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De Afrekening?
De toemende

slechts

één

werkeloosheid, waaruit
uitweg bestaat— de

proletarische revolutie.
N. TroTzky en andere

Socialisten.

Onder den aandrang van de toenemende werkeeen interpellatie over
de werkeloosheid tot d* Regeering gericht bij monde
van den leider onzer fractie, Troelstra. Nog
het
laatst uitgekomen Maandschrift van het Centraal
Bureau voor de Statistiek noemde de toestand voor
vele bedrijven in de maand Augustus
ongunstig.
Zoo bi] het bouw-bedrijf, het meubelmakers-bedrijf,
het groot-bedrijf der metaal-bewerking, de grafische"
vakken, de textiel-uijverheid, de kleeding-industrie
het broodbakkers-bedrijf, de kunstboter-fabricage',
de bierbrouwerijen,
de tabaks- en sigarenindustrie,
e.a. en in het algemeen voor de winkelbedrijven
en den handel. En sindsdien is de algemeene
toestand
tegen den winter zeker niet gunstiger, het gebrek
aan koopkracht bij de massa zeker niet minder
geworden. Reden genoeg dus om de bekende interpellatie in de Kamer te houden.
Er is geen twijfel aan of de interpellant partijgenoot Troelstra heeft met zijn drie groote redevoeringen tot aan het einde van de debatten toe
die dagen geduurd hebben, in het midden van dé
aandacht gestaan, die uit de beide klassen van onze
maatschappij aan deze interpellatie werd geschonken
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motie zóó op, dat ze niet voor het oogenblik gold
en eenvoudig de algemeene regel stelde, dat de
Regeering particulieren en gemeenten zoo noodig in
dezen te steunen had. Waarbij de heer Heemskerk
natuurlijk van te voren al zoodanige verklaringen
aflegde, die deden zien, dat hij op het oogenblik en
in de naaste toekomst niet van plan was, in dezen
door. de Regeering steun te doen geven. Resultaat
dus, als men op de direkte gevolgen alleen let,
zooals wij zeiden: nul.
Maar de Internationale Sociaal-democratie weet
dat wel. Die weet wel, dat niet het kapitalisme
de toenemende werkeloosheid kan bestrijden. Ja,
als de ellende van een bijzondere werkloosheid hier
of daar misschien tot voor de bourgeoisie gevaarlijke excessen zou leiden, dan zou de Regeering wel
en ook zonder interpellatie van onzen kant
een lapmiddel vinden om tenminste die excessen
tegen te gaan, zonder natuurlijk het euvel te kunnen
beperken. Maar de gewone en de buitengenwone
werkloosheid,die elkaar regelmatig opvolgen als resul—

—

taat van de planlooze, particuliere, kapitalistische produktie-wijze, wat kan een kapitalistische Regeering

daartegen willen doen ? Geen Regeering zal zichzelf
toch den nek omdraaien! Dat moeten haar vijanden, haar tegenstanders doen, en die vijanden
op zijn sterkst, dat zijn wij, de Sociaal-demokratiev
Als dus een onzer een interpellatie houdt over de"
bijzondere werkloosheid van thans, dan kan —wil de
interpellatie niet zinledig zijn
de beteekenis geen
andere wezen, dan uit vraag en antwoord den arbeiders duidelijk te toonen, aat er een uitweg is voor het
gekwelde en uitgebuite proletariaat, een andere dan
de hulp. die een Kapitalistische Staat nu eenmaal
het proletariaat niet bieden wil. Inderdaad is de
arbeidersklasse sinds eenige tientallen van jaren in
staat met de feiten aan ekonomie en historie ontleend aan te toonen, dat er zonder twijfel een weg is,
dat het zelf zulk een weg weet. Dat de arbeiders
dien weg kunnen weten en er niet meer aan
behoeven te twijfelen is het werk van onze groote
voorgangers Marx en Engels en van onze andere
Marxistische theoretici, in één woord van onze
theorie
onze socialistische wetenschap. Wil men
in zake de werkloosheid de eenig mogelijke uitweg
uit het kapitalisme, niet in het kapitalisme, spoediger voor de arbeidersklasse doen oprijzen, wil men
de arbeiders de eenig mogelijke politiek, de eenig
mogelijke praktijk doen kennen om aan de werkloosheid te ontkomen, dan heeft men ze die theorie,
die wetenschap van het socialisme mede te deelen,
daardoor te propageeren het eenige en niet geringe
praktische resultaat, dat een interpellatie als die
van Troelstra ten slotte kan opleveren: het inzicht
in den feller wordenden strijd op leven en dood, die de
arbeidersklasse tegen de kapitalistische maatschappij
te strijden heeft.
Een praktisch politicus in de sociaal-demokratie
moet dus de theorie verstaan, moet ze kennen en
kunnen verdedigen. Het is misschien een zware
eisch voor een „burgerman", maar de arbeidersklasse
kan met minder in haren leider niet toe. Dat weten
nu, de socialistische wetenschap is zeker voor de
arbeidersklasse soms gemakkelijker te verkrijgen
dan voor een man voortgekomen uit de bourgeoisie.
De arbeider kan onmiddellijk uit zijn eigen leven
weten, wat de socialist uit de burgerklasse voort:
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gekomen eerst uit de leer moet leeren, bijv. iets
wat voor Troelstra nog niet vaststaat: dat de
ekonomische klove tusschen de twee klassen steeds
dieper wordt.
Maar als men dit niet weet, uit leer of leven niet
geleerd heeft, hoe kan men dan weten, weten dat
het Socialisme door het werk der arbeiders zei ven
komt ? Als de mogelijkheid nog bestaat, dat de
klove tusschen de klassen niet dieper wordt, dan
daalt ons Socialisme van een wetenschap tot een geloof,
van een zekerheid tot een verwachting. Met geloof en
met hoop evenwel zijn de arbeiders genoeg gepaaid.
Daarvoor hebben ze het socialisme niet noodig.
Ook de kerk doet ze gelooven dat het hiernamaals
beter zal zijn en de brave liberalen en demokraten
hopen dat het gauw beter zal worden. Maar juist
het dieper worden van de ekonomische klove tusschen
de twee klassen, die dearbeidersklasseinhetleven voor
zijn oogen ziet gebeuren en die de sociaaldemokratie
in haar leer van de scherper wordende klasse-tegenstellingen uitdrukt, dat is wat ons de wetenschappelijke zekerheid geeft, dat er een arbeiders-klasse
is, die wel moet kiezen tusschen ondergang van
haar zelve of ondergang van de andere klasse. En
de sociaal-demokratie is juist het teeken Jdat de
arbeiders-klasse gekozen heeft: de ondergang van de
andere, van het kapitalisme.
Daar is geen twijfel meer, daar is zekerheid, is
het eenige wat wij den arbeiders hebben te zeggen.
De keus is geschied. De arbeidersklasse werkt
allerwege, niet aan overbrugging van een „mogelijk"
kleiner wordende klove, maar door het dieper worden
van de klove ziet zij juist in, dat één uitweg slechts
bestaat: De proletarische revolutie, de verovering
en ommekeer van de kapitalistische maatschappij
door de arbeidersklasse. En al onze feiten en statistieken, al onze redekracht en enthusiasme kunnen
en moeten wij aanwenden om slechts dit „ééne
mogelijke" de arbeiders te laten zien, en ze dus
zoo spoedig mogelijk tot dien weg van organisatie
en strijd te brengen. Dan alleen houden wij de
afrekening, die Schaper weliswaar reeds bezongen
heeft in Het Volk, maar die Troelstra niet heeft
kunnen houden in het Parlement.... uit gebrek
aan vast inzicht en socialistische wetenschap. Dan
alleen schrikken de kapitalistische regeerders een
moment op, zooals zij wel voor de wetenschappelijke
zekerheid van een Bebel opschrikten. Maar dan
ook alleen wordt het strijdende en het lijdende
proletariaat een eind verder gebracht, door het
socialistische licht dat zij zien oprijzen, op den weg
der proletarische revolutie.
Wij zullen de Handelingen moeten afwachten,
om op de verbazing-wekkende details van de derde
speech van Troelstra in ons blad nader te kunnen
ingaan. Maar één ding staat nu toch wel elkeen
voor oogen: Daar mankeert iets in de vertegenwoordiging van de arbeiders-klasse in ons Parlement.
Niet elkeen zal direkt overtuigd willen zijn, dat
het het Marxisme is, dat daar ontbreekt. Maar
wel is het nu duidelijk uitgesproken in de Kamer,
dat onze internationale leer in Troelstra haren verdediger niet zal vinden. Dit thans openlijk te hebben getoond is zeker een niet gering voordeel van
Troelstra's werkloosheiddebat. Er gaat immers niets
boven het uitspreken van wat werkelijk is.
Wp.

Oorlog en Proletariaat.
Door het klasse-bewuste proletariaat is voor het eerst
in de geschiedenis het volk in zijn meerderheid vijandig
aan den oorlog geworden. De vredelievendheid van het
klasse-bewuste proletariaat is immers niet een vaag
gevoel, dat geen stand houdt tegen het aanstoken van den
oorlog, maar zij is vast gegrondvest op den bodem van
het klasse-belang. Daardoor steekt zij ook scherp af
tegen het gangbare „schwarmen" (dweepen) met den
vrede door burgerliJKe ideologen, wier denken geen
rekening houdt met de werkelijkheid, en wier enthoesiasme uit een mengsel van weekhartigheid en huichelarij bestaat. Deze hebben een diepen afschuw van
de oorlogsgruwelen, maar voor den dagelijkschen
massalen moord, die het kapitalisme in fabrieken en
mij 'en aan de proletariërs begaat, blijven zij onverschillig. Hun teedere zenuwen worden gekwetst, als het
moorddadig karakter van het kapitalistische stelsel zich
in de vorm van bloedige slagvelden aan iedereen opdringt, maar het uitbuitingsstelsel zelve willen zij behouden. De haat, dien het geschonden en gemartelde
proletariaat tegen den oorlog heeft, heeft niets met die
teere zenuwtjes en die weekhartigheid uit te s.aan.
Daarvan getuigt zijn bereidvaardigheid, voor zijn eigen
groote zaak, de bevrijding van de menschheid, de
zwaarste offers in goed en bloed te brengen. Daarvan
getuigt ook zijn helder inzicht in de groote historische
beteekenis van de oorlogen.
Als de arbeidersklasse tegenwoordig meer en meer
met alle macht de oorlogsstokers tegenwerkt, dan leggen
bij de arbeiders niet de offers zelf, maar het doel het
meeste gewicht in de schaal. Maar wij willen niet, dat
honderdduizenden bloeiende menschenlevens vernietigd
worden, alleen om de winstbelangen, en de heerschzuchtigheid van een kleine minderheid. Omtrent dezen
waanzin willen wij de menschen inlichten. Voor de
groote zaak der menschheid willen wij offers brengen,
maar wij willen ons niet laten slachten voor de ons
vreemde en vijandige bedoelingen van onze onderdrukkers. De proletarische afkeer van den oorlog is
slechts een andere uitdrukking voor het feit, dat het

zijn eigen klasse-belang duidelijk inziet, een belang
dat tegenover dat der heerschende klasse staat.
Onze proletarische afkeer van den oorlog staat dus
volstrekt niet in tegenspraak met het historische inzicht,
dat de oorlogen aak de sterkste hefboomen van den
vooruitgang waren. Door oorlogen heeft de burgerlijke productiewijze zich vrij baan moeten maken; door
oorlogen tegen de reaktionaire machten moest de
Revolutie den vooruitgang uit de meest ontwikkelde
landen naar de meer achterlijke dragen. In de geschriften van Marx en Engels kan men er genoeg
voorbeelden van vinden, dat zij de oorlogen volstrekt
niet uitsluitend als kwaad, maar soms als hefboomen
van den vooruitgang beschouwden.
In 1848 eischte zooals bekend is de „Neue Rheinische
Zeitung", het blad van Marx, voortdurend den oorlog
\

tegen Rusland, als zijnde het eenige middel om de
reaktie van haar vaste steunpunt te berooven, om het
demokratische resultaat van de Revolutie te bevestigen
en te versterken.
De afkeer, die het proletariaat van den oorlog heeft,
heeft niets uit te staan met de vrees, dat de oorlog
wellicht zijn zaak, de zaak der Revolutie zou kunnen
schaden, Juist omgekeerd; er is wel nauwelijks een
sociaal-demokraat, die niet overtuigd is, dat een algemeene Europeeschj oorlog ons op eenmaal veel dichter
bij den val van het kapitalisme zou brengen. Daarvan
zijn de heerschende klassen zelf overtuigd. Zij vreezen
de gevolgen van een oorlog voor hun heerschappij,
en daarin ligt thans de beste waarborg voor den vrede.
Daarin ligt voor het proletariaat nog geen reden,
nu van zijn kant den oorlog te wenschen. Waarin zou
de revolutionaire werking van zulk een oorlog bestaan?
Hij zou de geesten wakker maken, de menschcn uit
den ban van het alledaagsche verlossen, de sterke
banden van de politie-macht en de kazerne-tucht losmaken, de autoriteit van de heerschers doen wankelen
en een geestelijke atmosfeer doen ontstaan, die geschikt
maakt tot het snel opnemen van revolutionaire inzichten
en tot het doen van energieke daden. Dingen dus, die
anders door ons met onafgebroken propaganda langzamerhand bereikt worden of uit een innerlijke revolutionaire situatie groeien. De gevolgen van een
oorlog komen dus hierop neer, dat hij plotseling een
gunstige bodem voor het opnemen van onze inzichten
doet ontstaan. De offers in goed en bloed, die een
oorlog van het proletariaat eischt, komen slechts op
een omweg aan onze zaak ten goede. Een politiek dus,
die den oorlog bevorderen wilde of niet belemmeren,
zou voor het proletariaat even onmogelijk en onnatuurlijk zijn, als wanneer het zou willen opkomen voor
verslechtering van zijn levensomstandigheden, omdat
daardoor de tot dusver onverschillige massa zou worden gewekt.
Nu kan men de methoden van de burgerlijke Revolutie niet zoo maar op de proletarische Revolutie toepassen. De oorlogen waren noodig, om in den overgangstijd van het absolutisme en het feudalisme tot
het kapitalisme voor dit laatste den weg te banen. Zij
waren faktoren van den vooruitgang in dienst van de
burgerlijke produktiewijze. Alle oorlogen van den i9en
en 2oen eeuw dienden om kapitalistische belangen door
te zetten, en waar tegenwoordig brandstof opgehoopt

ligt, gaat het om dezelfde burgerlijke belangen. In den
aanvang van den proletarischen klassenstrijd, toen het
proletariaat nog een zwakke, ongeorganiseerde, zich
nauwelijks van de kleine burgerij losmakende klasse
was, en toen zijn belangen-politiek nog met die van
de burgerlijke demokraten overeenkwam, kwamen
ook zijn strijdmethoden met die van de opkomende
burgerij overeen. Toen maakte het proletariaat van den
gewapenden opstand in zijn klassenstrijd gebruik, en
toen kon een oorlog nog direkt in het proletarisch

belang liggen.
Maar tegenwoordig staat de zaak wezenlijk anders.
De groot-kapitalistische ontwikkeling schept steeds grootere massa-organisaties van het proletariaat, die steeds
krachtiger tegen het kapitaal en de staatsmacht stelling
nemen. Niet op de krijgswapenen, maar op zijn rol in
het produktieproces, op zijn inzicht en zijn sol dariteit
berusten zijn macht en zijn strijdmethoden. Het proletariaat is als een jonge reus, die de wapenen van zijn
tegenstanders niet noodig heeft, maar die hem, wanneer
hij voldoende gegroeid is, eenvoudig door zijn natuurlijke
kracht dooddrukt.
Ofschoon wij dus weten, dat een wereld-oorlog de
sociale revolutie zou bespoedigen, zijn wij toch tevens
de meest besliste vijanden van den oorlog. Wij willen
geen oorlog; voor ons is de oorlog geen doelmatig
middel; wij hebben betere, meer direkte middelen, die
voor onze klasse-positie meer geschikt zijn. De offers
die het proletariaat bereid is voor zijn zaak te brengen,
wil het niet ten dienste der heerschers, maar in den
strijd tegen hen aanwenden. "Willen de heerschende
klassen echter in lichtzinnige overmoed een oorlog
beginnen, zonder dat wij het kunnen verhinderen, dan
moeten ze er ten minste op rekenen, dat ze daarmede
slechts des te spoediger hun eigen graf graven.

A. P.

Vrouwenarbeid.
(

der zelfstandigheid kan niet tot haar doordringen.
En toch moet ook deze arbeid haar tot die maatschap
pelijke zelfstandigheid brengen. Want door dien fabrieks
arbeid móét de arbeidster in de beweging komen die de
arbeid zal bevrijden en zal zij daaraan medewerken. En l
den bevrijden arbeid zal zij haar plaats innemen naast den
man. In het bedrijf zal zij blijven werken, maar wanneer
het bezit en de opvoeding van gezonde kinderen gemeenschappelijk zal zijn, dan zal immers vanzelf de bedrijfsarbeid, die dan geen concurrentie-arbeid meer is, zoo
geregeld worden, dat de moeder in staat gesteld wordt
gezonde kinderen op te voeden. Dit zal een eerste plicht
der socialistische gemeenschap zijn. Maar geen vrouw zal
meer afhankelijk mogen ziju van haar echtgenoot; als vrije
menschen zullen mannen en vrouwen leven.
Hoe moeilijk het dus op het oogenblik voor de onbewuste
arbeiders is om in te zien dat verbod van vrouwenarbeid
in fibriek en werkplaats tegen de maatschappelijke ontwikkeling ingaat, voor den sociaal democraat die altijd het
oog op de toekomst gevestigd heeft, moet het volgende
duidelijk zijn:
De ontvoogding der vrouw kan nooit plaats hebben,
zoolang de vrouw voor haar levensonderhoud afhankelijk
is van den man. Zonder de volkomen ontvoogding der
vrouw kan de strijd voor het socialisme niet gestreden
worden.

In de socialistische maatschappij zullen mannen en vrouwen
beiden in het bedrijfsleven moeten staan gelijkwaardig in
verbandmet aanleg en lichamelijke gesteldheid. Dat het bedrijf
geheel ondergeschikt zal zijn aan het moederschap, vloeit
vanzelf voort uit de geheele omkeering van winstbedrijf
tot gemeenschappelijk bedrijf.
Het is met de kwestie van den vrouwenarbeid als met
zooveel andere kwesties. Een oplossing in deze maatschappij
is onmogelijk Maar terwijl wij den weg gaan die naar haar
oplossing leidt, zien wij tegelijkertijd den weg naar de
nieuwe samenleving zich steeds duidelijker afteekenen.
M

Vervolg.)

Wanneer de arbeiders pogingen doen om verbod van
voor de gehuwde vrouwen in fabrieken tot stand
te doen komen, dan v dat niet in de eerste plaats uit
vrees voor concurrentie (ofschoon dit er ook wel bij komt),
maar voornamelijk omdat zij aan den arbeid der moeders
buitenshuis, de verwaarloozing van het gezin toeschrijven.
Het is ook niet tegen den zin der vrouwen om uit de
fabriek te geraken? Zagen deze er kans toe, ze zouden
veel liever thuis blijven bij de kinderen. Wie twijfelt daaraan?
Het is dus als redmiddel van het gezin dat de arbeiders
dit verbod wenschelijk achten. Nu moeten wij ons in de
eerste plaats afvragen of het verbod van fabrieksarbeid
aan de moeders inderdaad een redmiddel van het gezin
kan z'jn. Wij weten dat de moeder van jonge kinderen,
die naar de fabriek trekt, dit alleen doet als zij zoozeer in
een engte gedreven is, dat zij te kiezen het ft tusschen
honger der kinderen en haar arbeid in de fabriek. In die
keuze kan zij niet aarzelen Zij moet wel de fabriek in,
omdat het stuk brood er allereerst wezen moet. Zoo is de
harde afschuwelijke werkelijkheid. Verbied haar die gang
naar de fabriek, dan moet zij op een andere manier die
boterham verdienen, even noodzakelijk als een waterstroom
die men terug dringt, een andere doortocht vinden moet.
Huisindustrie, prostitutie misschien, steekt dan gretig de
klauwen naar haar uit.
Het verbod van fabrieksarbeid der moeder kan dus niet
het middel zijn om de verwaarloozing van het gezin op
te heffen. Deze verwaarloozing blijkt dan ook niet het
ge.'olg te zijn van den vrouwenarbeid op zichzelf. Deze
verwaarloozing mogen wij geheel op rekening schrijven
van de kapitalistische uitbuiting van den vrouwenarbeid,
van de lange werkdagen, van de slechte voorwaarden waaronder de kapitalistische arbeid in 't algemeen plaats heeft
en de kapitalistische arbeid der vrouw in 't bijzonder.
Dat de verwaarloozing van het gezin niet noodzakelijk het
gevolg moet zijn van vrouwenarbeid, blijkt duidelijk daaruit,
dat deze verwaarloozing niet plaats heeft, waar de moeder
in een vrij beroep werkzaam is. Wij ve-nemen nooit dat
de kinderen van een dokteres of ambtenares alleen gelaten
worden en verongelukken. Ook de gehuwde onderwijzeres
weet de middelen te vinden aan haar kinderen een zeer
goede opvoeding te geven. Neen, het is niet tegen den
arbeid der vrouw dat er gestreden moet worden ; maar tegen de
winstzucht van den kapitalist die juist uit den nood der
moeders voordcelen trekt. Deze uitbuiting hebben wij te
bestrijden, door beschermende wetgeving, door verkorting
van den arbeidstijd voor beide ouders; door tijdelijk verbod
van arbeid voor zwangeren en kraamvrouwen met behoud
van loon, door verbod van arbeid in bedrijven schadelijk
voor de moeder enz.
De verwaarloozing van het gezin is de schuld van het
kapitalisme; op af betaling verlangen wij moederschapszorg,
zuigelingenverzorging, de oprichting van crèches, bewaar-

arbeid

scholen,

nood te weren uit eigen gezin Zij voelt zich slavin van
den kapitalist en afgejakkerde in huis. Het vrije gevoe

enz
Kan de fabrieksarbeid der vrouw, waarvan het verbod
ons gebleken is niet mogelijk te zijn, nu evengoed als de
arbeid der vrouw in het vrije beroep, een middel zijn om
de vrouw tot zelfstandigheid te doen komen ?
Op
Wij moeten dit voor de toekomst verwachten.
't oogenblik zeer zeker klinkt dit ais een theoretisch woordenspel. Wat merkt een fabrieksarbeidster van zelfstandigheid ? Als meisje moet ze haar loon afstaan aan de ouders;
zij trouwt om zoo spoedig mogelijk uit het' ouderlijk huis
te komen en moet dan weer gaan werken om den ergsten

VV.

Een verweer en een antwoord.
Naar aanleiding van een artikel in 't vorig nummer,
ontvangen we van Pothuis 't navolgende stukje:
Een vonnis-Ceton, uitgesproken naar aanleiding
van een vonnis in den jaad.
Ik kan niet nalaten met klem te protesteeren tegen het
geschrijf van Ceton. Kritiek is goed, maar dat is nu toch veel
geschreeuw en weinig wol. Zóó kan de eerste de beste ~vrije
redacteur" wel kritiseeren. Welk zakelijk ding staat nu iv dat
anderhalf kolommig stuk? Heeft Wibaut het niet goed
gedaan ? Neen, zegt Ceton, hij heeft 't zoo gedaan, dat 't eer
beneden dan boven de interpellatie-Tak in de zaak EdelmanTraanberg stond. Goed, dat kan waar zijn. Maar waarin
bestond dan het slecht optreden van Wibaut en onze fracl
Lees het stukje desnoods twintigmaal, ge zult het nergens
aangewezen vinden. Een krachtige aanval op de reactie had
de burgerlijke raadsleden aan 't praten gebracht, schrijft
Ceton. Hoe durft hij 't zeggen. De heeren hadden zich voorgenomen stelselmatig te zwijgen en B. en W. te steunen. Kaar
den eersten interpellant Ketelaar hebben de heeren zelfs niet
geluisterd, behoudens een paar, die altijd rustig zijn, als
iemand wat zegt. En welke domme
vergeef me dat woord
welke domme onderstelling nu, dat dit „sprekend"
zwijgen dier burgerlijke heeren door ons verbroken had
geworden, wanneer een onzer ~iv woede was losgebarsten."
—

—

uitgelachen en niemand had het begrepen.
Laat ik Ceton dit zeggen. leder doet de dingen op zijn
manier. En Wibaut,' heeft het gedaan op een manier,
die hem eigen is. Maar al zou de vurigste redenaar, die
Ceton weet aan te wijzen, de opdracht onzer fractie in deze
zaak vervuld hebben, beter, breeder, principieeler en inhoudvoller dan 't geschied is kon 't niet gedaan worden.
Laat Ceton de interpellatie in 't stenografisch verslag maar
eens lezen, dan zal hij vinden de mooie, frissche, socialistische
en scherp-kritisehe elementen, die er in verwerkt zijn. Geen
der bladen, ook Het Volk niet, laten W.'s speech tot zijn recht
komen.
Ceton zegt : men heeft zich beperkt tot het huidige geval.
Ik kan daarop dit antwoorden : dit moet wel. Toen W. over
de commissie inzake de regeling der rechtspositie sprak, die
maar niets uitgevoerd heeft, om daarmede het reactionair
optreden van B. en W. te belichten, werd hij tot de orde
Ze hadden ons

geroepen.
~De zaak was niet meer een zaak der drie ontslagenen,
waartoe ze al te veel is (terug) gebracht, ze was er eene van 't
proletariaat tegenover de bourgeoisie."
Hoofdzaak was, zegt Ceton, dat in den raad aan te toonen.
Dat is gebeurd, dat is aangetoond, principieel en goed. En
buiten den raad heeft de federatie en de Bestuurdersbond
reeds een en ander gedaan en zal er nog wel meer geschieden.
Is dan alle sentiment, alle revolutionair gevoel verdwenen,
vraagt Ceton.
'.elukkig niet bij ondergeteekende, maar wat wel bij Ceton
verdwenen schijnt, dat is het besef van zijn positie als
redacteur en vriend.
Blanco papier is vlug vol geschreven, maar 't komt er toch
op aan, voor 'n blad dat de beginselen der sociaal-democratie
wil verdiepen, een en ander te herlezen voor 't afgedrukt
wordt. Onbillijker, oppervlakkiger en ongemotiveerder, kan
niemand over een zaak schrijven dan Ceton deed.
Zijn kritiek komt, zonder omhaal van woorden, hierop
neer : „Bij een der voor de sociaal-democratie meest sprekende feiten van klassegeweld en klasse-onrecht, gedroeg de
fractie zich beneden peil."
En dat dient toch wat beter gemotiveerd !
Los van alle persoonlijke of zakelijke verschillen, zit daar
in den Amsterdamschen raad een stelletje prullen, als Ceton
gelijk heeft. En met geen woord is dit voor de lezers aannemelijk gemaakt.
I vu bovendien dient Ceton toch wat verder te gaan. Hij is
<

"bestuurder van 111 en dient als zoodanig zich te laten gelden.
Waarom ik die kritiek(?) heb beantwoord ?
Om er tegen te waarschuwen dat wij in het vervolg met
dergelijke stukken in De Tribune worden opgefrischt !
Èn om te protesteeren tegen het kleineeren van personen,
zonder eenig zakelijk feit als grondslag.
S. J. Pothuis.
i7-i4-'oB.
We

zullen in dit nummer dan pogen, nog onbillijker,

nog oppervlakkiger, nog ongemotiveerder te schrijven over
't optreden onzer raadsfractie, dan dit volgens Pothuis
Ceton heeft gedaan. We zullen 't trachten te doen zonder

boos te worden. Dat is voor ons inderdaad niet eens zoo
gemakkelijk als voor Pothuis. Want Pothuis is boos, en
dan laat men zich, o, zoo gemakkelijk verleiden tot het
neggen van dingen, die toch niet geheel door den beugel
kunnen.
Wij toch hebben niet beweerd, dat sdaar in den
Amsterdamschen raad een stelletje prullen zit." Wij zouden
zelfs een uitdrukking als dat die fractie zich «beneden
peil" gedroeg, liever niet voor onze verantwoording nemen,
al zou dit tot op zekere hoogte naar onze meening eenige
waarheid inhouden. Zoo komen er in 't verweer van dit
lid der fractie zoo hier en daar enkele uitdrukkingen voor,
die wanneer men niet al te boos is op anderen of zichzelven, weggelaten zouden zijn.
't Is zelfs eenigermate gevaarlijk voor onzen vriend, zoo
in gemoede te beweren, dat blanco papier zoo vlug is
volgeschreven. Dat doet sommigen onwillekeurig aan een
funtionaris van den A. B. B. denken, die ten oprichte daarvan ten onrechte een bijzondere vermaardheid heeft.
't Spreekt van zelve, dal
al loopen we misschien 't
gevaar ook thans onbillijk en oppervlakkig in ons antwoord
te zijn
we toch moeten trachten P.'s verweer van dergelijke bijkomstigheden te ontdoen, opdat ze niet de zaak
zelve verdoezelen.
Tot dezulke behoort o. a. ook de positie van redacteur
en vriend, welke laatste kwaliteit we ons ten opzichte van
de fractie niet wel bewust waren. Doch zoo dit 't geval
mocht zijn, dan gelooven we, dat 't beter is een vriendschap die 't aantoonen van feilen niet verdragen kan, te
—

—

verbreken.

Zoo staan er ook nog enkele overbodige opmerkingen
in dit stuk, als 't feit dat C. bestuurder van 111 is, wat
hem niet geheel onbekend was, en dat hij zich daar als zoodanig dient te laten gelden, wat hij eveneens op gepaste
wijze gewoon is te doen. Dat we ook het stenografisch
verslag der vergadering zullen lezen spreekt van zelve.
Tot onzen spijt moeten we echter gewoonlijk ons behelpen
niet de verslagen van Handelsblad en partijorgaan 't stenografisch verslag verschijnt ongeveer tegen den tijd, dat de
zaken vergeten zijn. Gewoonlijk is echter uit deze beide
verslagen de loop en inhoud van 't debat vrij goed waar
te nemen.
Het slot behelst eindelijk een onjuistheid. Zoo er van
eenige kleineering sprake mocht zijn, dan is dit niet door
ons {geschied, doch kan de oorzaak hoogstens liggen
in 't (iptreden
der fractie zelve. Een protest daartegen
yan Pothuis is dus overbodig. Persoonlijk was onze kritiek
;

in geenen

deele.

De franje hebben we nu alzoo gehad. Beginnen we
thans aan 't kleed.
Wat waren de ernstige bezwaren, die wij tegen 't optreden der fractie hadden. Ze waren in hoofdzaak negatief
D.l. dat de fractie niet was opgetreden. Bovendien meenden
w 'i dat de eerste aanval op zichzelve reeds niet sterk

genoeg

was.

leder doet de dingen op zijn manier, zegt Pothuis. Zeer
wel, doch ons bezwaar is juist, dat ieder de dingen niet
gedaan heeft, die hij op zijn manier had moeten doen.
Geen der fractieleden, die nog in een anderen vorm over
't woord beschikken dan Wibaut heeft 't zelfs maar gepoogd, de zwijgende reactie mede aan de kaak te stellen,
haar houding te demonstreeren voor heel 't Amsterdamsche
proletariaat, heeft gepoogd op dit moment de stem van
verzet der sociaal-democratie als vertegenwoordiger van
't recht te doen klinken door het geheele land.
„Ze hadden ons uitgelachen", zegt Pothuis ; „en niemand
had het begrepen". Dat is juist het verkeerde in uwe
tactiek. Gij zijt bevreesd uitgelachen te worden
door de
bourgeoisie en durft uw proletariërssentiment niet uiten
Ge meent, daar te moeten spreken tegen den Raad in
de allereerste plaats in stede van
dezen te gebruiken als
platform voor de sociaal-demokratische propaganda onder
de arbeiders. In dien Raad had mogelijk niemand u begrepen, ofschoon ge 't begrip van de bourgeoisie in deze
met te laag moet schatten, doch daarbuiten zou
men u
wel begrepen hebben. Wij
durven u zeggen dat de arbeiders u wel hadden verstaan, dat 't ook zou zijn doorgedrongen in 't nog steeds eenigermate bekrompen brein
der
beambten en ambtenaren en dat er geen beter moment voor
te vinden was.
Kr zijn er onder de leden der
fractie, die zoo ongeveer
oeweren het monopolie der practische
politiek te bezitten
r
1S het onver geefl!Jk,
dat ze dit moment niet
g Zle \ Waar
P de Scannen aandacht van groote
groepen hbeambten
en arbeiders op hen gevestigd
was Uwe
Obstructie zouden die proletariers begrepen
uw
hebben,
stilzwijgen niet.
We hadden ook den aanval gaarne sterker
gezien, zeiden
ng nUmmer Men heefc Zich te v«l beperkt
tot het huidige geval. Pothuis meent
dat dit moest. Was 't
no d,g ,een Verband te le g£en
tusschen Traantiekg7 kbour e Cnls,e l ontsla g van nu, was 't noodig de takln d
S
Raad en daarbuiten voordien
en „.!fnadien te demonstreeren,
om te doen zien. hoe die
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taktiek zich wijzigt naar de inzichten die de bourgeoisie
in zijn belang heeft. Was 't geen uitmuntende gelegenheid
om aan te toonen, hoe 't komt dat die bourgeoisie zoo
reactionair geworden is! En zat daarin niet een massa propagandamateriaal, dat de talrijke hoorders treffen moesten
nader moest brengen bij de sociaal-demokratie! Deze en
vele andere dingen zouden verboden zijn geweest?! Dan
had men 't toch ten minste op zes manieren kunnen probeeren.
Wat aan den aanval zelve ontbrak, had zeer zeker kunnen aangevuld worden en een geheel kunnen vormen, 't
optreden der sociaal-demokratie bij een dergelijke buitengewone zaak waardig.
In ons vorig artikel vroegen we, of dan alle sentiment,
alle revolutionair gevoel verdwenen was. Pothuis ontkent
dit voor zichzelve. En dat zal ook de fractie gaarne willen
zeggen. Hopen we dan, dat 't het laatste geval is geweest,
waarbij verzuimd werd daaraan uiting te geven. Dan kan dit
ontslag ook in dit opzicht een voordeel zijn voor de Amsterdamsche sociaal-demokratie.
C.

Uit het Buitenland.
Frankrijk. Na de vrij uitvoerige beschouwingen die
wij gegeven hebben van de twee groote congressen,
die in de laatste weken in Frankrijk zijn gehouden,
kunnen wij en moeten wij over het verloop en de
resultaten
korter zijn.
Wat ten eerste het Partijcongres te Toulouse aangaat, zooals te verwachten was, is het Congres bijna
geheel in beslag genomen door de groote debatten
over de taktiek, waarbij de verschillende richtingen
haar standpunt duidelijk tegenover elkaar stelden. Maar
het resultaat is eenigszins anders geweest dan de
meesten zullen verwacht hebben. De overstemming der
Guesdistische minderheid door de meerderheid van

syndicalistische reformisten, reformistische syndicalisten,
zuivere syndicalisten, reformisten pur sang (volbloed
revisionisten) heeft niet plaats gegrepen.
In den boezem der commissie voor de taktiek, waarin
alle richtingen vereenigd waren, is men ten slotte 't
eens geworden over een motie, die wat lang is, maar
die wij toch laten volgen. Het Congres heeft de motie
met algemeene stemmen aanvaard. Zij luidt:
De socialistische partij, de partij der Arbeidersklasse
en der Socialistische Revolutie, streelt naar de verovering der politieke macht om de emancipatie der
proletariérs te bereiken door de vernietiging van het
kapitalistische ste'sel en de opheffing der klassen. De
Partij brengt het Proletariaat door haar propaganda
steeds in herinnering, dat het geen redding en geen
volledige bevrijding zal vinden dan in het collectivistische of communistisch régime, zij propageert dit
inzicht in alle kringen om overal den geest van ontevredenheid en den strijdlust te wekken. Zij voert de
arbeidersklasse aan tot een datcelijksche inspanning,
tot een onafgebroken actie om haar levensvoorwaarden,
haar arbeidsvoorwaarden en de omstandigheden waaronder zij moet strijden, te verbeteren, om nieuwe waarborgen, nieuwe middelen van aktie te veroveren en
dat wel juist omdat zij een revolutionnaire partij is,
juist, omdat zij in het onafgebroken stellen van haar
eischen niet stilhoudt voor het, in haar oogen verbeurde
recht van hel kapitalistisch en burgerlijk eigendom.
De S.P. is de m:est wezenlijke, de meest actieve
hervormingspartij, de eenige partij die haar actie kan
doorvoeien tot de volledige hervorming, de eenige,
die aan eiken arbeiderseisch zijn volle uitwerking kan
verleenen, de eenige, die steeds van elke hervorming,
van elke verovering het uitgangspunt en het steunpunt
kan maken van verder strekkende eischen en koenere
veroveringen. En wanneer de Partij de arbeidersklasse
met de nuttigheid, de noodzakelijkheid, dé weldadigheid van elke hervorming ook de grenzen aanwijst,
welke de kapitalistische maatschappij voor de hervormingen stelt, dan geschiedt dit niet, om de arbeidersklasse zich te doen afwenden van de directe pogingen
om haar te verwezenlijken, dan geschiedt dit om er de
arbeidersklasse toe te brengen nieuwe hervormingen te
veroveren en om haar steeds te doen inzien en te doen
gevoelen, zelfs bij de onophoudelijke pogingen tot verbetering, dat de totale hervorming, de beslissende
vervorming van het eigendom noodzakelijk is.
Die vervorming wordt \oorbereid door de eigenbeweging der productieve krachten, door de omwenteling
der kapitalistische productiewijze, doordat deze zich
uitbreidt over heel de wereld, door de accumulatie en
concentratie der kapitalen, door den vooru tgang van
de werktuigen en de techniek, die de menschheid de
beschikking geven over productiekrachten, instaat om
ruimschoots in alle behoeften te voorzien, die verder

de emancipniie der loonarbeidersklasse mogelijk maken
door de wedei inbezitneming van allefproductie-en ruilmiddelen, welke zij nu te werk stelt voor de winst van
een kleine minderheid en die dan collectief zullen worden toegepast ter voldoening van de behoeften van de
gemeenschap.
Evenwijdig met die beweging der productiekrachten
moet een grootsch streven van het proletar'aat gaan
om zich te ontwikkelen en te organiseeren.
In dezen geest is het dat de S.P. de essentieele belangrijkheid erkent van het ontstaan en de ontwikkeling
der arbeidersorganismen tot strijd en collectieve organisatie [syndicaten (vakvereenigingen) coöperaties enz.],

voor de maatschappelijke hervormingen die noodzakelijke
elementen tot het voeren van den strijd en het behalen
van die overwinningen. De S.P. gebruikt alle middelen
van actie, terwijl zij er de aanwending van regelt door
de bedachtzame wilsuiting van een krachtig georganiseerd proletariaat.
Het proletariaat schrijdt voort en bevrijdt zich door
zijn directe inspanning, door zijn directe gezamenlijke
en georganiseerde actie tegen de ondernemersklasse
en de publieke machten, en die directe actie strekt zich
uit tot de algemeene werkstaking, die aangewend wordt
ter verdediging van de vrijheden der arbeiders, die
bedreigd worden bij groote arbeiderseischen en bij elke
gezamenlijke inspanning van het georganiseerde proletariaat gericht op de kapitalistische onteigening.
Gelijk alle uitgebuite klassen in den loop der geschiedenis, bevestigt het proletariaat met nadruk zijn
recht om ten einde raad zijn. toevlucht te nemen tot
den opstand, maar het s.elt geenszins op eene lijn een

uitgebreide algemeene beweging, die slechts kan oprijzen
uit een algemeene en diepe bewogenheid van het proletariaat met schermutselingen, waarbij de arbeiders
zich op avontuur tegen de krachten van den burgerlijken
staat

in zouden werpen.

zich toe op een wel overwogen, onDe S. P.
afgebroken streven ter verovering van de politieke
macht. Zij stelt tegenover alle partijen der bourgeoisie,
tegenover hun programma's, die of reactionair of vaag of
fragmentarisch zijn, de volledige collectivistische en communistische e schen en het onafgebroken streven naar
bevrijding van he'. georganiseerde proletariaat en zij
beschouwt het als een essentieele plicht van haar
strijders om door middel van de verkiezir.gsactie te
arbeiden aan de toeneming van de parlementaire en
wetgevende macht van het socialisme.
Wanneer men deze motie goed beschouwt, zal men
opmerken dat zij weliswaar elk wat wils geeft, maar
tevens dat zij in strijd is zoowel met het reformisme
als met h t syndicalisme, gelijk dit door de consequente
verdedigers daarvan wordt geformuleerd.
De motie is niet Marxistisch naar den vorm, maar
naar den inhoud en beantwoordt verreweg 't meest
aan de actie, zooals de Guesdisten in Frankrijk die

begrijpen.
Wij maken ons natuurlijk geen illusies omtrent de beteekenis van de aanneming eener dergelijke min of meer vage
resolutie, waarvoor ten slotte menschen stemmen, die
omtrent de actie zoo verschillende opvattingen hebben
als, om een voorbeeld te noemen, de syndicalistische
geleerde Lagardelle, Lafargue, Jaurès en Blok-aanbidders
als Varenne en Breton.
Maar de kritieke toestand, waarin de Fransche Partij
verkeert
eenerzijds bedreigd door het syndicalisme,
—

anderzijds door het terroistische Clemenceau bewind

de reactionaire woede der bourgeoisie
terwijl
daarbij de organisatie in heel het Rijk op twee departementen na bijna geen vorderingen heeft gemaakt en
de laatste gemeenteraadsverkiezingen maar een zeer
matig succes brachten, heeft waarschijnlijk bij alle
richtingen het gevoel versterkt, dat eendrachtig samenwerken in deze omsta; digheden een levenskwestie is.
Hoe het zij
de syndicalisten en reformisten hebben
gestemd voer een resolutie, die de verovering der
politieke macht als hoofdvoorwaarde erkent voor groote
hervormingen, die zoowel de syndicalistische stokpaardjes als de reformistische democratische illusies
verwerpt. Wij zullen afwachien en hopen, dat zij dien
en

—

—

overeenkomstig ook zullen handelen.
* * *

Wat het Congres der Arbeidsconfederatie aangaat,
gelijk te verwachten was, heeft de anarcho-syndicalistische meerderheid en de leiding, die op 't oogenblik
voor
't grootste gedeelte in de gevangenissen der
Republiek zit, opnieuw in alle hoofdkwesties gezegevierd.
Het Congres stond natuurlijk sterk onder den indruk
van
de vervolgingen der regeering in de laatste
maanden, de arbeidersmoorden te Draveil, de wederrechtelijke gevangenhouding van Griffuelhes, Yvetot
e.a. Alle kritiek, die in deze omstandigheden door de
tegenstanders der anarcho-syndicalistische taktiek, op
de leiding der Confederatie werd uitgeoefend, vond
een ongunstige klankbodem, in zooverre het de demagogie maar al te licht viel, 'deze kritiek te verwijten,
dat zij in 't schuitje van Clemenceau en van de regeering kwam. Herhaaldelijk hadden socialisten als R.nard,
de leider der Textielarbeiders, zoo de opgezweepte
hartstochten der meerderheid
zich. Maar ondanks
deze overwinningen der syndicalisten is uit de verslagen van het Congres duidelijk op te merken, dat
de voorstanders eener meer overlegde, meer op werkelijke kracht der organisatie gerichte taktiek sinds
twee jaar hebben veld gewonnen. Daarnaast schijnt
echter ook de uiterste linkervleugel, die zich geheel
om Hervé en diens kleinburgerlijk anti-patriotisme
schaart, in kracht te zijn toegenomen. In hoeverre
dit laatste juist is
een van de bekerde syndicalisten
beweerde dit na afloop in de Humanité
zullen wij
eerst vernemen uit de beschouwingen in de Duitsche
pers, die wij tot nog toe niet onder de oogen hebben
gehad. Wij komen dus op het Congres der Confederatie
zoowel als op het Partijcongres nog terug.
—

—

*

*

*

Duitschland. De Pruisische Landdag is dezer dagen
geopend en de Troonrede kondigt een „hervorming"

van het kiesrecht aan. De geweldige stormloop der
Pruisische sociaaldemociatie op den geldzakautomaat,
zooals de Landdag dezer dagen gequalificeerd werd
door een Duitsch partijblad, heeft dus de Pruisische
regeering de overtuiging bijgebracht, dat iets gedaan
moet worden. Het spreekt echter vanzelf, dat dit iets
niet zal zijn een werkelijke verbetering van het drieklassenonrecht, maar een schijn-manoeuvre, waarbij aan
den eenen kant een kleinigheid wordt opgelapt en aan
den anderen kant evenveel wordt verknoeid. Nu het
drieklassen-onrecht gebleken is den inval van de sociaaldemocratie niet meer absoluut te kunnen verhinderen,
heeft het in dezen vorm zijn bestaansrecht verloren.
Maar de geschiedenis, die zich op 't oogenblik in Saksen
afspeelt, toont, hoe weinig Duitschlands heerschende
klassen ook maar tot eenige concessie meer geneigd
zijn. Het ministerie-Hohenthal, dat speciaal daar aan
't bewind is gekomen om eindelijk een kiesrecht-„hervorming" tot stand te brengen, die maar niet van stapel
wilde loopen door den onderlingen naijver van de
vertegenwoordigers der land- en schoorsteenbaronnen,
is nu eindelijk voor den dag gekomen met een monster
van „hervorming", dat nog de stoutste verwachtingen
overtreft. Dit ontwerp, natuurlijk gebaseerd op meervoudig stemrecht, wil de Saksische proletariërs, de
groote massa der bevolking van het „roode koninkrijk"
nog meer politiek rechteloos te maken, dan zij op den
huidigen dag, door het drieklassenonrecht, reeds is.
Zoo zien de „hervormingen" der Duitsche heerschers
er uit.
De Duitsche sociaal-democratie weet, dat slechts een
onafgebroken, steeds in heftigheid toenemende, strijd
buiten deze bolwerken der heerschers om ze ten slotte
te doen vallen, den starren zin van jenkers, bureaucratie
en bourgeoisie zal vermogen te breken.
*

*

*

Engeland. De werkeloosheid heeft, gelijk men in alle
kranten kan lezen, in het land van den vrijhandel,
van de almachtige en onmete'ijke rijke bou geoisie,
van de democratie, van het zelfbestuur
en van de
machtige vakvereenigingen nu reeds een omvang genomen, die heel het publieke leven in beroering brengt.
En dit moeten wij tot eer van de Engelsche arbeiders,
die door deze vreeselijke ramp van de kapitalistische
productiewijze worden getroffen, zeggen, zij verdienen
niet in stilte van honger en ellende te vergaan. Hun
demonstraties, te Manchester, in alle groote steden, nu
onlangs te Londen, brengen de zatte Engelsche bezitters
op pijnlijke wijze in herinnering, dat er iets, dat er
zeer veel, dat er alles rots is, ook in het gezegende
Brittannië. En die demonstraties hebben eenklinkende
echo gevenden in het Britsche Parlement, den tempel
van
huichelarij."
Grayson, de man, wiensverkiezing in Colne Valley 't vorig jaar zooveel opzien
wekte, omdat hij de eerste socialist was, die 't Westminstersche Paleis betrad als socialist en als niets anders,
...

heeft er protest aang.teekend tegen de onverschillige
houding der heeren afgevaardigden, een protest, dat,
zooal naar den vorm niet gelukkig, in wezen des te
nuttiger is. Dat hij bij dit protest alleen stond, dat de
Arbeiderspart'j het niet steunde pleit, wil het ons
toeschijnen, tegen de Labourpartij, die te vee) zijner
Majestcits loyale oppositie is en niet tegen Grayson.
De Engelsche arbeiders leeren ongetwijfeld veel in deze

harde dagen.

v. R.

Tusschen Europa en Azië.
De oude Internationale vorderde de arbeiders van alle
landen op, ijverig de geheimen van de internationale staatkunde te bestudeeren en de diplomatische kunstgrepen
van hun Regeeringen na te gaan, zoo noodig met alle
macht ertegen op te treden Indien het hun onmogelijk
was de diplomatische intriges te verijdelen, dan moesten
zij tegelijkertijd in de verschillende landen openlijk protesteeren. Voor geen land heeft deze uitspraak van de
Internationale tegenwoordig zoo groote beteekenis als voor
Rusland. Het verloop van de Russische Revolutie is het
meest direkt en onafscheidelijk verbonden met den aard
en de ontwikkeling van de internationale politieke verhoudingen. En hoe" meer het Czarisme de economische en
politieke herleving van Rusland door middel van de
militaire diktatuur weet te doen uitstellen, des te vaster
worden de banden, die het Czarisme met de kapitalistische
reaktie van de geheele wereld verbinden, des te sterker
en direkter wordt de band, die de Russische Revolutie
met het revolutionair verzet van het Europeesche prole
tariaat op maatschappelijk gebied verbindt. En wel om

twee redenen.
Ten eerste neemt het Czarisme steeds meer het karakter

een internationale organisatie aan, die door middel
van de internationale Beurs met de internationale techniek
van den massa-moord wordt toegerust. Door fiskale
uitzuiging (door middel van belastingen) van de volksmassa's verandert het Czarisme het land feitelijk in een
Kolonie van het kapitalistische Europa. Terwijl het
Engelsche Kapitaal 'in Indië genoodzaakt was, een eigen
administratief en militair apparaat tot exploitatie van het
land in het leven te roepen, stelde het Czarisme de gereede
machine van den Staat, uit nationaal-Russische elementen
samengesteld, ter beschikking van de Europeesche Beurs.
Het internationale Kapitaal beschouwt het Czarisme als
een bestanddeel van zijn bedrijf, evenals het Kanaal van
Panama of de Bagdadspoorweg (in Aziatisch-Turkije) Het
gevaar van het inschieten van de milliarden, die de Beurs
in de terroristische onderneming van het Czaristische absolutisme gestoken heeft, is één oorzaak van de onvermoeide
van

tegenstand, die de Europeesche geldmannen tegenover de
Russische Revolutie stellen. Des te onvermijdelijker worden
na de overwinning van de Russische Revolutie een kolossale
„krack" op financieel gebied en politieke revoluties in
Europa.
De politieke herleving van Azië
is de tweede grondoorzaak, die de Russische Revolutie in het brandpunt van
de internationale politieke gebeurtenissen heeft gebracht.
De koloniale politiek, die in de voorgaande eeuw een zoo
omvangrijke beteekenis heeft gekregen, is het produkt van
de kolossale kapitalistische volbloedigheid, die den uitvoer
van het kapitaal naar de koloniën tot een noodzakelijke
voorwaarde voor het maatschappelijke evenwicht in de
middelpunten van de wereld heeft gemaakt. Ten gevolge
van de industrialiseering van Amerika en Australië en de
onmogelijkheid van de ekonomische ontwikkeling van een
groot deel van Afrika is Azië de eenige mogelijkheid van de kapitalistische expansie (uitbreiding) voor Europa gelegen. Het
is niet enkel duistere heesschzucht. die de „democratische"
—

Beurs ertoe brengt, aan Oost-Indië, Egypte en FranschIndië een konstitutie te weigeren. Een vrij Azië schept in
korten tijd zelf een eigen industrie en verzekert zich daardoor de ekonomische onafhankelijkheid. Afgesneden van Azië
is Europa echter aan de sterkste innerlijke tegenspraak overaan ekonomische overproductie en groeiende
geleverd
werkeloosheid, waaruit slechts één uitweg bestaat: de
proletarische Revolutie. Dit is de oorzaak, dat het door
Europeesch kapitaal gewekte, revolutionaire ontwaken van
Azië een direkte bedreiging is voor de grondslag van de
burgerlijke orde in Europa.
Dit alles tezamen brengt de parlementariërs ertoe, en de
Ministers en diplomaten van de Beurs, om stil samen te
zweren tot het handhaven en Versterken van het Russische
absolutisme. Niet alleen hebben ze dit absolutisme noodig
als een kanaal tusschen de bedelzak van den Russischen
boer en de kas van den Europeeschen bankier, niet alleen
behoeven ze dit Czarisme om eventueel de,,rust te bewaren"
in West-Europa, maar ze hebben het ook noodig als een
dam tegen de Revolutie in Azië. Van dit standpunt gezien
verschijnt het Russische absolutisme als een ideale organisatie, die door geen nationale vooroordeelen, geen verplichtingen en geen parlementaire gebruiken gebonden is en m het
bezit is van een ruime, kontra-revolutionaire praktijk en
een rijke keuze van geüniformeerde bandieten, die tot alles
bereid zijn. De driehonderdjarige, met bloed en vuil bedekte
geschiedenis van zijn dynastie besluit Nikolaas Romanof als
hoofd van een reusachtige rooverbende, die zich aan de
Europeesche reaktie verkoopt tot het begaan van de afschuwelijkste, onbeschaamdste misdaden. Geheel volgens de
taktiek van gehuurde rooverhoofden gaat de Czaren-regeering
er niet toe over, nieuwe verbonden af te sluiten, blijkbaar met
de bedoeling om zich telkens aan den meestbiedende te
kunnen verkoopen. Maar in alle kombinaties, waarin de
Russische Regeering zich laat opnemen, en bij alle voorwaarden, die het bedingt
hetzij van Engeland of Duitschland. hetzij van de Slaven of de Turken speelt de Regeering
van Nikolaas II de rol van permanente straj-expedilie onder
kommando van de Europeesche bankiers.
De Russische bourgeoisie maakt de Regeering deze rol
gemakkelijk, daar zij rechtuit en onbeperkt de politiek van
het Russische autonome imperialisme ondersteunt. Eu de as
van het Czarisme, die aan de eene kant op de Europeesche
reaktiesteunt, steunt aan de andere kant op de kapitalistische
partijen van Rusland, zonder uitzondering van diegenen,
die zich oppositioneel aanstellen....
Het proletariaat van Rusland beschouwt de kwesties van
de internationale politiek van het standpunt van de sociale
revolutie, de ommekeer van de maatschappij.
Het strijdt tegen elke internationale kombinatie hoegenaamd
waartoe het Czarisme als waarborg en tot bevestiging van
haar kontra-revolutionairen aard behoort. Voor het Russische proletariaat maakt het geen verschil, of de galgen van
den Czaar met Engelsche of met Duitsche banknoten worden
betaald. Het staat even vijandig tegen een Engelsch-Russische als tegen een Duitsch-Russische verbinding. Maar het
proresteert te zelfder tijd tegen de chauvinistische ophitsing,
die de burgerlijke partijen, hun vertegenwoordigers in de
Doema en hun pers, uitsluitend met het oog op diplomatieke en financieel e overwegingen van het oogenblik, tegen
andere volken gaande maken. Tegenover de zinledige agitatie van de door'haat verblinde Russische kadetten (liberalen)
en Poolsche natiouaal-demokraten tegeu Duitschland stelt
het proletariaat van Rusland de plechtige verklaring van zijn
revolutionaire solidariteit met de Duitsche arbeiders-klasse,
den trots van de Socialistische Internationale.
—

—
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X.

kapitalistische maatschappij-inrichting en een eeuwig
heloten-dom zal verzoenen voor goed.
Vijf jaar ook, waarin ja ontzaglijk gekletst is over het
kiesrecht in de organen van alle mogelijke fracties der
bezittende klassen, maar waarin als resultaat van dit
gewauwel de tegenstand tegen het werkelijk algemeen kiesrecht,
zooals dit in het wetsvoorstel der kamerfractie wordt
verdedigd, bij alle burgerlijke partijen is toegenomen.
De memorie van antwoord der Kamerfractie baseert zich.
niet op deze. toch wel niet te weerspreken politieke werkelijkheid.

Zij is een pleidooi, een in de meeste opzichten zeer zeker
bekwaam, handig en grondig, pleidooi voor de invoering van
het Algemeen Kiesrecht, gericht tot die burgerlijke partijen,
van wie, naar haar samensteller aanneemt, bij een gunstige
conjunctuur en onder den aandrang der arbeidersklasse, in
meerdere of mindere mate medewerking tot invoering ervan
is te verwachten. Zij kon trouwens moeilijk anders zijn, aangezien zij zich op parlementairen bodem beweegt en de
huidige samenstelling der politieke partijen mitsgadersderzelver ideologieën als reéele politieke gegevens in aanmerking neemt.
De politieke werkelijkheid echter
het is hier ter plaatse
reeds herhaalde malen betoogd
is deze, dat de burgerlijke
democratie het A. K. heeft verloochend (Treub voor
organisch kiesrecht ; de Unie-liberalen vóór politieke bevoorrechting der burgerlijke vrouw), dat de „clericale" partijen
een organisch kiesrecht, mettertijd, zullen pogen in te voeren,
waardoor een vertegenwoordiging van beroepen en groepen
zou worden geschapen, die ons land voorgoed aan de kleinburgerlijke demagogie en corruptie zou uitleveren, waartoe de
economische samenstelling van de bevolking den weg effent.
De politieke werkelijkheid is, dat de nuances tusschen de
kerkelijke en de liberale groote bezitters, tusschen de oudliberale en de christelijk-historische en andere kerkelijke
conservatieven in de practijk zoo goed als uitgewischtzijv.en
dat de zucht om „schneidiger", meer Pruisisch, meer voor
hooghouding van het gezag op te treden bij de bourgeoisie
vorderingen maakt, die de stoutste verwachtingen overtreffen. De politieke werkelijkheid is dus, dat de burgerlijke
politiek meer en meer zich samenpakt om twee groote
kernen : de eene van het Behoud „sans phrase", de andere
van het Behoud met frasen, de laatste voor een groot deel
klein-burgerlijk en dus brutaal en reactionnair of middenstandsreddend, d.w.z. dom en reactionnair, maar beide even
weinig geneigd om de arbeidersklasse nog concessies van
belang te doen. Waar in het voorbeeldige land der sociale
harmonieën, der sociale politiek, der ethische radicalen en
radicale ethici, waar in Engeland de hervormingsbeweging
stokt, wat verwacht men daar nog van ons landje, waar de
bourgeoisie en de kleine burgerij eiken morgen bij haar
kommetje thee een dosis internationaal reactie-poeder
—

—

inneemt ?
De klassebewuste arbeidersbeweging zal, vreezen wij, in de
naaste toekomst eer voor het geval komen te staan, dat zij
zich tegen pogingen van clericale en (ofi vrijzinnige zijde om
het kiesrecht nog ongunstiger voor de arbeidersklasse te
„hervormen" moet verzetten, dan dat zij nog ooit in den
toestand zal komen, waarin zij op reëele hulp van burgerlijke
zijde voor haar eisch kan hopen.
Als pleidooi zal dan ook, vreezen wij, de Memorie van
Antwoord allicht niet de verwachtingen van haren steller

tevreden stellen.
Maar de brochure, zooals zij daar ligt, is voor een ander
doel uiterst nuttig en bruikbaar. Bij allen, die werkelijk tot de
onterfden en geproletariseerden behooreu, zal zij in staat zijn
het gevoel voor het onrecht, dat er
uit een proletarisch
oogpunt
ligt in de rechteloosheid van de groote massa
der misdeelden, verlevendigen, zal zij in staat zijn argumenten en overwegingen te verschaffen om klassegenooten te
overtuigen van het onwaardige en schadelijke hunner
politieke rechteloosheid.
Als zoodanig bevelen wij haar lezing en verspreiding met
overtuiging aan.
V. R'
—
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Boekbespreking.
De Memorie van Antwoord der

sociaal-democratische kamerfractie

inzake haar wetsontwerp ter invoering van Algemeen Kiesrecht in
de Grondwet.
Brochurenhandel
S. D. A. P.
De Memorie van Antwoord der Kamerfractie op het Voorloopig Verslag in de afdeelingen der Kamer uitgebracht omtrent hare voorstellen ter Grondwetsherziening, teneinde het
Algemeen Kiesrecht in de Grondwet vast te stellen, en de
Eerste Kamer af te schaffen, brengt ons weer in herinnering,
dat er 5, zegge vijf volle jaren zijn verloopen, sinds de toenmalige kamerfractie in het „beruchte" stakingsjaar onder liet
Kuyper-regime van het recht tot initiatief, dat den Kamerleden toekomt, gebruik maakte, en dat in dat lustrum de zaak
van het Algemeen Kiesrecht hoogstens weifelend en schoorvoetend een paar stapjes heeft gedaan.
Vijf jaar : het is een heele tijd, als men er zoo op terug ziet
en vooral in de periode van het volkomen rijpe kapitalisme,
waarin de economische ontwikkeling, afgewisseld door
depressies, zich met stormachtige snelheid voltrekt.
Vijf jaar van volkomen stilstand in de ontwikkeling der
zoogezegde sociale wetgeving, der wetgeving, die naar de
temperaars van den klassenstrijd ons verzekeren, de arbeiders
klasse, wier toestand steeds grooter afwijking vertoont van
het peil, dat de ontwikkeling der productiviteit van den
arbeid als het normale en menschelijke aanwijst, met de
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