasitisme de vruchten van zijn arbeid te kunnen genieten en ze aan alle andere
leden van de gemeenschap te schenken, voor genoten prestatie.
Tot dusver is hij slaaf van het grondkapitaal. En
de economische ontwikkeling vormt steeds een belemmering om naast de zware lasten, tot een behoorlijke behoeftenbevrediging te komen.
(Slot volgt)
P. Dekker.
]
) Jaarboek van het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Nederland, 1938, pag. 19-20-21.
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BOUWVAKKEN
AMSTERDAM
Het secretariaat van SBO. (Amsterdam) wordt
vanaf heden waargenomen door A. J. Zondag, Ie
Helmersstraat 22n, Amsterdam.
ENSCHEDÉ
Over de staking van de stucadoors aan het algemeen ziekenhuis is, vermoedelijk door het corresponderen van de stucadoorspatroons met de officiële instanties, momenteel niets te melden. Corr.
GRONINGEN
Feestelijke propaganda-avond. Op Zaterdag 23
Maart belegde onze afdeling een feestelijke propaganda-avond, waar kam. Madlener het woord
voerde en de films van Pinksterkamp en Landdag
vertoonde. Kam. Madlener heeft er de aanwezige
vrouwen uitdrukkelijk op gewezen, dat zij haar
mannen moeten aansporen tot actieve deelname
aan de beweging en ook zelf haar krachten moesten geven door zich aan te sluiten bij de syndicalistische vrouwenbeweging. De films, die met grote
aandacht werden' gevolgd, illustreerden de goede
kameraadschap, welke op de ïMSV.-bijeenkomsten
heerst en diezelfde kameraadschap kenmerkte ook
onze genotvolle propaganda-avond, die nog werd
afgewisseld met muziek en voordracht. Aan het
slot werd een verloting gehouden, zodat een 20-tal
aanwezigen met een aardig aandenken naar huis
ging. Wij vertrouwen dat deze avond zal bijdragen
tot het welzijn van onze beweging!
N. Middel

JEUGDBEWEGING
AMSTERDAM
OJP. Haarlemmerpoort. De openingsavond op 19
Maart in het nieuwe zaaltje was geheel vol en is
geslaagd. Er waren verscheidene ouders en er waren ook kinderen van Sectie West met hun ouders
aanwezig. Kam. Otten opende deze avond en zette
doel en streven der OJP. uiteen. Hij wekte allen
op, ons daadwerkelijk bij te staan voor de uitbouw
dezer sectie. Vervolgens werd een komisch filmpje
gedraaid, waar smakelijk om gelachen werd. Daarna gaf de Standengroep van de sectie enige nummers ten beste. Tot slot werd een film gedraaid.
Gij ziet, kameraden, met veel goede wil bereikt
men ook iets. Wanneer gij iets voor de OJP. voelt,
stuurt uw kinderen dan naar ons toe. Voor Sectie
Haarlemmerpoort is het adres: Haarlemmerhouttuinen 41. Ook kunt gij donateur of donatrice worden a ƒ 0.25 per maand, Aan ons allen de daad!

METAAL-NIJVERHEID
LANDELIJKE FEDERATIE
Werkers gevraagd. Niet alles is mogelijk, maar voor
onze beweging en voor onze ideeën kan vandaag
de dag nog heel wat gedaan worden. Er zijn wel
kameraden, die de opvatting huldigen, dat de toestand in en buiten de bedrijven van dien aard is,
dat het bijna niet mogelijk is propaganda voor
onze organisaties te maken, maar de feiten bewijzen dat zij ongelijk hebben. Het is er natuurlijk
niet gemakkelijker op geworden, maar waar een
wil is, daar is een weg, en voor hem die ernstig
zoekt zijn er meestal zelfs meerdere wegen. Er zijn
echter naar onze mening nog steeds te weinig
kameraden, die hun taak voor uitbouw en propaganda ernstig opvatten en maar liever Gods water
over Gods akker laten lopen.
Juist tot hen willen we nu nog eens een ernstig
woordje richten. In de eerste plaats moeten zij er
aan denken, dat met het getij de bakens moeten
worden verzet en dat het daarom vanzelfsprekend
is, dat waar we niet overal openlijk als syndicalist naar voren kunnen komen, het over een andere
boeg moet worden gegooid.
Kon vroeger nog al eens iets gezegd worden onder
werk of in schafttijd, dan zal het nu voor of na
fabriekstijd moeten gebeuren. Konden vroeger de
discussies onder kameraden en mede-arbeiders
voor onze propaganda worden benut, dan zal het
nu misschien nodig zijn de persoonlijke gesprekken, desnoods onder vier ogen, daarvoor te gebruiken. Wie zo werkt, zal versteld staan over het feit,
dat er zoveel van onze argumenten door andersdenkenden of anders georganiseerden worden onderschreven en dat er over hetgeen wij zouden
kunnen bereiken, indien de meerderheid van metaalbewerkers syndicalistisch georganiseerd was,
maar weinig verschil van mening bestaat.
Het enige waar men daarbij steeds weer op afstuit is óf wel gebrek aan bekendheid met onze
beweging óf wel gebrek aan vertrouwen in onze
macht. Het eerste bezwaar kan met de hulp van
elk lid gemakkelijk worden bestreden en het twee-

de bezwaar moet worden omgezet in een argument
te méér om zich bij ons aan te sluiten, want met
elk lid dat zich bij ons aansluit, winnen wij aan
invloed en betekenis.
hoe regelmatiger en doeltreffender ons blad De
Syndicalist verspreid wordt, des te groter zal onze
bekendheid worden. Daarbij mag niet uit het oog
verloren worden, dat we heel wat hebben in te
halen tegenover andere organisaties, die dank zij
hun financiën het zich kunnen veroorloven de reclamezuilen van stad en land met affiches te overdekken en dank zij de welwillende medewerking
van directie of patroon zelfs in de fabrieken en
op de terreinen hun propaganda-materiaal mogen
plaatsen. Al deze propaganda draagt echter het
karakter van de moderne reclame en richt zich derhalve tot het onbewuste van de massa. Bepaalde
leuzen en slagzinnen worden er zo lang in gehamerd, totdat men werkelijk gelooft, dat dit de
waarheid is en dienovereenkomstig handelt. Dit geloven is echter een soort van meelopen uit sleur
en kan gemakkelijk doorbroken worden, indien
men er in slaagt zo'n meeloper wakker te schudden door hem de werkelijkheid — die bijna steeds
met deze slagzinnen in strijd is -- onder de neus
te houden.
Gegevens hiertoe verschaffen wij op deze plaats
regelmatig en er zijn in bijna ieder bedrijf en vrijwel in elke plaats nog heel wat voorbeelden die
wij niet eens kennen, maar die voor hetzelfde doel
geschikt zijn.
Voor massa-suggestieve tegenpropaganda lenen
zich deze dingen echter niet, zodat onze propaganda wel degelijk doelbewust moet worden gericht op die arbeiders, waarvan wij aanvoelen of
vermoeden dat zij toegankelijk zijn.
Daaraan kan elk lid medewerken en daarmede
doet hij o.i. niets meer dan zijn plicht. Wie meent
het zelf niet te kunnen zeggen, kan daarvoor ons
blad en onze brochures gebruiken of wel een kameraad of bestuurder verzoeken zo'n man eens te
bezoeken.
Alleen op deze wijze kunnen wij de overtuiging
verspreiden, die nodig is om tot uitbouw te komen. Werkt daarom allen in eigen omgeving in
bovenstaande richting. Wie daarbij hulp nodig
heeft, hetzij financieel of moreel, wende zich tot
de bekende adrseenen:
Amsterdam: Plantage Middenlaan 38;
Rotterdam: Grote Draaisteeg 11 b.
Het eerste kwartaal van 1940 is weer ten einde.
Willen de penningmeesters er om denken dat zij
vóór 12 April contributie-staten en contributie-afdracht in ons bezit doen komen? Alsmede dat op
deze staten het aantal schuldweken van elk lid
moet worden vermeld? Laat ieder er een eer in
stellen, dat dit aantal zo gering mogelijk is.
Op Zaterdafg 6 April plakken wij de zegel op het
veertiende vakje van ons lidmaatschapsboekje. In
totaal moeten er dan over 1940 dus veertien zegels
geplakt zijn'. Wie minder zegels heeft, raden wij
aan, direct de oorzaak hiervan op te sporen, want
contributie-achterstand is niet alleen het bewijs, dat
men zijn plicht tegenover de organisatie heeft verzaakt, maar kan tevens groot financieel nadeel met
zich brengen.
Wie geen plichten kent, heeft ook geen rechten en
moet er zich niet over beklagen als het zo ver is.
Beter is het er voor te zorgen, dat het niet zo ver
komt, dat men geen rechten kan doen gelden. Men
zij dus gewaarschuwd.

TRANSPORTBEDRIJF
GRONINGEN
Het adres van het Secretariaat is van heden af: J.
Huizinga, Fr. Straatweg 137111. Men gelieve hiervan
goed nota te nemen.

PLAATSELIJK NIEUWS
AMSTERDAM
Aan onze excursie naar het verlichte aquarium hebben ongeveer 70 kameraden deelgenomen. De heer
K. Werner vertelde verschillende interessante bijzonderheden over de waterbewoners. Een leerzame
avond.
Op Donderdag 18 April a.s. zal W. van lependaal
voor ons spreken over „Krieg voeren en Voer kriegen", en wel in zaal B van gebouw De Leeuw,
Valkenburgerstraat 149. Aanvang 8 uur. Zie verder
de advertentie.
Secr. Ontw.-Comm.
De Dageraad organiseert in April de volgende Zondagochtendlezingen, des ochtends te half elf, in de
gehoorzaal, Singel 299:
7 April: J. de Haas over „Worsteling om nieuwe
cultuur"; 14 April: H. Kuysten over: „Politieke godsdiensten"; 21 April: J. Ronner over Johannes Calvijn, zijn leven en werk; 28 April (sluitings-ochtend): M. v. d. Brink over De minderheid in de
volksgemeenschap, en Voorzitter VRO. over Onrecht in de aether.
ANTWERPEN
Ook in de Senaat is de wet op de bescherming van
de nationale instellingen goedgekeurd, met 95 tegen 15 en 5 onthoudingen. De vlaamse beweging
zal erg voorzichtig moeten gaan manoeuvreren en
de vrijheid van allen, die wat tegen de oorlogswoekeraars en oorlogshitsers zeggen, loopt gevaar.
Wij hebben dus weer een stap nader gezet op de
weg der dictatuur, alleen troosten wij ons nog met
een democratische leuze.
Vermeldenswaardig is wel de houding van senator
Gob, (socialist en duits oud-strijder, een zwaar oorlogsverminkte) welke een duits kanton vertegenwoordigt. Hij verklaarde, dat hij fier en gelukkig
is, thans in een vrij en democratisch land te leven.
Hij verzekert, dat de loyale bevolking van duitse
kantons met genoegen vaststelt, dat de regering
vastbesloten is tegen iedere staatsgevaarlijke propaganda op te treden. Ook deze man is dus vergeten: „De Staat verdrukt, de wet is logen."
Liever laten ze tien millioen mensen vermoorden,
en een groot gedeelte van Europa verwoesten, dan
te erkennen dat zij onbekwaam zijn voor hun taak!
Hoe kunnen zij die bekentenis gaan afleggen, „zij",
de meesters der universiteiten, met in hun dienst
de knappe mannen met dokterstitels, met de parlementen waar de leden mogen kletsen en aan

politiek doen, met de pers, welke steeds klaar staat
in hun dienst, met de kerk, welke de gelovigen
gedwee houdt en dienstbaar?
Neen, de heren kapitalisten durven niet zeggen, dat
zij met hun systeem schipbreuk hebben geleden,
dat zij onbekwaam zijn om de voortbrengst te regelen op het verbruik. Daar staan ze met de voortdurend stijgende productie tegenover een verminderde koopkracht. Daaruit komt werkloosheid en
oorlog. En liever dan de bakens te verzetten naar
het getij, laten zij het er op aan komen, en aanvaarden zij massamoord en vernieling, om hun bevoorrechte positie te kunnen behouden. En wij?
Zullen wij maar weer berusten met: Ze doen het
allemaal. — Het geeft toch niks. — Elk moet maar
voor zichzelf zorgen, en nog meer van die dooddoeners, welke van onmacht en persoonlijke vrees
getuigen?
Het is een wet, dat alles zijn tijd heeft tot ontstaan,
groei en verval. En eenmaal komt het ogenblik
van heengaan, ook voor het tegenwoordige stelsel. Maar wij die lijden door de ziekte van dit stelsel, wij hebben het recht ons daartegen te verzetten
en te zorgen dat wij alle aandacht aan het nieuwe
wat gaat geboren worden, wijden. Syndicalisten
hebben zo'n geweldige taak te vervullen, dat de
tijd tot klagen moet ontbreken! Elk syndicalist
moet alle aandacht en energie besteden aan het
slagen van een nieuwe economisch-sociale levensorde. Kameraad, daarvoor eisen wij uw volle medewerking.
Voor het FIS. België hebben wij niet veel steun
ontvangen. In de afgelopen week van kam. J.
Stroob. 42.50 fr., Leuven, en kam. Purm. Branie
l'Alluw 50 fr. Een vraagje: waar moeten de spaanse, Italiaanse en duitse kameraden van leven? Of
moeten ze allemaal in de gevangenis?
Vraag nog deze week een lijst aan: Arth. Peeters,
Belfaststraat 4, Antwerpen en helpt onze in nood
verkerende kameraden.
In de Metaalnijverheid zullen met ingang van 15
April 1940 de lonen worden verhoogd met 5 pet.
Dit is volgens beslissing der paritaire commissie,
naar aanleiding van het index-cijfer. De winsten van
de heren zullen wel in heel wat grotere mate zijn
gestegen. Wij laten hier een paar cijfers volgen,
welke een trouw beeld geven van de gang van
zaken. In Februari 1939 produceerde België 193.410
ton staal; in Februari 1940 was dit gestegen tot
293.320 ton en 315.490 ton in Januari.
De productie gietijzer was: Februari 1939: 202.600
ton; Januari 1940: 305.180; Februari 1940: 284.240
ton.
De voortbrengst der afgewerkte producten was:
Februari 1939: 151.960 ton; Januari 1940: 200.990
ton; Februari 1940: 212.670 ton. Dus, de zaken gaan
opwaarts.
Maar Amerika spant de kroon! Geld stinkt niet
als het voortkomt van artikelen voor directe dood.
De Verenigde Staten verkochten in 1939 negen
maal meer wapens en oorlogsmateriaal dan in
1937! Het staatsdepartement liet een jaarverslag
verschijnen over het controle-bureau voor munitie,
waaruit blijkt, dat de uitvoer in 1936 bedroeg:
24.243,565 dollar en in 1939: 204.555.780 dollar.
Cijfers zijn altijd leerzaam. Zij zijn een spiegel van
de heersende moraal en wij weten nu wat het
geprevel van christendom, partij en vakbond waard
is.
Kan elk onzer slechts één nieuwe lezer voor De
Syndicalist winnen? Ja, dat gaat, als wij maar willen. Eerst aan eigen zaak, de zaak van het volk,
denken.
DEN H A A G
Om te onthouden. Wist u dat de invloed van de
kapitalistische economische crisis de schulden van
de gemeente in razend tempo doet stijgen? De
totale schulden der gemeente stegen van ƒ 1.531
millioen op l Januari 1924 tot ƒ 2.626 milHoen,
of ƒ 301.— per hoofd der bevolking, op l Januari
1939.
Corr.
Kindertoeslag. Het lag aanvankelijk in de bedoeling van de regering, dat de kindertoeslag per l
Januari 1940 zou ingaan, maar door de administratieve rompslomp, welke onvermijdelijk aan de
uitvoering van zo'n wet verbonden is, heeft men de
datum vastgesteld op l Mei.
Wij weten dat deze wet in het leven is geroepen
door christelijke en andere behoudzuchtigen, die
menen dat steun aan grote gezinnen het geloof in
de kerk en de staat versterkt. Het is een kolfje naar
de hand van de katholieken.
Pas bij het derde kind treedt de toeslag in werking
en wordt voor ieder kind 10 cent per dag betaald,
over een werkweek van zes dagen. De Zondag
telt dus niet mee. Kinderen welke de leeftijdgrens
van 15 of 16 jaar hebben bereikt, vloeien automatisch af. Een gezin met zes kinderen heeft recht
op 40 cent per dag. De twee eerste kinderen tellen
niet mee.
Het is een soort fok-premie, welke oorlogvoerende
staten zeer te pas komt!
Corr.
Het recht op een menswaardig bestaan. Vele werkgevers, bedrijven, ondernemingen en rijks- en gemeente-instanties zijn ertoe overgegaan, hun personeel duurtetoeslag te geven. Maar er zijn nog
genoeg patroons of N.V.'s, welke, de slaafse mentaliteit van de arbeiders kennende en gebruik makende van hun macht om de arbeiders te ontslaan,
van geen duurtetoeslag willen weten. Zo'n N.V. is
de Thabor, een fabriek waar radio's, stofzuigers en
andere artikelen vervaardigd worden, aan de Waldorpstraat.
Volgens de Vooruit van 26 Maart, beperkt de actie
zich alleen tot een 80 metaalbewerkers. Het gehele personeel, dat aan deze fabriek werkt, telt
400 man. Waarom beperken de samenwerkende
organisaties zich alleen tot deze categorie van
mensen? Is dat hyper-modern? Zien deze organisaties geen kans om het gehele personeel te mobiliseren voor de alleszins rechtvaardige eis van
een behoorlijk loon? Het wordt tijd, dat de arbeiders van deze fabriek zélf hun actie voeren en
eigen leiding kiezen, wars van iedere inmenging
van autoritaire vakorganisaties.
Een slechte organisatie van Neerlands getrouwen.
De haagse burgerwacht heeft een propagandaavond georganiseerd in de Dierentuin. Zo groot
was de toeloop, dat de politie zich aan het hek

genoodzaakt zag in te grijpen, omdat voorkomen
moest worden, dat verkeerde elementen in de zaal
werden toegelaten. Daarom werden alleen diegenen toegelaten, die een besproken plaats hadden.
De leden, die met een enkel diploma aankwamen,
werden afgewezen. Hierdoor ontstond voor het hek
een geweldig gedrang, wat grote ontstemming teweeg bracht. Zelfs vooraanstaande figuren uit de
HBW. hadden de grootste moeite de zaal te bereiken en dat gelukte hun niet voor en aleer zij
met hun dames min of meer „gemangeld" waren.
Het is voor de burgerwachthandhavers erg jammer,
want door dergelijke ongeregeldheden streeft men
het doel van de vereniging voorbij!
Zware straffen voor landverraders. In de haagse
spionnagezaak heeft de rechtbank vonnis gewezen.
Van Hoeven kreeg twee jaar en acht maanden, zijn
vrouw anderhalf jaar en Mr. Buwe twee jaar.
Volgens artikel 98 van het Wetboek van Strafrecht
is de maximumstraf zes jaar, in oorlogstijd vijftien
jaar. De minister overweegt nu om de maximumstraf (15 jaar), ook in vredestijd te laten gelden. In
alle gevallen zullen de straffen voor dergelijke delicten buitengewoon verzwaard worden.
Nu zijn wij helemaal niet vaderlandslievend, maar
menen toch dat dergelijke verraderlijke beroepen
in strijd zijn met waarheid en menselijkheid, omdat
de eerbied voor het leven van anderen bij spionnen niet meetelt. Onze afkeer van zulk soort misdrijven komt dan ook voort uit sociaal en menselijk bewustzijn.
Maar dat neemt niet weg, dat hier het kwaad zichzelf straft. Er wordt immers door alle landen dik
betaald voor spionnen! Ook hier bestrijdt men wel
de gevolgen, maar de oorzaken van landverraad,
welke voortvloeien uit de misdadige oorlog, laat
men ongemoeid.
Corr.
HAARLEM
Haarlemmers opgelet. Belangrijk. Op Donderdag
11 April a.s. geeft het SAS. voor leden, huisgenoten
en sympathiserenden een ontspanningsavond.
Naast een korte propagandarede van kam. Lud
Madlener zal voor ons optreden Willem van lependaal, de bekende auteur van de boeken „Polletje
Piekhaar", „De vink op de waslijn" e.a.
Vrienden, het bestuur van het SAS. heeft gemeend,
u op deze avond iets anders te moeten bieden dan
wat u gewoonlijk wordt geboden op de cursus- en
openbare vergaderingen. Stelt ons niet teleur,
komt allen, neemt vrienden en kennissen mee.
De avond wordt gehouden in gebouw De Nijverheid, Jansstraat 85. Aanvang 8 uur, entree naar
verkiezing.
J. H. Secr.

Ontwikkelingswerk SAS. Amsterdam

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

Onderwerp:

Krieg voeren en Voer kriegen
Toegang voor leden: werkenden 10 et, werklozen 5 et, op vertoon van bondsboekje of
kaartje Arbeidsbeurs.
De Secretaris

Synd. Inkoop Coöperatie
De B r o e d e r b a n d
Kantoor: Plantage Middenlaan 38
Amsterdam-C
Telefoon 50524
In verband met een vermoedelijke verhuizing
uit het tegenwoordige pand, heeft ons bestuur besloten, de aanwezige voorraad manufacturen tegen inkoopsprijs te verkopen.
Er is nog een partij
180 cm. breed. Verder
sols en directoirs van
katoen, extra zwaar,
stekend geschikt voor

lakens a 150 cm. en
nog een aantal camiprima kwaliteit. Geel
157 cm. breed. Uittenten.

Bovendien is het ons gelukt nog enige

WOLLEN DEKENS
te kopen. Afmeting 180 X 220, mooie dessins. Prijs ƒ 8.50. Maak van deze gelegenheid
gebruik en bezoek ons verkooplokaal, hetwelk is geopend 's Zaterdagsmiddags van 2
tot 5 uur.
Het bestuur.
23, 30, 6 + 13

Eind Maart verschijnt:
GUSTAV LANDAUER:

Oproep tot Socialisme
Ned. vertaling M. Mok, met een voorwoord
van Henr. Roland Holst en uitvoerige levensbeschrijving door B. Reyndorp.
Landauers „Oproep tot Socialisme" is naar mijn
mening het belangrijkste van zijn agitatorische geschriften. Geen ander is in zo 'hoge mate gelijktijdig
critisch en opbouwend en geen ander is met zulk
een vaart, met zoveel élan geschreven, overbruisend
van een zo grote en diepe bewogenheid."
Henr. Roland Holst.

Ruim 200 pag., keurig verzorgd en gebonden
Voor VAU.-abonnees f 1.44. Bestellingen bij:
Penningm.: Orteliuskade 10™, Amsterdam
West. Postgiro 330248.
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