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Van de Administratie.
De postquitanties voor het Garantiefonds zijn ver-

zonden. Men wordt verzocht het geld gereed te
leggen.

SOC.DEM.WEEKBLAD

Afd. A'DAM.
HUISHOUDELIJKE VERGADERING op Woens-

dag IO November te 81/, uur in Café Centraal,
N Prinsengracht 32.

CURSUSVERGADERING op Vrijdag 12 Novem-
ber te 81/. uur in d'Geelvinck Spreker: W.v. Rave-
atsijr: Jr Onderwerp: internationale verhoudingen
Introductie welkom!

Afd. ROTTERDAM.
CURSUS-VERGADERINGEN op Dinsdag 9 en 23

November as. ten 8.30 n.m. in het lokaal Baan 1
Onderwerp: „De Fransche Revolutie als Klassen-
strijd". Inleider: D. J. Wijnkoop Entree IO cents
voor beide avonden Debat vrij.

PROTEST-VERGADERING op Donderdag 11 No-
vember a.s. ten 8.30 n m. in het Vereenigings-Ge-
bouw, Goudsche Weg Onderwerp: De Ferrer-
zwendel der S. D A. P. en Revisionisme contra de
Sociaal-Democratie. Sprekers: Dr. H. Gorter en
Dr. W. v. Ravesteijn Jr. Entree IO cents. Debat vrij.

Een vrijzinnig-democraat.
De iieer Veegens, vrijzinnig-democratisch staatsman,

minister in het kabinet de Meester, schrijft in de
October-aflevering van het tijdschrift De Vragen des
Tijds onder den titel „Verkeerd Beleid" een artikel,
waaraan wij nog 't een en ander willen ontleenen,
omdat dit stuk van den vrijzinnig-democratischen
politicus ons weer bizonder duidelijk doet zien, wat
de arbeiders van de burgerlijke „democratie" ten
onzent hebben te verwachten, en vooral ook wat de
eigenlijke beteekenis, de eigenlijke inhoud der burger-'
lijke democratie is.

Onder „Verkeerd Beleid" verstaat de heer Veegens
het beleid van de „vrijzinnigen", waardoor zij bij de
stembus van 1909 de nederlaag hebben geleden.

Natuurlijk wijt hij de nederlaag evenals zijn partij-
genoot Mr. Tasman. — die ons in de September-
aflevering van 't zelfde tijdschrift heeft voorgerekend,
dat de „vrijzinnigen" (Unie-liberalen en vrijz.-demo-
craten) de nederlaag hebben geleden door gebrek
aan organisatie, — niet aan de werkelijke oorzaken,
namelijk aan de klasse-samenstelling van de meerder-
heid van het huidige kiezerskorps. M.a.w. Mr. Veegens,
ideoloog als hij is, wijt aan den bewusten wil of de
bewuste daden van menschen, wat veroorzaakt is
door de maatschappelijke krachten, die de menschen
onbewust tot zekere denkbeelden brengen.

Maar afgezien hiervan zijn de- opmerkingen van
den heer Veegens hier en daar treffend, en is vooral
treffend, hoe hij den zwendel bloot legt, waardoor
de Liberale Unie getracht heeft kiezers te vangen,
n -meiijk het zoogen. staatspensioen der 70-jarigen,

:n lokaas, waarin, zooals bekend is, ook de S. D. A. P.

heeft gebeten, welke partij daardoor practisch de
antithese weer heeft versterkt en de Nederlandsche
arbeidersklasse verzwakt.

Mr. Veegens dan schrijft de nederlaag der vrij-
zinnigen toe, i°. aan de kieswet met haar kiezers-
teelt, die de clericalen en sociaal-democraten ten-
goede komt, 2°. aan hun eigen fouten. De vrij-
zinnigen hebben namelijk niet genoeg er voor ge-
zorgd, steeds zichzelf, te zijn". De Unie-liberalen
hebben niet gebroken met het conservatieve bond-
genootschap, dwz. met het verbond der Vrij-liberalen,
een verbond, dat in 1894 feitelijk reeds door de
conservatieven verbroken is, toen zij weigerden Tak
van Poortvliet's kiesrecht te aanvaarden en waarvoor
geen enkele reden meer bestond sinds 1889, toen
de wet op het lager onderwijs in den geest der
kerkelijke partijen herzien is. De heer Veegens erkent
hier dus met zooveel woorden, dat de Unie-liberalen
sinds 1894 'nooit iets anders geweest zijn dan de
vormelooze massa, de kleefstof, die de conservatieven
van liberalen huize verbinden moest met de werkelijk-
democratische elementen der bourgeoisie, dat de
Unie-liberalen dus steeds „verraad" hebben gepleegd— indien men bij weekdieren van verraad mag
spreken — aan de burgerlijke „democratie", en dat zij
steeds die burgerlijke democratie hebben tegenge-
werkt inderdaad. Gelijk men weet, is het bond-
genootschap tusschen Unie en Vrijen ook in 1909
niet formeel, maar inderdaad gehandhaafd, waar de
Unie b.v. een candidatuur als die van Plate in R'damlV
onmiddellijk steunde. De S. D. A. P. die op haar
beurt weer de Liberale Unie steunde, in 1905 èn in
1909, is medeplichtig geworden aan dit verraad der
burgerlijke, let wel der burgerlijke democratie.

De vrijzinnig.democraten van .hun kant zijn ook
niet genoegzaam zichzelf gebleven, maar . . . ten op-
zichte van de sociaal-democraten. Aldus de heer
Veegens.

De vrijzinnig-democraten .hebben niet genoeg
steeds op den voorgrond gesteld, welk een afgrond
er ligt tusschen de burgerlijke democratie en het
socialisme, tusschen de beteekenis der hervormingen,
die zij nastreven, en de waarde der hervormingen
voor het socialisme. Daardoor hebben de vrijz. dem.
de verwarring bij vele burgerlijke en niet-burgerlijke
kiezers in de hand gewerkt, als zou er tusschen de
vrijz. democr. en de sociaal-democr. toch in de
werkelijkheid niet zoon groot onderscheid bestaan.
En daardoor zijn deels een aantal werkelijk vrij-
zinnigen afgeschrikt van de. vrrjzinnige-democratie,
deels een aantal democratische elementen er toe
gebracht om dan toch maar liever de soe. dem. te
steunen, die altijd toch nog iets meer beloven en
ietwat meer vooruitstrevend schijnen.

Dat mag niet in het vervolg, zegt de heer V.,
want de hervormingen, die wij nastreven, dienen
immers nergens anders voor dan „om de burgerlijke
maatschappij op hechtere grondslagen te helpen
vestigen." En diezelfde hervormingen hebben geen
grooter vijanden dan de sociaal-democratie, juist wijl
zij de burgerlijke maatschappij bevestigen. Deze
laatste beweging toont sterk, hoe absoluut vreemd
een man als deze vrijzinnige democraat is gebleven
aan 't a b c der arbeidersbeweging.

Maar volgens den heer V., is de afval van vele
werkelijk vrijzinnige kiezers bij de jongste stembus
en hun stemmen op clericalen vooral te wijten aan
't wantrouwen, dat de Lib. Unie heeft gezaaid met

haar onverwachts in de arena geworpen, onbekookt
plan tot staatspensioneering van 70-jarigen.

En de heer V. levert dan een uitvoerig betoog,
om aan te toonen, iv. dat voor een dergelijk pensi-
oen, welks kosten niet te berekenen zijn, geen geld
zou zijn te vinden. lets, dat volkomen juist is,
wanneer men niet de hand wenscht te slaan aan Tt
militairisme, wat noch de Unie, noch de V. D. willen.
2°. bewijst hij, dat dit stelsel van pensioneering
yan 70-jarigen of zelfs van 65-jarigen, waar ook de
Unie niet aan denkt, de onrechtvaardigheid zelve
zou zijn tegenover de talloozen, die vóór dien tijd
niet meer in staat zijn in hun levensonderhoud te
voorzien, toont hij met de woorden uit het verslag
der Commissie over de armenwetten en de onder-
steuning van ellende aan, dat het nu in Engeland
ingevoerde staatspensioen, dat de Lib. Unie als voor-
beeld heeft genomen, ten eerste die onrechtvaardig-
heid schept, ten tweede het de bejaardere arbeiders,
zeggen wij na de 50, onmogelijk maakt loonend werk
te vinden.

Kortom : Mr. Veegens toont helder aan, welk een
zwendel het is, om van burgerlijk standpunt, zonder
geneigd te zijn tot revolutionaire politiek, een zoo-
genaamd staatspensioen aan te bevelen. Toch heeft
de S. D. A. P. om deze redenen ook, d. w. z. omdat
de Unie een zwendel op .haar program wilde zetten,
die de V. D. niet lustte, de eerste gesteund.

Ten slotte is het de moeite waard, aan te toonen,
welke ideeën bij een man -als Mr. Veegens. die toch
werkelijk nog wel onder de beste burgerl. „demo-
craten" mag gerekend worden, heerschen omtrent
den levensstandaard, die voor arbeiders mogelijk is.

Mr. Veegens beweert stoutweg, dat alle arbeiders,
ook de armsten, kunnen en moeten sparen voor de
verzekering tegen de gevolgen van ouderdom, ziekte,
invaliditeit, enz. Allen, want citeeren wij woordelijk:

Ook de karigstbeloonde en zuinigste werkman besteedt
wekelijks wel zooveel aan artikelen van weelde, aan tabak,
bier of sterken drank, dat de premie voor pensioen daarop
bespaard kan worden.

Maar de levensbehoeften der karigst beloonde
arbeiders zijn voor den heer Veegens, vrijzinnig
democraat, ten slotte nog weelde.

Stel u voor lezer! Een arbeider, met, zeggen we,’ 8 a
f 10 inkomen, leeft nog weelderig, met weeldeartikelen.

Kan het duidelijker worden aangetoond, wat voor
burgerlijke democraten de arbeider normalerwijze in
onze maatschappij is? Een werkdier, een werk-
mensch, met precies genoeg voedsel om te kunnen
leven, tot hij niet meer werken kan en die dan,
natuurlijk op eigen kosten, gepensioneerd wordt,
opdat hij rustig zal sterven, zonder de bezitters
lastig te vallen, door hun zijn ellendeen zijn lompen
onder den neus te duwen, zooals de armen in de
middeleeuwen deden, toen de weldadigheid nog een
deugd was voor derijken en de armoede geen schande.

Bovendien heeft de pensioneering gedeeltelijk op
eigen kosten nog een onschatbaar voordeel: de
arbeiders worden er anti-socialist door. Een arbeider,
die spaart, zegt de heer V. terecht, is voor het
socialisme verloren.

Het is goed, van tijd tot tijd, onze „democraten"
van burgerlijken huize weer eens in hun ware ge-
daante te vertoonen.

Te meer is dit noodig, waar de S. D. A. P. dit
nooit meer doet. Integendeel op weg is, een blok
met die heeren te sluiten. v. R.



Anarchisten en Revisionisten.
Den avond waarop de Kamerfractie der S. D. A. P.

te Amsterdam de vergadering voor Ferrer hield,
verspreidden de anarchistische vrije groepen onder
de bezoekers een biljet waarin zij protesteeren tegen
deze actie.

Er wordt gezegd dat de S. D. A. P. in Nederland
vóór den dood van Ferrer niets heeft gedaan om het
te beletten, dat «Het Volk» een poging der anarchisten
om dit wèl te doen heeft belachelijk gemaakt. Dat
de S. D. A. P. het recht niet heeft op te komen voor
Ferrer die de vrijheid van spreken verdedigde omdat
zij zelve de vrijheid van kritiek heeft verstikt.

De Anarchisten zeggen hier in hoofdzaak de
waarheid: De Revisionisten in Nederland hadden
na Deventer niet het recht tegen den dood van
Ferrer te protesteeren. Hun manifestatie in het
Concertgebouw te Amsterdam is, na de uitwerping
van goede sociaal-demokraten uit hun partij, een
beleediging Voor Ferrer's nagedachtenis. Men protes-
teert niet tegen een regeering die andersdenkenden
vervolgt, als men zelf de vrijheid van drukpers
onderdrukt.

De Anarchisten hebben hier gelijk.
Maar er komt één zin voor in dat strooibiljet, die

zoo duidelijk het jammerlijk, het wanhopig misver-
stand waarmee ook zij de Nederlandsche arbeiders
op het dwaalspoor houden, vertoont.

De vrije groepen zeggen aan het slot: «Wij be-
schouwen dit (de vergadering der S. D. A. P.) als
een vertooning, als een comédie die men hoopt
dienstbaar te maken aan het partijbelang bij de
verkiezingen ».

Het is wel zeer goedkoop en zeer gemakkelijk
om met-minachting-alleen te spreken van comc'die.
Maar daar maakt men de arbeiders niet wijzer mee.
Daarmee brengt men hen alleen tot minachting.
Maar de arbeiders hebben meer noodig; zij hebben
begrip noodig. En dat geeft men hun op deze
wijze niet,

Een comédie, een vertooning? Was dat maar waar!
Maar Troelstra en de Kamerfractie en Het Volk

zijn aan heel iets anders bezig, al jaren, dan aan
een vertooning. Zij zijn bezig aan een zeer dom
en zeer slecht, maar zeer ernstig werk, n. 1. het bij-
eenbrengen met alle middelen van een niet alleen
proletarische, maar gedeeltelijk klein-burgerlijke, ge-
deeltelijk demokratische, gedeeltelijk liberale, gedeel-
telijk proletarische meerderheid. Om daarvan eens
wat verbeteringen af te troggelen voor het proleta-
riaat. Om, misschien, daarmee eens te kunnen regeeren.

Dat is allesbehalve een comédie, maar een zeer
ernstig, voor het proletariaat onheilvol werk I )at

men niet tegenwerkt met minachting alleen, maar
door het brengen van het politiek bewustzijn aan de
arbeiders.

In dat werk was de avond van Ferrer's nagedach-
tenis ééne actie, een onderdeel van het geheel. Even-
als onze uitwerping in Deventer er een was. Op-
zettelijk werd in de motie geschreven, dat het nog
Nederlands trots is de toevlucht te zijn voor hen,
die verdrukt en vervolgd worden om des gewetens
wille. Dat is een leugen. Elke fabriek is een protest
daartegen, waar de proletarier niet spreken mag,
noch handelen naar zijn overtuiging. Maar wat doet
dat er toe? Dat zijn de proletariërs maar. Voor
hen was die zin niet bedoeld. Hij was bedoeld voor
de kleine burgers, en de vrijzinnige bourgeois, die
trotsch zijn op de burgerlijke, d. w. z., op hun vrij-
heid van spreken, en die niet denken aan de prole-
tarische, liefst zich verbeelden dat een proletarische
vrijheid niet bestaat.

Met dezen zin hoopte de Kamerfractie de klein-
burgerlijken en de vrijzinnigen gedeeltelijk te trekken,
en het is haar gelukt. En de massa van de domme
proletariërs zag den leugen niet en teekende het
protest, dat een slag is in het gezicht van hun eigen
beweging voor hun vrijheid!

De Anarchisten maken het zich wèl gemakkelijk
met hun : 't is maar comédie. Het is meer dan dat.

En even onnoozel is wat zij zeggen over: het
dienstbaar maken aan het partijbelang bij de ver-
kiezingen.

Wat steekt er voor kwaad in als men den moord
op Ferrer gebruikt voor het hooge doeleinde van
het socialisme?

En als men het meedoen aan verkiezingen nood-
zakelijk acht om tot een groote organisatie van het
proletariaat te komen, wat is er voor kwaad in, dat
men dien moord als wapen en propaganda-middel
gebruikt, als een beschuldiging tegen deklasse.maat-
schappij, waardoor de arbeiders het noodzakelijke
van den poiitieken en parlementairen strijd inzien?

Doet de anarchist iets anders, als hij Ferrer's dood
gebruikt om de arbeiders tot, het Anarchisme te
brengen? Dan maakt hij ook zijn vergadering over
Ferrer dienstbaar aan het belang van zijn richting.

Het is wederom wel heel goedkoop, maar heel
oppervlakkig om dat te gebruiken als reden tot min-
achting voor de S. D. A. P.

Niet hier ligt het kwaad. Niet in het gebruiken
van den moord, noch in. het gebruiken voor politieke
doeleinden.

Het ligt in de manier -vaarop.
Er wordt gezegd dat Nederland nog trotsch is op

zijn gewetensvrijheid.
En dé arbeider moet juist weten, begrijpen, dat

dit niet zoo is. Dat hij niet mag spreken zooals hij
denkt, en nog veel minder daar naar doen. Dat
hij, evenals Ferrer, vervolgd wordt als hij zegt wat
hij denkt en naar die meening handelt; dat hij dan
vervolgd wordt, zoodra de bougeoisie vindt dat hij
gevaarlijk wordt.

Er wordt gezegd dat Nederland nog trotsch is op zijn
gewetensvrijheid. Er wordt tegen den arbeider ge-
logen. En de

( bourgeoisie wordt met dien leugen
gevleid.

Dat is het kwaad. Niet dat men Ferrer's dood
gebruikt, ook niet dat men hem dienstbaar maakt
aan de politiek en voor verkiezingen, maar hoe men
liet doet.

Het is zeer goed mogelijk Ferrer's dood op goede
wijze te gebruiken voor de politiek en het parlemen-
tarisme en het socialisme. Als men evengoed tegen
klerikaal als liberaal, als men voor het proletariaat
tegen het geheele kapitalisme strijdt en niet droomt
van verbonden met vrijzinnigen, clan is er geen
reden om de arbeiders voor te liegen en een deel
der bourgeois te vleien.

Het is kenschetsend voor de Revisionistische
Taktiek, dat zij den leugen tegen het proletariaat
èn tegen de bourgeoisie noodig heeft.

Het is kenschetsend voor het Anarchisme, dat
het met oppervlakkig veroordeelen en schimpen den
afkeur voor den parlementairen strijd gaande houdt
en opwekt, en niet begrijpt dat er een ander soort
van parlementarisme mogelijk is dan van de meerder-
heid der S D A P. H. G.

Vanwaar de klassenstrijd?
Ge dacht misschien dat de klassenstrijd een gevolg is

van de uitbuiting, van het loonstelsel, van de omstandig-
heid dat grond en arbeidsmiddelen het bezit van weinigen
zijn? Dan zal de heer Spiekman, lid van het partijbestuur
der S. D. A. P. en van den gemeenteraad van Rotterdam
u anders leeren. Hoor hem in de zitting van den raad
van 28 Oct.:

De heer de Tong wil den klassenstrijd tegengaan. Die op-
roep van den heer de Jong is hem niet onaangenaam. Doch
die strijd is niet te keeren, die strijd wordt veroorzaakt door
de houding der burgerlijke partijen.

Dit is geen slordigheid, lezer. Het is volkomen in de
lijn van het revisionisme. Immers, komt de klassenstrijd
uit de economische verhoudingen zelf voort, dan is de
strijd met de burgerlijke partijen onverzoenlijk en kan
hij slechts eindigen door de opheffing van hetkapitalisme.
Maar «maken» de burgerlijke partijen den klassenstrijd,
dan kunnen ze ook «wijzer» worden, dan kan men pogen
hen te «overtuigen» enz. enz.

Eén zoon uitlating verraadt treffend iemands gedachten-
gang! v. S.

Aansluiting bij de Internationale.
Heden komt het Internationaal Socialistisch Bureau

te Brussel bijeen. De aanvraag om aansluiting van de
S. D. P. is dus thans aktueel geworden. *)

Er zijn drie mogelijkheden: HetBureau behandelt onze
aanvraag en laat ons toe. Het Bureau behandelt onze
aanvraag en wijst ze voor zijn deel' af. Hoewel niet
waarschijnlijk is het toch óók nog mogelijk, dat het
Bureau de beslissing naar Kopenhagen verwijst.

In het laatste geval verschijnt de Soe. Dem. Partij
zonder voor-oordeel van het Bureau als-zoodanig op
het Intern. Kongres te Kopenhagen. We zwijgen nu
maar van het voor-oordeel dat de Internationale Sekte-
taris en het Bestuur van het Bureau tegen ons reeds
geschapen hebben. Het niet-afhandelen van onze aan-
vraag door het Bureau zou echter een scherpe afwijking
van de tot dusver gebruikelijke weg zijn. Vergissen wij
ons niet dan werd zelfs de Engelsche Labeur Partij
direkt toegelaten. Evenwel als men thans onze aanvraag
te Brussel niet behandelt of daaromtrent niet tot een
konklusie komt, dan beteekent dat toch, dat de door de
S.D. A.P. gewenschte terugwijzing van de Soe. Dem.
Partij thans niet kon worden doorgezet.

Wij willen er echter ook op wijzen, dat elke afwijkende
behandeling die men onze partij doet ondergaan, een

1) Ons Partijbestuur heeft natuurlijk toelating gevraagd voor de
gedelegeerden der S. D. P. om aanwezig te zijn en gehoord te
mogen worden bij de behandeling van onze aanvraag, resp. bij
de kwestie van al- of niet-behandeling.

teeken zou zijn van een opkomend gevaar in en voor deInternationale zelve. Daaruit zou immers blijken, dater machtige elementen in de Internationaleaanwezig zijn,die een afzonderlijke Marxistische partij anders geheven
te behandelen dan ze tot nog toe gewoon waren metafzonderlijke niet-Marxistische partijen om te gaan. HetMarxisme zou, zij het ook op kleine wijze en volkomenincidenteel, in de Internationale voor het eerst in eenhoek worden gezet. Maar wie de strijdwijze van detegenstanders der Marxisten kent, en die strijdwijze isinternationaal, weet dat juist zoon volkomen incidenteeleen op kleine wijze aan het Marxisme toegebrachte neder-
laag door die tegenstanders wordt gewenscht, en op denduur tegen de macht van het Marxisme in de Internatio-nale zal worden uitgebuit. Die weet, dat dit incident
een precedent zou kunnen worden, dit eene geval door
meerdere gevolgd. En het zou zeker te optimistisch zijnbij den tegenwoordigen stand der Europeesche politiek
en bij de verhoudingen van andere soe. dem. partijen
als zeker te willen aannemen, dat een dergelijke behan-deling als waarmede het Hollandsch revisionisme het
Marxisme uit de partij heeft weten te zetten, niet eldersevengoed zou kunnen voorkomen. Wij konsfateeren dus
nogmaals: In elke afwijkende behandeling die men eenMarxistische Partij als de onze zou doen ondergaan, zit
een gevaarlijk teeken voor de toekomst van de Inter-nationale zelve.

Het spreekt vanzelf, dat onze Partij, hoezeer het onsrecht is reeds thans toegelaten te worden, zich overafwijzing of opschortingte Brussel niet ongerustzal maken.
Wij vertrouwen op Kopenhagen, zelfs als men ons te
Brussel niet of niet direkt toelaat. Er is evenwel geen
sociaaldemókratische grond denkbaar, waarop men juist
onze sociaaldemocratische Partij niet zou toelaten. Wij
staan met onze denkbeelden en met onzen strijd in het
hart van de Internationale, geen streep naar links en
geen streep naar rechts. Toch dienen wij alle eventuali-
teiten rustig onder de oogen te zien. En hebben wij inhet oog te houden, dat onze strijd van en voor deS. D. P. ons door de omstandigheden van ons land voorde toekomst van de sociaaldemokratie geboden wordt.Over dit punt kan en zal zeker de Internationale geenoordeel vellen. Wat dan ook het resultaat moge wezen,
men zou ons zeker onzen zwaren strijd in dit toch reedsmoeilijk voor het socialisme te winnen land nog weer
kunnen verzwaren, maar ons onzen eenmaal noodzakelijkgeworden strijd doen opgeven, dat zal men nietbereiken.

Zeker zal, wanneer men op de onzalige gedachte mochtkomen, onze Partij buiten te sluiten, aan de S.D. A.P.
een werkzaam demagogisch middel in de hand worden
gestoken, dat deze Partij — die zich anders van de In-
ternationale gedachte niet zoo heel veel aantrekt — zal
weten te gebruiken tegen de parlij van het Socialisme,
tegen de S. D. P. Daarvoor kennen wij haar. Maar onze
leden, onze strijders, die afgescheiden van de in dit aanincidenten zoo rijke jaarvoorgekomen gebeurtenissen, hoe
langer hoe zekerder de noodzakelijkheid van het eigen
optreden onzer partij voor het kiesrecht, ook bij de niet
kiezers, en voor het socialisme gevoelen, zullen dien .strijd
daarom niet loslaten.

Let wel: Wij vragen toelating tot de Internationale.
Niets meer, maar ook niets minder. Hoe het Bureau of
het Kongres die toelating regelen willen is ons natuurlijk
met onverschillig, maar toch bijzaak. Maar het kan o. i.
wel als zeker worden beschouwd, dat de hoofdzaak, de
toelating van de Soe. Dem. Partij tot 'de Internationale,
in elk geval zal geschieden. Wp,

Uit het Weekblad van 5 Nov. blijkt dat Mevr. Roland-
Holst het volgende schrijven richtte aan de leden van
het Int. Soe. Bureau :

Waarde partijgenooten.
In uw zitting van den 7-11 November, zult ge u hebben

bezig te houden met de aanvraag tot toelating der S. D. P.
(nieuwe hollandsche soc.-dem. partij). Zelve lid der
S.D. A.P. (oude hollandsche partijl kom ik u verzoeken
op deze aanvraag gunstig te willen beschikken. En dit
om de eenvoudige reden, dat daar de S. D. P. op de
grondslagen van het int. socialisme steunt, haar uitsluiting
van de Internationale klaarblijkelijk een groote onrecht-
vaardigheid zou wezen.

Zelve volkomen overtuigd van de noodzakelijkheid dei-
proletarische eenheid, en in al mijn daden tot richtsnoer
nemend de zorgvoor haar herstel in Holland, neem ik
de vrijheid hierbij mijn overtuiging uit te spreken dat gij
door de S. D. f', toe te laten tot de groote familie van
het internationaal socialisme, de fusie der rwee soc.-dem.-
partijen in dit land niet tegenwerkt, maar integendeel
verhaast en vergemakkelijkt.

Aanvaard, waarde partijgenooten, de uitdrukking mijner
broederlijke gevoelens,

Henriï-tte Roland Holst.

Sinjeur Gompers.
Meer en meer blijkt, wat voor een sinjeur die

Gompers eigenlijk is, die niet alleen hier te lande
met de noodige eer door onze revisionisten werd
verwelkomd, doch zelfs door Legien den Sekretaris
der Duitsche Gewerkschaftskommission en zijn revisio-
nistische vrienden werd begroet; en zijn socialistische
critici in'Amerika en Duitschland door hen beschimpt.



Gompers is behalve voorzitter van de American
Federation of Labor (A. F. L.) ook ondervoorzitter
van de Civic Federation.

Wat dat voor een vereeniging is, blijkt 't beste
uit haar orgaan, dat zich in 't grootste deel harer
artikelen richt tegen de sociaal-democratie. Onder
haar medewerkers zijn tal van socialistischerenegaten.

Den toon kenteekent 't beste, 't volgend citaat,
door Kautsky . aangehaald tegen Legien en zijn
vrienden, die notabene Gompers en de Civic Federation
verdedigen.

«In ons land zijn de vlaggen van alle naties welkom .. .
Maar een vlag is er, waarvoor geen plaats is, en dat is de
roode vaan, die de socialisten van het roofschip der anarchie
gescheurd en als de hunne aangenomen hebben. Men heeft
geen woordenboek noodig om te weten, wat de roode banier
beteekent. Bij instinct begrijpt men het en beschouwt ze als
het symbool van bloed, brand en gewelddaad. In ons gansche
land geldt het als het erkende teeken van gevaar, en zijn
boodschap kan de strijdlustige mensch lezen, ook al kent hij
geen letter van 't alfabet. Reeds is er een kleine, maar
giftige schaar, die in onze steden de scharlaken banier opheft
en draagt. Maar hij zal in Amerika nooit als iets anders
worden opgevat dan als de uitdrukking van giftigen haat,
van ontevredenheid en trouweloosheid, een uitdrukking, die
meest van buitenlandschen oorsprong is.»

Hoe het revisionisme tot verval leidt, blijkt wel
in sterke mate uit 't feit, dat zelfs leiders der Duit-
sche vakbeweging, om van de Nederlandsche niet te
spreken, den moed hebben den vice-president van
het Amerikaansche «Rijksleugenverbond» in bescher-
ming te nemen, ja 't doel der Civic Fed. te ver-
doezelen voor de Duitsche arbeiders.

C.

Economische Kroniek.
De Duitsche beroepstelling.

Toen de Fransche burgerij op het einde der achttiende
eeuw hare revolutie volbracht en hare leuzen de lucht
van Europa vervulden als met een nieuw geluid, toen
was er echter in Duitschland noggeenklankbodemontstaan,
om dit geluid in voldoende sterkte te weerkaatsen, was
de bourgeoisie er nog te zwak om ook hare revolutie te
volvoeren. Echter waren er toch reeds enkelen, die be-
grepen, dat hetgeen aan de overzijde van den Rijn ge-
schiedde, het voorteeken was, van wat vroeg of laat, ook
in huh eigen land geschieden moest. Afgezonderd van
het volle bruisende leven, waren zij, — om het beeld
van den Duitschen dichter Heine te gebruiken — bij
schelpen te vergelijken, weggenomen van het strand der
schuimende zee en op de schoorsteen in een achterkamertje
neergezet, mijlen ver het land in. Maar als de vloed op-

komt, dan ruischen die schelpen mee, hoe zwak dan ook !
Zooals de Duitsche bourgeoisie dier dagen, is het

Hollandsche proletariaat van thans. Echter niet uit
Frankrijk komt de revolutionaire springvloed op, die de
schelpen bij ons doet ruischen; als alle teekenen niet
bedriegen, zullen van Duitschland uit de proletarische
wateren in heftige beroering geraken. Zal echter het
proletariaat hier te lande het geruisch verstaan, — zwakke
weerkaatsing van het heftig golfgeklots ginds voorbij onze
oostelijke grenzen — dan dient het te weten, wat die
stroom ontketend heeft. Dan dient het te begrijpen,
wat daar diep in de fundamenten zelve der maatschappij
veranderd is, welke krachten daar werken, steeds slopend
de burgerlijke samenleving. Want wat politiek plaats
grijpt als heftige beweging, vindt daar zijn oorsprong,
komt daaruit voort. En wie in zich opgenomen heeft,
do keaai- 'er verandering van de maatschappij, die be-
grepen heeft wat de schijnbaar dorre cijfers der laatste
Duitsche beroeps- en bedrijfstelling ons zeggen, die kan
niet moedeloos worden, zelfs hier te lande niet, in den
zwaren strijd voor het socialisme. Hij heeft het ruischen
leeren verstaan, verkondigend voor het kapitalisme den
zondvloed.

* **Het Marxisme spreekt van het steeds groeiend aantal
proletariërs, of, dezelfde gedachte nog eens anders uit-
gedrukt, dat de maatschappij zich steeds meer en meer
splitst in twee vijandelijke klassen, die elkander op leven
en dood bekampen. Nu is deze theorie bn door burge-,
lijken geheel en al, èn door de revisionisten gedeeltelijk,
als onwerkelijk, onjuist, bestreden, als verouderd afgewezen.
Maar wat leeren nu de zoo pas verschenen cijfers der
Duitsche beroepstelling ? Zij leert, dal de maatschappij
ontegenzeggelijk dien ontwikkelingsgang door maakt, van zich
steeds meer en meer in twee klassen ie splitsen. Onomstooteljk
stelt zij vast, dat hel aantal bezitters a/neemt, hel leger der
met-bezitters steeds groeiende is.

Op iedere honderd personen, werkzaam in landbouw,
industie en handel waren:

in het jaar 1882, bezitters 32, niet-bezitters 68, iv het jaar
1895: 2Q en 71, iv het jaar .IQOJ: 22 en jB.

Dit enkele feit is reeds voldoende, de waarheid der
stelling van de zich steeds verder voltrekkende klasse-
scheiding te demonstreeren. In 1882 waren nog nagenoeg
een derde der in het bedrijfsleven werkzame personen
zelfstandigen, in 1907 nauwelijks één vijfde meer.

En wie worden bovendien al niet tot de zelfstandigen
gerekend. Straathandelaren, vrouwen, die een snoep-
winkeltje bezitten, duizende slaven der huisindustrie, zij
allen gelden voor de statistiek te behooren tot de zelf-
standigen, zij zijn «bezitters».

En toch, ondanks al dat cijfergegoochel, dringt de
werkelijkheid toch in het eindcijfer door. Het aantal
van hen, die belang hebben bij het privaatbezit der
productiemiddelen, maakt steeds kleiner deel der bevol-
king uit; het aantal van hen, die strijden moeten tegen
de huidige maatschappij-orde neemt steeds toe.

Uit deze enkele cijfers klinkt dezelfde juichtoon, die
ook opgaat uit het steeds groeiende leger der Duitsche
Sociaal-democratie, zekerheid brengend aan ops innigst
verlangen: «Hoort, hoort, het Socialisme komt.»

S. d. W.

Ook Socialisten.
Het Delftsche orgaan der S. D. A. P. De Wekker

schrijft:
„Verkorting, van arbeidsduur. — Aan de machinefabriek

„Reineveld" alhier wordt met ingang van Maandag a. s. dearbeids-
dag op 9 uur gebracht, terwijl het loon op een io-urigendag
gebaseerd blijft, 't Is de tweede maal dat de tegenwoordige directie
de arbeidstijd belangrijk verkort; n.l. van II op io en nu op 9 uur.

't Is te hopen dat de betrokken arbeiders dezen zoo goeden
maatregel zullen weten te vvaardeeren ; want er zijn — helaas —
nog zoo ontzettend veel domkoppen die in staat zijn, tot schade
voor zich en hnn mede-arbeiders, goede maatregelen te bederven.
De arbeiders jan „Reineveld" moeten juist andere fabrikanten het
bewijs leveren dat verkorting van arbeidsduur geen vermindering
van de produktie tengevolge behoeft te hebben. — In Engeland
is dit bewijs reeds voor jaren geleverd."

Met andere woorden: de arbeiders hebben tot taak
te zorgen, dat de meerwaarde, die de patroon uit
de arbeiders slaat vooral niet minder wordt en dat
het voordeel dat de arbeiders uit de verkorting van
arbeidsduur trekken, zoo gering mogelijk zij! Wat
een roerende zorg! Maar hoe kan men ook anders
verwachten van arbeiders, die, blijkens de laatste
alinea, verkorting van arbeidstijd verwachten, niet
van de macht hunner organisatie, maar als echte
bedelaars, van de goedheid of het gezond verstand
der kapitalisten. Leve de tempering van den klas-
senstrijd!

Treurig is het, dat de anti-revolutionnaire Delve-
naar het «socialistische» blad moet voorhouden, hoe
door en door onsocialistisch zulk geschrijf is.

v. S.

Vrouwenrubriek.
Wat wij te doen hebben.

(Slot).
Geen moederschap anders dan voortspruitend uit de

sexueelé daad van twee makkers, die met vooropstaande
volledige aanvaarding van de verzorging waarop het kind
hunnerzijds aanspraak heeft, overigens door geen be-
rekening, door geen persoonlijk belangen-argument
gedreven, gehoor gevend aan niets dan aan de aan-
trekking van den man-makker tot de vrouw en van de
vrouw tot den man, zich in die daad vereenigden. Van
twee makkers, die zich kameraden voelen omdat zij elkaar
tot aansporing zijn in het laten naar voren treden van
den mensch in zich zelf en elkander, den mensch in zijn
ken- en denkvermogen, in zijn technischen zin.

Geen moederschap dan dat. Geen makkers dan zulke.
Dan verstikt onder het krachtig opschieten der gezonde
halmen het onkruid. Dan verdwijnt de sexueelé daad
uit'berekening, danverdwijnt alle sexueelé gewelddoenerij.
Dan heeft afgedaan het zich verlagen en verlaagd wor-
den vdn de vrouw tot recipiënt (het zich leenen tot den
geslachtslust van den man) tot onvrijwillig, gedwongen of
om den broode ontvangen van den man; dan heeft ook
afgedaan het verderf van het lokkend spel der vrouw
met den man.

Is zóó het moederschap — en wie twijfelt er aan, dat
het zóó wezen zal onder het Socialisme! wie ziet niet,
dat- het reeds daarheen groeiende is onder hen, de
mannen en de vrouwen, die met bewustheid streven
naar de snelst-mogelijke verwezenlijking van het Socia-
lisme — is zóó het moederschap, dan heeft inderdaad
daarbij de moeder gewonnen en door de moeder het
kind, en door het kind de mensch. Maar ook recht-
streeks heeft de mensch er bij gewonnen, want hooger
dan voorheen staan bij die van den last der onvrijheid
en der onwaarheid ontdane geslachtelijke verhouding de
zich als elkanders makkers waardeeiende man en vrouw.

En wat is het, dat deze wondere ommekeer bewerkt?
We wezen er reeds op in het tweede gedeelte van
dit artikel: het is de arbeid,'de maalsehappeljke arbeid.
De arbeid, die langs den weg der rijkdommen die
hij schiep, oorzaak werd van de overheersching van
de eene menschengroep over de andere en van de
overheersching nog meer in het bijzonder van den
man over de vrouw, maar die bij de techniek van ;///

gereed staat, aan alle overheersching van mensch tot
mensch een einde te maken, ook aan die van den man
tot de vrouw.

Dat proces is nu gaande en wij, mannen en vrouwen
uit het proleariaat, hebben dit slechts te erkennen om
in staat te zijn, dat proces te bevorderen en de vol-
ledige, op de socialistische arbeidswijze, de socialistische
productie-wijze berustende, gelijkgerechtigheid van alle
mannen en alle vrouwen om te beginnen in de tech-
nisch-verstgevorderde landen — dat zijn de landen van
het groot-industrialisme en van het groot-kapitalisme, de
zoogenaamd beschaafde landen, — te bewerkstelligen.

Als de vrouw uit het proletariaat niet tot de erken-
ning kwam van dat in gang zijnde proces, daardoor niet
deelnam aan den strijd om dat proces te bespoedigen,
niet deelnam aan den klassenstrijd, kwam de technische
mensch in haar niet naar voren, bleef zij de tweevoudig-
onderdrukte, de economisch van den man en van de
bezittende klasse afhankelijke Het Socialisme kon zich
dan niet voltrekken, omdat de bezittende klasse, de
bourgeoisie, dan de beschikking bleef houden over de in
knechtschap gebleven vrouwelijke helft van het proletariaat
en te zamen daarmee sterker zou zijn dan de alleen-
staande mannelijke helft van het proletariaat. Maar dank
zij de werking van het kapitalisme zelf, is de mogelijkheid
dat de vrouw uit het proletariaat niet tot de erkenning
van het in gang zijnde proces zou komen, buitengesloten.
Immers het kapitalisme betrekt met den dag meer de
vrouw in dat deel van den maatschappelijken arbeid, dat
we loon-arbeid noemen.

Die loonarbeid heeft op haar, de vrouw, volkomen
dezelfde uitwerking als hij had op den man, n.l. van haar
de oogen te openen voor het belang dat zij als lid
harer klasse heeft bij den klassenstrijd en haar waardig
te maken voor dien strijd.

Ook bij haar treedt dan de wisselwerking, de beurte-
lings de eene den anderen en de andere den eenen kant
versterkende werking in, die zich ook bij den man deed
gelden toen hij door den loonarbeid in den strijd was
gedreven. Naarmate dan de vrouw deelneemt aan den
strijd, treedt de mensch in haar sterker naar voren en
omgekeerd naarmate haar ken- en denkvermogen, haar
technisch vermogen zich in haar ontwikkelen, naar die
mate voert zij krachtiger en doelbewuster den strijd van
haar klasse.

Zoo groeit in haar voortdurend de macht, haar deel
te leveren in de taak, welke het proletariaat heeft te
vervullen, de taak van : den arbeid die eenmaal oorzaak
was van zijn slavernij, te doen verkeeren in den be-
werker zijner vrijheid; de taak van: een nieuwe periode
te openen in de ontwikkeling van het menschdom.

Een nieuwe periode, de periode n.1., waarin de mensch-
heid „de bepaalde opzettelijke verrichtingen noodigvoor
de instandhouding van het eigen leven en dat van het
kroost" als spelenderwijs zal ten uitvoer brengen en haar
aandacht aan verder liggende dingen zal kunnen geven.
Een periode tevens, waarin.... „de kinderen zullen gedijen,

zullen veel lachen, uiet schreien". *)
M. M.

*") naar H R. 11 („Verlangen" nit „Opwaartsche Wegen"),

Uit de Vakbeweging.
Stakingen in Pennsylvanië.

De arbeiders, die in de om Pittsburg (N.-Amerika,)
liggende fabrieken van den staaltrust werken, bestaan
bijna uitsluitend uit tot nu toe ongeorganiseerde
buitenlanders, Polen, Russen, Hongaren, Duitschers,
Italianen e. a. De stakingen braken er plotseling
uit, in Mac Kees Rocks begon een kleine groep en
ging weer aan den arbeid, dan een andere groep,
die echter ook weer spoedig aan 't werk ging. Maar
beide keeren werd de helft der terugkeerenden uit-
gesloten en toen nu weer een groep staakte, werd
ze door de uitgeslotenen georganiseerd, er werd ge-
post en binnen vier uren staakte alles. Het langst
bleven de in Gompers' American Federation of Labor
georganiseerde machinisten aan 't werk, ze gingen
eerst weg, toen 't bedrijf stil lag.

De oorzaak dezer uitbarsting was de gruwelijke
uitbuiting, waarvan de plaatselijke bladen ongeloof-
lijke voorbeelden meedeelden. Door de werkmeesters
werd een gezamenlijk loon voor een werk vast-
gesteld, dat dan onder de arbeiders verdeeld werd;
bij dit „Pooling" systeem kwam het voor dat men in 9dagen 2', _ dollar of in 4 dagen nog geen dollar=_ /2.50
verdiende. Geen wonder dat de directeur verklaarde,
aan dit systeem vast te houden, daar het uitstekend
beviel. Om werk te krijgen moesten werkzoekenden
aan den werkmeester dikwijls + f 60.— betalen.
Fabriekswoningen en trucksysteem zorgden er verder
voor, dat van het loon weer een groot deel in den
zak van den kapitalist terugvloeide. Er heerseht
eenvoudig een slavernij. Zelfs een burgerblad oor-
deelde, dat de arbeiders daar slechter werden be-
handeld dan de koelies en de negers in 't Zuiden.

Gedurende de staking deed men alles, om deze
gewelddadig te onderdrukken. De politie trachtte
door bloedvergieten, door brutale mishandeling op-
stand te veroorzaken. Ongeveer 100 stakenden wer-
den zwaar gewond. Onderkruipers, vol jenever ge-
voerd en met revolvers gewapend deden het overige.
Zoo was 't ook in de andere plaatsen.

Toen de staking begon, ontbrak elke organisatie,
't Eerst bemoeiden de geestelijken zich ermee; een
Poolsch priester bewerkte door beloften, dat de
arbeiders in Butler weer aan 't werk gingen, waarbij
velen werden uitgesloten. Spoedig kwamen de sociaal-
democraten te hulp. De arbeiders toonden een
innigen afkeer van de A. F. L., omdat ze de door deze



georganiseerden steeds als vijanden en hinderpalen
in hun strijd hadden leeren kennen. Ze organiseerden
zich in de industrieverbonden van de I. W. W.
(Industrial Workers of the World). In 't geheele
district won deze, volgens moderne vakvereenigings-
beorippen gebouwde organisatie nu een geweldig
aantal leden en ook arbeidersgroepen van de A. F. L.
sloten zich bij haar aan.

De arbeiders wonnen; de staaltrust gaf toe. Het
Pooling systeem werd afgeschaft, de loonen ver-
hoogd, de werktijd verkort, Zatermiddag vrijgegeven,
de gehate werkmeesters en de onderkruipers ver-
dwenen, de gedwongen winkelnering werd opgeheven.
Alle arbeiders zijn weer aangenomen. En een vak-
vereeniging van 4000 leden, die de revolutionaire
methode van den strijd leerde kennen, is opgebouwd.

Ontzaglijke moeilijkheden deden zich voor. Zes-
tien verschillende naties en talen telden deze
arbeiders. Maar na de verwarring der eerste dagen
kwamen daaruit mannen te voorschijn, die in Rusland,
Hono-arije, Italië stakingen hadden meegemaakt, ook
Duitsche leden van den metaalbewerkersbond. En naast
de Amerikaansche vakagitatoren en socialisten hebben
eenio-e Polen, Hongaren en Duitschers, die veel
talen

3 beheerschten, als tolken gediend, als sprekers
de massa opgeklaard en de organisatie in taaisecties
opgebouwd.

In 't beo-in van de staking werd een. comité van
6 leden gekozen meerendeels georganiseerde A. F. L.-
leden. Maar ze hadden slechts in schijn de leiding,
de werkelijke leiding berustte in handen van een
naamlooze groep actieve strijders en leiders der ver-
schillende naties, die den strijd op moderne wijze
voerden. Toen bij een opstootje de gendarmes een
staker dooden, werd eenvoudig met weerwraak ge-
dreigd en de gewelddadigheden hielden op.

De geest van solidariteit greep ook andere arbei-
ders aan. Treinmachinisten weigerden onderkruipers
te vervoeren, evenzoo de machinisten der stoom-
booten. Dagelijks hield men massameetings.

In New-Castle duurt de staking, waaraan vele ge-
organiseerden van de A. F. L. deelnamen, nog steeds
voort, ze ontstond, doordat de fabrieksleiding het
lidmaatschap der organisatie verbood. Maar de arbei-
ders zijn ontevreden met de lauwe strijdwijze der
A. F. L. en roepen de agitatoren der I.W. W. te
hulp. In Butler, waar door onderling verkeerd be-

grijpen de strijd verloren werd, wint de I. W. W.
nog steeds meer leden, en toen de geestelijken daar-
tegen optreden en de A. F.L. aanbevolen, keerden
zich de arbeiders van hen af.

De overwinning in Mac Kees Rockt, is een ge-
wichtige zege van de naar internationale grondslagen
der industrieverbonden werkende nieuwe vaktaktiek.
Daarmee vangt een nieuwe periode, een werkelijk
revolutionaire massabeweging in de Amerikaansche
arbeidersbeweging aan.

Wij gaven hierboven een overzicht van den strijd,
naar aanleiding van een artikel van Louis Duchez
in The International Socialist Review, gedeeltelijk
overgenomen in No. 5 van de 'Neue Zeit. Ook de
redactie van de I. .S. R. vestigt op deze overwinning
haar hoop voor de toekomst der Amerikaansche
vakbeweging. *—

De Ferrer-zwendel der S. D. A. P.
In dit alles zit niets anders dan d<' gewone kleri-

f kale minachting en vrees vuur het vrije woord. De
heeren verlangen ook in deze een partij-regime; zij
willen niet alleen de macht hehheïi te hesluiten,
wat zij willen, doch ook nog de macht van elk
woord, dat hun niet hevalt, te verstikken.

(Het Volk 29 Oct.)

De dood van Ferrer blijkt voor de S. D. A. P. hoe langer hoe
meer een buitenkansje. Wat haar betreft zou het nuttig zijn, indien
de clericalen om de andere week een intellectueel doodschoten.
Dit zaakje, opgevat op de manier, waarop zij het nu, dank zij het
initiatief van haar kamerfractie, weet te exploiteeren, stijft hare

kassen en maakt haar onder deliberalephilisters nog meerpopulair
/ij het reeds is sinds Deventer, toen zij honderden leden

royeerde omdat zij socialist waren, sinds Juli, toen zij de liberalen
opnieuw aan zetels hielp, sinds het incident Kttyper-Lehmann, toen
zij de leiding nam bij de liberale uitbarsting van zedelijke veront-
waardiging tegen Abraham Kuyper. den meest gehaten man onder
het liberale plebs.

Maar de S. D. A. P. maakt het nu toch bij haar clericalen ijver
om uit de Spaansche gebeurtenissen, die zij opzettelijk niet be-
schouwt in 't licht, waaronder de arbeiders uit de gebeurtenissen
strijdkracht en inzicht kunnen putten, profijt te trekken, wat al
te bont.

/.ii beo-on niet op de tooneel-voorstelling tn 't Concertgebouw,
waar de heele fractie met Duys als clown, voor 't geachte publiek
van meerendeels diamantbewerkers en liberale kantoorbedienden
optrad, aan Wijnkoop 't woord te weigeren, toen dezeprotest wilde
aanteekenen tegen het liberale adres, daar aangenomen.

Dat Wijnkoop van 't woord zou hejabeu afgezien, zonder dat

hem dit geweigerd was, tracht de heer Th. v. d. Waerden in 't
Volk van 2 Nov. den volke wijs te maken, doch gelooft hij
natuurlijk zelf niet.

Maar Dinsdag daarop in Rotterdam was de vertooning nog
fraaier.

Daar voerden 't woord Canaille Huysmans en Troelstra, die

beiden anti-clericale redevoeringen hielden, zonder een grein
socialisme. Ook de zoogenaamde Marxist Huysmans.

Aangekondigd was vrij debat. Doch toen de heeren waren uit-
gesproken, gaf de voorzitter Spiekman in overweging geen debat
te houden, „ten einde den indruk dezer vergadering niet te ver-
storen".

Hij motiveerde dit ook door de opmerking, dat er niet over
verschillende richtingen in de arbeidersbeweging was gesproken.
Nota bene, terwijl de redevoeringen der heeren èène anti-clericale,
revisionistische soep waren en de heer Troelstra aan 't slot op
zijn bekende demagogische wijze gescholden had op zijn tegen-
standers in de arbeidersbeweging.

Onzerzijds werd natuurlijk tegen deze manier van doen geprote-
steerd. Ondergeteekende vroeg het woord, doch de heer Spiekman
liet „stemmen"' — een belachelijke schijnvertooning natuurlijk in
deze omstandigheden — en besliste dat^de „meerderheid ' tegen
debat was.

Zoo vat de Su D, A. P. de vrijheid van meeningsuiting, de vrij-
heid van 't woord op! En dat ter nagedachtenis van een man,
die, kon hij zulke staaltjes vernemen, ongetwijfeld zich in ziju
graf zou omdraaien.

De heer vander Waerden, zich baseerend opeen verslogje in
Het Volk over hetgeen ik gezegd zou hebben op een vergadering
van anarchistische zijde belegd overFerrer, een verslagje, afkomstig
van den in dat opzicht zelfs in de S. D. A. P. beruchten jongeling,
wien de last is opgedragen, de lezers van Het Volk valsche mede-
deelingen over vergaderingen enz. te Rotterdam op te disschen,
spreekt er zijn verheuging over uit, dat ondergeteekende gelukkig
bekeerd schijnt te zijn tot onze meening dat op een openbare
vergadering debat niet mag worden geweigerd." De meening van
den heer Van der Waerden moge zijn particuliere meening zijn:
ze is blijkbaar niet die der S. D. A. P.

Verder schenkt deze lieer die zelf debat weigert aan een tegen-
stander, zijn vergiffenis aan mij, ouden zondaar op dit gebied,
en wenscht mij bescheidenheid.

Mijn zonde op dit gebied betreft ongetwijfeld het geval, toeu
ik, optredend in S. L. in de meening, dal het een gesloten studenten-
gezelschap was, hoogstens met introductien en in een tijd, toen de
S. D. P. pas in wording was en ik in geen geval de heeren
revisionisten 't pretje mocht bezorgen in mijn persoon de nieuwe
parlij aan le vallen, vóórdat wijzelf den tijd daartoe gekomen
achtten, aan het begin der vergadering deed meedcelen, dat er
geen debat zou zijn. Een opvatting, die iets later door mijn partij
niet de juiste is genoemd. Maar durft de heer Van der Waerden
volhouden, dat het jongste Rotterdamsche geval op èène lijn staat
met het geval in S. D.r Hier was vrij debat aangekondigd en
toen de sprekers waren uitgesproken, werd medegedeeld, dat er geen
debat zou zijn. Dit is zoowel smoring der vrije meeningsuiting
als afzetterij. In Amsterdam kregen degenen, die voor 't debat
waren gekomen hun entree terug. Maar denkt de heer Van der
Waerden, dat ondergeteekenden en zijn partijgenooten hun avond
en hun dubbeltje zouden hebben opgeofferd, om de heeren Camille
en Troelstra te hooren schetteren, indien zij geweten hadden,
dat het hun niet geoorloofd zou zijn daartegen te protesteeren?

Wij verwachten van den heer Van der Waerden een openlijke
erkenning, dat zijn partij de vrijheid van het woord te R'dam
opnieuw heeft buiten werking gesteld. V. R.

Ziekenhuisschandalen.
Wij zijn 't moe, naar anderer wil te leven .. .

Internationale.

In de stad mijner inwoning, in 't schandaal-lievende
Den Haag gaat een groot gerucht uit over een ver-
plegings-schandaal. Arme protetariërskinderkens, meisjes
van anderhalf tot tien jaar, zijn voor rekening eener
liefdadige vereeniging, in haar zeebad-inrichting,.met een
vreeselijke geslachtsziekte besmet, en zóó op straat ge-
smeten. In 't Gemeente-Ziekenhuis werden eenige der
patientjes gebracht, «behandeld» als bordeelmeisjes, en —
ook weer ongenezen weggestuurd.

Zooals men weet komen dit soort zaken telkens en
telkens weer overal in binnen- en buitenland voor.
Ofschoon de zorg voor de openbare gezondheid een
bourgeois-belang eerste klas is, blijkt de heerschende
klasse niet meer in staat, dit naar behooren, dat is naai-
de zich steeds verbeterende technische mogelijkheid, te
behartigen. De toenemende felheid der konkurrentie,
anders gezegd de steeds verwoeder strijd om de winst,
brengt de burgerij er toe, ook haar instellingen van
«algemeen nut», als scholen, ziekenverplegingen, enz., op
den voet van een kapitalistisch winstbedrijf in te richten,
de arbeidskrachten uit te kloppen tot op het laatste
stofje macht-tot-werken, te beknibbelen op voeding en
verzorging der zieke arbeiders, in een woord, die zorg
voor leven en gezondheid zoo goedkoop mogelijk te
maken. De instituten zijn met alle kwade ziekten van
het kapitalistisch bedrijf behept: met willekeur, be-
krompenheid, karigheid en grenzenlooze stommiteit waar
't geen sleurzaken betreft.

De arbeider, die in een goeden tijd zich nog al eens
«vrij» waant (omdat . hij gewend is zich met een schijn
van alles, ook van vrijheid, te móéten behelpen) wordt
ook buiten den tijd van groote of kleine politieke of
ekonomische beroeringen, dikwijls en hard genoeg uit
dien waan gewekt. Niet alleen kan zijn broodheer hem
dagelijks zijn afhankelijkheid doen voelen; ook in dat
oogenblik dat hij zich vrijer, in den kring van huisge-
nooten, denkt, ligt het juk der onderworpenheid op hem.
En bij elk gebeurtenisje dat den gang der dingen uit
den dagelijkschen molentred voert, voelen zijn schouders
toch het zware juk. Een huisgenoot wordt ziek: er is
geen keus, naar het vaak te kwader naam bekende
ziekenhuis ...

Wij zien uit alle, kleinere en grootere, voorvallen, en
voelen aan den naakten lijvevoortdurend gedemonstreerd
de treffende juistheid der karakteristiek van't proletariaat
in ons program: de klasse van hen, die, van alle bezit
ontbloot, totaal van de bezittende klasse afhankelijk zijn.

H.C.

Van het Partijbestuur.
Op onze aanvraag tot toelating van 2 vertegenwoor-

digers tot de zitting van het Intern. Bureau ontving ons
P. B. van het Dag. Bestuur van het Bureau ten ant-
woord, dat het Bureau zelf hierover moet beslissen.
Het P. B. besloot reeds vroeger, dat als onze vertegen-
woordigers Gorter en Wijnkoop naar Brussel zullen gaan.

* * *De commissie van controle der partijkas bericht, dat zij
boeken en kas der partij van 15 Maart—30 September 1909
heeft nagezien en aceoord bevonden.

G. ENDT.
3 November '09. W. S. VAN REESEMA.

Erratum.
In het hoofdartikel: «Geen Politiek maar Vrijzinnigheid",

in het nummer van De Tribune van de vorige jveek, liet
de schrijver bij vergissing Troelstra zeggen: «Er bestaat
geeu moraal boven de klassen!» Elk opmerkzaam lezer
heeft reeds begrepen, dat deze woorden in Troelstra's mond
aldus luidde: «Er bestaat wèleen moraal boven deklassen!»

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om nogmaals
te konstateeren, wa"t iedereen ter vergadering aanwezig
weet, dat ik in de Koncertgebouw-vergadering van de
S. D. A. P. het woord vroeg om mijn bezwaar tegen het
adres toe te lichten. Dit weet de Voorzitter Van der
Waerden zeer wel. Hij heeft mij evenwel met opzet het
woord onthouden en zoodoende de diskussie gesmoord.

Wi'.

Van de Afdeelingen.
Leiden. Door den dood verloren wij onzen partijgenoot

W. F. Demirtenie, een dergenen, die na de scheuringtot
de arbeidersbeweging kwamen en die sedert een goed
partijgenoot bleek.

In den afgeloopen week wonnen wij vijf abonnés op
de Tribune.

Den Haag. Maandagavond debatteerde de Visser in een
zeer slecht bezochte openbare vergadering der S. D. A. P.
(de berichtjes in Het Volk over „goed bezochte ver-
gaderingen" kennen onze lezers wel) over de Raadsver-
kiezing in district 11.

Dinsdagavond spraken voor een eveneens slecht opge-
komen publiek onze partijgenooten S. de Wolff en de
Visser. De candidaat der S. D. A. P. Bleeker beweerde
in het debat, dat de socialistische propaganda-rede-
voeringen der sprekers met de Raadsverkiezing niets te
maken hadden!

Bij de verkiezing op Woensdag kreeg de Visser 82
stemmen.

De cursus van Mevr. Mensing over „vrouwenarbeid";
die de vorige week door een verzuim — dat te laat ont-
dekt werd om er den leden kennis van te geven — niet
kon doorgaan, wordt nu gegeven op Dinsdagavond
9 November in het gebouw van den Gem. Werklieden-
bond (Jan Hendrikstraat). Wij rekenen op een drukke
opkomst; introducé's zijri als steeds welkom.

Weesp. Donderavond spraken Vader en Wijnkoop voor
een overvolle zaal over de a. s. Raadsverkiezing. Weder-
om is Vader kandidaat voor onze partij.

Rotterdam. Tn den geest van Ferrer? Zondag j.l. debateerde
van Ravensteyn tegen Reynders en Kolthek op dè anarchistische
Ferrer-betooging, en vond hij gelegenheid te wijzen op den ekono-
mischen ondergrond van het gebeurde in Spanje, de lessen, welke
de arbeiders, vooral in Nederland, er uit te trekken hebben, en
op de gevaren van het nuti-klericalisme. De poging van S. D. A. P.-
zijde om door herrie-schoppen het debat te verhinderen of be-
moeilijken, werd door de krachtige houding van publiek en bestuur
verijdeld, en bleek het vertrouwen, door van R. uitgesproken, dat
op deze vergadering, anders dan bij de S. D. A. P. de vrijheid van
meenings-uiting niet gesmoord zou worden, juist.

Zooals Het JW.--verslag (!) aangeeft, werd hem bij di. '
zeming door de S. D. A. P.ers toegeroepen, dat nij het Dinsdag
ook eens bij hen moest probeeren ! (Veelbelovende uitnoodiging!)

Naar aanleiding van de schandelijke vertooning die dien Dinsdag
door de S. 1). A. P. gegeven werd, roept onze afdeeling de R'damsehe
arbeiders op tot een protest-vergadering op Donderdag 11 Novem-
ber a s., waar de waarheid over de ferrer-betooging der S. D. A. P.
en tevens de verschillen tusschen het revisionisme en de soe. dein..
S. D. A. P en S.D I. zullen worden uiteengezet Plakkers en ver-
spreiders, van af Maandag-avond in de liaan.

Donderdag 28 October sprak' Dr v. Leeuwen voor de S. D. A. P.
op Delftshaven over Zweden en Spanje, v. Ravensteyn en Rötné
trokken in het debat voor hem de lessen, welke voor de arbeiders-
klasse in die bewegingen opgesloten liggen. Volgens Dr. v. L.
is men nog niet bevoegd lessen uit de Zw. staking te trekken, dat
de S.D. A.P. 2 maanden wachtte na onze beide vergaderingen, om
te R'dam over Zweden en Spanje te spreken, vindt zn oorzaak
o.a. in verkiezïngsdrukte-naweecn en gebrek aansprekers! Repliek
op het on-zakelijke antwoord werd niet toegestaan. .

Advertentiën

Heden overleed na een kortstondig lijden
onze geliefde moeder, behuwd en grootmoeder

, Mevr. HENDRIKA DIKKER-PROLER

in den ouderdom van 75 jaar.
Diep betreurd door ons allen.

L. DIKKER.
R. DIKKER-KRONENBERG.

Adam, 2-11.'09.
Visites voor rouwbeklag worden niet afgewacht.
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