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ZWEDEN.

patroons dóet dit evenzeer. De werkeloosheid stijgt,
de onzekerheid van bestaan neemt toe. De ccononische verhoudingen der proletariërs in 't algemeen
genomen, worden ze door den klassenstrijd slechts

hebben gekozen, niettegenstaande dezen door hun
onzinnig en doldriest beginnen de economische ramp
over Zweden hebben gebracht, die de algemeene
werkstaking is, ook voor de bourgeoisie.
voorzoover
De Zweedsche regeering heeft geweigerd het initiweinig
en
verbeterd,
langzaam,
weinig
verbetering'
een
kan
worden
atief
te nemen tot een bemiddeling tusschen de beide
gesproken.
van
nog
verbetert.
is
iets
anders
dat
wel
strijdende partijen, de centrale der ondernemers en
Maar er
en
vooral
den
die der arbeiders, niettegenstaande van burgerlijke
in
in den klassenstrijd
Door
zijde, door bekende intellectueelen e. a., een sterke
goed geleiden en goed gevoerden klassenstrijd
wordt de arbeidersklasse zich haar toestand bewust. aandrang op haar werd geoefend, hare bemiddeling
Ze wenscht haar aandeel in den vooruitgang der aan te bieden, niettegenstaande zelfs uit het kamp
beschaving, haar deel in de verbetering der productie. der ondernemers, door een groot werkgever, den
De arbeidersklasse wordt ontevredener, maar die voorzitter van het Verbond van Houtindustrieelen, een
omvangrijk bemiddelingsvoorstel is gepubliceerd, nietontevredenheid wordt een bewuste. Die ontevredenen
kan niet tegenstaande het land op' economisch gebied ontzetheid krijgt een doel. En dat doel mag
meer alleen zijn het veroveren op het kapitalisme
tende schade lijdt en de onkosten van den Staat
van hervormingen en verbeteringen.
Dat doel mag wegens de staking belangrijk zijn. En waarmee
zich niet blijven beperken tot datgene wat die kapimotiveert de regeering deze weigering? Hiermede,
talistische klasse welwillend of onwelwillend aan de dat een dergelijk initiatief ~den schijn zou kunnen
haar bestrijdende klasse afstaat.
wekken als zouden de arbeiders in hun tegen de
die
moetf
de
verbeteringen
tegenwoordige burgerlijke maatschappij begonnen strijd de overwinAl
n met
ning hebben behaald."
wijze van uitbuiting overeen te brengen zijn.
De Zweedsche regeering verdraait dus precies als
Al die verbeteringen maken de arbeiders niet meer
tevredener, zooals een deel der bourgeoisie nog hoopt, de ondernemers zelf dit doen, de feiten. Niet de
omdat ze geen gelijken tred kunnen houden met de ondernemers zijn meer de aanvallers, die geprobeerd
eischen der arbeiders. Die eischèn komen voort uit hebben de wettelijke organisaties der arbeiders te
hun zedelijke verheffing, die weer een gevolg moet vernietigen, de arbeiders zijn de aanvallers, die een
zijn van hun klassenstrijd.
aanslag hebben gedaan op den burgerlijken Staat.
ontevredenheid
is
den
te
op
Die
duur nergens
En dat, terwijl de arbeiders zich strikt houden op
verhinderen. Geeft de kapitalistische klasse op behet terrein der economische worsteling en ieder oogenpaalde punten niet toe, de ontevredenheid vermeerdert; blik bereid zijn den strijd af te breken, zoodra het
gevaar voor hun organisaties is geweken.
geeft ze wel toe, zij vermeerdert eveneens.
De Zweedsche regeering plaatst zich dus volledig
Slechts de socialistische productie kan, doordat ze
de
klassen
verschillen
tusschen
aan
de zijde der ondernemersorganisatie, van de
de uitbuiting en de
ontevredenheid.
groot-industrieelen, die, zooals wij hier ook hebben
opheft, een einde maken aan de
Daarom, kameraden is het onze taak, is het de vermeld, nog slechts een bende parvenu's vormen
taak van eiken waarachtigen sociaal-democraat, de onder de bezittende klasse van Zweden, die voor 't
arbeiders op te voeden tot den strijd om de> macht. grootste deel met buitenlandsch kapitaal werken en
Daarom is het noodig hen bij elk onderdeel van hun
die op zoo lichtzinnige wijze de belangen der Zweedom
te
wijzen
en
strijd
verbeteringen
sche industrie en van de geheele Zweedsche bevolhervormingen
de
is
het
noodig king hebben geschaad.
beteekenis daarvan. Daarom
op
elk arbeider te maken tot een bewusten strijder voor
Maar deze houding der Zweedsche regeering komt
ons doel: de socialistische maatschappij.
in een nog eigenaardiger daglicht, wanneer wij zien,
C.
hoe het feitelijk slechts een zeer kleine, doch uiterst
machtige groep van ondernemers, de cellulose-fabrikanten zijn, die in de ondernemers-centrale domineeren
De macht der groote industrieelen.
en de overige ondernemers terroriseeren. Want uit
allerlei teekenen blijkt, dat de meerderheid der onderDe strijd in Zweden duurt nog steeds met onverminderde kracht van de zijde der arbeiders voort.
nemers meer dan genoeg heeft van den strijd, dat zij
De strijd moet voortduren om dezelfde reden, de ontzaglijke verliezen niet langer kunnen dragen,
dat zij dolgraag zouden zien, dat de regeering het
waarom hij begonnen is, namelijk omdat de verinitiatief
nam ter bemiddeling. Wie deze ondernemers
eeniging der ondernemers het plan had opgevat en
begonnen was de vakorganisaties der arbeiders te zijn, heeft de correspondent van een groot financieel
en kapitalistisch blad, de Frankf. Zeitung, dezer dagen
vernietigen door een reeks van uitsluitingen.
De strijd, begonnen als zuiver economisch conflict, verklapt. De cellulose jabrikanten zijn de eenigen,
die een direct belang hebben bij de voortzetting vanis echter, gelijk van te voren wel vermoed kon worden, langzamerhand geworden tot een geweldige den strijd. Het belang dezer heeren is op 't oogenworsteling tusschen de klassen, tot een groot politiek blik slechts voor een klein deel verbonden met de
loonkwestie, doch wordt bepaald door de situatie op de
conflict.
wereldmarkt der celstoffen. Hier heerscht een depressie,
houding
omdat
de
van
veranderd
zijn
arbeiders
Niet,
en de prijsvorming moet nu door het stilleggen der
of in den loop van den strijd andere eischen zijn
cellulose-fabrieken
en
bereid
den
arbeid
in Zweden beïnvloed worden. Deze
na
gaan stellen. Zij zijn voor
weinig
talrijke,
van
maar
te hervatten, zoodra de ondernemers
hun plan
zeer kapitaalkrachtige ondertot vernietiging der vakorganisaties blijken te willen nemers drijven met niets ontziende consequentie hun
inzichten in de ondernemerscentrale door.
afstand doen.
Feitelijk is dus de Zweedsche regeering, de verMaar door de schuld van de Zweedsche regeering
en van het geheel der bezittende klassen, die langtegenwoordigstervan de grootgrondbezitters, de boeren,
zamerhand de zijde der terroristische ondernemers de gemiddelde bourgeoissie, kortom van het geheel
—

—

Het Dagelijksch Bestuur van de Sociaaidemokratische Partij roept de partijgenooten en geestverwanten op, hun bijdragen te zenden voor de held-

haftige strijders van de Algemeene Werkstaking
in Zweden. Het is heden juist één maand geleden,
dat deze strijd begon. Om gebrek aan steun mag
hij in geen geval verloren worden. Zendt uw bijdragen dus ommegaand aan uw afdeelings-penning-
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Ontevredenheid.
Wij socialisten zijn de menschen, die de ontevreden-

heid zaaien. Arbeiders, die voorheen van hun schamel
loontje leefden, voelen zich thans ongelukkig, omdat
ze te hooge eischen aan het leven stellen. Deze en
dergelijke redeneeringen, daarvan vloeit de burgerlijke
pers over. En ze weet heerlijke verhalen op te
disschen van dankbare arbeiders, die zoo en zooveel
jaren bij één patroon hebben gewerkt en wien de
tevredenheid op het gezicht te lezen staat.
En inderdaad, het socialisme is de groote prediker
der ontevredenheid. Op zichzelve is dat voor deze
maatschappij geen gevaar. Wanneer die ontevredenheid zich uit in morren en klagen zonder meer, dan
laat ze de kapitalistische klasse koud.
Het socialisme echter is de groote organisator der
ontevredenheid met een bewust doel. Want niet in
de ontevredenheid zelve ligt het gevaar voor de bourgeoisie, doch in 't zich bewust worden van de oorzaken ervan, in het zich bewust worden van het
middel tot wegneming dier ontevredenheid.
Die ontevredenheid is een gevolg van den klassenstrijd. En het is juist de klassenstrijd die maakt, dat
het proletariaat voortdurend ontevredener wordt. Want
de neerdrukkende gevolgen van de kapitalistische
productiewijze worden door den klassenstrijd niet
weggenomen. Meermalen hebben we 't reeds doen
zien en steeds scherper treedt het naar voren, dat
de verbeteringen, die de arbeidersklasse zich in haar
strijd verovert steeds staan tegenover verslechteringen
door het kapitalisme in haar toestand aangebracht.
Veroveren de arbeiders in hun economischen strijd
een korteren arbeidstijd op het patronaat, het kapitalisme staat klaar door intenseren arbeid, door
meerdere afbeuling der arbeiders zijn schade in te
halen.
Rijst het loon van den arbeider door den strijd
van zijn vakbond, de levensmiddelen stijgen in prijs,
de belastingen worden verhoogd door de meerdere
uitgaven voor leger en vloot, in 't algemeen door
de meerdere uitgaven noodzakelijk in 't kapitalistisch
belang.
Nog de vorige week deed ons een staatje van de
Amerikaansche spoorwegarbeiders zien, dat wel hun
loon was toegenomen, doch dat ze voor 't meerdere
loon niet meer konden koopen, niet meerdere behoeften konden bevredigen.
Verbetert de organisatie der arbeiders, die der

der bezitters, de gehoorzame dienares van een handvol
groote kapitalisten met buitenlandsch kapitaal, die
terwille van hun particuliere belangen het geheele
Zweedsche volk enorme schade doen.
Zonderlinge en ongehoorde toestand, roept zelfs
de gemiddelde ordelievende burger.
Maar wij als Marxisten weten, dat deze zonderlinge en ongehoorde toestand meer en meer de normale
wordt in de kapitalistische maatschappij.
Wij zien voor onze oogen, dat elke groote economische worsteling, zoodra zij zekere perken overschrijdt
tot een politieke worsteling wordt, tot een klassenbotsing, waarbij de regeeringen natuurlijk de zijde
kiezen der bezitters, mogen ook al recht en rede,
billijkheid en eerlijkheid nog zoozeer aan de zijde der
arbeiders zijn.
Wij zien. dat de vakstrijd der arbeiders zelf op
zekere hoogte voert tot onvermijdelijke botsingen met
het geheele der bezittende klassen en met den staat,
die hem vertegenwoordigt.
Wij zien, dat deze strijd der klassen steeds scherpere
vormen aanneemt en dat onder de bezitters zelf de
invloed van die elementen groeit, die den strijd willen
voeren zonder eenig omzien, met verbittering, tot het
bloedig einde desnoods; over de lijken van duizenden
mannen, vrouwen en kinderen zoo noodig.
En wij waarschuwen de arbeiders dus niet tegen
den strijd, maar tegen de onderschatting van de
macht hunner tegenstanders, terwijl wij hun tegelijk
zeggen: uw strijd zal zijn en worden een politieke
strijd, een strijd om het geheel, om de macht, om
de staatsmacht, of uw strijd zal niets zijn.
V. R.

De Duitsche Sociaaldemokratie.
Minder dan 2 Va jaar geleden jubelden de burgerlijke
partijen in Duitschïand over de «omvergereden» Sociaaldemokratie. Von Bülow was dé groote overwinnaar; hij
had in een door het Rijksverbond tot bestrijding van de
Sociaaldemokratie gevoerden strijd de Sociaaldemokratie
overwonnen. De Duitsche burgerij, de Duitsche regeeringf.n, de Keizer en de Kanselier, de pers en de sprekers
jubelden over de teruggang van de Sociaaldemokratie.
Eindelijk was den grooten Bülow gelukt, wat Bismarck
'en zijn eerste opvolgers vergeefs beproefd hadden. Bülow
had de Sociaaldemokratie tot staan gebracht. Grondig
en met vreeselijke ernst werd nagegaan, hoe men deze
overwinning moest gebruiken, hoe men de Sociaaldemokraten uit de Duitsche Parlementen, vooral uit den
Rijksdag geheel zou kunnen verdringen, hoe men voorliet
oogenblik door een licht spel van samenwerking der burgerlijke partijen de grootste Duitsche Partij, tezamen meer
dan 3 millioen stemmen van arbeiders tellende, tot een
geringe fraktie in den Rijksdag zou kunnen terugbrengen.
Men ging haast gelooven, als men die kranten las, dat
de Duitsche Sociaaldemokratie weldra van de Duitsche
bodem zou .zijn verdwenen, dat haar in de Parlementen
het zwijgen zou worden opgelegd, dat in het «blok» deiburgerlijke partijen het groote middel tot overwinning
van de Sociaaldemocratie was gevonden.
Reeds thans kan men die grootmuilige verwachtingen
met de feiten vergelijken, ofschoon nog bijna a/2 jaar
moet voorbij gaan, voordat de nieuwe verkiezingen voor
den Duitschen Rijksdag zullen toonen, dat het geweldig
overschatte succes van Februari 1907 slechts een toevallig succes was. Enkel een vermindering van het aantal
Kamerzetels der Sociaaldemokratie bij eene zij het ook
onbelangrijke vermeerdering van de Sociaaldemocratische
stemmen werd op den verkiezingsdag bereikt, een achteruitgang die niet een teruggang van de Sociaaldemokratie
beduidde, maar terug te brengen was tot een kolossale
inspanning der burgerlijke partijen, begunstigd door de
ongelijkheid der verkiezingsdistrikten, een inspanning.. .
voor één keer. Een dergelijke samenvatting van de
burgerlijke partijen als voor 2 1/» jaar kan zich niet herhalen. Het beroemde „Blok", dat de Sociaaldemokratie
zou vernietigen, is een roemlooze dood gestorven, en de
vader van het „Blok," de eens gevierde Von Bülow is
thans een particulier, die op politieken invloed niet meer
kan rekenen. Het tegelijk met de Sociaaldemokratie bij
de laatste verkiezingen als Rijksvijand bestreden Centrum (Kath.-partij) is met de agrarische en konservatieve
jonkers de schepper van de talrijke thans op het
Duitsche volk zwaar drukkende nieuwe belastingen.
In de laatste twee jaar echter drong de Duitsche Sociaaldemokratie voor het eerst het Pruisische Huis van Afgevaardigden binnen; geen mensch in Duitschïand durft
thans nog van het „omverrijden" der Sociaaldemokratie
spreken. De Sociaaldemokratie 'was de eenige oorzaak,
dat Von Bülow en zijn Bondsraad de Rijksdag niet
durfden te ontbinden. 'De Sociaaldemokratie was nl. de
eenige partij, die met de zekerheid der overwinning de
verkiezingen tegemoet ging, die reeds nu organisatorisch
en financieel voor de verkiezingen, al vonden ze morgen
plaats, volkomen toegerust is, terwijl alle burgerlijke
partijen den komenden verkiezingsdag, de afrekening nl.
met hun kiezers, met schrik en beven tegemoet zien.
Zoo is dan het verslag dat het P. B. van de Duitsche
Sociaaldemokratie aan het Kongres van Leipzig (dat 12
Sept. wordt gehouden) uitbrengt, een van de belangrijkste

dokumenten tot beoordeeling van de politieke toestand
in Duitschland. Zelfs de ergste vijanden van de Sociaaldemokratie kunnen ondanks ijverigste inspanning geen
voor hen aangename dingen uit het Verslag halen.
Inplaats van de zichzelf in slaap sussende grootspraak van
de burgerlijke partijen over de voortgaande overwinning
op de Sociaaldemokratie is het één en al jammer over de
voortgaande overwinning van de Sociaaldemokratie, over
haar onverwoestbare innerlijke kracht. Ondanks de ekonomische krisis, die op de arbeiders bizonder zwaar drukt,
zien we een krachtige vooruitgang der organisaties. Zooal
niet alle, toch kunnen talrijk vele S. D. bladen op een
zeer aanmerkelijke uitbreiding van hun kring van lezers
wijzen. De politieke organisatie is sterk toegenomen;
het getal vrouwen dat zich voor het lidmaatschap opgaf
is nog meer toegenomen dan dat der mannen.
Het blad van de uiterste tegenstanders van de Duitsche
Sociaaldemokratie, de ultra-konservatieve Reichsbote, schrijft
over het Verslag van het P. B.:
Deze cijfers spreken een sterke, duidelijke taal. Zoo sterk, zoo

zoo, rijk

is in Duitschland de revolutionaire Partij,
Samenleving wil omwentelen, een partij die steeds
Al wat tegenmeer in de kringen van het volk doordringt
ontevreden
met
toestand
reden
zijn
om
een
of
andere
de
woordig
is, gaat gelijk vroeger naar de FortschritU-Partei, thans naar de
Sociaaldemokratie. Niet enkel de arbeiders, maar ook staats- en
gemeente-beambten, onderwijzers en professoren, artsen en zelfs
geestelijken zijn de- Sociaaldemokratie welgezind, al staan hun
namen ook niet op de ledenlijst der Partij .. . Dit geloof in de
sociaaldemokratische theorieën, hoe verkeerd en bedriegelijkzij ook
mogen zijn, en hoezeer ze ook niets dan hoogstens bloedige
revolutionaire konflikten, maa,r geen duurzame, rustige toestand
kunnen voortbrengen, het wekt toch groot streven, groote energie
en een enthousiasme, dat tot groote offers bereid is.
Als een klein boek ziet het Verslag van het Duitsche
P. B aan het Kongres te Leipzig eruit. Het is onmo-

energiek
die

Staat

en
en

...

gelijk, op alle kanten van dit Verslag in te gaan. Alleen
voorbeelden voor de ontwikkeling van de Duitsche
Sociaaldemokratie kunnen we geven. Ofschoon de krisistijd voor het stichten van nieuwe arbeidersbladen niet
gunstig was, nam toch het aantal S. D. dagbladen toe,
n.l. van 71 tot 74. Ook het nieuwe 14-daagsche Orgaan
Die Arbeiterjugend (De Jonge Arbeider) maakte opgang.
De Vorwdrts had een overschot van meerdan n tooo M.,
de Nette Zeit (het wetenschappelijk orgaan der Duitsche
Partij) had 8500 abonnés. De Ghiehheü, het Orgaan deiArbeidsters, telde 77000 abonnés. De omzet van de
Partij-boekhandel 1 'onvdrrs ging vergeleken bij het vorige
jaar een weinig terug, maar bedraagt toch ongeveer
leden;dat
512000 M. De partijschool groeit; het aantal
onderwijs ontvangt neemt toe; het kollege van onderwijzers, het P. B. en de leerlingen waren met het succes
tevreden.
De inkomsten van de centrale partijkas, die, zooals
bekend is, slechts een deel van de totaal-inkomsten van
de Duitsche Sociaaldemocratie zijn, bedroegen 1105250
M.; hiervan meer dan 200000 M. overschot van het centraal orgaan Vorwarts, van het blad der vrouwen Gleichheil en van het spotblad Der ll'ahre Jaeob; 219000 M.
kwam als overschot uit de partij-drukkerijen en meer dan
der afdeelingen. Meer dan
571000 M. uit de bijdragen
kapitaal der Partij gevoegd
het
M.
bij
konden
433000
worden. Meer dan 255000 M. werden voor de algemeene
propaganda gebruikt, bijna 40000 M. voor de partijschool,
meer dan 16000 M. voor steun, processen en gevangeniskosten; bijna 90000 M. voor ondersteuning van partijbladen. Ondanks de voortdurende ekonomische
zijn de eigenlijke partij-inkomsten zeer sterk toegenomen.
In één woord, men kan alle eventualiteiten in het wisselvallige politieke leven van Duitschland rustig tegemoet
( U ie/ter Arbeitérzeitung).
z j en ,

Organisatie van Landarbeiders.
Het moeilijkst te organiseeren deel van' het proletariaat is zeker dat, hetwelk in het landbouwbedrijf
werkzaam is.
De oorzaken zijn vele: Het ver verwijderd leven
de slagader
in den regel
van de steden, waar
aan het
kalm-rustige
en
verkeer
het
is,
van handel
aantal
kameraden
met
klein
dorpsleven eigen, het
samen werken, het onzekere van de winterverdiensten,
kortom vele oorzaken, die vlug denken en vlug
handelen niet in de hand werken, loomheid en slapheid brengen over het gansche wezen van den landbouwslaaf.
Het slaafsche afhankelijkheidsgcvoel verlaat hem
niet spoedig; maar, heeft de landarbeider zich daardoor
van weten los te maken, is zijn inzicht
zóó gewijzigd,
welke omstandigheden dan ook
maatschappij-inrichting
begrijpt,
van
de
iets
dat hij
te
mits
brengen,
tot
organisatie
dan is hij wel
hij zich aan alle kanten gesteund weet.
De dorpsbewoner heeft over het algemeen in
hoofdzaak gevoel van samenhoorigheid met eigen
dorpsbewoners menschen, die buiten zijn dorp leven,
zijn vreemdelingen voor hem. Van ouder op ouder
is dat begrip in hem overgeplant en het is alleen
bezvcging, de strijd voor het socialisme, die hem van
deze erfelijke kwaal genezen kan.
Wordt echter de strijd voor het socialisme op een
wijze gevoerd, die zijn vertrouwen schokt, dan is
het sprankje licht, dat hem door het socialisme
—

—

—
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;

scheen gebracht te worden, weder voor jaren gedoofd
en dan komt hij heel gemakkelijk tot den uitroep:
«'t Helpt toch niet!»
In het tweede blad van «Het Volk» van 31
Augustus kunnen we in een schrijven, afkomstig
van iemand van het Groninger Hoogeland (district
Appingedam) lezen:

«In de grootere plaatsen echter, als Uithuizen
betrekken zij (de boeren) de arbeiders door bemiddeling van den koppelbaas. Op kommando
gaat het dan ook vele malen: jij hierheen, jij daarheen, of bij regenachtig weer: geen werk.
Daar komt nog bij, dat zij afhankelijk zijn van
zoon koppelbaas, die er meestal een winkel of
kroeg of beide op nahoudt.
. Hoe staat het onder deze omstandigheden
met de organisatie onder de landarbeiders? Treurig.
Van eenige beteekenende organisatie geen spoor ...
Te Uithuizen bijv. liepen altijd de op beleefde
wijze aangevraagde conferenties of verzoeken om
samenwerking op niets uit, doordien de boeren
schitterden door afwezigheid of er niets mede te
maken wilden hebben. Het'gevolg hiervan is, önt
de arbeiders zoo goed als niet te bewegen zijn lid
te worden van eene vereeniging. „'t Helpt toch
niets" is altijd het antwoord van hen, die niet
beseffen dat juist in de onvoldoendheid hunner
organisatie hun onmacht ligt.
Een deel der arbeiders zinkt terug in onver..

schilligheid».
Wel eigenaardig dat die jammerklacht nu komt
en juist uit Uithuizen, terwijl er toch zoovele jaren
zooals het heet,
gestreden is voor het socialisme
juist uit Uithuizen,
inderdaad voor een Kamerzetel
de eenige plaats, waar een Afd. van de S. D. A. P.
bestaat in het gansche district.
op
Zou er aan de werkwijze, die men daar
er
op
in 't algemeen
enkele uitzonderingen na
nahield, ook iets ontbroken hebben?
toen
Hebben de leden der S. D. A. P. indertijd
werklieden,
die
tegen hun zin de Noorderbond van
voor 't allergrootste deel uit landarbeiders bestond
en
onder leiding stond van meer revolutionaire
niet alles aangewend om vaksociaaldcmokraten
str/'/d en om aansluiting bij het toen nog niet lang
bestaande N. V. V. te voorkomen, alleen uit vrees
voor verlies van enkele stemmetjes bij de Kamerverkiezing?
Het sprankje hoop, dat de arbeiders toen op den
socialistischen strijd hadden, hebben zij, uit pure
politieke handigheid, vernietigd, het kleine lichtstraaltje," dat toen in die droeve duisternis van hot
landarbeidersleven opflikkerde, hebben zij met allerlei
kunstgrepen uitgedoofd en nu mogen de enkele overgebleven S. D. A. P.-ers te Uithuizen de mede door
hen zelf uitgedoofde vlammen, weer trachten aan te
blazen, het zal hun, vreezen wij, niet gelukken.
Het nieuwe pas ontwaakte vertrouwen in het
socialisme is in het district Appingedam door verslapping van den strijd vermoord en het is moeielijk
een zieltogend lichaam leven in te blazen. Het distict A.
gaat, neen is voor de S. D. A. P. verloren, ook al heeft
men er een lid dier partij als afgevaardigde voorde
2de Kamer gekozen want de revisionistische S. D. A.
P.-ers hebben, onder goedkeuring hunner partij, het
organisatie-leven ónder de landbouwende arbeiders
verstikt en bovendien heeft die partij door haar onzalige verknoeiing der demokratie de enkelingen, die
juist op organisatie aanstuurden, uit haar midden
verdreven.
En nu komen de leelijkc gevolgen van de verslapte
strijdwijze te voorschijn, zooals de S. D. A. P.-er van
het Hoogeland hierboven zelf verklaart: een deel
der arbeiders zinkt in onverschilligheid terug.
en hebben
Juist. Wij wisten, dat dit komen moest,
waren, er
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van
S.
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de
toen we nog leden
te
gehoor
krijgen;
zonder
tijdig voor gewaarschuwd,
ten
koste
behouden
men moest, vóór alles den zetel
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dupe
der organisatie van landarbeiders; zij zijn er
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Socialistische Vrijdenkers.
Het centraal verbond van Duitsche vrijdenkers-vereemgingen, dat onlangs in Halle vergaderde, vormt, ofschoon
het uit den naam niet blijkt, eene organisatie van socialistische vrijdenkers, die zich door hun socialistisch ideaal
van de burgerlijke bestrijders van den godsdienst onderscheiden. Hun doel is proletarisch ; zij willen de methode
voor
van de oude burgerlijke „Aufklarung" (verlichting)
de bevrijding van het proletariaat aanwenden.
Evenals den burgerlijken vrijdenkers kerk en godsdienst
als de ergste belemmering voor de burgerlijke vrijheid toeschenen, zoo komen zij den proletarischen vrijdenkers als
de ergste belemmering der proletarische vrijheid voor.
Daarom bestrijden beiden den godsdienst. Het verschil
in doel maakt dat de soc. vrijdenkers radikaler in hunne

eischen moeten optreden dan de burgerlijke. Maar de?
gaan zij van dezelfde bekrompen gedachte uit;
wat het duidelijkste daaruit blijkt, dat ze ook den naam
vrijdenker overgenomen hebben. Deze naam alleen spreekt

ondanks

boekdeelen.

Vrijdenkers wil zeggen: menschen die vrij denken. De
vrijdenkers gelooven, dat alleen het denken der andere*
gelóovige menschen door invloeden van buiten, door
religieuse dogma's, gebonden is., terwijl hun eigen denken
vrij en door niets gebonden, onbevangen tegenover de
waarheid staat.
Maar het wetenschappelijk socialisme heeft deze illusie
radikaal opgeruimd. Vrijdenken bestaat niet. Alle denken
is door van buiten werkende krachten en omstandigheden
gebonden. Wat de menschen denken en als waarheid
beschouwen, wordt door hun omstandigheden, het sterkste
door de oeconomische verhoudingen, hun klasse-positie,

leidt tot het begrijpen van alle
ook van den godsdienst als uitvloeisel van materieele
factoren, en zij sluit daarom de gedachte uit, den godsdienst vooral te willen bestrijden.
De soc. vrijdenkers zijn dus arbeiders, die door de
maatschappelijke omstandigheden ongeloovig geworden
zijn, voor wie echter het licht van het historisch materialisme nog niet opgegaan is. Daarom weten zij niet, vanwaar hun ideologie komt, zij houden haar voor iets zelfstandigs en willen haar in een ideologischen strijd tegen
andere ideologieën verdedigen. Dat deze strijd met het
streven der soc -democratie kan samengaan, zooals eene
in Halle aangenomen resolutie, inhoudt, is onjuist. Met
den strijd'der sociaal-democratie heeft hij niets gemeen;
als bekrompen, verouderde, burgerlijke opvatting kan zijn
propaganda de soc.-dem. opheldering slechts benadeelen.
_

A. P.

bepaald.

Het denken der godsdienstlooze soc. dem. arbeiders is
evenmin vrij als het denken der Katholieke Centrumboeren.
Bij den een is het ongeloof bij den ander het geloof een
uitvloeisel van den oeconomischen toestand in een bepaalde maatschappij. Omdat de boer machteloos staat

tegenover de natuurkrachten tracht hij door bidden en
processies de Heiligen gunstig te stemmen. Voor den
arbeider zijn daarentegen de maatschappelijke krachten,
die hem tot armoede doemen! eenvoudige, aardsche,
begrijpelijke dingen waaraan niets bovennatuurlijks is. De
vrijdenker met zijn naïef geloof, dat allen, die anders
denken dan hij, door vooroordeelen of dogma's belemmerd worden in hun denken, alleen hij niet,
gelijkt op
den gelóovige, die alle godsdiensten voor bijgeloof houdt,
alleen de zijne niet. Zeker bestaat er een onderscheid
tusschen het dogmatische en het vrije denken, maar slechts
een van verschil in graad. In den vorm van den godsdienst
hebben de, uit het klassekarakter voortspruitende opvattingen, een vasten versteenden vorm, den vorm
van traditioneel geheiligde dogma's gekregen, van welke
het een zondig misdrijf is af te wijken. De niet-religieuse inzichten daarentegen zijn buigzamer en kunnen
zich veel gemakkelijker aan veranderde omstandigheden
aanpassen. De godsdienst is geen zelfstandige kracht die
de inzichten bepaalt, maar een remmende kracht, die
verandering van inzichten bemoeilijkt en vertraagt. Daarom komen katholieke arbeiders langzamer en moeilijker
tot den klassenstrijd dan andere; maar ten slotte kómen zij.
Waar de oeconomische verhoudingen
slechts langzaam veranderen, zooals op het land, moet ook het
denken versteenen en daar is een dogmatische godsdienst
de aangewezen denkwijze. Hier met anti-religieuse preeken
in de boerenschedels te willen dringen zou even
wijs
zijn als b. v. met papier rotsen te willen doorboren.
Eerst wanneer de wereld om hen heen vastheid verliest
ontdooien ook hun hersens en nemen nieuwe ideeën op.
Daarbij trekt deze verandering eene klasse niet altijd van
den godsdienst af; slechts dan wanneer zij bij haar inzicht en vertrouwen in eigen kracht opwekt. Als een
klasse in den stijgenden vloed der groot-kapitalistische
ontwikkeling dreigt te verdrinken, zoekt zij redding en
steun in het geloof aan eene hoogere macht. Hetkleinburgerdom, dat vroeger de meeste vrijdenkers voortbracht
is in groote massa's tot de kerk teruggekeerd.
Met woorden tegen de macht van deze ontwikkeling
te vechten en hen wetenschappelijk van de onjuistheid
der religieuse dogma's te willen overtuigen, zou zinloos zijn.
Nu bevinden zich de proletarische vrijdenkers in een
gunstige positie, daar zij niet boeren van 't Centrum
of de kleine burgerij bekeeren willen, maar arbeiders, bij
wie de macht der economische ontwikkeling hen te hulp
komt. Maar ook hier blijft hunne propaganda zonder
uitwerking, ja is zelfs schadelijk. Niet de een of andere
theoretische leer, maar alleen de praktijk van het leven
maakt de arbeiders ongelöovig. Zijn levenservaring, die
de socialistische opheldering hem juist leert begrijpen, zijn
deelname aan den klassenstrijd, toont hem, dat hij'met
zijn kameraden de productie technisch
en
slechts de politieke heerschappij der kapitalisten behoeft
af te werpen, om vrij en gelukkig te worden. Niét een
onbegrepen hoogere macht heeft schuld aan zijn ellende,
geen hoogere macht kan hem helpen. Hoe sterker dit
bewustzijn wordt, des te meer verdwijnt zijn godsdienst.
Het wordt niet door weerlegging
overwonnen, maar het
slaapt in, sterft af, en daardoor wordt de arbeider eerst
toegankelijk voor anti-religieuse argumenten.
Dit geestelijk ontwikkelingsproces moet
rustig rijpen
wil het grondig zijn. Maar 't wordt" gestoord,
als een
opzettelijk anti-religieuse propaganda ideologische twisten
doet ontstaan. Wat een begeleidend verschijnsel, een
gevolg is, wordt op den voorgrond gebracht en een van
zelf steeds meer verdwijnende tegenstelling tusschen
gelóovige en ongelbovige medestrijders woidt tot eene
—

béheerscht

bewuste tegenstelling toegespitst.

Niet:

proletariërs

ver-

laat de kerk, maar: proletariërs vereenigt u, is de strijdkreet die ons tot de zege voert.
Daarbij stellen wij ons natuurlijk niet tevreden met de
uitsluitend uiterlijke vereeniging, met den politieken
klassenstrijd. De soc. democratie wil en moet ook den
geest verhelderen. Onze strijd is ook een geestelijke strijd,
is de propaganda voor een
wereldbeschouwing, die zooals
bekend is met de religieuse in tegenstelling is Daarop
beroepen zich nu de vrijdenkers. Ten onrechte. Daarin
bestaat juist hun fout, dat zij met on-sociaal-democratische
inzichten komen, die verouderd zijn en reeds lang hebben
afgedaan. Zij willen opheldering brengen zonder zelf
inzicht te hebben in de grondslagen der soc. gedachtenwereld. De opheldering die de soc. democratie brengt,

1

Het „fatsoenlijke” Volk
Wij willen even op een nieuw staaltje van het
«fatsoen» van Het Volk, het hoofdorgaan der S. DJ
A. P. wijzen.
In de Leipzigcr Volhszeiturig heeft deze dagen
een uitvoerig artikel gestaan over den politieken
toestand in ons land, een artikel, dat Het Volk
natuurlijk niet beviel, aangezien daar de taktiek van
de S. D. A. P. werd besproken en veroordeeld.
Het blad wendt zich nu tegen dit artikel en maakt
daarbij van de gelegenheid gebruik, om de grootste
organen der Duitsche sociaaldemocratie, Vorwürts
en Leipiiger, een lesje te geven en uit te schelden.
Nu, dit spektakel van een keffend straathondje
tegenover een grooten, machtigen hofhond hebben
wij meer beleefd en het orgaan der S. D. A. P. maakt
zich slechts belachelijk met zijn aanblafïen van de
machtige broederpartij ».
Maar wat zegt men van het «fatsoen» van dit
orgaan, dat bij deze gelegenheid weer eens duchtig
scheldt op dezelfde organen, aan wie het telkens,
zonder vermelding van brem, geheele artikelen ontleend?
Marxistische beschouwingen natuurlijk, die als
pikante brokken dienst moeten doen in de ellendige
revisionistische soep, die Het Volk zijn lezers voórdient. Het Marxisme is nu immers «du bon ton»
in de S. D. A. P.
Uitschelden van menschen, die men besteelt, de
qualificatie laten wij aan onze lezers over.
V. R.
«

Uit het Buitenland.
Naar aanleiding van de obstructie eener kleine
groep van Tsjechische afgevaardigden, die het Oostenrij ksche Huis van Afgevaardigden beletten te werken,
omdat de Duitsche afgevaardigden in den Boheemschen landdag op hun beurt dit lichaam in zijn
functioneeren verhinderen, is het Oostenrijksche Huis
van. Afgevaardigden, het Volksparlement, dat in
uit de eerste verkiezingen onder het algemeerie1907
en
gelijke kiesrecht is te voorschijn gekomen, voor de
tweede maal reeds verdaagd.
Hooge verwachtingen waren vooral ook door de
sociaaldemocratie, die het algemeen kiesrecht heeft
veroverd, aan dit Parlement vastgeknoopt. Des te
dieper is de. teleurstelling bij velen, nu men bemerkt,
dat ook dit Huis, zoomin als het Parlement der
kuriën en der gepriviligiëerden, in staat is gebleken,
de hand aan den ploeg te slaan en een werkelijke
sociale wetgeving tot stand te brengen, waarnaar.de
arbeiders van Oostenrijk smachten.
Naar aanleiding nu van deze tweede verdaging
schrijft de bekende Oostenrijksche theoreticus O.
Bauer in het Oostenrijksche wetenschappelijk maandschrift der sociaaldemocratie een artikel, waarin hij
de lessen, die de sociaaldemocratie uit deze nieuwe
mislukking van het parlement moet hebben, samenvat. Wij nemen uit dit voortreffelijke artikel 't een
en ander over.
O. Bauer zegt:
Voor de tweede maal binnen den tijd van een
half jaar is het Volksparlement uit elkaar gejaagd.
Het aanzien aan het huis had reeds door zijn sleepende wijze van werken, door de onvruchtbare veelpraterij, de woeste schandaalscènes geleden en nu
op het stormachtige einde van 5 Februari de klagelijke ineenstorting van 11 Juli zoo snel is gevolgd,
is het Huis geschandvlekt en vernederd in de oogen
der volkeren, een beeld van jammer, waarvan de
massa's zich teleurgesteld afkeeren, geen voorwerp
meer van hun hoop en verwachting.
Met welke verwachtingen is indertijd dit Huis
begroet geworden ?
De massa's, die een tiental jaren lang, walgende
van het privilegiënparlement, zich om het politieke
leven zoo goed als niet bekommerd hadden eft die
eerst in het groote jaar der Russische Revolutie, als

door een storm van waarlijk revolutionaire geestdrift
gepakt, onzen roep zijn gevolgd, onze organisaties
mét nieuw leven hebben vervuld en zich het kiesrecht op de straat hebben veroverd, konden waarlijk
niet de grenzen erkennen van datgene, waartoe het
parlementarisme in het algemeen en het door den
strijd der nationaliteiten verscheurde en ontwrichte
Oostenrijksche parlementarisme in 't bizonder in
staat is. Onvermijdelijk was, dat zij het te veroveren, het veroverde goed overschatten. De wederopbouw van den Staat, de verwezenlijking der democratie, de beëindiging van den nationalen twist door
de nationale vrijheid, een tijdvak van vruchtbaren
socialen arbeid, een tijdvak van den arbeid beschermende wetten, van het nieuwe parlement geeischt, gehoopt, verwacht. Dat was de stemming
van den kiesrechtstrijd, van den verkiezingsstrijd,
het geheim van onze groote verkiezingsoverwinning.
Wat nu, nu deze groote verwachtingen zoo smadelijk teleurgesteld werden? Is het nu niet onvermijdelijk, dat de massa's het parlementarisme evenzeer onderschatten, als ze het voor twee jaar overschat hebben? Ons boezemt niet de kleine groep
anarchisten vrees in, hoewel ook hun optreden als
symptoom opmerkelijk is. Toch echter vreezen wij,
dat de bittere teleurstelling de breede, eerst voor
korten tijd in den storm gewonnen en daarom nog
ongeschoolde massa's weer terug zou kunnen stooten
in het moeras van in niets belangstellende onverschilligheid tegenover de groote vragen van ons
maatschappelijk en politiek leven, in die stemming
van hopeloosheid en versagen, die de gevaarlijkste
tegenstander is van onzen arbeid.
Willen wij 't gevaar tegemoettreden, dan moeten
wij ten eerste de oorzaken der gebeurtenissen
kennen, die wij in het laatste jaar hebben beleefd,
dan moeten wij ten tweede uit het gebeurde in het
jongste verleden de strekking der ontwikkeling zien
te ontdekken, dan, moeten wij ten slotte de taak
erkennen, die ons door den veranderden toestand
op de schouders is gelegd.
Bauer gaat dan eerst de oorzaken na. Die oorzaken liggen ten deele in de binnenlandsche verhoudingen van Oostenrijk, vooral in het feit, dat in
de Landdagen voor en na de invoering van het algemeen kiesrecht in den Rijksdag de nationaliteiten
met elkaar bleven worstelen, omdat deze gepriviligiëerde parlementen bleven, ten deele in de nieuwe
versterking, die de bureaucratie en de militaire
elementen ondergaan hebben door de annexatie van
Bosnië en de daarop gevolgde gebeurtenissen. Die
gebeurtenissen hebben het zelfbewustzijn der bureaucratie tegenover het Parlement machtig doen toenemen, vooral de glad doorgevoerde mobilisatie en
het geringe verzet, dat de regeering daarbij ondervond. Wij hebben indertijd onze meening geuit, dat
de Oostenrijksche sociaaldemocratie in die dagen
zich niet op de hoogte van haar taak en haar kunnen
heeft getoond.
Bauer noemt dan als de taak van de sociaaldemocratie in de naaste 'toekomst:
Wij moeten ten eerste de bevolking 'leeren begrijpen, dat de volkeren van Oostenrijk zichzelven de
democratische nationaliteiten-constitutie moeten scheppen, wanneer zij niet den weg willen banen voor
een bureaucratische staatsgreep. Wij moeten ten
tweede onze internationale eenheid en geslotenheid
behoeden tegen alle aanvechtingen en de internationale solidariteit van het proletariaat in een concreet gemeenschappelijk nationaliteitenprogram aanschouwelijk maken, opdat wij als voorbeeld, als
leiders en scheidsrechters van den nationalen vrede
kunnen dienen, die moet komen, wanneer een bureaucratisch militaire gewelddaad verhinderd moet worden.
Wij moeten ten slotte het Parlement, hoezeer het
ook zichzelf heeft geschandvlekt en hoe weinig het
ons heeft gebracht, tegen elke obstructiepoging verdedigen wanneer wij niet mede schuldig willen worden
aan een staatsgreep der bureaucratie.
Hij toont vervolgens aan, welke groote moeielijkheden de sociaaldemocratie bij de volvoering van
deze taak heeft te verwachten in een tijd, nu het
imperialisme in Oostenrijk weder zoo machtig is, nu
de nationaliteitenstrijd heftiger en giftiger dan ooit
wordt, nu ten slotte alle tegenstanders der sociaaldemocratie, bevreesd door haar in 1906 en '07 gebleken geweldigen wasdom zich tegen haar aaneensluiten en den strijd tegen de arbeidersklasse over
de geheele linie met alle middelen voeren.
Maar gevaarlijker dan al de gevaren is de stemming
der hopeloosheid bij de massa's, nu het Parlement
weer in elkaar is gezakt. Deze te bestrijden is onze
gewichtigste taak, zegt Bauer en hij besluit:
Wij hebben tijden, die vol van deze stemming
waren, reeds vaak beleefd! Niet in rechte, lang-

zamerhand opstijgende lijn worstelt de arbeidersklasse zich omhoog. Altijd weer komen jaren van
langzame ontwikkeling, vaak van tegenslag. Maar
dan komt telkens weer het moment, dat met èèn
slag de massa's opwelt en ons met een geweldigen
ruk vooruit brengt. Zoo was het voor tweemaal
tien jaar, toen het eerste Meifeest plotseling tienduizenden tot nieuw leven gewekt heeft. Zoo was
het in 't jaar 1905, toen na lange, treurige jaren
de zegeberichten uit Rusland ons plotseling de kracht
gaven om met èèn aanloop de oude privilegiën ten
onder te brengen. Zoo zal het weer worden! Wij
hebben voor korten tijd, aanknoopend aan Kautsky's
De Weg naar de Macht, de vurige teekenen getoond,
die alom zichtbaar worden. De verscherping van
den klassestrijd in geheel West en" Middel Europa,
de toerustingen der imperialistische groote mogendheden, het ontwaken der naties in het Oosten, revolutionnaire bewegingen in verre deelen der aarde
al deze gebeurtenissen zullen ook voor ons beslissend
worden. Ook hier nadert de tijd der beslissingen:
of nu de staatsmacht als dwingende kracht den vrede
en de orde in den nationaliteitenstrijd zal willen tot
stand brengen of dat, wanneer deze gebeurtenis hen
bedreigt, de volkeren zelf eindelijk den moed en de
kracht zullen vinden, den staat om te bouwen, in
ieder geval gaan wij groote beslissende slagen,
groote omwentelingen tegemoet. Dan zal het oogenblik gekomen zijn, waarin ook de arbeidersklasse
met een geweldigen slag weer een groot stuk zal
kunnen veroveren van datgene, wat zij nu ontbeert.
Wanneer wij vertwijfelen aan de kleine taak van
den dag, dan geeft ons de gedachte aan de periode
der groote omwentelingen, die wij tegemoet gaan,
weer kracht en moed. Mogen degenen, die bezitten,
voor de naderende periode der revoluties sidderen:'
wij hebben niets te verliezen dan onze ketenen. De
gedachte aan de revolutie scheurt ons los uit de
onwaardige stemming, waarin ons de ineenstorting
van parlem-entaire illusies heeft gebracht.
En de
aan
versaagd
zooven
en
massa's, die
nog hopeloos
weer
met
den strijd vertwijfelden, verheffen zich
stralende oogen trots en vol hoop, wanneer het oude
woord weer weerklinkt: Nog zijn niet alle Maartdagen voorbij!
—
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Tot zoover Bauer, wiens woorden ook voor ons
land zoozeer van pas zijn.
Want waar zijn de parlementaire illusies, waaraan
helaas ook een belangrijk deel der Oostenrijksche
Sociaaldemocratie zich eenige jaren heeft overgegeven,
meer opgeblazen en-holler dan in ons landje. Ook
hier zal op den roes, die alles van den parlementairen strijd verwacht, maar die nog niet eens ontstaan is uit wezenlijke successen, zooals in Oostenrijk,
ontnuchtering, verslapping, onverschilligheid volgen,
waarvoor het Marxistisch inzicht behoeden kan.
v. R.

Een Woord over „Jeugdorganisatie.”
In Hel Volk van Vrijdag 27 Augustus j.l. schrijft Ph. Mechanicus
artikel over «Jeugdorganisatie» en meent het artikel dat ik
hierover in De Tribune schreef, te moeten bestrijden. Het artikel
van M. wemelt van onjuistheden, waarom ik de Redactie van
Het Volk dan ook vroeg een tegenartikel te mogen plaatsen, wat
mij werd geweigerd. Ik word in liet Volk aangevallen, maar in
dat zelfde blad mag ik mij niet verdedigen. Enfin, macht der
gewoonte. En nu ter zake.
M. begint dan met te zeggen, dat het voor een goed begrip van
zaken noodig is terug te gaan tot het ten vortgenjare te Amsterdam
gehouden congres van De Zaaier, alwaar het Partijbestuur der
S. D. A. P o. a. voorstelde, in De Zaaier een leeftijdsgrens van
20 jaar te bepalen.
Ik zou Mechanicus willen vragen, waarom hij niet nog verder
terug gaat dan een jaar, en waarom hij. niet de besprekingen
aanhaalt van het H. B. van De Zaaier en het P. B. der S. D. A. P.
waarvan op 2 congressen (dat is dus 3 jaar geleden, om niet nog
verder te gaan) toch rapporten zijn uitgebracht. Daar zwijgt M.
wijselijk over, omdat hieruit zou blijken, hoe de S. D. A. P. De
Zaaier tegenwerkt. Want. wanneer M dat zou hebben gedaan,
dan kad hij moeten mededeelen, dat het P. B. van igoö —Joo7
De Zaaier en haar orgaan itiel steun toezegde, maar dat het P. 11.
dat hierna kwam, een heel andere meening was toegedaan; dit
wilde n. 1 De Zaaier weg hebben, omdat de organisatie vanwege
haar zelfstandigheid volgens hun geen goede was: een jaar later
was De Zaaier wel weer goed, maar dan moest er een leeftijdsgrens
van 20 jaar worden vastgesteld, waarop men De Zaaier moest
verlaten. Dit voorstel kon door het congres van De Zaaier niet
worden aanvaard (er waren slechts 3 stemmen van 2 afd. voor het
voorstel, de rest was er tegen) o a. omdat het overgroote deel
Wanneer deze er dus
van de bestuurders boven de 20 jaar was.
uitgingen, zou de Bond uit elkaar gaan. Dat wist het P. B. en
wanneer zij dan nog zoon voorstel handhaaft, is het duidelijk
genoeg dat zij De Zaaier uit elkaar wilde hebben. Ondertusschen
kwamen er op verschillende beschrijvingsbrieven der S. D. A. P.
voorstellen omtrent De Zaaier voor, maar steeds gingen belangrijke
zaken voor (zegt M.); dat is dan weer een bewijs dat De Zaaier
voor de S. D. A. P. niet belangrijk was
Wanneer M. dus dit allemaal er bij had gezet, was hij eerlijker
geweest, en had hij het publiek beter ingelicht. Bovendien had
hij nog eerlijkheidshalve kunnen tnededeelen, dat het congres van
De Zaaier 2 voorstellen van de S. D. A. P. aanvaardde, n. I. om
tn het H. B. van De Zaaier 't lid van het P. B. toe te laten, en
een

afd. een delegatie van de a/d. der S. D. A. P. Waarom
deelde M. dit niet mede
Evenals Vliegen dit deed op het laatste Congres der S. D. A. P.,
gebraikt M. min eerlijke argumenten tegen De Zaaier.
Wil Mechanicus zoo vriendelijk zijn om mede te deelen, waar
en wanneer in De Zaaier onderwerpen zijn behandeld, die buiten
het terrein van De Zaaier en wel op het gebied der S. D. A. P.
behoorden?
Vliegen gebruikte hetzelfde argument en kon zijn gezegde niet
bewijzen, wat Mechanicus zelf bevestigde op een h. h. vergadering
van De Zaaier te Amsterdam. Diezelfde M. nu, komt toch weer
liet is M. toch wel bekend, dat op
met deze leugen aandragen
ons pas gehouden Congres een motie Zwolle verworpen werd,
waarin de afkeuring over Het Volk werd uitgesproken, over hare
houding tegenover De Zaaier, omdat het niet op den weg van ons
lag, moties van afkeuring over Het Volk uit te spreken. En omtrent
een motie Enschede, waarin over S. D. A.P. en S. D. P. werd gesproken, werd overgegaan tot de orde van den dag, omdat wij
daarover niet wilden spreken. Dat weet M. toch, maar heeft dat
natuurlijk' niet kunnen mededeelen, anders kwam het te veel aan
het licht.
//'
heb dan ook in mijn laatste jaarverslag deze leugens aan
de kaak gesteld, en het gehccle congres, op i stem na, keurde het
goed. Wel een bewijs dat men het er mee eens was,
M. beweert verder dat op het laatste congres van De Zaaier
niet gesproken is, of wij steun zouden aanvaarden van de S. D.
A.P. en S. D. P., maar wel de vraag of <le S. D. A. P. op de juiste
manier den klassenstrijd voert. Alweer een onwaarheid. Ik zal
dit bewijzen.
Schrijver uit Utrecht, die ongeveer de zelfde meening is toegedaan als M., was voorzitter op ons laatst congres, en verbood
elke spreker het woord te voeren, wanneer men over taktiek van
welke partij ook, sprak. Het kwam één- of tweemaal voor dat
iemand dit wel wilde doen, maar Schrijver nam hun dan (zeer
terecht en ook in opdracht van het H.B. het woord. Schrijver zou
dit kunnen bevestigen, en M. weet dat ook heel goed.
Wij gaan verder. Wij hebben op ons congres aangetoond dat
de S. D. A. P. de Zaaier heeft verwaarloosd, met als bewijzen wat ik
hierboven aanvoerde. Wanneer M. dat nu scheldpartijen noemt,
dan moet bij dat weten. Wanneer wij bewijzen wat wij zeggen, is
dat dan schelden?
M. vraagt verder wat De Zaaier gedurende zijn bestaan, heeft
gedaan. Wanneer M. dat wil, zou ik hem tal van namen kunnen
noemen van vooraanstaande strijders in de beweging (en M. weet
die ook heel goed, maar moet ze verzwijgen) die vroeger in De
Zaaier zijn geweest, en daar in ieder geval de beginselen van den
strijd der arbeidersbeweging hebben leeren kennen. Tal van namen
zou ik kunnen noemen, van arbeiders die beweerden blij te zijn
geweest dat zij in De Zaaier zijn en waren, daar zij (misschien)
anders nooit in de arbeidersbeweging waren gekomen. Beteekjerlt
dat voor de S D. A. P. en M. niets, voor mij wel.
M haalt voorts een citaat uit mijn stuk aan, waarin ik aantoonde,
dat De Zaaier door de S. D. A. P is verwaarloosd.
Indien dit dan niet waar is, verzoek ik M. eens aan te toonen,
wat het P. B. dan wel voor de Zaaier heeft gedaan. Ik kan vooruit
wel zeggen dat hij niets kan zeggen, omdat als ik als ex-secretaris
toch wel weet, wat er gezegd en gedaan is.
Of ik bewijzen kan dat de S. D. A. P. De Zaaier wil doen kelderen?
Zijn bovengenoemde feiten niet voldoende. En het stuk van Mechanicus zelf, bewijst dit niet men De Zaaier weg wil hebben.
M. vraagt verder, wat ik bedoelde met de bewering, dat het
P.B. nu genoodzaakt was, de jeugdorganisatie aan de orde te stellen
Wel dat is heel eenvoudig. Het P.B zag, dat het nu een beetje
te spaak liep. en dat zij de Zaaier lang genoeg voor den mal heeft
gehouden. Ziende, dat van verschillende kanten, de drang kwam
in De Zaaier, nu flink voor den dag komen, en steun te vragen,
in ' elke

?

i

niet alleen van de S. D. A. P. maar ook van hen, waarvan men
dat kon verwachten, zag de S. D. A. I. dat zij niet langer stil kon
zitten, maar dat zij ook wat moest gaan doen. De drang kon zij

niet tegenhouden.
En als het dan niet waar is, dat de S. D. A. I. De Zaaier wil
laten kelderen, dan moet zij dat toonen, door met De Zaaier in
verbinding te treden, en met haar een regeling te treffen. De Zaaier
heeft het hun al 3 jaar lang gevraagd, maar het P. B. wilde nooit een
goede regeling treffen. Het P. B. moest niet naar onze pijpen dansen,
maar zij wilde dat wij naar de hunne dansten, en dat konden
wij niet, omdat de omstandigheden het nu eenmaal niet toelieten.
Ik heb hier voldoende bewezen, wat ik beweerde, doch wanneer
het noodig zal blijken, zal ik de verslagen openbaar maken, van
de conferenties die het 11. B. van De Zaaier, en hel P. B der
S. D. A. P. hebben gehad, waaruit nog meer kan blijken.
Ik wil niet eindigen, voordat ik Mechanicus de volgende vraag
heb gesteld. Ik wilde hem vragen, waarom hij op het laatst gehouden Congres, van De Zaaier (nog geen 3 maanden geleden)
een candidatuur voor Hoofdbestuurslid heeft aangenomen, als hij
het toch niet eens is met De Zaaier? Of is hij van meening veranderd, omdat hij niet als Hoofdbestuurslid gekozen is?
Tot zoover het stuk van Mechanicus. Zonneklaar blijkt daar dus
uit dat hij met vele onjuistheden De Zaaier tracht te bestrijden;
wij zullen echter zorgen, dat het niemand zal lukken, haar te doen
verdwijnen, omdat het nu eenmaal een noodzakelijke organisatie is
gebleken. En ik vertrouw dat hiervoor flinke medewerking zal
worden verkregen.
*

*

*

Het woord is nu aan onze partij. Wij hopen dat het P. B. spoedig
de uitvoering van deze kwestie (de jeugdorganisatie) op het
tapijt zal komen, en dat het daarmede niet te lang wacht.
Wanneer de S. D. A. P. niet De Zaaier wil doen kelderen, dan
mag het H. B. verwachten, dat hiervan spoedig blijk wordt gegeven.
Het P. B. der S. D. P. zal echter ook spoedig handelend op
moeten treden. Enkele partijgenooten gaven zich reeds op als abonné
op het orgaan.
Maar dat is nog niet genoeg, er moeten meer komen: Wacht
dus niet langer maar treedt handelend op.
J. Polak Jr.
met

Kleine Berichten.
Het ongeluk, het luchtschip Zeppelin 111 op zijn reis
van en naar Berlijn overkomen, blijkt achterna te wijten
aan het bevel van Keizer Wilhelm II om op een bepaalde dag voor Z. M. in Berlijn te verschijnen. Zeppelin zelf had niet op de uitvoering hiervan met het
nog niet genoeg beproefde luchtschip gerekend, en had
dan ook de averij in dit geval vooruit gezien.
*

*
j.

Paus Pius X wekt opnieuw de Duitsche Katholieken
op tegen den Umsturz, dus tegen de Sociaaldemokratie

te strijden.
Onderwijl beval de Katholieke Spaansche
Regeering, óók al om de Revolutie tegen te gaan, alle
niet-Kerkelijke scholen in het opstandige Barcelona te
sluiten. Hoopt er soms nog iemand op een jong-Katho-

licisme

?!
*

*

De Duitsche Metaalbewerkersbond had in het kiisisjaar
ruim 360000 leden; de Metselaarsbond ruim 175000;
de Houtbewerkers bijna 150000; de Fabrieksarbeiders
ruim 136000; de Mijnwerkers ruim n 2000 en de Transportarbeiders bijna 9000 c. Door de krisis hadden de
metselaars + 17V2 duizend leden verloren; de Fabrieksarbeiders en de Houtbewerkers elk ruim 3000. Bij elkaar
verloren de 60 bij de General-Kommission (het Duitsche
N.V. V.) aangesloten vakbonden van hun ruim 1X65000
leden, door de krisis slechts ruim 33000 leden. In vorige
krisisjaren werd bijna 20 °/o, thans nog geen 2 % der
leden verloren, terwijl de liberale en chr. bonden van
1
3—3 / 2 <y 0 verloren. Het aantal vrouwelijke leden ging
bij de" socialistische vakbonden zelfs met 1514 vooruit.
De oplaag van de geheele Duitsche vakvereenigings-pers
bedroeg in 1908 bijna 2 millioen.

1908:

"Heden 4'Sept. is het juist een maand geleden dat fleZweedsche Algemeene Werkstaking uitbrak. Het 8-millioenen-krediet, dat de Banken aan de Groot-industrie
leenden, om dezen strijd tegen de arbeiders te kunnen
volhouden, is op. Nu het Landssekretariaat (de leiding
van de staking) dreigt, de honderdduizenden arbeiders op
te roepen om hun spaargelden van de spaarbanken te
halen, zijn Bank en Beurs niet van zins den grootindustrieelen een nieuw krediet toe te staan. De staking
staat nog even goed als in het begin, zoo niet beter.
De vakvereenigingen die 165000 leden hadden, zijn met
35000 leden toegenomen, thans dus 200000.

Van de Afdeelingen.
Utrecht. Zondagmorgen vergaderde de afd huishoudelijk.
Voor de wintercampagne werden verschillende platinen ter
tafel gebracht. O. a. werd besloten krachtig propaganda

maken voor de Tribune., zoodat ze, wat hoogst noodig
is, spoedig meerdere malen per week of met een geregeld
bijblad kan verschijnen. Hiervoor zal bij verschillende
personen huisbezoek worden gedaan en zal met de krant
gecolporteerd worden. In de arbeiderswijken zullen wijkvergaderingen worden gehouden op nader te bepalen
datum.
Cursusvergaderingen met ruime introductie zullen gedurende den winter gehouden worden.
Er heerschte een prettige, eendrachtige, eenswillende
geest en aan alles kon men merken, dat de leden bereid
waren alles in het werk te stellen om de socialistische
gedachte onder de arbeiders te brengen. De afd. Utrecht
te

zal dezen winter

toonen, dat ze de minderwaardigheid

(veroorzaakt door verschillende plaatselijke en persoonlijke omstandigheden) afgeschud heeft en dat ze spoedig
een der krachtigst werkende afdeelingen der S. D.P.
zal zijri.
Den Haag. De openbare vergadering over de revolutionnaire gebeurtenissen in Spanje en Zweden is goed
geslaagd. Voor een vrij goed bezet zaaltje bespraken
De Visser en van Ravesteyn de lessen, ook voor de
Hollandsche arbeiders te leeren uit den klassenstrijd in
Een collecte voor de Zweedsche
Spanje en Zweden.
op.
stakers bracht/ 3.20
De Haagsche afdeeling der S. D. A. P. laat niets van
zich hooren. Zij heeft vermoedelijk andere gewichtiger
zaken te behandelen, zoodat zij zich met dergelijke
kleinigheden niet kan ophouden.
—

Verantwoording 700 gulden lijst.
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Advertentiën
GEBOREN:

SYBOUT

zoon van

A. JAGER en
N. I. JAGER—v.

d.

PERK.

Afd. AMSTERDAM.
Donderdag 9 Sept, half negen precies, HUISHOUDELIJKE
VERGADERING in het Café Centraal, N. Prinsengracht 32
bij de Weesperstraat.

—

Hoogst belangrijke Agenda.
HET BESTUUR

Alle leden moeten aanwezig zijn.

