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EEN POEL
Als men de verslagen van het jongste

S.DAP.-congres heeft gelezen, denkt
men onwillekeurig aan het meer teeke-
nende dan fraaie woord, waarmee een
klein jaar geleden tijdens de actie tegen
het revoluties-wetje van Heemskerk, Duys
den toestand in zijn partij moet hebben
gekenschetst.

Tienduizend, zegge en schrijve tien-
duizend le.'en heeft de S.D.A.P. binnen
één jaar moeten afschrijven. Wat zeggen
wij? Met tienduizend leden is zij ge-
daald, van 47000 op 37000, eert achter-
uitgang van meer dan 20 percent. Maar
iedereen in de arbeidersbeweging bekend
weet, dat er dus veel meer dan deze
10000 moeten zijn afgeschreven, heenge-
gaan, afgevallen. Want tegenover het
'verlies staat natuurlijk altijd een zekere
winst. Er zijn plaatsen en streken, waar
het verlies veel grooter is geweest dan dit
gemiddelde. Maar zelfs als men zich aan
die 20 pet. als gemiddelde houdt, is het,
dunkt ons, al kenmerkend genoeg. En of

dit nu uitspreken of niet, het moet
Troelstra,^zoowel als de ouderen, die nog
in hem gelooven, toch wel een oogenblik
droef te moe en bang om het hart zijn
geweest, toen zij dit resultaat, twee en
een half jaar na de beroemde bevlieging
van de November-maand, moesten con-
stateeren en met allerlei frases trachten
te bedekken.

Troelstra schijnt er thans dit op ge-
vonden te hebben, dat de kracht van een
politieke Arbeiderspartij zich niet laat af-
meten aan haar getalsterkte, maar aan
andere maatstaven. B.v. aan het aantal
Stemmen, op haar uitgebracht, en op
baar politieken invloed. Dit geldt, liet
spreekt vanzelf,alleen maar voor dit land.
,Want voor België b.v. is 't beslissende
kenmerk, dat de Partij daar 700.000 le-
den of iets dergelijks telt. Vroeger — hoe
kort geleden nog? — vernamen wij het
weliswaar anders, was het aantal leden,
zooal niet het eenige, dan toch een der
overwegende machlskenmerken. Thans
zijn lieden als de theoretische chef van

het „zuivere" reformisme, Mr. Bongcr,
en de oude, beklagenswaardige groote
ex-leider in eigen persoon, het ieder op
zijn manier er over eens, dat men die
10.000 mccloopers desnoods missen kan.
Mr. Bonger is bekeerd tot de theorie der
„handelende minderheden", die, uit den
aard der zaak zelve en krachtens hun ka-
rakter van uitverkorenen, altijd kleine
minderheden moeten blijven. Welk een
prijzenswaardige bescheidenheid na zoo-
veel opgeblazenheid gedurende vele ja-
ren 1

Behalve in een zekere berusting —
men zou ook van katterigheid kunnen
spreken.welke stemming.geiijk men weet
uitbarstingen van geestdrift, gelijk ook
dit congres natuurlijk vertoonde, niet uit-
sluit — werd dit zooveelste Utrechtsche
Congres der S.D.A.P. gekenmerkt door 't
groeiend gevoel van onbehaaglijkheid,
gewekt door de hardhandige manier, ;
waarop de groqte bonzen van de „mo-
derne" vakbeweging de „politieke partij '
voor gedane, afgedane zaken plaatsen.

V/ij zijn zoo vrij om noch tle bespre-
kingen over het al of niet aangesloten j
blijven bij het cadaver, nog altijd ge- ;
naamd Tweede Internationale — Inter- j
nationale van wie of van wat? — noch j
die over de „ontwapening" ernstig te ne- J
men. Die ove? dc ziekteverzekering en cle "

loer, die de vakvereenigingsmagnatcn ;
van het N.V.V., daarbij dc S.D.A.P. ge- j

draaid hebben, waren het in zekeren zin |
wel. Want zij toonden — en het enkele J
„enfant terrible", dat er, ondanks grijze I
haren, in de Partij nog zit, verborg dit !
ook niet — dat, waar het om zaken van j
practische sociale en arbeitferspolitiek i
gaat, dc N.V.V .-beheerders thans een- j
voudig doen, wat zij willen, en zich om ,
„de" partij geen drommel meer behoeven |
te bekommeren. Inzake cle ziekteverzeke- j
ring hebben zij, achter den rug der S.D. j
A.P. om, en zonder zich blijkbaar zelfs j
ïormec! met haar te verstaan, het met de
undérnemérs en de kerkelijke vakvereeni-
gingen op een accoordje gegooid, waar-
bij \ diswaar de meest directe belangen

| der arbeiders, inzonderheid van de onge-
organiseerden, in het gedrang zijn geko-
men. Maar om zulke kleinigheden be-
kommeren de heeren van h?t N.V.V., die
zich internationaal de onmisbare en on-
betaalbare helpers van het kapitaal we-
ten en voelen, zich in geenen deele. De
S.D.A.P. echter had op haar congres

i eenvoudig te prijzen, wat de heeren al
j hadden "gewezen. En daarmee basta.

i Duijs mocht sputteren, wa.t hij wilde. Het
! is, op een ander terrein, dezelfde greote
i verschuiving, die zoo duidelijk aan 't
I licht trad bij het jongste werkloosheids-
I debat in de Kamer, toen Van den Tempel
' sprak van een zuiver vakvereenigings-
j standpunt, een groot verschil met 1908,

I toen Troelstra dezelfde zaak nog van een
i algemeen-politiek, een socia^stisch, zij 't
■ ook sterk reformistisch standpunt behan-
-1 clelde. In zulke feiten demonstreert zich

de politieke ontwikkeling der naaste toe-
; komst ook voor dit land met genoegzame
! duidelijkheid. De heeren gele vnkveree-
] nigingsleiders zijn de macht der naaste- toekomst, een macht, die zij, evenals in
; Duitschland b.v., natilurlijk zullen moe-
i ten en ook gaarne willen deelen mei hun
i „confessioneele" collega's. Maar het
I spreekt ook vanzelf, dat het een Duys en
dcrgelijken bij die ontwikkeling wel eens

I een beetje bang om 't hart wordt. Blijft
! er voor dezulken ook nog genoeg plaats
' aan de politieke ruif?

Wij herhalen, wij kunnen het lange ge-
praat over „de ontwapening" en het Lijk
niet ernstig nemen. Doch men zal begrij-
pen, hoe we dat bedoelen. Als een gek als

int een applansje uitlokt, door den
ai en de „overweldiging" van Geor-

Rusland te veugelijken
met de overweldigingvan België doorliet

! Duiifcfie Imperialisme in 1914, dan kan
men dat niet ernstig nemen, zooals het

! wel ernstig is, dat een Vandervelde en
j andere aan het kapitaal verkochte scha-

! vuiten hetzelfde onder donderend ap-
i plans kunnen doen op het ook pas ge-
i houden congres der Belgische massa-
: partij.

Maar ernstig is het zeker, bescha-
iiet Nederlandsche

proletariaat, dat ook op dit congres der
'. S.D.A.P. nog zelfs geen spoor meer of
| opni .. bleek van besef omtrent de situ-
atie, waarin de wereld en de arbeiders-. klasse zich internationaal bevindt. Eu dat
er zelfs geen begin, geen aanwijzing is
van een oppositie tegen degenen, die
zich hier te lande met trots de partijge-
nooten en broeders vau b.v. de beulen
der Duitsche revolutie noemen.

Want die volkomen afwezigheid van
jeenig besef — men kan toch in het verzet

| tegen het blijven in de Tweede Inter-
| nationale moeilijk iets ernstigs zien. hoe-
| wel wij blijven hopen, dat er iets ernstigs
! uit lliaK groeien — bewijst opnieuw (n

voor i eiste maal, dat, ondanks de
onverbiddelijke lessen derwereldgeschie-

. het in de S.D.A.P. opgesloten deel
van hei proletariaat nog volkomen alles
mist, wat het in staat zou kunnen stellen

tfen naar de Derde
Internationale, naar het Communisme.

Voof onze Partij is dit — wij herhalen,
wat onzerzijds op ons jongste Congres
door don voorzitter nadrukkelijk werd
geconstateerd en wat de feiten telkens eu
telkens weer bevestigen — in zekeren zin
een voordeel. Het vergemakkelijkt onzen
arbeid. En het vage besef daarvan leeft
ook wel bij de niet geheel verblinde lei-
ders der S.D.A.P.

Maar wij zouden liever nog wat meer
moeilijkheden te overwinnen hebben, dan
dat wij moeten zien, hoe een groot deel,
een toch nog altijd aanmerkelijk deel van
lic' Nederlandsche proletariaat, steeds
dieper wegzakt in den poel, waaruit geen
redden meer mogelijk schijnt, den poel,
die inzonderheid Troelstra van de S.D.A.
P. heeft gemaakt. v. R.

KUNST.
Kunstenaarsrevolutionair.

Indien deze rubriek haar recht van be-
staan nog heeft te bewijzen, kan dat ge-
schieden door te wijzen op de notitie die
er in het burgerlijk kamp van wordt ge-
nomen. Thans is zelfs de Gids, bij monde
van den heer De Meester, zich met ons
komen bezighouden. Genoemde heer acht
zich door het vorige stukje onder boven-
staanden'titel verongelijkt. Niet omdat
hij beweert wel revolutionair te zijn of
tegenover het ongehuwde-moederschap
toch nog anders te staan dan ik conclu-
deerde. Geenszins, veeleer legt hij nog-
maals uit dat het een misvatting was in
Geertje een verdediging van de onge-
huwde moeder te zien — juist wat ik be-
weerde. Maar de heer De Meester vindt
dat het heelemaal niet te pas komt te
vragen of een kunstenaar revolutionair
is: een kunstenaar is geen pleiter en men
heeft hem te nemen zooals hij is. Tenmin-
ste dat lijkt mij de quintessence van zijn
ietwat van den hak op den tak springend
betoog.

| De zaak is dat de heer De Meester, eft
! velen tot in onze eigen rijen met hem,
! nog maar altijd niet deze twee dingen
. uit elkaar kan houden: 10. de beoordee-I ling van een kunstenaar naar den aard
\ van zijn denkbeelden en 20. 't zoeken van
een verklaring van zijn eigenaardigheden

'' als kunstenaar voor een belangrijk deel
j in die denkbeelden. Het is volkomen on-
i juist te meenen, dat ik het werk van
; kunstenaars aanvaard of verwerp naar
; gelang van hun houding tegenover het
| communisme. Het zal bijvoorbeeld nog
j wel eens blijken dat ik van sommige re-
j volutionaire kunstenaars heel wat minder

I hooge gedachten heb dan-vele burgerlij-
: ke critici. Wat ik tracht te doen is het uit
Ide eivaring blijkend tekortschieten der
I kunstenaars te verklaren, 10. uit de maat-
I schappelijke fase waarin wij leven en 20.

als minder overwegende factor uit de
houding die de kunstenaars tegenover dc
maatschappij aannemen, ik acht deze
factor daarom minder overwegend, om-
dat een andere, houding de kunstenaars
wel voor bepaalde fouten kan behoeden,

! maar omdat ik niet geloof dat in de ster-
vende burgerlijke maatschappij zelfs re-
volutionairen 'iets werkelijks grootsch
zullen kunnen scheppen. Doch wanneer

! wij den heer De Meester deze naïve bc-
' keutenis hooren doen:

„Revolutionair" — ik ben het lang ge-
weest tegen „het leven". Dit pessimisme
is in gezinsgeluk verzacht",
dan begrijpen we toch, hoe alle groote
perspectieven hem gesloten moesten blij-
ven. Hij is revolutionair geweest te^en...
het leven! Ongevaarlijke liefhebberij,
zoolang zij niet tot zelfmoord leidt! Maar
dit pessimisme (stel u voor, revolutio-
nair gevoel pessimisme! alleen een opti-
mist, hij die in een betere samenleving
gelooft, kan revolutionair zijn) is ver-
zacht... toen het hem zelf goed ging.
Toen kon de rest worstelen met „hei. le-
ven", De Meester had geen klagen meer.
„De soc'alc kwestie is voor zijn opge-
lost", zeggen de arbeiders in zoon ge-
val. Dc benepenheid van dezer heeren in-
dividualismekomt hier heel sprekend uit.

D. M. meent, dat ik hem over Karel
Wasch niet volledig citeer. Inderdaad
doen echter de paar algemeenheden die
hij verder lanceert, niets af aan 't vader-
lijk hoofdschudden waarop ik hem be-
trapte. Ik deed nog erger, ik „besnoei het
ktmstenaarsrecht", nog wel om het on-
derwerp, wanneer ik Karel Wasch een
ontaaidingsvcrscnijnsel noem. Gelooft de
heer D. M. dan niet aan zoo iets als ont-
aarding, of mag men die alleen bij het
voorgeslacht zien? Er is hier echter een
klein misverstand. Niet het polygame,
niet de liefdesavonturen van Wasch'
heldin (ik heb zijn boek nog niet eens in
handen gehad) gaven mij het woord ont-
aarding in de pen, maar het wezen van
zijn analyse van het gevoelsleven, zooals
die èn in zijn dialogen èn in citaten uit
Judith van Esten aan den dag komt en
waarmede hij elk gezond gevoel uiteen
doet vallen in casuïstiek en vernuftspel.

Ten slotte ben ik het met D. M. en
zelfs ditmaal met Dirk Coster eens, dat
de „intensiteit van gevoelens" voor de
waaide van een kunstenaar meer betee-
kent den de „aard der gevoelens". Maar,
maar, maar: juist die intensiteit mist de

i tegenwoordige generatie zoo jammerlijk.
'tüeivendien helpt de aafd der gevoelens
hurt intensiteit bepalen. En eindelijk ko-

■ men wij met intensiteit zonder echtheid
Jen zuiverheid ook nog niet ver. K.

Woensdagmiddagzitting.
Nadat eenige adressen zijn afgehandeld is

HET WOORD AAN WIJNKOOP
ter voortzetting van zijn voor 14 dagen onder-broken rede, over de bestraffing der 8 luni-stakers. J

De vorige keer, zegt Wijnkoop, heb ik laten
zien, dat de staking een middel is in den klas-senstrijd dat den arbeiders uiet meer ontno-men kan worden. Tevens Jiob ik u aangetoond
dat het verschil tusschen ide sociaal-democratenen de katholieken geen principieel verschil,
doch slechts een kwestie van opportuniteit.
Beiden staan ze op hetzelfde opportunistische
standpunt._ Spr. heeft voorts met volkomen objectieve
feiten laten zien, dat er voor de arbeiders alle
redenen aanwezig waren, om tegen deze aan-
val door de regeering op hen gepleegd, de
staking te prociameeren.

Verder heeft spr. laten zien wat ,recht" is.
Dat recht niets anders beteekent dan een bij! voortduring uitgeoefende macht.
Ten slotte heeft spr. er op gewezen dat

! vooral de katholieken en anti-revolutionairen,j van deze zaak een algemeene reactionaire aan-I val willen maken, op al datgene wat de arbei-
ders in den loop der jaren hebben weten bin-
nen te halen, gebruik makende van de sohijn-

I bare machtsinzinking van het oogenblik.Spr. wil nu alleen nog een enkel woord zeg-
! gen over het verschil tusschen het particuliereen het openbare bedrijf. De heer v. Tienenheeft zich in dien zin uitgelaten, dat de arbei-
ders door de voordeden die zij als gemeente-
werklieden zouden hebben, het stakingsrecht
moeten opgeven.

l>e heer v. 'i ienen bedoeld dus dat 't bij de
gemeente beter zou zijn voor de arbeiders. Het
tegendeel is waar. Deze zaak toont juist aan
dat men er bij de gemeente sleehier aan toe is.
't Komt immers niet aan op een cent meer of

| minder ('t is daarmee bij de gemeente ook niet; zoo schitterend gesteld) maar op de vrijheid
om je strijd te kunnen voeren.

Ook de heer Van Hettinga Tromp heeft zich
voor het scheidsgerecht in gelijken geest als de
heer v. Tienen uitgelaten.

Wij lezen in het verslag het volgende:
Deze (dat is de heer v. TI. T.) is van oor-

deel, dat er verschil bestaat tusschen staking
in een particulier bedrijf en staking bij een ge-
meente-bedrijf, met welk verschil de verdedi-
gers de vorige maal naar zijn oordeel niet vol-
doende rekening hebben gehouden. Een ge-
meente, die eenige bedrijven tot zich trekt,
neemt de verplichting op zioh dat die bedrijven
behoorlijk loopen en moet dus alles doen, wat
zij eenigszins kan doen om daarvoor te zorgen,
terwijl zij niet de verantwoordelijkheid op zich
kan nemen, dat zoon bedrijf stil staat, dat het ]
daarom niet aangaat, dat de beslissing daar-
omtrent genomen wordt door de werklieden
zelf."

Dat is dus de meening van den heer Van
Hettinga Tromp, die echter door de werkelijk-
heid volkomen is gelogenstraft.

Er is geen kwestie van dat men de moeilijk-
' heden van de bedrijven ooit op de schouders
j van de kapitalistische klasse heeft afgewen-
i teld. Integendeel steeds heeft men de arbeiders

laten bloeden. De heer v. Hettinga Tromp
heeft dus niet 't recht om te spreken van het
verantwoordelijkheidsgevoel van het gemeente-

I bestuur tegen de gemeentenaren.
Een geding zooals het hier behandeld wordt

' is in het particuliere bedrijf onmogelijk.
Spr. sluit zioh dan ook volledig aan bij wat

' Lansink Jr. voor het scheidsgerecht heeft ge-
zegd. Hij zeide:

„In den grond van de zaak is er in de ka-
! pitalistische maatschappij geen verschil tus-
I schen particulier en openbaar bedrijf. In beide
i **eeft <'" arbeider niet de minste medezeeiring-

schap bij de vraag, wat en hoe er geproduceerden gedistribueerd zal worden. Van medezege
gingschap is geen sprake, laat staan, dat d«!arbeiders, zoowel hoofd- als handarbeiders, d«'alleen-zeggmgschap zouden hebben. Waar insh opzicnt geen verschil bestaat tusschen hetwezen van de particulier-kapitalistische enopenbare bedrijven, daar hebben de arbeidersvoor den goeden gang van deze bedrijven enondernemingen niet de minste verantwoorde-lijkheid. Wij wijzen elke verantwoordelijkheidaf en eischen het onbeperkte stakingsrecht
voor alle arbeiders in de kapitalistische klasse-
maatschappij.

Dit onbeperkte stakingsrecht is hierom nooc».
zakelijk, daar de economische machtsontwikke-ling per slot van rekening alleen de rechten,
ook de politieke rechten, kan waarborgen aan
de arbeidersklasse. De z.g, democratische
staatsinstellingen bieden in de kapitalistische
maatschappij geen waarborgen voor de poli-
tieke rechten en vrijheden.

Spr. is het daarmede volkomen eens, ook z.l.bestaat er geen principieel verschil tusschenhet particuliere en het openbare bedrijf. Van
medezeggingschap is geen sprake. Van het die-nen van een algemeen belang evenmin.

Daarom is er geen enkele reden om de ge-
meentewerklieden het stakingsrecht te ontne-
men.

Tusschen de vorige vergadering en deze ver-
gadering is 't een en ander gebeurd. De arbei-
ders hebben gisterenavond vergaderd en voof
hedenavond is een demonstratie uitgeschreven.

De arbeiders zijn zich hun kracht bewust Ze
wachten op het geschikte oogenblik. Ze zullende straffen niet op zich laten zitten.

't Zal weer tot staking komen.Daarom staan we natuurlijk niet op he»standpunt „straft maar raak, het verscherp*:slechts den strijd", integendeel wij zijn er iv&steeds op uit de strijd de meest zachte vormè.£hP £Leb^n',maar '} isrui3t de kapitalist!,sche klasse die den stri d zijn harde vormen cascherpe conflicten geeft.
Slechts éen middel is er om <fc>.n strijd op tt

I heffen. Dat is niet de z.g. medezeggenschap,
maar

Wijnkoop beëindigt zijn rede in den Raad
DE BESTRAFFING DER 8 JUNI-STAKERS

Groote Protestdemonstratie
(A.W.) De Amsterdamsche arbeiders zijnvan een raar slag. Gisterenavond schreven wij

dat de arbeiders de gelegenheid verzuimt had-
den om in *>e straiienkwestie nog een woordmee te spreken, door Dinsdagavond niet op de
door het KA.S. uitgeschreven vergadering in
de Diamantbeurs te komen en ziet, de krant
waarin dit stond was wellicht nog niet gele-
zen, toen 't gisteravond op de O.Z. Voorburg-
wal en omgeving reeds zwart van menschen
zag.

Toen het P^A.S.nbestuur Dinsdagavond zei-de: „morgenavond demonstreeren wc voor het
stadhuis, hadden wij niet zooveel vertrouwenin het plichtsbesef der Amsterdamsche arbei-
ders.

't ls ons een groot genoegen te vermelden
dat wij met ons gebrek aan vertrouwen, be-hoorlijk beschaamd zijn gemaakt. In grootengetale waren de arbeiders opgekomen.

Ue gracht voor het stadhuis was door politie
afgezet. Wie had haar dat gelast? Wethouder
Wibaut, waarnemend Burgemeester... Hoofdvan de Politie.

„Als dat „Marxisme,, is ben ik geen
„marxist", zou de oude Marx van zulk optre-
den gezegd hebben. ,

Dat was buiten den raad.
In den raad was wethouder Wibaut een enal gemoedelijkheid. Zoo bruut hij tegenover dearbeiders is-, zoo zoetsappig is hij tegenoverde bourgeoisie.
De verdediging van de sociaal-democratischehouding in deze kwestie heeft hij dan ooktreurig laten liggen, en we moeten eerlijk er-kenen, dat zijn collega Miranda, die althanshandiger is dan Wibaut, 't er beter afbracht.Wibaut gaat door voor een erg geleerde man.

Dat zal wel waar zijn ook. Over lenigheid van
geest als de kleine Miranda beschikt hij sohterniet.

HET BEHEER DER BEDRIJVEN IN HANDEN
DER ARBEIDERS.

Arbeiders, dat uit uw eigen midden de krach»
ten komen, die de leiding eener nieuwe maxfr
schappij op zich J.unnen nemen. Dat ia slecht»;mogelijk, als de arbeiders het kapitalisme ver«metigen en vestigen de dictatuur van het or»Jetariaat. *De heer POTHUIS (S.D.AJ3.) vindt 't onbe>grijpelijk dat een raadslid deel kan uitmakeevan het Scheidsgereóht. Het geldt hier een ge>schil tuschen den Raad en de gemeentewerk-lieden, en een van beide partijen treedt als rech-ter op, iemand die zioh, vóór de berechtingreeds in een bepaalde richting had uitgelaten!
Er is gesproken, beginnend» bij de vrijzinnig-democraten, tot... tot aan de communisten ge-loof ik

Pg. WIJNKOOP: Zeg het maart
De heer NOLTING: üa je gang maarl
De heer POTHUIS: Het staat zoo dat d«vakcentralen van alle richting tot die stakinahbben besloten. "
De heer NOLTING: Buiten de leden om.De heer POTHUIS: U weet er niets van, .weet mets meer van de vakbewegingDe heer NOLTING: Ik heb er heel wat mesmeegemaakt; ik ben er nooit voor betaaldzooals jij. (Hilariteit.) *De heer POTHUIS: Dat bewijst juist, dat devrijzinnig-democraten niets meer weien van devakbeweging; ziehier dus een oud man, dieniet meer op de hoogte ia van zijn tijdDe heer NOLTINü: Maak je daar maar nietongerust over. ,
De neer rüTHUIS, voortgaande, geeft eenoverzicht van de sterkte der groepen die op 6J-mmnStaakt(i!\ Dat waien er in het ScheeloU.UOü in het particulier bedrijf. Daarbij isslechts een man gestraft. Daarentegen wil degemeente thans nog, bijna een jaar na het ge-beurde, 4200 arbeiders straffen. En de toepas-

sing der 'straf zal zeker anderhalf jaar duren.
Welke gevolgen denkt de wethouder voor de!
bedrijven zich daarvan?

Pg. LISSEK heeft na de enkele woorden die'
door pg. Wijnkoop gesproken zijn (luid ge-
lach) weinig meer te zeggen. Waar de heer v.d% Berg er op heeft aangedrongen dat B. enW. toch vooral baas in eigen huis moeten zijn,
daar wijst spr. er op dat deze heer die zoobazig wil optreden, niet in staat is baas in zijn

I eigen partijhuis te zijn. Zijn fractie hangt aanelkaar als droog zand.
De heeren Douwes en v. Lingen hebben be-

toogd dat het hun zoo vreeselijk spijt dat er.
gestraft moet worden, zoodat de gezinnen ge-
troffen worden. Ze kunnen echter geen andere
straf bedenken. Zouden ze soms liever stoksla-
gen willen geven?

De heer. DE WOLF. (R.K.) We zijn niet in
Rusland.

Pg. LISSER. In Rusland zijn niet alleen zul-
ke barbaarsche straffen afgeschaft, maar i*
geheel en al een einde gemaakt aan het kapi-;
talistische regiem. Men spreekt hier altijd over,
de waardigheid van den raad en het prestig»
van het gemeentebestuur. Men schijnt het ech-l
ter met „onze" waardigheid in overeenstem»)
ming te vinden, dat in Amsterdam de

AFSCHUWELIJKSTE WONINGTOE
STANDEN

heersenen en dat
DE GEMEENTELIJKE KINDERVERGIFTIy

GING
(Zie vervolg pag. 'd/k

Geld! Geld!! Geld!!!
Is hoog noodig voor de
Verkiezingsactie.
Zendt spoedig en veel aan

Joh. Aibreofif, Transvaa!»
straat 187. Amsterdam.
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lls het zoon moeite een kaartje I
te zenden naar Amstel 85, om
v te abonneeren op

Je Roode Anti-ilitaifisf?|



Voortgaat met de kinderen vuiligheid te ver-
strekken.

De soc.-dem. die zich nu tegen de straffen
verzetten (wij verheugen ons daarover) gaan
ten opzichte van de Anti-revolutie-wet niet vrij-
uit. Ze hebben voortdurend gehetst tegen de
communisten. De z.g. „onthullingen" over de
comunistische conferentie leveren daar o.a. de
hewijzen van.

Het woord is aan de Wethouders.
De Voorz. WIBAUT is van oordeel dat in

aeze zaak ue vraag overheersoht, of de arbei-
jres onder alle omstandigheden hun werkne-
hersplicht moeten doen, of dat daar uitzonde-
ringen op mogen worden toegelaten; tweede
" vaag 01 ue overheid altijd moet straffen, en,

vraag: zoo ja, is het dan verstandig om
. alle omstandigheden te straffen.

Het is de plicut van de arbeiders in oveF-
ienst oiii iiuu werk zoo goed, en zoo ge-

trouw mogeiijk te verrichten. Uoen er zijn uit-
zonderingen eu waar een manifesta-
tie door ue hoofdbesturen uur vakbonden werd
uooüig geaent, meet net g<
meenttrwerklieden aan uien oproep tot het vol-
doen aan hun kiassephcnt, daartoe worden ge-
rekend. De aibeiders in overheidsdienst moe-

et uo<:n en K irbeiders in
gemeentedienst nebben tot taak de gemeente-

en, als voorioopers van de gesociali-_ bedrijven, zoo goed mogelijk te doen
oneeren. Maar deze daad der arbeiders,

een verweer tegen de onverwacht spoedige in
behandeling neming der a , door
ue werklieden beschouwd als een aanval op
hunne organisaties, op hunne beweging, be-
uoort wei degelijk tot de uitzonderingen van
net voluoen aan den klasseplicht, boven den
desniettemin aoor de werktiedenorganisaties in
werkaemerapucht. Dat die werknemersplicht
net oog is geiiouden voor zoover dat eenigszins
kon, blijkt uit het in gang houden der vitale
bedrijven. Men kan inzaKe de beteekenis der
unii-revolutiewet verschillen, maar de arbeider»
zagen het zoo als door spreker uiteengezet,
bit net stakingsmaniiest van liet N.V.V. blijkt
duidelijk dat het ging tegen de overrompeling-,
gelegen in de zoo onverwacht aan de orde ge-
stelde anti-revoiutiewet. In dat geval is het de
hoogste plicht van den klassebewusten arbeider
te voldoen aan den roep zijner organisatie en
dien te doen domineeren boven den werkne-
mersplicht.

Nu stelle men de zaak niet verkeerd. Het is
niet de vraag of in het vervolg het Ned. Vak-
verbond zal uitmaken of er in gemeentedienst
zal worden gewerkt, dat is een klein argument
van den heer Van den Bergh in dit ernstige
debat. Het was echter het argument in de niet
langdurige beraadslaging over deze zaak in het

ge van B. en W.
Spr. was op den da,? der staking in Lon-

den, hij las het in de Head-time van de „Ti-
mes", en besefte onmiddellijk dat duizenden
gemeeate-atoeiders en andere werklieden
meenden, dat het ging om hunne levensbelan-
gen en die van hunne organisaties, en daarin
oeze staking, met die van 21 Juli '.19 verschilde.

Hg. WIJNKOOP: Onjuist, met die staking
van '19 was het net gesteld als met die van '20.
Nu hebben spreker en wethouder De Miranda
in het college van B. en W. voorgesteld om
deze zaak aan het college over te laten en
n.ei aan de directeuren. L)at kon geen meerder-
heid krijgen, de neuzen waren geteld...

Voooiz. WIBAUT: De meerderheid van liet
college zei dat het niet aanging door liet be-
stuur van «Je S.D.A.P. en dat van het Ned.
vakverbond te laten uitmaken, of- er in hei
gemeentebedrijf zal werden gewerkt.
kan spreker nóg moeilijk aannemen of dat ar-
gument voldoende is doordacht. Het zal zijn
wél gemeend doch voor hem is het heden nog
moeilijk aan te nemen, alhoewel de nu
iieid zich er op heeft vastgelegd, of zij die opi-
nie wel goed heeft doordacht. De
van 21 Juli '19 en van 8 Juni '20 verschillen
hemelsbreed. Uit de „Gemeenschap" leest spr.
voor dat die van 21 Juli '19 niets anders was
dan stakingsgymnastiek, een oefening voor de
staking van 26 Augustus d.a.v. Een ernstig,
politiek karakter droej» die staking niet.

Pg. WIJNKOOP: Daar hebt tt het recht niet
toe, dat maken de arbeiders uit.

De VOORZITTER: Die staking viel.onder
het Werkliedenréglement en onder de straf-
voorstellen. E^n ernstige politieke manifestatie
als de staking van 8 Juni '20, zal óók door
ons worden geëerbiedigd, als ze wordt ónder-
nomen door onze tegenstanders, wanneer zij
dan heeft dat ernstige en hooge karakter dei-
staking van 8 Juni.

P.g. WIJNKOOP: Dat karakter zullen de
arbeiders uitmaken, niet gij, noch het college.

De VOORZITTER: Laat u nu ook mij uit-
spreken.

De heer POTHUIS: Ongehoord. De lieer
Wijnkoop heeft twee dagen gesproken en laat
nu den voorzitter niet uitspreken.

P.g. WIJNKOOP: Dat laatste is" mijn bedoe-
ling niet, maar er mag gevraagd worden wie
zal uitmaken of een staking ernstig is of niet.

De VOORZITTER, voortgaande, zegt dat 't
niet aangaat geheel willekeurig en zonder ern-
stige aanleiding te demonstreeren, doch dc hr.
Van den Bergh, die, spr. wil het althans aan-
nemen, ernstig heeft willen zijn, mag niet
spreken van mkonsekwenfie vnn spreker.

Wethouder DE VLUGT ontkent, dat de an-
ti-revolutiewet deze staking fieeft gerechtvaar-
digd, zooals de heer Vliegert en ook wethou-
der Wibant hebben beweerd. Bij de behande-
ling van de anti-revolutiewct in dc Kamer is
wel gebleken, dat de heeie manifestatie tegen
de anti-revolutiewet buitengewoon is overdre-
ven.

De toestand in de veenstreken.
Uit Stadskanaal wordt ons bericht

dat aldaar de stakingsbeweging zich
weer heeft uitgebreid. De bij dekeien-
klopperij voor de wegen te werk ge-
stelde werkloozen legden den hamer
er bij neer omdat ze voor het loon toch
niet in het leven konden blijven.

Als ze toch moeten verhongeren dan
maar liever zonder te werken dan op
deze manier.

De provocatie der bourgeoisie heeft
Intusschen haar gewone voortgang. Het
wit-gardistisch boeventuig blijft voort-
gaan met zijn uittartingen. Ook deburgerpers blijft volharden bij haar
doodzwijgmethode.

Het baart de lezers van „Het Volk"
Lln deze streek groote verbazing dat dit

blad met geen woord melding maakt
van de rede door den afgevaardigde
der veenarbeiders te Amsterdam ge-
houden.

Wil „Het Volk" meedoen aan de
doodzwijgtaktiek?

Of hebben de burgerbladen een wenk
gekregen van „hoogerhand"?

In Noord-Holland zijn op verschil-
lende plaatsen vergaderingen in voor-
bereiding. In Beverwijk, Haarlem, Zaan-
dam enz. zullen vergaderingen komen
met een vertegenwoordiger der veen-
streken mede als spreker.

Uit Twente meldt men ons dat daar
demonstraties ten behoeve der veen-
arbeiders zuilen worden gehouden. In
Enschede spannen de revolutionaire
arbeiders zich voor de actie. Ook in
Hengelo is de beweging in voorbereiding.

Den veenarbeiders moet hulde gebracht
worden voor hun kalme houding. De
toeleg der reactie wordt verijdeld.

Hebben de diverse P.A.S.-en al de
mannesten besteld ter verspreiding ?

Dat moet onverwijld gebeuren. Het
Rev. Comité der Veenstrekenrekent op
de onmiddellijke medewerking aller
revolutionaire arbeiders.

InternationaalAnti-MilitaristenCongres

iv.

Zondagmiddagzitimg.
De V tt een tele-

gram is ingekomen van mevr. Domela
ar sympathie met het

t zal namen.;; het congres
in den geest, die gisteren

tot uiting kwam.
voord aan den heer WILFRED

WILLOCK (Engeland), die zal spreken
The moral consequences of war. (De zedelijke
gevolgen van den oorlog).

Waarom moeten wij juist in dezen tijd dit
onderwerp bespreken? Er is een groot verschil
op dit gebied tusschen verleden en fied<
primitieve volken vertoonden met trots de sche-
dels van hun gedoede vijanden; cle tegenwoor-
dige mensch zal zich schamen wanneer men
hem naar 't aantal van dc door hem gestorven
tegenstanders vraagt. Die verandering komt
door de moreele factoren, die een rol zijn gaan
spelen.

Vroeger vochten de stammen om het voedsel,
om hun levenszekerheid. Er was niet genoeg
eten voor allen. Door ontwikkeling van techniek
en verkeer komt hieraan een einde. Er is mi
voor allen on de wereld ge" ;r ecu

oot-kapitalisten beheerscht de
productie op zoon manier, dat niet allen er'
genoeg van kunnen krijgen. Dit is de eerste

het optreden van ir
toren mogelijk wordt. De andere is de ontwik-
keling van liet geestelijk leven. Men gaat in-
zien, dat dc mensch een geestelijk wezen is en
dat dooden de grootste /.oude' is. In den we-
reldoorlog werden de menschen opgezweept,
tot zij in de loopgraven zagen, dat zij misleid

'. dat liet menschen <varen tegen wie zij
"". 11 " i .' nde

en dit was de oorzaak van de
leeie Engelsch i

heeft aangetast. De gebeurtenissen, in lerland
en Ind te verklaren dan uit
deze geest van demoralisatie.Het is daarom toe

: zich gaan
Zij toonen daardoor meer cultuur te hebberwnis

beginselen als in den volkenoorlog. Natuurlijk
denken we i -an Rusland, niet om
uit te oefenen; want wij missen het recht dc
methodes in Rusland te vcroord<'elen, voordat
wij in ons eigen land hetzelfde hebben tol

ren weg (app
Wel mogen wij aan hun voor-

iet ais gevaar van bet
Russische stelsel, dat er een soort fana
opkomt. Er is daar een strijd tusschen twee

ische en de sowjet-cultnur.
Kan men een cultuur en met het
zwaard? Neen, de eenige weg tot een nieuw
samenleving is .an net verstand en
van den geest. Wij moeten ee;i beroep doen op
het hoogste, niet op het laagste in den mensch.
Wij moeten niet langer barbaren blijven dan
noodig is. Wanneer wij i e samenle-
ving willen, moeten wij die in een nieuwen
opbouwen. Wij moeten één zij:;; dan zuil
overwh

Er worden eenige vragen gesteld,
Een p.g. vraagt cf 't niet tijd wordt naar

betere
tarisme i-e zoeken dan het beroep op den
goeden wil. Spr. denkt hier aan het verhaal
van de 45 Amerikaansche moeders, die zkh
gericht hebben tot de groote staatslieden van
Europa, met de bede, iets tegen den oorlog te
doen. Dit heeft niets mogen baten.

Ten tweede vraagt spr. of in het Sowjet-
systeem zelf, dat de macht in handen legt van
de niet-bezitters, niet een waarborg ligt, dat
deze macht niet tot geweld en onderdrukking
misbruikt zal worden.

WILLOCK antwoordt op de eerste vraag, dat
het mislukken van deze éénc poging geen be-
wijs is. dat het een- verkeerde methode is;
dergelijke, pogingen moeten verveelvoudigd
worden en spr. gelooft in een goede uitslag er-
van.

Op de 2e vraag merkt spr. op, dat men in
Rusland niet anders heeft gekund, dan men
deed; dat wij altijd zullen handelen naar het
niveau van onzen geest; dat door een dwang-
systeem op langen termijn het goede gecen-
traliseerd kan worden.

P.g. BROMMERT vraagt of spr. meent dat,
wanneer hetRoode Leger zijn werk mocht neer-
leggen, het humanitair pacifistisch socialisme
sterk genoeg zal zijn om te verhinderen dat in
Rusland het kapitalisme hersteld wordt.

WILLOCK antwoordt, dat wij ons moeten
houden aan de gegeven mogelijkheden, b.v. een
revolutionaire beweging, nu in Duitschland of
"Engeland, in verband met de werkloosheid.
Dan ziet spr. voor de absolute anti-militaris-
ten een groote taak van propaganda. Zij hoeven
zich dan volstrekt niet terug te trekken en doen
of het hun niet aangaat, Spr. zou voortgaan
met te werken in eigen richting en vermoedt
dat alle anti-militaristen dit wel zullen doen.

Na de pauze leest BROMMERT de stellingen
voor van pge ROLAND HOLST, daar zij zelf
door ziekte verhinderd is. Brommert zal dan
ook de eventueele vragen beantwoorden. Voor
de stellingen zie „Tribune" no. 142.

Ds. ELDERING heeft twee vragen:
1. Wanneer de „roode anti-militaristen" het

kapitalisme willen overwinnen met dezelfde
middelen als het kapitalisme zelf gebruikt,

moeten zij dan ook niet de meest onmensche-
lijke middelen aanvaarden b.v. de vergiftige
gassen; moeten zij zelfs nier, om het kapitalisme
te overwinnen, nog onmenschelijker middelen
gebruiken. En zullen zij zich ook bedienen van"
de spionnage en provocatie.

2. Hoe zullen de „roode anti-militaristen"
als zij de macht in handen hebben, optreden
tegen de „absolute anti-militaristen". (Spr.
maakt deze onderscheiding alleen voor 't ge-
mak van de discussie).

Antwoord van Brommert.
1. Het proletariaat moet ook die middelen

gebruiken, die 't kapitalisme uitsluitend ge-
biuikt. Het groote verschil zit hierin, dat het
kapitalisme alleen op het geweld vertrouwt,
zich niet anders kan handhaven; en dat het
Communisme in de eerste plaats vertrouwt op
de geestelijke krachten en pas in de laatste
plaats, noodgedwongen, tot het geweld zijn
toevlucht neemt. Wanneer het internationale
kapitalisme dreigt het opkomende Communisme
te vernietigen, moet het proletariaat alle mid-
delen gebruiken. Het is niet de kwestie of het
middel goed of slecht is, maar of het doel-
treffend is.

2. De absolute anti-militaristen kunnen hun
ten geven aan den economischen opbouw,

wanneer zij persoonlijk bezwaar hebben de wa-
penen te hanteeren. Ook hun propaganda zal
ontzien worden. Maar wanneer, in tijd van ge-
vaar, er kans zou bestaan, dat door hun propa-
ganda 't Roode Leger ontwrikt zou worden,
moet deze step gezet worden, omdat het be-
lang van de revolutie vóór alles gaat.

Een Fransch anarchist wil een opmerking
maken, niet over het Roode Leger van de
Toekomst, maar over de practijk in Rusland.

worden de scherpste maatregelen toege-
-3 dienstweigeraars.Wie geeft de Commu-

nisten het recht een oordeel te vellen over het
geweten van hun medemensen? De communis-
ten willen dc vrijheid voor zich, zoolang zij in
oppositie zijn; eenmaal aan de macht gekomen,
onderdrukken zij de tegenstanders.

Antwoord Brommert. O]) voorstel van Ds.
Eldering heb ik niet over Rusland gesproken,
maar cle /.aak zoo algemeen mogelijk gehouden.
Het is niet waar, dat in Rusland 'de dienst-
weigeraars worden doodgeschoten. Dit zal
nader blijken uit een rapport, dat op dit congres
zal worden voorgelezen. Het recht over een
anders geweten te oordcelen, is een vraagstuk
van abstracte philosofie. Alen moet dit recht
zich toeeigenen, om de revolutie te doen slagen.
Om dezelfde reden moeien de Communisten
de burgerlijke klasse onderdrukken.

Dezelfde Framchman maakt nog eenige op-
merkingen. Ér is in Rusland aan het milita-
risme niets veranderd; dat er in Rusland nog
bourgeoisie is, bewijst dat de revolutie niets
nieuws gebracht heeft etc. etc.

VOORZITTER constateert, dat wij nu toch
midden in de gedachfenwisseling zitten, die
men tot het huishoudelijk congres had willen
uitstellen. Maar het blijkt, dat het nu niet
noodig is. Daarom zal ieder tegenstander nu
zijn opmerkingen kunnen maken, die straks ge-
zamenlijk door Brommert beantwoord zullen
worden. ,

A. DE JONG is van meening, dat ieder voor
zich persoonlijk uit moet maken wat hij doen
wil; een ander heeft niet het recht onze daden
veor te schrijven. Het gezagscommunisme zal

iwefd kunnen bestaan. Verder
maant spr. Brommert aan mèt zijn opvattin-
gen, zij i te veranderen.

MEIJER meent dat dc noodzakelijkheid geen
criterium mag zijn. leder die geweld gebruikt,
is overtuigd van zijn goed recht. Maar het ge-
weld wekt anti-sociale instincten op bij hen,
die het gebruiken en moet daarom vermeden
worden, bpr. wenscht het militarisme te be-
strijden langs den weg van de algemeene werk-
staking; en zou op deze propaganda meer
nrdruk gelegd willen zien.

FRITZ LIEB (Basel) vestigt er de aandacht
op, dat er een wet bestaat in Rusland, waardoor
principieele dienstweigeraars vrijgesteld kun-
nen worden.

KEES BOEKE meent dat Brommert 't met
hem eens zal zijn, dat het in 't algemeen ver-
keerd is geweld te gebruiken: Maar Brommert
vindt dat het aanvaard moet worden, wanneer

iat om het algemeen belang van de gc-
menschhcid. Nu vraagt spr.: zijn er geen

zaken, die daar boven uitgaan? Voor spr. is
het ethisch-goede he'.

DE LIGT wil opmerken, dat men aan den
cencii kant te veel voorbij ziet, dat dc mensch
een historisch wezen is; dat wij niet anders
kunnen handelen dan binnen het raam van
onzen tijd. Maar het geweld kan tot een sys-
teem worden en werkt dan terug op hen,
die het gebruiken; zoo kan men er toe komen
d:'. lesukten tot voorbeeld te stellen— zooals
H. R. H. onlangs in „N. T." deed — d
zuiverste in zichzelf aantasten terwille van het
beginsel.

Antwoord van Brommert.
Aan. den Franschen anarchist raadt Br. aan,

eerst de Rtiss. revolutie eens te besludeeren,
voordat hij haar als vijand critiseert.

Aan DE JONG: het proletariaat in zijn
nieuwe organisaiies maakt uit wat noodig is,
niet het individu. Spr. is niet van opvatting

'erd over het militarisme, maar de tijdeït
zijn veranderd en wij baseeren ons op de
realiteit van het heden.

Aan MEIJER: Het is niet de vraag of men
overtuigd is van zijn goed recht tot een ander
middel, maar of het doel goed is. Spr. weet
zeer wel, dat het geweid anti-socialistische
instincten opwekt, maar het kan niet worden
gemist. Bestrijding van het militarisme door
werkstaking heeft zijn nut vóór de machtsver-
ovcring door het proletariaat; daarna heeft
werkstaking geen zin meer.

Aan BOEKE: Voor spr. is er geen hooger
belang dan het algemeen geluk der mensch-
heid; voor dit doel moet men alle noodige mid-
delen gebruiken.

Aan DE LIGT: Noch door de Ligt, noch door
iemand anders is aangetoond langs welken
anderen weg het Russ. proletariaat had kun-
nen overwinnen en of er voor het West-Europ.
proletariaat een anderen weg bestaat. Ziet
iemand dien weg, de Communisten zullen de
eersten zijn om hem te gaan, mits hij leidt tot
de vernietiging van het kapitalisme. Dit laat-
ste is de eenige, maar noodzakelijke voorwaar-
de om aan alle militarisme voorgoed een einde
te maken.

Hierna sluit de voorzitter de middagzitting.

HET CONFLICT IN DE KLEEDING-
INDUSTRIE.

Verdeeldheid onder de Patroons.
Van werknemerszijde deelt men mede, dat

bij de patroons in het Zuiden des lands, wei-
nig geneigdheid bestaat tot uitsluiting over te
gaan en dat de patroons te Leiden hebben ver-
zocht niet te behoeven uit te sluiten. Wat Am-
sterdam betreft, verwachten de werknemers-
organisaties, dat de uitsluiting niet algemeen
zal ziin. ■ - "

De „Internationale" conferentie
der Sociaal-verraders.

Amsterdam geniet de eer de verzamel-
plaats 'te zijn van de heeren sociaal-
patriotten, die trachten hun Tweede
Internationale weer op te lappen, die
confereeren over de vraagstukken die
het Intern. Vakverbond betreffen en over
de 2£ Internationale van Weenen.

In de Vondelstraat, de gele burcht
der beulsknechten, rijden de auto's af
en aan, waarin deftig gekleede dames
en heeren over „het proletariaat" spreken
en over de „Internationale".

Op de conferentie der Tweede Inter-
nationale wordt de wereldpolitiek be-
handeld, n.I. de kwestie of Duitschland
zal betalen en hoeveel. Ook zullen ze
praten over de sancties. Verder zullen
de heeren zich bszig houden over de
vraag hoe ze tegenover communisten
zich hebben te gedragen. Noske wordt
natuurlijk het lichtende voorbeeld.

Van de Fransche sociaal-patriotten
zouden er zijn: de Kamerleden Rozier
en Aubriot; het gemeenteraadslid Bru-
ner; het vroegere Kamerlid Jabert en
voorts Jerome en Leoy, Marcel Huart,
Renaudel, Longuet, Blum, Auriel en
Lebas; Jouhaux en Merrheim komen
als afgevaardigden van het Algemeen
Verbond van den Arbeid.

Da zitting van het Uitvoerend Comité
der Tweede internationale was natuur-
lijk huishoudelijk. De heeren moeten
eerst overleggen op welke wijze ze
straks in het openbaar de moorden op
de Duitsche communisten moeten ver-
ontschuldigen. Ook is men bezig te
„trachten" een motie samen te stellen,
die dan aan de volledige conferentie
zal worden voorgelegd, betreffende de
schadevergoedingen die Duitschland
heeft te betalen.

Wie er vaa de Duitschers is, is nog
niet bekend. Noske heeft het te druk.
Severing kan niet gemist worden, ook
de dikke Ebert heeft veel te doen met uit-
zonderingsrechtbanken op terichten om
de communisten te slachten.

Uit België zijn er Kamiel Huysmans en
De Bronckere, var. de Engelschen zijn
er Wells, de ex-minister Henderson,
Mc. Donald, de heer Thomas, de En-
gelsche spoorwegleider die pas in het
Roergebied goedkeurend knikte toen de
communisten met dum-dum werden
bewerkt en verder Shaw, de Engelsche
Labour-man, waar niets bijzonders van
te zeggen valt.

Vandaag zal het I. V. V. confereeren.
Ook over de kwestie van de schade-

vergoeding en sankties en vooral die
van den wederopbouw van Frankrijk en
België. Daarvoor is aan verschillende
landen verzocht een bouwvakarbeider
als adviseur af te vaardigen. Uit Duitsch-
land komen Grasmann, Paeplow, voor-
zitter van den Bouwvakarbeidersbond,
en Wissel; voor Frankrijk Jouhaux,
Dumoulin, Merrin, Barthul; voor België
de Vlaming, Oryson, Lombart, Mertens
en Solau.

AmsterdamschNieuws

DE BESLISSING GEVALLEN.
DE JUNISTAKERS WORDEN

GESTRAFT.
Nadat de beide wethouders hun rede-

voeringen beëindigd hadden, kwam het
voorstel-Ter Haar om de discussies te
sluiten in behandeling en werd aange-
nomen. Hierna had de stemming plaats
over de voorstellen vVibaut-De Miranda,
welke werden verworpen met \J tegen
17 stemmen. De stakers van 8 Juni
worden dus gestraft.

Schandelijk optreden van Wibaut's
politie voor het Stadhuis.

Een Interpellatie van mevr. Van Zelm.
Hedenmiddag tegen het begin der raadszit-

ting, hadden zich voor het Stadhuis een groot
aantal belangstellenden opgesteld, die toegang
hoopten te kunnen krijgen tot de publieke tri-bune. Op eeri gegeven oogenblik vloog de po-
litie op deze menschen in en begon als krank-
zinnigen onder de niets kwaads vermoedende
niassa rond te ranselen.

Mevr. Van Zelm heeft bij den aanvang der
raadszitting onmiddellijk de volgende interpel-
latie ingediend:

„Is het den burgemeester bekend, dat de po-
litie zooeven bij het hek van het Prinsenhof bij
het z.g. handhaven der orde op schandelijke
wijze op de wachtenden heeft ingeranseld?

Wat denkt de burgemeester dartegen tedoen?"

BUURTSOWJET „OVER HET IJ".
De huish. verg. welke gisteren werd aange-

kondigd, geldt enkel voor de leden in de Vo-
gelbuurt.

A.s. Maandag zal er voor de leden in de
andere wijken een huish. verg. worden gehou-den. Zaal en datum worden nog nader vermeld.
Zalennood noopte het bestuur om gesepareerd
te vergaderen. De Secr.

Van de tram gesprongen. — Gisterenmiddag
sprong een jong meisje op de brug over de
Wetering bij de Ceintuurbaan van een rijdende
motorwagen van lijn 3, hoewel zij was ge-
waarschuwd, dat de tram ter plaatse, door de
sterke helling, altijd snel rijdt. Zij viel en ge-
raakte onder de bijwagen. Eén der beenen
werd haar verbrijzeld.

Een intrigeerende verrader.
Een medewerker van het vroegere „VolksJblad" schrijft ons:
Nu Sam van den Berg voorgoed naar de'modernen is overgeloopen en hij bij zijn heen-gaan onder misbruik van vertrouwen in het„Transportbedrijf" een perfide artikel deedverschijnen over de „eenheid", met het kenne-lijk doel de onafhankelijke vakbeweging te be-nadeelen en de modernen materiaal tegen onsin handen te geven, kan het geen kwaad eieens op te wijzen dat Van den Berg in t9lflbij zijn indiensttreding van „De Telegraaf

iets dergelijks heeft uitgehaald.
Posthuma, Langkemper c.s., hebben er ilhun artikel in De Tribune" reeds op gewezen,dat Van den Berg zijn gaan naar „Ue Tele-

graai inleidde met een fel anti-Duitsch arti-kel in de „Havenarbeider".
Minder bekend, althans openlijk bekend iaechter het volgende: in het begin van 1916stond het toenmalige „Volksblad", het dagbladder syndicahsten, wegens de tóen inzettendewoeker op alle gebied, er financieel ongunstig,hoewel volstrekt niet hopeloos voor. In Ja-nuari van dat jaar hielden de federaties ver-scheidene vergaderingen om te bespreken watta doen stond om het voortbestaan van hetblad te verzekeren. Op die vergaderingen indie maand was het steeds de heer Van denBerg, die met alle kracht en opmerkelijke fel-heid ijverde voor oogenblikkelijke opheffingvan het blad, en alles deed om de federatiestot het brengen van verdere offers ervoor teontmoedigen en tot het besluit te brengen deuitgave te staken. Veertien dagen later wasdeze vurige ijveraar voor stopzetting van heteenige toen bestaande arbeidersblad, plotselingverbonden aan ,J3e Telegraaf". Men betrrijpt—de „Telegraaf" heeft een afleggertje DeCourant", aan hetwelk de duizenden aborïn'né'svan het „Volksblad", als het toen was opge-heven, zeker zouden zijn toegevloeidl Zoomaakte deze intrigant zijn bedje op bij zijnaanstaanden baas; politiek door 'n dien baaswelgevallig anti-Duitsch artikel in het haven-arbeiders-orgaan, en commercieel door het mo-gelijke te doen een concurrent van zijn baas,het arbeidersblad, den nek om te draaien, inzijn kwaliteit als mede-beheerder van dat dag-blad. Zoo wist deze heer de hem toevertrouwdafuncties ten eigen bate te exploiteeren.Wanneer wij het heengaan, terugkomen enweer vertrekken van den heer Van den Bera

zien in het licht van het bovenstaande, zal danmet onwillekeurig bij menigeen de vraajr rri-zen of door dit alles, dat schijnbaar zoo mei«kaar in tegenspraak is, niet een lijn looptvan verraad, van overleveren van de arbeiders-beweging aan de lastgevers der burgerlijkepers, de haven- en spoorwegbaronnen? Dat
is echter een vraag die de heeren der modernevakbeweging, die thans met dezen man zittenopgescheept, maar zelf moeten zien te beant-woorden. De revolutionairen hebben met dezenverraderlijken intrigant voorgoed afgerekend»

Scheepstijdingen.

NEDERL.STOOMVAARTLIJNEN.

Amsteldijk arriv. 29 Mrt. te Hamb. v. RottAlbireo, v. Rott. n. B.Aires, vertr. 28 v. Büba*,Alchibn, v. Amst.n. Japan, 30 Mrt. v. La PalliaBan da, 27 Alrt. te Bat. v. Calcutta.Baarn 29 Mrt. v. Ptinta Erenas n. Boston.Boeroe, v. Amst. n. Japan, 29 te Manilla.Bourne 22 Mrt. v. Talcahuano n. Antofagasta.Castor 29 Mrt. v. Livorno n. Napels.
Castor 29 Mrt. v. Livorno n. Napels
ommewyne arriv. 29 te Paramaribo v. Amstüeram 20 Mrt. te Calcutta v. Java.Delft 27 Mrt. te Port Natal van BeiraDjambi, Java-Rott., 29 Mrt. te Suez.Djebres, v. Australië n. Rott., 30 Mrt. te SuefcDrechtcrland 27 Mrt. te B. Ayres v. Amstbrato 30 Mrt. v. Kopenhagen n. Danzig."Jmia, v. Amst. n. N. Orleans, 20 Alrt. n.Havana. m

Genymedes 30 Maart te Alicante n. AlaierrHelder 29 Mrt. v. Callao n. Arica '

Ins 29 Mrt. te Triest v. Venetië.Jason 29 Mrt. te Hamburg v. AmsterdamJ. v. Nassau 28 Mrt. te Hamburg v AmstKawi, Bat.-Rott., pas. 29 Mrt. Uibraitar'Kangean, v. Amst. n. Java, pass. 27 Perim.Kon. der Nederl. Amst.-Bat., pass. 28 Maa*Kaap Blanc.
Kinderdijk, v. Portland O. n. Rott., arriv. 28Maart te San Francisco.Limburgia, v. 8.-Aires n. Amst., 29 Mrt. va«Rio Janeiro.Menado 23 Maart van Sydney n. Rotterdam*Madioen, Java-Nawyork, pass. 29 Perim.Neptunus 30 Mrt. te Cadix v. Lissabon-Orestes 30 Alrt. v. Bourgas n. VarnaOrion 30 Mrt. v. Algiers n. Malaga."Roggeveen 29 Mrt V. Melbourne n. Java.

Ca
C

e r"' V' ROtt' "' Newy°rk' Pa*B- 29 Mr*
Rijndam, v. Newyork n. Rott. 29 Mrt. W vaide Bishop Rocks gesignaleerd. '
Randfontein 26 Mrt. v. Oost-Londen n. Algoa*Rondo, v. Java n. Newyork vertr. 29 v. Napel*;boestdijk, v. Baliimore n. Rott., pass. 29 Mrt

<
Cape Race.

Stella 29 Mrt. te Smirna v. Salonica.Strabo 30 Mrt. v. Gyon n. Bordeaux.Samarinda, Rott.-Java, pass. 29 Mrt. FinisterrfcSaleier 25 Mrt. te Batavia v. AmsterdamSommclsdijk, y. Java n. Nawyork, 22 Maart hlbabang.
Tjitariem arriv. 27 Mrt. te Yokohama v. BafJTitan 29 Mrt. v. Bilbao n. Vigo.
Theseus 29 Mrt. v. Malaga n. Carthagena,Veendijk, v. Newyork n. Java, 22 te Sabang.Van Rensselaer, v. W.-Indië n. Amst., arriv. 301Maart te Havre.
Wilis, Rott.-Bat., 30 Mrt. v. Southampton.
Uranus vertr. 22 Mrt. v. Barbados n. Londen^.

BINNENLANDSCHE HAVENS.
IJMUIDEN. Aangek. 30 Maart: Bataripa 3,s Middlesbro'; Vttlcanus s Panje; Vesta sWest-Indië; Zeppelin s Southampton; Rr>nan s Rotterdam. — Rijnstroom s Leith;!H. A. Nolzc s Bremen.
IJMUIDEN. A»«2k. 31 Mrt. Van Rensselaer/st., W.-Indiö; Maasstroom, st., Londen.DELFZIJL. Aangek. 30 Maart: Onrust, Wilde-'

man, Emden; Hermine Buscher s Emden;i
Anna, Henniniuga Emden. "NIEUWE WATERWEG. Aangek. 30 MaartïListrac s. Havre; Danier s New-Orleans;Westerdijk s Narvik; Diana s Memel; Ca-Jtania, stoomjacht, Londen; Sardinia, m.b.,
uit zee terug. — 31 Maart: Wendy s New'castte; Hailsham s Londen; Bressuire, lichter,Havre, per sleepboot Audax II; Lynto»George s 8.-Ayres; Therese s Caen; Oscars Kopenhagen; Geldamis s Huerva; BatavierII s Londen; st. Denis s Harwich; Frinton *dito; rxvort s Londen; OranjepoMer *'

(Vervolg van pagina 1.)
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BUITENLAND,

DeDuitsche arbeiders tegen de witteterreur
De Communistische Partij roept de arbelders ep tot eenheid

Beweging onder de Engelsche mijnwerkers
Algemeen Overzicht

De Duitsche arbeiders voeren een af-weeroorlog tegen de witte terreur, de En-gelsche arbeiders moeten thans zich ge-
reed maken tot verzet tegen een aanvalop de loonen.

In beide landen is de kapitalisten-klas-
se in het offensief.

In Engeland richt de heerschende klas-
se allereerst haar aanvallen tegen de
mijnwerkers. Doordat de regeerings-be-
moeiing met de kolenproductie ophoudt
en de gewone kapitalistische wet van
vraag en aanbod weer den prijs regelt,
stellen de mijneigenaars de mijnwerkers
voor de keus hun arbeidskracht voor 14
tot 20 shillings p. week minder te verkoo-
pen, en van de jonge arbeiders die thans
67 a 77 shilling per week verdienen zal

,het loon zelfs met de helft worden ver-
laagd. Maar de arbeiders nemen het niet.

De „Daily Herald" zegt dat het hier
geen staking betreft doch een uitsluiting.
De mijneigenaars zijn de aanvallers. De
burgerpers meldt dat de toestand ernstig
is; de mijnwerkersbonden hebben beslo-
ten om niet op de voorstellen der onder-
nemers in te gaan en desnoods de mijnen
eerder onder water te laten loopen dan
toe te stemmen in een dergelijke loonsr
verlaging.

De Engelsche mijnwerkers eischen
minstens den levensstandaard van vóór
den oorlog; zij wenschen absoluut niet
nog meer offers te brengen aan het kapi-
talisme. Het gaat er thans om of de ove-
rige Engelsche arbeiders hun plicht be-
seffen. Laten zij toe dat de mijnwerkers
worden geslachtofferd dan zullen morgen
de bouwvakarbeiders volgen. En ook cle
overige vakarbeiders de eene groep na de
andere.

De „Daily HeraftT zegt er zeker var. te

zijn dat de overige arbeiders naast de
mijnwerkers staan.

Dat kan gevaarlijk genoeg worden
voor de regeering en de kapitalistische
klasse. De Engelsche mijnwerkers zijn
flinke strijders. In dit opzicht kan men
hen vergelijken met de Groninger veenar-
beiders.

Zooals trouwens de toestand der veen-
arbeiders merkwaardige gelijkenis ver-
toont met dien der Engelsche mijnwer-
kers.

Een bewijs hoe het kapitalisme inter-
nationaal voor dezelfde problemen staat.

De Grieken veroorloven zich een
log te voeren tegen de Turken. W;
het van kunnen ében met hun berooide
schatkist is een raadsel. Op het oogenblik
zijn ze aan de wmende hand, wrat z
begrijpelijk is de Turksche nationalisten
weer dichter naar Moskou' drijft. Er is
dezer dagen In Moskou reeds een confe-
rentie gehauden tusschen afgevaard:
uit Angora en Sowj.-vertcgen woord
met het doel een overeenkomst te sluiten
tusschen beide natiën om gezamenlijk te
handelen.

Dit is inderdaad te beschouwen als eau
belangrijke faze in den internationalen
toestand, zooals Lenin volgens een tele-
gram uit Konstantinopel zou hebben ver-
ilaard.

De berichten over den Duitscheu af1

weeroorlog der arbeiders tegen de witte
terreur veroorloven niet er met zekerheid
lets van te zeggen hoe het loopen zal.
Naar onze meening zal de reactie Ik
re keer nogmaals winnen. Maar de LTuit-
iche arbeiders Radden geen keuze. Zij
werden tot slag leveren gedwongen.

Onze Fransche pg. Rappoport zegt
hierover het volgende in de „Hunra
ran 30 Maart:

De intergeallieerde reactie ten slotte
solidair met de Duitsche contra-revolutie
(Hervé eischt een verbond met Luden-
dorff) voert met de Orgesch het Duit-
sche proletariaat tot de wanhoop. Het
gansche gewicht van de nederlaag van
den oorlog wordt bijna uitsluitend door
de arbeiders gedragen, die in Duitsch-
land naar verhouding beter georgani-
seerd en meer bewust zijn dan elders. De
drieste verdwazing van het geallieerde
imperialisme heeft de economische srisis
verscherpt en de werkloosheid slaat het
uitgeputte, mishandelde en vernederde
proletariaat ter neer. Wanneer het volk
aan het einde van zijn geduld is, dan
komt het in beweging zonder er naar te
vragen of de opstand gaat volgens de
regelen van een ideale taktiek. We heb-
ben meegemaakt, dat de communistische
beweging van Januari 1919 in het bloed
van 15000 proletaren wCrd gesmoord.

Rosa Luxemburg en Kar! Liebknecht
steunden deze beweging, hoewel zij haar
te vroegtijdig achtten. Men moet wel van
elk revolutionair sentiment en van elk so-
cialistisch bewustzijn zijn gespeend, om
thans tegen de slachtoffers van het witte
regiem te keer te gaan inplaats van de
beulen aan te vallen.

Indien het proletariaat ten strijde trekt
zelfs al zou dit volgens onze meening te
vroegtijdig geschieden, dan is toch onze
plaats aan dezen kant van de barricade,

| d.w.z. daar waar het proletariaat strijdt.
De Duitsche Communistische Partij

" haar plicht gedaan. De ..Rote
Fahne" van 24 Maart publiceert een
geestdriftigen oproep aan het proleta-
riaat.

Oe „Rote Fahne" onthult het verraad
der meerderheidssocialisten en onafhan-

-1 keiijken.
Reeds in haar nummer van 20 Maart

lieeft zij een oproep in denzelfden geest
gepubliceerd. De revolutie wordt niet in

'een dag gemaakt, het is een gansche pe-
riode van strijd, die thans begint. Laten
de opportunisten zich solidair verklaren
met de vijanden der revolutie. Onze

| plicht is duidelijk en beslist. Wij zijn met
1 de revolutionairen tegen dc internationa-
I Ie orgesch.

Dc „Freiheit"' gaat niet de „Vorwarts"
er. de kaj>italistische regeering om de re-
volutionairen die gefusilleerd en mishan-
deld worden te bekladden. Men verklaart
hen tot „agents provocateurs", „Put-
schtsteri", misdadige „slaven van Mos-
kou". De gele moderne vakbonden heb-
ben hun onbeschaamdheid uit tien tijd
van den Godsvrede teruggevonden en
prediken dc onthouding van iedere ac-
tie onder het voorwendsel, dat iedere re-
volutionaite beweging hen in de pen zou
geven, dat de beweging op dit moment in
de kaart van de reactie speelt. Het eeuwi-
ge refrein van alle saboteurs der revolu-
tie en het motief van alle opportunisten,
om de revolutie uit te stellen tot St. Jutte-
niis. De „Freiheit" vergeet maar al te
zeer dat dit argument jarenlang tegen
elke actie van de Onafhankelijke partij
werd aafigevoerd.Maar de Duitsche men-
sjewiki prefcreeren bij de eerste vuur-
proef een blok te vormen met de reactie
inplaats van de revolutionaire actie, die
opgelegd is door de omstandigheden, te
ondersteunen.

Des te beter! De situatie wordt er dui-
delijker door. Blok tegen blo!:. Dc gehee-
le contra-revolutie tegen dc gansche re-
volutie. ; ■

De scheuring van Halle heeft zijn
vruchten opgeleverd. Een nieuw tijdperk
breekt voor onze broederpartij in
Duitschland aan. Het is niet aan ons, de

taktiek van onze vrienden, de Duitsche
Communisten, voor te schrijven.

Wij moeten hen onze sympathie en so-
lidariteit betuigen.

En die geven wij hun van ganscher
harte!

FEUILLETON
DE CHOUANSOF BRETAGNE IN 1799

doorHONORé DE BALZAC.

45)
—Ik hinder hen* zei de onbekende, die on-

»Eweeglijk op de plaats bleef staan. Sj zag
ie beide weer veraaende minnenden larrgznam
naar het bordes gaan, waar zij stil stonden om
Weer te gaan spreün, zoodra er tuscher
»n hen een zekere: afstand was. — Ja* ja, ik
ken hun lastig, Meötam ze, tot zichzelf-spre-
kend, maar binnensporten tijd zal dat creatuur
mij niet meer hindeßHi; die vijver zal, bij God,
naar graf wordwr.. Zal ik op die maaier je
Woord als edelmaoiniet goed houden? ais men
eenmaal onder dairwiter is, wat heeft men dan
nog te vreezen? zahzij er niet veilig zijrr?

Zij keek met staienden blik naar den kalmen
»piegel van het Itteine meer reerts, toen zij
Eensklaps de strooien aan den oever hoorde
ritselen en in he**- maanlicht het gelaat-van
Marche-a-Terre bewerkte, dat zich bcoren de
Knoestige schors van een ouden wilg verhief.Wen moest den Cftaaan kennen om hein-te on-
derscheiden te mktttn van dieverzameling af-
gestompte tronken^waarmee zijn gestalie zich
makkelijk vermengd*. Mevrouw du Gua; wierp
wrst een argwaaesfen blik om zich heen; zij

zag, hoe de postillon zijn paarden naar een j
stal bracht, die in den vleugel van het kasteel |
gelegen 'was, welke tegenover den oever lag, :
waar Marche-a-Terre verborgen zat; Francine
ging naar de beide minneneen toe, die op dat
oogenblik heel het aardsche vergaten; toen
trad de onbekende naar voren, legde een vin-
ger op de lippen om diepe stilte te eischen en
nu begreep de houan, meer dan hij hoorde, de
volgende woorden: Met hoeveel zijt gij hier?

Zeven en tachtig.
—Zij zijn slechts vijf en zestig; ik heb ze

geteld.
—Goed, sprak de wilde met woeste voldoe-

ning.
De Chotian, die op de minste beweging van

Francine lette, verdween weer in de wilgen-
schors toen hij haar zag omkeereii om met de
oogen te zoeken naar de vijandin, waarvoor zij
instinctmatig op de hoede was.

Zeven of acht personen, door het geluid van
het rijtuig aangetrokken, vertoonden zich nu
boven op het hoofdbordes en riepen: — Daar
heb je den Garst Daar is hij! Daar is hijl I
dien uitroep kwamen andere mannen toege-
sneld, en hun tegenwoordigheid onderbrak het
gesprek der beide minnenden. De markies de
Montatiran snelde ras op de edelen toe, legde
hun met een gebiedend gebaar het stilzwijgen
op, en wees hun het einde van de laan, waar
de republikeinsche soldaten juist uit te voor-
schijn Kwamen, Op het gezicht .van die zoo

welbekende blauwe uniformen met rootte re- !
vers en die glinsterende bajonetten, riepen de
samenzweerders vol verbazing uit: — li

,:i om ons te verraden?— Dan zou ik u niet voor 't gevaar v
schuwen, antwoordde ric markies, met een bit-
teren glimlach. — Die Blauwen, hernam hij na
een pauze, vormen het escorte van deze jonge
dame, wier edelmoedigheid ons op v.
baarlijke wijze bevrijd heeft uit een e
waaraan wij haast ten ofhdr zouden ïija ge-
vallen in een herberg te Alencon. Wij zullen tt
dat avontuur vertellen. Alademoiselle en haar
escorte zijn hier op mijn eerewoord en .
als vriendinnen ontvangen worden.

Mevrouw du Ciua en Francine waren tot aan
het bordes gekomen; de markies bood up ga-
lante wijze de hand aan mademoiselle Ver-
neuil; cle groep der edelen vormde twee fcagen
om hen te laten passeeren, en allen trachtten de
trekken der onbekende gade te slaan, want me-
vrouw du üua had hun nieuwsgierigheid al
levendig gemaakt door heimelijk eenige teekens
te geven. Mademoiselle de Verneuil zag m de
eerste zaal een groote, geserveerde tafel, ge-
reed voor een twintigtal gasten. De eetzaal
stond in verbinding met een groot salon, waar
het gezelschap weldra bijeen was. Deze beide
vertrekken waren in overeenstemming met het

| tafereel van verwoesting, dat het uiterlijk van
het kasteel vertoonde. Het houtbeschot van ge-

i polijst notenhout, ruw en grof yan vorm, met

uitspringt i slecht bewerkt, was :
losgeraakt en scheen op 't punt af te vallen.!
De sombere kleur ervan droeg nog bij de !
triestheid van deze zalen, zonder spiegels of:lijnen, waain slechts eenige eeuwenoude ':
meubelen in vervallen staat liarmonieerdcn met I
dat echeel van rumen. M aardrijkskun- 1
«"ue knarten en plannen opengerold op een

en in de hoeken van het ver- jtrek 'n opeenstapeling van wapens en karabij- ■

nen. Alles legde getuigenis af van een gewich-
tige conferentie tusschen de chefs der Ven-
déërs en die der Chouans. De markies geleidde
mademoiselle de Verneuil naar een ontzaglij-

: ken half vermolmden leunstoel, die bij den
schoorsteen stond en Francine plaatste zich

*er haar meesteres en leunde op den rug
I van dit oude meubel.— U zult mij wel toestaan, een oogenblik
voor gastheer te spelen, zei de markies, terwijl
hij de beide vreemdelingen verliet en zich on-

, der de groepen van zijn gasten mengde,
Francine zak nu, hoe al de aanvoerders, na

; enkele woorden van Montauran zich haastten
j om hun wapenen, de kaarten, kortom alles weg
i te bergen, wat den argwaati der republikein-
i sche officieren kon wekken; sommigen ontde-
' cien zich ook van breede gordels, die pistolen
' en jachtmessen bevatten. De markies beval de
; grootste stilzwijgendheid aan en ging naar
i buiten, terwijl hij zich verontschuldigde met de
l niv>(jz.i>e)iikneid 'vn v voorzien jn de p—t* i

!

vangst der hinderlijke gasten, die het toevalhun verschafte. Mademoiselle de Verneuil, diade voeten naar het vuur had uitgestrekt enzich bezighield met deze te warmen, liet Mon-tauran vertrekken zonder het hoofd om t<wenden, en stelde zoo de verwachting der om«standers te leur, die allen begeerig waren haatj te zien. Francine was dus de eenige getuigi
i van dc verandering, die het vertrek van den

jongen aanvoerder in de vergadering teweeg-»
bracht. De edelen schaarden zich om de onbe-i
kende dame, en gedurende het relaas, dat zij
hun met gedempte stem deed, was er niet eeri
die niet herhaalde malen naar de beide vreem<
delingen keek.— U kent Montauran, zei ze; hij is in cc»,
oogenblik verliefd geworden op dat jong*
meisje, en u begrijpt wel, dat in mijn mond d«
beste raad hem verdacht voorkwam. Onz«
vrienden, die wij in Parijs hebben, de heeren
de Valois en d'Esgrignon in Alencon, allen
hebben ze hem gewaarschuwd voor den strik,
dien men hem spanne nwil, door een deerne op
hem los te laten, en hij gaat al af op de eerste,
die hij ontmoet, een mekJ,die,volgensde inlich-
tingen, die ik heb kunnen krijgen, zich van een
grooten naam heeft meester gemaakt om die*.
te bezoedelen, die... enz., enz., enz.

De bloedraden van Ebert.
BERLIJN, 30 Maart. De gisteren afgekon-

digde verordening van den rijkspresiaent over
de varming van buitengewone rechtbanken ter
berechting van ernstige oproermisdaden, be-
paalt, dat dergelijke rechtbanken niet alleen
zullen worden ingesteld in die deelen, waar de
staat van beleg is afgekondigd, maar dat zij
ook kunnen worden ingesteld in andere plaat-
sen, waar ernstige strafbare handelingen zijn
begaan, die in verband staan met de oproerigc
beweging,
Onderdrukking der Communistische pers

KONINGSBERGEN', 30 Maart. Het hier
verschijnende communistische blad „Die Rotc
Fahne des Ostcns" is tot nader order .
den.

In Beieren.
NEUENBERG, 30 Maart. Ook in Noord-

Beieren beginnen de communisten propaganda
voor de algemeene staking te matten. I
morgen werden te Neurenberg vlugschriften

rooibiljetten verspreid, waarin tot alge-
meene staking wordt aangespoord.

Het bestuur van de S. D. A. P. ia Franken
dringt er bij da arbeiders op aan, niel voor

■u de kastanjes uit het vuur te halen,
le blijven werker,.

In baden.
KARLSRUHE, 30 Maart. Gisteravond heeft

hier op !, plein een massabetooging
plaats gehad. De veiligheidspolitie deed een
stormaanval 'op de weerlooze menigte. De de-

-5 dooden en tahijl
wonden. Ook te Konstanz wordt door de arbei-
ders gedemonstreerd. /

Een document der schande.
BERLIJN, 30 Maart. Ue moderne vakbonden

te Berlijn verspreiden den volgenden oproep:
Arbeiders, arbeidsters, kantoorper

op onzen oproep van 24
Maart, waarin wij verklaren, dat cle georgani-
seerde arbeiders met cic door cic V. K. P. D.
en de K. A. P. D. Ep touw gezette beweging
niets gemeen hebben. ■

Hun waanzinnig en ieder verantwoordelijk-
heidsgevoel ontberend optreden, hun 0112
poetseiien komen ten goede aan de contra-re-
volutie en schaden het belang van de werk-
nemers.

Wij richten daarom nog eens het drin
verzoek tot de georganiseerde werknemers om
in de komende aagen van alie door de
communisten georganiseerde betoogingen
te blijven.

De vakvereenigingen en bedrijven n
dringend verzoent, in cic komende dagen

rstraties ol vergaderingen in cic open
le houden.

De georganiseerde werknemers volgen
3 liet parool van hun zelfgekozen orga-

nisatieleiders.

Oproep tot eenheid.
Het proleaatvanOpper-Silezië.
BKus^AL, o- stoerusfin-

tie in Opper-i
ben ue arbeiders in beweging gcbracnt. Dc

Partij van üpper-Silezië lieeft
het volgende manifest uitgegeven:

Arbeiders en arbeidsters!
.. .e neemt toe.

i >e >. t proietanaat i.
ueasen. Aroeiaersoloed is reeds

gevloc irsingen nemen toe. Areeiders!
tken prijs moet cic broedermoord worden

vermeden. Ue eenige redding is de eermeid en
de soliuariteit van cic gansene drben

Arbeiders! i en Polen! Partijge-
-.1, Unionisten, Sociaal-Democraten, t. i. S., Syncucal

Spa.it uwe krachten in, vereenigt u voor deverdediging 'van cle arbeidersklasse, handeltgemeen arbeiaers-
buiters. —Niets kan u vernietigen, wanneer gij u "■

■eet uwe p het oogenblik dathet no is, dat cic gansche arbeicfers-
als een man zich vereer

Kiest a .nité's, samengesti
;enwoordigers van aiie

Leve de eenüacht, cle eenheid en de solidari-
teit di ie arbeidersklasse!

Leve e;-. erscomité's in alle mijnen
ert i» Opper-üiieziü! ' '

GRIEKENLAND.
DeGrieksch-Turkscheoorlog.

LONDEN, 30 Maart Uit Athene: Het le-
gerberieftt meldt een- verdere opmarsch van de
ürieksche troepen ondanks den wanhopigen

land van de 'lurken, wier verliezen ge-
weldig waren. In één vak deden de Turken I!)

invallen. De Grieken maakten een aan-
zienlijke hoeveelheid oorlogstuig buit en namen

ie honderden gevangenen.
;, 30 Maart. Het legerbericht van

29 .Maart meldt: Onze Noordelijke legergroep
zette den aanval op de vijandelijke stellingen
voort. Op den linkervleugel is een hevige strijd .
met granaten en geweren en mitrailleurs ont-
brand, in de buurt van 'iet dorp Aughin en de '
heuvelrug Axei Sinante. De vijandelijke stel- ;
lingen, die door den natuurlijken toestand
reeds sterk zijn, worden nog versterkt door een ;
driedubbele rij loopgraven. Het terrein wordt I
voet voor voet vermeesterd met de bajonet. De !

■leed een tegenaanval, en streed hard- !
tot het vallen van den nacht, die een

ui den strijd maakte! Wij vielen op de
hoogte ten N. van Tepin cte:i vijand aan, die
goed georganiseerd was en beschermd door

If II werd het punt, dat
ijandelijke stellingen,

niet de bajonet vermeesterd. De vijand moest i
naar bet Z. terugtrekken. Wij namen 5 machi- j

ren en 83 gevangenen.
Onze rechtervleugel trok door de pas van

en viel do hoogten van Kat Kown-
litza aan, tusschen Buzeghina en Karakuch,

tdurend terrein won.
Bij een charge, die midden in den nacht uit-

gevoerd werd, had zij de linie Bezeghina—
Larakensk en de hoogten van Kowalitza be-
zet.

Een afdeeling van cle zuidelijke groep, welke,
na de n Afioem-Karahissar den
vijand vervolgde, is slaags geraakt met diens

hoede en heeft ze gedwongen terug te
trekken. Wij namen 8! gevangenen, terwijl devijand ta! vau lijken, veel munitie en ander
oorlogstuig op het s!agve!d achterliet.

In de gevechten van 27 Maart nam onz«
rechtervleugel 133 gevangenen, een kanon, tal
vanggranaten en ander oorlogstuig, beneven»200i)eladen kameelen.

Het verraad der rechts-onsfhankelijken.
Ue reents onafhankelijken leveren dezer da-gen rij teriaal voor de ophitsingen; het leugenachtig vuilwordt over de gansche wereld tegen dc°revo-lutionairen aangevoerd; natuurlijk put rene-gaat Van der Cio^s dagelijks uit deze vergiftige

bron voor zijn contra-revolutionaire onhitsinw
in „Het Volk". ö

„Ue Freiheit" heeft cic onbeschaamdheid ge-had te lasteren dat de communisten Gever

Koenen en Brass, nu de toestand critiek wordt
naar Moskou zijn gereisd, terwijl 't blad zeer
goed weet, dat deze partijgenooten lang voor-
dat aan een ernstigen toestand kon worden
gedacht, naar. Rusland werden afgevaardigd.
Schaamteloos is de leugen dat Adolf Hoffmann
zich door een dokter een attest heeft laten ge-
ven voor een verlof om gezondheidsredenen.
Partijgenoot Hoffmann ontkent ten stelligste
dat hij onder dokters behandeling zou zijn of
welk attest dan ook heeft laten opstellen.

Daarbij weten de lieden van de „Freiheit",
dat Adoli Hoffmann nog Zondag in 3 open-
bare vergaderin: gesproken, waarvan
2 maal in de openlucht.

ENGELAND.

De aanval op de Engelsche mijnwerkers.
Reuter seint d.d. 30 Maart uit Londen:
Het bestuur van den mijnwerkersbond heeft i

Home, den minister van koophandel, ge'i'nter- !
itet verzocht, dat i zou door- |

gaan niet de industrie te . ren. Home
antwoordde, dat dit onmo s. Het was
onmogelijk andere, reeds hall i_ jn

_
gn, te belasten om subsidie voor den
andel te verkrijgen.

De ide toen, dat zij besloten j
was, alle \ uit de mijnen terug te :
roepen, w.O. meel voor de pompen en !
machin

Horre zeide, dat hij niet wenschte fe geloo-
I de leden zouden toestaan, dat de mij-

nen onderliepen. Hij tleed een beroep op hen
om de uitwerking van een'dergelijke daad nog I
eens I gen. |

HENGELO.
Gezellige bijeenkomst van „De Zaaier".

/.ondag a.s. houdt de Comm. Jeugdbond ,JDtZaaier", een gezellige bijeenkomst in 't caHBeltman, Anninksweg. Aanvang des middags5 uur. ö

Ook zal een partijgenont een inleiding hou-den met het onderwerp: „Wat is het meesinoodige voor de jeugd". Verder zang, voor-aiachten en ook zullen er eenige boeken ver-loot woraen. Partijgenooten en geestverwanten
Komt aden ter vergadering, brengt uwe kinde-en mee! Hoort wat de jongeren te zeggenhebben. Maakt propaganda voor deze verg!
TWENTE.

Cursusvergadering Hengelo.
Uinsdag 5 April heeft de cursusvergaderingplaats, waar kam. Nijhuis voor ons zal behan-delen: Moskou of Amsterdam.
De H.8.8, en het P.A.S. zijn ttitgenoodigd.Geen lid en lezer mag deze verg. verzuimen.De verg. heeft plaats in het gebouw van deTempelieren, Kievitstraat bij het Ziekenhuis.Entree 10 cent. Debat vrij.

Het congres der jeugd-organisaties.
Het van het Jonge Arb

Verbond i: ) werd op
cic Paaschdagen ie Landen gchouden\ È.
Knott was voorzitter.

Het Jonge Arbeiders Verbond is ontstaan
isie van de „Young Socialist Lea-

i ;i de „Young Labenur League".
Besloten werd toe le treden tot de Commu-

nistisi ;.icrnaiionaL'. Er werd een re-
solutie aanvaard, waarin de communistische
jeugd van Sowjet-Rusland werd geluk ge-

it met hun werk en inspanning, ter ver-
lig van tle revolutie. De opofferings ge-
id van de Hongaarsche en Duitsche jon-

ge kamer; d hulde gebracht.
De „Young Worker" werd aanvaard als of-

i van het I; het eer
nummer zal de volgende maand verschijnen. I

Nornli Sroyth, gedelegeerde van de Commn-
Pnrfij van Uroot-Briftanje, sprak

over het belang van de beweging der klasc-
bewuste jonge werkers. Zij betreurde de on-
verschilligheid van cic onderen tegenover de
jeugdorganisatie en beloofde als gedelegeerde |
van de Communistisdie Partij de vollen stc
van de communisten voor de jeugdbeweging.

Miss Moorhouse, secretaresse van de Soc. '
Studenten Federatie, bracht de broederlijke i
groeten vaa het jongere element uit deze fede-

cn beloofde niks te zullen doen, om de
ktassebewnste studenten in de rijen der YoungWerkers League te brengen.

Bond Rev. Zangvereenigingen.
Het secretariaat van de Bond van Revi,..Socialistische Zangvereenigingen is thans ge"

vestigd bij den heer F. W. A. Goldschmedine;Blankenstraat 99,111, te Amsterdam.

Crisis, werkloosheid en proletarisch
verzet.

(L.) Met bovengenoemd onderwerp hield kameraad L. de Visser te Hengelo voor een flinlbezette zaal een gloedvole rede.die onder adem-looze stilte door de aanwezige arbeiders aan-gehoord werd. Spr, begon met zijn gehoor «van te doordringen, hoe belangrijk dit onder-werp is in verband met den intern, toestand. Dtarbeiders massa's hebben lang geloofd aan dt
misleidende praatjes van hen, << e zeiden,, dal
kalm organiseeren verbetering 2ju brengen en
dat dan het proletariaat zich langzaam zou op-
richten uit de ellende en de macht der arbei-
ders zich zou uitbreiden.

Wie zulke dingen thans nog beweren, zijn
stommelingen of demagogen. Het kapitalisme
is meer de baas dan ooit en proletariërs zijn
meer dnu ooit niefsbezitters; rechtloos, uitge-buiten, verachte stukken koopwaar in de kapi-tahstische maatschappij. De eerste beste venteimet lucifers is in 't kapitalisme minder mach-teloos dan de proletariërs. Hij toch verkooptie s waarvan hij zelf den prijs bepaalt;datTÏÏde pro etaner niet; ook deze verkoopt iets, nlzijn arbeidskracht, maar de consument van di«arbeidskracht bepaalt zelf den prijs en Jancoezeroen moet tevreden zijn met wat me»hem toesmijt en zijn arbeidskracht nog 8 dagenop de pof leveren ook. De niet uitbetaalde ar-! beidskracht vormt de winst van den uitbuiter,! een winst, die fabelachtig is.

Spr. noemt o.a. Rockcfelder, die 300 millioetj inkomen per jaar uit zijn leger slaven perst; dil
is 1 millioen per dag, gestolen uit de lichameader arbeiders. De kapitalisten hebben niet een<genoeg aan uw krachten, arbeiders, neen elk«uitvinding, elke ontdekking die gedaan wordtwordt geannexeerd door het kapita]isme, oniuit te buiten. Steeds wordt er gehuild om op.

voering der productie, totdat er te veel geproduceerd is, dan ontstaat er crisis in het bc.dnjfsleven; het wordi stop gezet, zooals thaninu weer — over de geheele wereld komen mii-üoenen werkloozen, die aan ven honger wordenprijsgegeven, omdat... er te veel isl Dit is da
grondslagvan het kapitalisme; deze dingen ko-men geregeld voor, men spreekt zelf3van eeacyclus in de kap. productie.

Spr. zet vervolgens breedvoerig uiteen degevolgen van den oorlog. Het kapitaal durftons, revolutionairen, voor moordenaars uit-
schelden, terwijl het zelf in 4>/2 jaar 20 millioenarbeiders heeft geslacht. Men heeft de wereld
opnieuw verdeeld; 10 heeren hebben dat opge-
knapt en dat noemt men democratie! De ver-liezer moest betalen, was het parool, om de ar-
beiders er van af te houden internationaal zich
te keeren tegen het kapitalisme. Spr. bespreekt
in den breede het bankroet van de kapitalisti-sche landen. Het proletariaat zal moeten ko-men tot verzet om met een koene greep deproletarische dictatuur te vestigen, zooals onzekameraden in Rusland. Er is geen keus dandeze: proletarische dictatuur of de dictatuurvan de bezitters.

Spr. spoort de aanwezige arbeiders ten slotteaan, zich aan te sluiten bij de Roode Vakinter*nationale van Moskou. De keus gaat hier tus-schen geel en roodl Ook hier in Twente moetde roode vaan geplant worden.Voor debat gaf zich niemand op. Och ja,men kan beter achterom en m de bladen zoo-als ,Het Volk" en „Recht door Zee" een groot»
smoel opzettten tegen de communisten, dan op,
een openbare vergadering zich te komen ver-
dedigen. Het was een goede vergadering voo*
ons. Wc wonnen 1 lid

DE TRIBBME fS
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Verzorging van verwaarloosde,
verlaten,geprostitueerdekinderen.

Rede van Van Ravesteijn in den
Rotterd. Raad.

IV.
Avondzitting

v. RAVESTEIJN. Mijnheer de Voorzitter. Ik
heb betrekkelijk nog slechts enkele opmerkin-
gen te maken. Ik meen, dat ik heb aangetoond
toen ik vanmiddag aan het woord was, dat de
wijze, waarop tot nog toe de kwestiz van de
verzorging van de kinderen-slachtoffers van
verschillende sociale omstandigheden in deze
gemeente, behandeld is geworden, in zeer ster-
ke mate draagt het stempel van het klasseka-
rakter. Ik heb dat aangetoond vanmiddag on-
danks de interrupties van de heeren ten opzich-
te van de vrouwelijke slachtoffers van het ka-
pitalisme, aangetoond, althans naar mijne mee-
ning aangetoond, en hetzelfde geldt natuurlijk
ook voor de kleinere, voor de jongere kinde-
ren. Ik zou er nog even dit van willen zeggen,
dat, ondanks de felle aanvallen die op de theo-

, rie van den klassenstrijd in dit opzicht zijn ge-
richt geworden, van verschillende zijden in den
laatsten tijd, die theorie nog altijd overeind
staat en dat de invloed van de economische en
sociale omstandigheden voor al deze kwesties
meer dan ooit vaststaat voor diegenen, die het
aog niet willen sluiten voor de werkelijkheid.
Nu heeft de heer Heukels vanmiddag voor zoo-
ver ik weet ten opzichte van deze slachtoffers
niets anders kunnen doen dan dezen vromen
wensch te formuleeren, dat er zich alsnog een
horizon voor deze slachtoffers zou openen, die
echter een vrome wensch zal en moet blijven,
zoolang er niet op ingrijpende wijze te dezen
maatregelen zullen worden getroffen.

Mijnheer de Voorzitter. Ik wensch nu nog
een enkele opmerking te maken naar aanlei-
ding van de maatregelen, die voor de verschil-
lende categorieën van kinderen, waaronder kin-
deren vallen van den prilsten leeftijd af tot
kinderen toe die al aan den rand staan van
den_ volwassen leeftijd, zouden moeten worden
genomen m.i., en dan wensch ik in de eerste
plaats iets te zeggen over de allerjongste. In
dit opzicht opent het praéadvies van Burg. en
Weth. oe " niet heel veel perspectief en toch,
Mijnheer oo Voorzüter, zou het ook de hoog-
ste tijd worden, dat te dezen opzichte door de
Gemeente maatregelen werden getroffen. Een
groot aantal pas geboren kinderen zijn door
de sociale positie van de moeder aangewezen
op gemeentelijke verzorging^ in dezen zin, dat
in de eerste plaats van gemeentewege een in-
richting zou moeten worden geschapen — en
natuurlijk niet één, maar een in verschillende
deelen van de stad — waar de moeders, die
kinderen konden verzorgen en in de tweede
plaats, dat, voor zoover de moeders daartoe
niet in staat of nalatig zijn, hetwelk helaas ook
voorkomt, die slachtoffers dan daar kunnen
worden verzorgd, m.a.w. ik meen, dat het op
den weg van de Gemeente zou liggen, om zoo
spoedig mogelijk hier te komen tot de oprich-
ting van gemeentelijke zuigelingen-crèches.
Daar zouden dan, het spreekt van zelf, kinde-
ren van gehuwde en van ongehuwde moeders
op gelijke wijze moeten worden behandeld. De
barbaarschheid, er is m.i. geen ander woord
voor, om in dit opzicht onderscheid te maken
tusschen kinderen van gehuwde en ongehuwde
moeders, zou daarin natuurlijk niet mogen
worden toegepast. Ik tref, Mijnheer de Voor-
ritter, in de opmerkingen, die gemaakt zijn
naar aanleiding van de motie, destijds inge-
diend door de heeren Brautigam en Heijkoop,
In het prae-advies eigenlijk over deze kwestie
niets of zoo goed als niets aan.
'Eriseen tweede belangrijke categorie van

kinderen, n.I. de kinderen dre iets ouder zijn.
Maar of men nu al het onderscheid maakt dat
in dit opzicht gemaakt is door den Directeur bij
bet Armbestuur, n.I. tusschen toevallig en
moedwillig verlaten kinderen, dat lijkt mij niet
in de eerste plaats het belangrijke. Het belang-
vijke lijkt mij, Mijnheer de Voorzitter, dat de
hinderen, die niet door de ouders op de een
of andere wijze kunnen worden verzorgd en ik
zou dat zeer ver willen uitstrekken, want helaas
een toenemende categorie van ouders is niet
meer in staat om dat op behoorlijke wijze te
dot.n, worden opgenomen in inrichtingen, die
door de Gemeente voor dat doel worden in het
leven geroepen. Natuurlijk zouden die kinde-
ren daarbij geschift moeten worden, geschift
moeten worden naar de behoeften van het kind
zelf en daarbij doet zich dan natuurlijk de
vraag voor, die hier onwillekeurig in het mid-
denpunt van de discussie is gekomen, in hoe-
verre die verzorging aan huis de voorkeur ver-
dient boven die in den een of anderen vorm
van gestichtsverpleging of in een of anderen
vorm van een verzorging in een tehuis. Het
heeft mij toch verbaasd, dat te dezen opzichte
van zekere zijde zoo een groote afkeer blijkt
to bestaan tegen het tehuis voor kinderen in
het algemeen. Ik heb van den heer dr. Kleipool,
en van den heer Heukels in dat opzicht op-
merkingen gehoord, die alle in die richting
strekten, dat tehuizen voor kinderen, inrich-
tingen dus waar kinderen in het algemeen op
eenigszins ruimer schaal bij elkaar werden ge-
bracht, eigenlijk al uit den booze zouden zijn
en dat tegenwoordig alle deskundigen het er
over eens zouden zijn, dat men in geen geval
tot het scheppen dier tehuizen zou moeten
overgaan, maar, Mijnheer de Voorzitter, ik heb
mij toch afgevraagd — en ik vraag dat nu
eens aan de heeren — geldt die afkeer voor
alle kinderen? Ik heb nog nooit gehoord, dat
het instituut van het weeshuis reeds door de
lieeren van die zijde veroordeeld en overwon-
nen geacht wordt. Indien dergelijke tehuizen
nog goede resultaten opleveren voor de Ge-
meente

De heer VAN DER HOEVEN. Hebben wij
ooit gehoord van een gemeentelijk weeshuls
hier?

VAN RAVESTEIJN indien men tegen
de verzorging van bepaalde categorieën van
kinderen in "dergelijke tehuizen, uitgaande van
welke instelling dan ook, of dat nu is van een
icerkbestür of dat het andere gefundeerde in-
stellingen zijn, doet er voor dezen Raad niets
aan toe, geen bezwaren heeft, indien men in-
tegendeel de opvoeding van die kinderen in
dat weeshuis nog wel een goede opvoeding
acht, dan begrijp ik niet, dal voor andere cate-
gorieën van kinderen deze wijze van opvoeding
in een gemeenschappelijk tehuis zoo totaal ver-worpen wordt als de heeren hebben gedaan.Zou de reden daarvan niet hierin schuilen, datde weeshtuzen, zooals zij op het oogenblik nogbestaan, van ouds gefundeerd zijn o.a. in de
hoop om de kinderen op te voeden tot leden
van een bepaald kerkgenootschap?

De heer VAN DER HOEVEN. Zooals de
heer Heukels ook cezeed heeft.

De waarheid omtrent
Sowjet-Ruslanden de op-

positie der
ilieInternationale.

(Slot)
Laat ons nu eens als verstandige revolutio-

nairen zien, wat onze taktiek voor West-Euro-
pa moet zijn.

Daarvoor nemen we niet ons eigen land,
maar de klasseverhoudingen in Duitschland en
Engeland als voorbeeld.

Omtrent Engeland zijn weinig cijfers be-
kend; nemen we daarom Duitschland.

Het industrieele proletariaat vormt daar 20
pCt. van de bevolking.

In Rusland slechts 3 pCt. Als we de gezin-
nen van de proletariërs er bij rekenen, en dat
moet toch, en we vermenigvuldigen de getallen
met 2/2, dan komen we in Rusland tot iy%
industrieele proletariërs, in Duitschland tot 50
pCt. Tellen we in Duitschland de 600.000
landarbeiders er nog bij, dan komen we tot 50
millioen arbeiders, dat is 5/7 van de bevolking.
Dat is vóór den oorlog.

Dat wijst er reeds op, dat de taktiek -in
Duitschland een geheel andere zijn moet. Hier
is geen laveeren mogelijk; hier moet men recht
op zijn doel afgaan. Lenin rekent op de Duit-
sche boeren. Zoo geniaal als Lenin is voor de
Russische politiek, zoo onbekwaam is hij voor
de West-Europeesche.

Zijn de arme boeren ergens in Europa re-
volutionair? Hebben ze ergens een program?
Ja, misschien in Italië.

Interruptie: In Spanje,
Gorter: In Spanje? Misschien. Waar is ech-

ter in Duitschland de groep, die het proleta-
riaat steunt?

Zelfs nu dat Duitschland op den rand van
den afgrond staat, zien we geen enkele toena-
dering van welke burgerlijke groep ook tot het
proletariaat.

Dus je moet zorgen, dat de proletarische
massa revolutionair wordt, want hulp krijg je
niet. .

Misschien heel op 't eind van de kleine boe-
ren, als er geen andere weg meer is. Maar in
het begin, voor het maken van de revolutie,
zeer zeker niet.

Wat een verschil dus met Rusland. Hoe
komt 't, dat men inWest-Europa dien steun niet
krijgt?

Doordat het groote bankkapitaal in Europa
alle burgerlijke klassen om zich verzameld
heeft en van zich afhankelijk heeft gemaakt.
Krasse voorbeelden hebben we daarvan in
ons land. ls hier nog een echte — zij 't ook
burgerlijke democratie? Waar zijn de demo-
craten van het soort De Koo en Gerritsen?
Is ook niet de groote christen-democratische
Kuyperpartij bij het grootkapitaal terecht ge-
komen? Colijn heeft er de leiding.

In Rusland waren die echte democraten,
waarop het proletariaat, als 't er op aankwam,
kon rekenen. Onze brave Lenin denkt, dat wij
dat ook hier hebben. Wie durft echter zeggen,
dat we steun zullen vinden? Lenin zegt ech-
ter, dat we moeten laveeren. „Gij zult geen
steun vinden", zegt spr. bij Asquith, Churchill
of Lloyd George.

Langenberg: Zegt Lenin dat dan wel?
Gorter: Ja zeker, in „Staat en Revolutie". Ik

heb 't zelf vertaald. Spr. zegt echter, dat al
die heeren ondanks de geschillen, die hen nu
verdeden, als 't er op aankomt, broertje en
zusje zijn. Wij staan tegenover één vijand. —Daaruit volgt, dat wij niet moeten hebben een
partij-dictatuur, maar een klasse-dictatuur.

De vraag is „Wat moeten we nu hebben, nu
we geen wapens hebben?" Daarop kan maar
één antwoord zijn: „de klasse".

't Kan dus niet zooals in Rusland met een
partijtje. Vooral op dit punt recommandeert
spr. zich voor debat.

Er wordt wel eens beweerd, dat de arbeiders
hier zooveel lamlendiger zijn dan daar. Daar is
geen woord van waar. Daar hadden de arbei-
ders steun van een andere klasse, terwijl ze 't
hier gdheel op eigen krachten zullen moeten
doen.

Spr. spreekt hier namens de K. A. P. D. Hij
heeft de opdracht van de K. A. P. D., om in
West-Europa voor deze beginselen propaganda
te maken.

Nu moet nog de laatste vraag gesteld wor-den. Hoe maak je de klasse-dictatuur in en na'de revolutie?
Door de vakorganisatie? De voorwaardendaarvoor zijn zeer klein. De vakorganisaties

zijn er niet voor opgericht en zijn er niet voor
te krijgen.

Pg. Manuel: Kunnen we ze er niet van ma-
ken?

Gorter: Daar kom ik op. De partij-organisa-
ties deugen er ook niet voor. Wij willen een
ander doel, dus moeten ook andere organisa-
ties willen.

De materieele macht over de arbeiders be-
rust bij de vakvereenigingen, door haar kas-
sen en uitkeeringen. De geestelijke macht bij
de partijen.

De materieele macht der vakvereenigingen
ligt in de handen van een groep leiders.Een lid van een vakvereeniging is even ver
yan zijn leiders verwijderd als van de minis-
ters. Oppositie kan niet doordringen. Statuten
en bureaucratie verhinderen dat. Precies als in
den staat. De vakvereenigingen van het mo-
ment dienen ook trouwens om den staat in
stand te houden, 't Zit 'm niet in de leiders.
't Wezen van de vakvereenigingen maakt hen
zoo, zooals ze zijn. Net als hen, die in dienst
van den staat staan. Als je 't soms in je kop
wilt zetten, om er andere menschen neer te
zetten, is 't over een jaar precies hetzelfde.

Spr. noemt een voorbeeld uit Engeland, waar
't door de vakvereenigingsbureaucratie onmo-
gelijk was, een voorstel in behandeling te krij-
gen.

Als Lenin zijn voorbeelden neemt uit Rus-
land, staat hij ook hier weer de plank finaal
mis. Bovendien zijn de vakvereenigingen be-
roepsverenigingen. Heb je ooit gehoord, dat
de revolutie gemaakt wordt door de beroepen?
Ja, in de middeleeuwen, maar thans niet meer.

De revolutie wordt gemaakt in de bedrijven.
Dat wijst ons den weg, dien we op moeten.

We moeten hebben de organisaties naar de
bedrijven. De Unionen, zooals men ze in
Duitschland noemt. Dan heeft iedere arbeider
eenige macht. Hij is geen nummer meer, zoo-
als in de vakbeweging. Als je daarbij voegt het
systeem der Sowjets, waardoor het mogelijk
wordt mandatarissen onmiddellijk terug te
roepen, dan krijg je de bureaucratie niet bo-
ven. De zelfbewust-zijn-ontwikkeling verstikt
in de vakbeweging en wordt juist bevorderd in
de Unionen.

In de bedrijfsorganisatie zien. we 't nieuwe
wapen voor de revojutie.

De practijk leert 't ons. De opstand in het
Roergebied was het werk der Unionen. En tal
van andere voorbeelden zijn te noemen. Dat is
dus een heel irndere taktiek, dan de cellenbou-
werij. Daarmee komt men niet verder. Want de
vakvereenigingen staan door hun wezen de re-
volutie in den weg. De cellenbouwerij heeft in
Duitschland averal teleurstelling gebracht. De
communisten worden uit de vakvereenigingen
gezet. Dat is ook met den voorzitter der V. K.
F. D., Brandeer, gebeurd en nu zegt hij zelf:
„Als we er uitgezet worden, moeten we bij de
Unionen gaan".

Is in de vakbeweging gelegenheid om aan
de revolutionaire ontwikkeling wat te doen?

Langenberg: Onder den invloed van de re-
volutioniare omstandigheden.

Gorter: Neen, in de fabrieken zelf. De ge-
dachte van de bedrijfsorganisatie is de revolu-
tie zelf. Het bedrijf staat vlak bij de revolutie.

Als Moskou gezegd had, bedrijfsorganisatie,
dan zouden we al een stuk verder zijn. Als
daar maar niet de fatale gedachte had ge-
heerscht, dat 't precies zoo moest als in Rus-
land.

Met cellen kom je er niet. De anderen, d.w.z.
die vakvereenigingsbestuurders, zijn ook gaar.
Die laten je maar niet zoo je gang gaan. Die
laten zich niet wegdringen. Bovendien, wij wil-
len niet als parool „de leiders goed", maar „de
leden goed". Als je goede leiders hebt en slech-
te leden, dan krijg je geen goede leden, maar
slechte leiders.

De Unionen zijn de voorloopers van de Sow-
jets. Vakvereenigingen zijn oud. De huidige
Unionen in Duitschland zijn de Sowjets van
de toekomst. De Duitsche arbeiders hebben de
Sowjet-gedachte overgenomen, omdat ze daar
iets goeds inzagen voor hun strijd. Ze hebben
met de Unionen nu reeds de organen gescha-
pen, d.e ze later zulen noodig hebben.

Overal zijn er krachten aan het werk, die
deze gedachte onder de massa's ingang doet
vinden., Radek wil tot de massa gaan. Waar vindt ge
echter de massa, in de vakvereeniging of in
de fabriek? In de vakvereeniging niet! Verga-
deringen houden ze bijna niet, en als ze ze
houden, komen de leden er niet. In de fabriek
vindt ge de massa en daar moet ge werken.

Tot slot wenscht spr. nog een kort woord te
spreken over het parlementarisme.

Waardoor is het mislukken, dat we nu van
af 1914 beleven, ontstaan? Doordat de arbei-
ders waren opgevoed in de idee dat anderen
het voor hen zouden opknappen en dat zij 't
niet zelf moesten doen.

Nu heeft Langenberg zooeven gezegd, als de
toestanden maar meewerken. Werkten tijdens
den oorlog de toestanden niet mee? En thans
in Oostenrijk en Hongarije?

't Zit 'm niet in de toestanden.
't Zit 'm in den geest en het hart van de

menschen. 't Zit 'm in de menschen zelf. Na-
tuurlijk blijven we historisch-materialist en
zeggen: „Ook dat heeft zijn oorzaken".

't Parlement heeft afgedaan. Misschien nog
niet voor Holland. Maar dat speelt geen rol.
Spr. heeft 't alleen over de landen, waar de re-
volutie voor de deur staat, zooals Duitschland.

Spr. erkent, dat er zekere propagandistische
voordcelen aan moeten worden opgeofferd,
maar de nadeelen, aan het parlementisme ver-
bonden, zijn grooter.

Dok de da^cn van de Communistische Par-
tijen leiden er lye, de arbeiders afkeerig te ma-
ken van deze actie.

Wat te zeggen van een Levy, die Ebert een
loyale oppositie aanbiedt?

Interruptie: Dat werd toch door Moskou
afgekeurd.

Gorter: }a. zeker, maar 't is toch de taktiek
van Moskou.

De vakbeweging en het parlement zijn werk-
tuigen der contra-revolutie.

De klasse moet het doen. De bureaucratie
moet verdwijnen.

Moskou, dat wil zeggen: „Partij- en bureau-
craten-dictatuur". De „links" communisten
zeggen: „Klasse-dictatuur".

Ziehier het verschil.
't Russische voorbeeld, waardoor men zich

daar wist te handhaven, zal hier waarschijnlijk
tot strijd leiden, maar onvermijdelijk tot de
nederlaag.

Daarom trachten de „links" communisten
överel verbindingen te krijgen. Mevr. Holst
staat in verbinding met Frankrijk; spr. met
Engeland.

Ook hier in Holland moet de „links" com-
munistische richting gepropageerd worden. —Spr. brengt hulde aan de groep „De Roode
Vaan", die dit werk in Holland gedaan heeft.
Spr. wekt de aanwezigen op, zich bij deze
groep aan te sluiten. Wij moeten trachten er
een landelijke organisatie van te maken.

Een achttal personen meldde zich aan voor
debat, dat op een volgende vergadering zal
plaats hebben.

Staking sigarenmakers.
Te Valkenswaard is door de hoofdbesturen

der betrefende arbeidersbonden, bij de firma
Gebr. Bots, sigarenfabr., die weigert den in-
dex-bijslag te betalen, een werkstaking aan-
gezegd.

De voor juist drie maanden begonnen sta-
king op de sigarenfabriek van de firma Brink-
man en Paulides te Steenwijk, is opgeheven.

De eisch: toetreding tot den Patroonsbond
is door de patroons ingewilligd. Bedoelde toe-
treding sluit in, dat alsnog aan de knechten
zal worden uitbetaald toeslag op het loon over
het tijdvak luni 1920 tot en met Febr. 1921,
respectievelijk 5 en 10pet., benevens kinder-
bijslag.

Loonroof.
Bij de firma Diddens &. Van Asten te Hel-

mond, bontweverij, worden op 3 April e.k. de
loonen met 20 pet. verlaagd.

HILVERSUM.
Adres gevraagd.

Ons afdeelingsbestuur verzoekt H. J. Schuur-
man, zoo spoedig mogelijk zijn tegenwoordig
adres aan de afdeelingssecretaris bekend te
maken.

FUID-LIMBURG.
„De Roode Anti-Militarist"

De administrateur van „De Roode Anti-Mili-
! tarist" verzoekt ons er op te wijzen, dat uit de
' Mijnstreek nog geen bestellingen voor dat blad
I bij hem zijn ingekomen.

Wij wekken onze partijgenooten en geest-
I verwanten in het donkere Zuiden op, zoo spoe-
j dig mogelijk met „Re Roode Anti-Militarist"

l te gaan werken*

De poying der mijnkapita-
listen tot toondiefstal.

De secretaris van den Fed. Bond van wer-
kers in het Mijn- en Bruinkolenbedrijf schrijft
ons:

Enkele dagen geleden werd in een verga-
dering van de contact-commissie voor de mijn-
industrie door den heer Frowein aan de mijn-
werkersbonden de mededeeling gedaan, dat
de mijndirecties door de huidige omstandig-
heden waren gedwongen de loonen van de
mijn werkers met 20—30pet., ingaande 1 April,
te verlagen en de werktijd voor de "boven-
grondsche arbeiders met vier uur per week te
verlengen. Dit gebeurde in dezelfde vergade-
ring, toen de leiders van de kerkelijke, moder-
ne en neutrale mijnwerkersbonden poogden
door middel van een door hen ontworpen koe-
lie-contract de mijnwerkers aan de mijnkapi-
talisten te versjacheren.

Om nu de loonsverlaging des te gemakke-
lijker te kunnen doorvoeren, werden er door
de mijndirecties in de burgerlijke pers berich-
ten gelanceerd, dat er door de z.g. crisis een
stokking in het mijnbedrijf was gekomen en
gingen er zelfs toe over honderden mijnwer-
kers het dienstverband met de mijnen op te
zeggen en honderdlen wagons steenkool op de
opslagplaatsen te storten.

Dit alles zou dienstbaar zijn om de mijn-
werkers een vrees aan te jagen, opdat zij in
de huidige omstandigheden' van kapitalistisch
verval, van elke actie tot verbetering van de
arbeidsvoorwaarden zullen afzien en gezamen-
lijk zouden gaan medewerken aan de weder-
opbouw van de in verval zijnde kapitalistische
productiewijze.

Dit beteekent voor de revolutionaire arbei-
ders de tempering van het revolutionaire ver-
zet, waaraan wij in geenen deele wenschen
mede te werken.

Alle berichten dat werkloosheid in het mijn-
bedrijf door de huidige crisis onvermijdelijk
is, zeggen niets, omdat de gedane opzeggingen
door de mijndirecties nagenoeg alle zijn inge-
trokken en niets anders beteekende als demon-
stratie om den brutalen aanslag op de loonen
beter te kunnen waarnemen.

Want nu heerscht er een tekort aan werk-
krachten in het mijnbedrijf.

Het gaat er om. Eerst moeten de loonen
omlaag, desnoods op kosten van het leven en
gezondheid van de mijnwerkers en hunne ge-
zinnen.

Dat beetje verruiming van des kompels le-
venspeil, met moeite en strijd veroverd, moet
weder afgestolen worden ten bate van een
groepje parasieten.

Alle mooie theorieën, welke eerlang door de
mijnkapitalisten gedurende z.g. kolennood ver-
kondigd en met graagte door de leiders van
de kerkelijke, moderne en neutrale mijnwer-
kersbonden, om een nieuwe wereld op te bou-
wen, vallen als een kaartenhuis in elkander.

Weliswaar wordt er nu actie gevoerd door
de mijnwerkersorganisaties, om de aanval van
de -niijndirecties op het levensbestaan van de
mijnwerkers af te slaan, doch het vertrouwen
in de leiders der kerkelijke, moderne en neu-
trale mijnwerkersbonden is geschokt, door de.
schipperende taktiek tegenover de mijnmag-
naten.

't Was dan ook een verheugend feit, dat op
een Maandag 28 Maart gehouden gecombi-
neerd congres van de verschillende mijnwer-
kersbonden, uit de boezem van de moderne
georganiseerde mijnwnrkers een geest van re-
volutionair verzet was waar te nemen, en er
zelfs door modern georganiseerde mijnwnrkers
werd voorgesteld, wanneer de mijndirecties
zouden weigeren de beoogde loonsverlaging in
te trekken, niet alléén de staking te procla-
meeren, maar over te gaan tot het bezetten der
mijnen.

Des ondanks de R.-K. geestelijken met alle
mogelijke middelen werken, om de geest van
revolutionair verzet te houden uit de hoofden
der mijnwerkers, is ook onder de roomseh-
katholieke arbeiders de geest van revolutionair
willen in sterke mate toegenomen.

Daarom is het de taak van alle revolutio-
nair denkende arbeiders juist in deze donkere
dagen, de revolutionaire vakbeweging te ver-
sterken, om de brutale aanval san de mijn-
directies af te slaan, en de mijnwerkers te
doordringen met de gedachte dat zij als een
der belangrijkste groepen in het productiepro-
ces het kapitalisme in haar hartader kan tref-
fen. Welk noodzakelijk is voor de ontvoogding
van de arbeidende klasse.

De loonroof een maand uitgesteld.
Woensdag heeft op het departement van

landbouw de aangekondigde bespreking plaats
gehad tusschen vertegenwoordigers der vak-
bonden in het Limburgsche mijnbedrijf met
minister van IJsselsteyn over de loonsverlaging
bij het mijnbedrijf.

Nader hebben de mijndirecties nu besloten,dat
met ingang van heden 1 April, de loonen der
mijnwerkers niet verminderd zullen worden. De
verlaging der loonen zal eerst ingaan met 1
Mei, en zal verder geleidelijk worden toege-
past.

Wel wordt 1 April ingetrokken een ge-
deelte der bestaande duurtetoeslagen.

De toestand zeer gespannen.
Op de staatsmijn „Emma" weigerde een

groep werklieden van de middagploeg gisteren
aanvankelijk in de mijn af te dalen. Op aan-
dringen van bestuursleden van den Christe-
lijken Mijnwerkersbond zijn ze ten slotte aan
het werk gegaan. De toestand wordt echter
met het uur meer gespannen, de stemming
steeds verbitterder..

In de gisteravond gehouden Eerste Kamer-
zitting heeft de. Minister van Landbouw mede-
gedeeld, dat hij heden, 1 April een vergadering
heeft met de directeuren Van de mijnonder-
nemingen.

Rotterdamsch Nieuws
Openbare vergadering C. P.

Zondag 3 April spreekt in de nieuwe zaal
van. het Verkooplokaal, des morgens half elf,
W. Wolda, over: Communisme of Anarchisme?

Partijgenooten en geestverwanten, maakt
voor deze belangrijke cursusvergadering krach-
tig propaganda! Alleen door groote activiteit
kan deze vergadering schitterend slagen!

De goudstroom.
Het dividend van de Holland—Amerikalijn

is, naar men verneemt, voor dit jaar bepaald
op 25 pet. (vorig jaar 50 pet.) na ruime af-
schrijvingen.

Stoomtramdienst op het Tuindorp.
Het gemeentebestuur heeft de Rotterdam-

sche Trammaatschappij bereid bevonden in
het onderhouden van een stoomtramdienst en
het Tuindorp ze» maal heen en terug tegen f 75
per dag, waartegenover dan de ontvangsten

w de gemeente tea gooji zullen komen,

Haagsch Nieuws.
Staking glazenwasscherij.

Het personeel van Heineken's glazenwas-
scherij en rolluikenfabriek te 's Gravenhage,
ongeveer 25 man sterk, is in staking gegaan
wegens een loongeschil.

Magere buit. — Er is ingebroken in het ge-
bouw van de afd. Militaire Zaken aan de
Nieuwe Markt te 's-Gravenhage. De daders
hebben een geldkistje geforceerd, en den in-
houd, bestaande uit... een halve cent, mede-
genomen. Verder wordt niets vermist.

Actie Landarbeiders.
Door de afd. van de Fed. van Land-,

Tuin- en Veenarbeiders in Friesland is
een comité gevormd, teneinde de propa-
ganda, zoowel naar binnen als naar bui-
ten te voeren.

Een tweetal nieuwe afdeelingen, n.nv.
Blesdijke en Nijeholtpade, zijn reeds op-
gericht, terwijl met meerdere plaatsen
onderhandelingen gaande zijn.

Ondergeteekende, welke voorloopig
tot secretaris is aangewezen, zal gaarne
adressen vernemen van kameraden en
geestverwanten, welke het comité be-
hulpzaam willen zijn tot hetbeleggen van
openbare vergaderingen e.d., om zoo-
doende de macht van onze Federatie be-
langrijk te versterken in Friesland. Laat
ons nu eens krachtig aanpakken!

Namens het Comité,
JOH. MOOIJ,

Noordwolde. SecretarU.

ZAANSTREEK.
Voor een aardig bezet zaaltje zette üis*<,

Donderdag zijn onderwerp over collectieve coa.
traeten uiteen. Voor de onafhankelijke vakbe-
weging is dit nu makkelijker geworden, door»
dat de sigarenmakerspatroons gedemonstreerd
hebben, hoe zij over verbintenissen denken.
Door zulke vergaderingen wil het P.A.S. met
weinig kosten, de kern onzer leden versterken,
waarom op dezen grondslagvoortgegaan moet
worden.

GEMENGDE BERICHTEN.
■Kindje verbrand. — Te Maastricht it een

kindje uit de Bogaardenstraat, drie-en-een
tialf jaar oud, dat Maandag in een ketel ko-
kend water viel, in het gesticht Calvarlënberg
aan de bekomen branwonden overleden.

Advertentiën

Gebouw Carré. Tel. Noord 298?
NV. „TOONEELVEREENIGINO".

DIRECTIE: HERMAN HEIJERMANS.
Zaterdag 2 en Zondag 3 April, 8 uut

Robert, Bertram & Comp.
Zondagmidd. 2 uur: Populaire matinee <

VRIEND FR ITZ.
Maandag 87ste Populaire <

TROPENADEL.
Dinsdag 88ste Populaire!
EVA BONHEUR.

Populaire prijzen van f 0.40 tot f 1.90.

Waarschuwing 11!
Betaalt niet meer voor Uw

Blauwlaken petten
dan f 5.00

Ik lever U deze in 10 verschillend»
modellen. Gegarandeerd echt van
kleur met lederen klep, stormband ca
zweetband. Prima afwerking.

le Kwaliteit f 5.00
2e „ „ 3.50

Kinderen Baret»
Gegarandeerd echt van kleur

le Kwaliteit f 3.50
2e „ „ 2.50

Levert aan degrootste zaken in Nederland
G. WAGTER Jr.,

Dapperstraat 18, Amsterdam
Telefoon Zuid 6956.

HBUmMHH9BKSBI!Ba9fB9aHaU

IvooREENBLAUWi
I COSTUUM

mr JE ADRES ~ajg
STATGENHORST EN DRIELSMA 3
85, CZAAR PETJERSTR. 5. j
BBBBIBBBBfIBBBBBBBBBBfIBfIB888888

Heeren-Costuums
Blauw met witte en zwail met witte

STREEPJESCOSTUUMS
in prima stoffen en chique coupe.

Jonneheeren-Costuums, Pantalons*
REGENJASSEN

tenen scherp conciireerentle prijzen.
IVI. ÜBSSIfVG,

3, HALVEMAANSTEEG 3.
bihi R»mbi'.plein. Zand* geop. 9«l u.
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