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indienen van een wetsontwerp al voldoende middel is
niet eens was met Mevr. Holst en onze Partij, nietdat doel ?
voor
tegenstaande zijn Marxist-schap. De tegenwoordige
Of
zal ze de comedie nog een poosje voortzetten en
redactie van het Weekblad echter is het volkomen
eerst bij de behandeling in de Kamer, óf zelf de vooreens met het advies van het P. B. En in de afdeenaamste bepalingen, die niet dwingend zijn voorgeschreven,
lingen en bizondere deelen van het land heerscht 't voorloopig
terugnemen, of zich daartoe laten brengen
lieflijkst opportunisme bij de samenwerking met door een kamermeerderheid. We vermoeden het laatste.
de liberalen. Hier steunt men ze zonder wederDe derde mogelijkheid, n.l. dat al de voorgestelde verdienst, daar onderhandelt men over een verdeeling beteringen wet zullen worden, daarvan zien we niet
van zetels ; op de eene plaats scheldt men de liberalen veel terecht komen, omdat de drang van de arbeiders
Van de Administratie.
uit, omdat de plaatselijke omstandigheden zoo de daartoe niet groot genoeg is, omdat de afgeloopen
De postquitanties voor het 4e kwartaal zijn verkans op een zeteltje grooter maken en geen half statenverkiezingen bewezen hebben, dat de christelijke
zonden. Men legge het geld (f 0.45) gereed.
uur sporens verder rept men niet van de zonden arbeiders nog steeds blindelings hun leiders volgen en
ontwakend klassebewustzijn nog bijna
der liberalen, doch valt alleen over de kerkelijken er bij hen van omdat
de invloed van de arbeiders op
is,
sprake
geen
„Beginselpolitiek"
heen. Zotter en ergerlijker schouwspel dan bv. de
gemis
regeering
bij
de
het
van algemeen kiesrecht nog
afdeeling Utrecht der Arbeiderspartij nu heeft geDe afdeeling Zutfen heeft o.i. door haar plaatsegering is en de bezittende klasse nog niet dooi een
lijk krakeel de groote lijnen onzer politiek uit het boden, die eerst bereid was tot een compromis met krachtige beweging voor het algemeen kiesrecht onder
oog verloren. Onderschrift Red. Volk onder een
de liberalen en een dag of zoo later maar weer op de arbeiders gedrongen wordt om door concessies den
ingezonden stuk van de afdeeling Zutfen der
haar besluit terugkwam, is in ons land althans nog kiesrechtstroom in te dammen.
S. D. A. P. ( Volk 28 Juni).
Noch een krachtig, klassebewust optreden van de nietniet vertoond.
De afdeeling Zutfen der Arbeiderspartij heeft nameWij zijn er echter van overtuigd, dat we binnen christelijke arbeiders, zich uitende in een krachtige kieslijk bij de herstemming voor de Provinciale Staten korten tijd nog weer een meer algemeen, minder rechtactie, noch een opkomende ontevredenheid onder
tegen het advies van het P. B. dier partij in besloten door plaatselijke en opportunistische omstandigheden de arbeiders uit eigen kringen, behoeft de regeering te
de linksche liberalen (Unie-liberalen en Vrijzinnige vertroebelde toepassing van de «groote lijn» zullen brengen tot daden op het gebied van de sociale wetdemocraten) niet te steunen om de eenvoudige reden, krijgen. Nu: des te beter voor de verheldering der geving en daarom zal ze het dan ook wel bij woorden
laten. De voorgestelde verbeteringen zijn de volgende:
dat de afdeeling deze heeren even weinig betrouwinzichten.
v. R.
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deren beneden twaalf jaar.
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parlementaire of andere berekeningen kunnen de
slimme
zeggend*, dat een vereeniging in haar program wel sociaal-democratie
ervan afbrengen, dat zij in elk biozonder
Beperking van arbeidsduur
Beperking van arbeidsduur
en in haar daden niet democratisch is, zooals de geval vraagt: hoe werkt het op het proletariaat. Versterkt
voor jeugdige personen van 12
voor jeugdige personen van 12
vrijz.-dem. vereeniging te Zutfen. Zij had zich niet het den proletarischen klassenstrijd, of niet? En dat alleen tot 16 jaar.
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laten verlokken door de schoone woorden dezer is voor haar het doorslag gevende. Al het andere is
en bedrog. Er kan voor het proletariaat geen
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democraten doch had gelet op hun daden. En deze leugen
democratisch belang zijn, dat niet te gelijkertijdzijn eigen voor vrouwen en jeugdige per- voor vrouwen en jeugdige perafwijking van het advies van het P. B. der Arbeibelang is.
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hebben verloren.
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van meening, dat het niet te pas komt, dat in een bespreking van vertegenwoordigers van
in September 1906 te Bern gehouden, omtrent de
staten
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voorgesteld, te overwegen en te onderzoeken. De heeren en jeugdige personen arbeiden, op verschillende onderEn de groote lijn der politiek, zooals de Arbeiderspartij die wil, is de versterking der antithese, willen blijkbaar tijd winnen, om door agitatie en door deelen verbeteren. En daarom zouden we willen dat dit
pressie op ministers en kamerleden de voor hen nadeelige ontwerp wet werd. 't Behoeft niet gezegd, dat we dan voortdoor Unie-liberalen en vrijzinnig-democraten te vergaan met het stellen van verdere eischen aan de bezittende
van de nieuwe wet te doen verdwijnen.
kiezen boven rechtsche vertegenwoordigers, al zijn bepalingen
Wat
doen
zal?
regeering
de
Er
omdat er van een ook maar eenigszins redelijke
klasse,
werkgeverskomen
van
de eerste even groote tegenstanders van alle demohoe meer bezwaren los tegen de nieuwe arbeidswet, ook met deze wijzigingen, nog geen sprake
zijde
langer
hoe
cratie enz.
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nauwere samenwerking met de linkerzijde, zoo in nu al in eens bakzeil halen, omdat ze meent, dat voor en zonder voldoende voorschriften en toezicht op den
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verleden jaar in precies dezelfde omstandigheden de christelijke partijen verbonden moeten blijven, het tevredenheid onzerzijds geen sprake zijn.
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Maar omdat we zelfs de kleinste verbetering met
graagte aannemen, zonder daarmee onze ontevredenheid
met het geheel te verliezen, daarom wenschten wij dit
ontwerp wet te zien worden. Daarvoor is echter noodig
een krachtige druk op de regeerende klasse, van het
klassebewuste, socialistische proletariaat, 't Is onze taak,
de Nederlandsche arbeiders tot zulk een actie te brengen.
De S. D.A. P. die nu ook weer bij de Statenverkiezingen
meehelpt tot de verkiezing van liberalen en burgerlijk
democraten, die wel spreken over het algemeen kiesrecht,
maar er niets voor doen, de S. D. A. P., die in Franeker
adviseert tot uitwisseling met liberalen bij de herstemming, waarvan niet eens vaststaat, dat ze zich voorstanders van algemeen kiesrecht noemen, de S. D. A. P. kan
dat niet meer. En al is onze partij thans nog klein en
al kunnen we thans nog niet zooveel doen als we zouden
willen, de tijd zal komen, dat onze partij zoo krachtig
en onze actie zoo groot zal zijn, dat wij de Nederlandsche arbeiders zullen kunnen opwekken tot een krachtige
strijd voor het algemeen kiesrecht, waardoor ze deregeerende klasse zal dwingen tot daden ook op het gebied
van de sociale wetgeving. Zoolang die actie er niet is, zal
Talma blijven talmen, zal het jolig ministerie de arbeiders blijven voor den gek houden, zal de invloed van
de werkgevers op de regeering groot blijven en zullen
de belangen van de arbeiders blijven verwaarloosd.
*) Deze bepaling is een nachtmerrie voor de Vereeniging van
Brei- en Tricot fabrikanten. Ze schrijven in een adres aan de 2e
Kamer: „Een ander bezwaar achten zij, dat nu, wanneer op het
vrije kwartier (tusschen 's morgens 7 en 's middags 12 en tusschen
's middags half 12 en 7) een tweede vrij kwartier moet volgen,
waarin niet gegeten en niet gewerkt wordt, de jeugdige personen,
veelal in grooten getale in de fabriek bijeen, tot stoeien en allerlei
spelletjes zullen overgaan, waarbij zonder twijfel de machines en
andere eigendommen der fabriek zullen worden beschadigd en
zeker ongelukken zullen voorvallen, althans de kans op ongelukken
aanzienlijk wordt vermeerderd" Zouden die fabrikanten, bij invoering van de wet, niet vragen om kosteloos politietoezicht van
staatswege of om dwangbuizen om die speelsche jongens en meisjes
kalm te houden? Het lezen van een kapittel door een rechtzinnig
predikant kon wellicht ook gunstig, n.l. slaapwekkend, werken.

De Klassemoraal.
Tot de moeielijkheden waarmee een kleine pas beginnende partij te kampen heeft, behoort ookdat zij haar
tegenstanders dikwijls niet op tijd kan antwoorden. Ons
blad verschijnt maar eenmaal per week, er moet gesproken worden, vergaderd, etc, de tijd isweken en maanden
verder en men heeft nog den aanval niet afgeslagen!
Zoo ligt er al lang op mijn tafel een brochure van
R. Kuyper, den hofmarxist.
De lezer zal zich herinneren dat ik, eerst in de 'Tribune,

later in brochures heb aangetoond dat er geen nbsolute

(altijd en overal geldige) voorschriften der zedelijkheid
zijn. Er liggen wel kiemen van sociale driften als zelfopoffering, trouw etc. in ons, maar hoe deze zich in ons
leven zullen uiten, dat hangt van de maatschappij waarin
wij leven af, vooral ook van de klasse waartoe wij behooren. Door den klassenstrijd ontstaat een klassemoraal,
die ons tot eerlijkheid, trouw, zelfopoffering tegenover
onze eigen klasse brengt, maar tot leugen, bedrog, doodslag tegenover de vijandige klassen.
Ik behoef dat niet nog weer eens breed uit te meten.
De lezer kan dat in mijn brochure vinden. Pro memorie
wil ik hier nog slechts dit aan mijn redeneeringen toevoegen, wat ik nog niet gezegd heb, dat behalve alle
volken, stammen etc. en hunne diverse klassen ook alle
menschen persoonlijk er nog hun eigen moraal op nahouden, die, evenals zij bij de klassen en volken op het
algemeene materieele productieproces steunt, zoo hier
gebaseerd is op het materieele bestaan van elk, op elk's
eerste werktuig, zijn lichaam. Naar mate het lichaam is
ingericht, heeft elk zijn eigen moraal. Hij moet die
wijzigen, plooien en schikken naar zijn klasse, zijn maatschappij, zijn volk, etc. maar dat neemt niet weg, dat
elk, omdat hij een ander lichaam heeft dan een ander,
zich op zijn eigen wijze naar de algemeene eischen schikt.
Maar dit kunnen wij nu voor het oogenblik daar laten
als een nieuwe te harde noot voor de half-zachte kiezen
der socialistische dominees, kamerleden etc.
Wij moeten nu bij de hoofdzaak blijven: geen algemeene eeuwige moraal, maar in den klassenstrijd klassemoraal die tot vijandschap tegenover den klassevijand,
tot vriendschap tegenover de klassegenooten voert.
Men kan zich zoo begrijpen, dat al die «socialisten»,
die alleen een beetje vakstrijd en een beetje parlementairen
strijd willen om kamerzetels en beter arbeidsvoorwaarden,
maar die er nooit aan denken dat de arbeidersklasse in
de allereerste plaats anders moet leeren denken, geestelijk
herboren moet worden, men kan het zich zoo begrijpen
en heeft het ook beleefd, hoe zij allen een dergelijk
precies zeggen van hoe het met de moraal eigenlijk staat,
moesten opnemen.
Wat, geen vaste moraal ? de eerlijkheid, de trouw niet
geldig tegen allen ? Maar als dat zoo open gezegd wordt,
dan kan het ons bij iedere verkiezing stemmen kosten
en in den vakstrijd zullen de patroons en de Christenen
het tegen ons gebruiken bij de domme massa. En omdat
het op de stemmen en de kleine onmiddellijke voordcelen aankomt, is die theorie onwaar en moet ze geloochend worden.
Zoo dacht de eene helft van de «leiders». De andere
helft begreep de kwestie zelf niet. De «massa» werd
door Het Volk onkundig gehouden, opgehitst, en, mede
om de moraal, naar Deventer gedreven om te stemmen.
Nu komt het natuurlijk niet in mij op om nog met

Het Volk te debatteeren, Het is nooit op de zaak zelf
ingegaan, heeft nooit onderzocht of het waar was wat ik
zei. Had het dit gedaan, dan zouden de lezers in de
kiesdistricten begrepen hebben, dat ik gelijk had, en dat
zou schade hebben gedaan, meent het blad, aan de
stemmen. Dan beter dom laten. En zoo werd er alleen
gevraagd of Marx ergens eens in zijn leven iets geschreven had tegen mijn opvatting. Natuurlijk niet of hij dan
soms ongelijk had,
neen, alleen of hij het geschreven had.
Had Marx het geschreven dan had hij ongelijk, zooals
ik vroeger al eens schreef.

—

Intusschen is de heer R. Kuyper met een weerlegging
van mijn redeneering gekomen, waarop het de moeite
waard is te antwoorden, omdat de weerlegging zelf zeer
geschikt en welkom bewijst, hoe alleen de historische
opvatting der moraal, zooals ik die gegeven had, de juiste is.
Kuyper heeft tegen mijn redeneering, dat het klassebelang de moraal bepaalt in den klassenstrijd en dat er
dan ook hier geen absoluute moraal is, dit gevonden :
De opkomende of bloeiende klasse handelt, haar belang volgende, per se (van zelf) moreel. *) Want zij handelt
in overstemming met het algemeen levensbelang der geheele maatschappij, waarvan zij in het tegenwoordige de
kracht en voor de toekomst de waarborg is.
Van de bloeiende of opkomende klassen hangt de
maatschappij af. Alles wat hen versterkt, versterkt de
maatschappij. Alle maatregelen die zij voor zich nemen,
zijn dus ook in het belang der maatschappij, èn, omdat
alles wat voor de geheele maatschappij goed is, in hoogste
instantie moreel is, zijn al die maatregelen dus ook moreel.
De hofmarxist, de marxist der revisionisten heeft er
blijkbaar weer eens tusschen gezeten.
Dat de zedelijkheid veranderlijk is, dat heeft hij gezien.
Maar dat elke klasse zedelijk en onzedelijk tegelijk is en
handelt, dat is I cm te bar. Dat gaat hem toch tegen zijn
burgerlijk-revisionistisch geweten. De absolute moraal voor
alle menschen en alle tijden kan hij niet redden. Maar
de opkomende of bloeiende klasse die is toch altijd
zedelijk, wat zij doet, is, zedelijk gesproken, altijd wel
gedaan. Zoo blijft dan toch zoo niet de, dan toch een
absolute moraal bestaan.
Een korte redeneering en enkele voorbeelden zullen
voldoende zijn om ook deze poging om de absolute
moraal gedeeltelijk te redden, ijdel is.
Ten eerste: wanneer begint een klasse op te komen
en wanneer houdt zij op te bloeien? Dat is onmogelijk
aan te wijzen niet alleen, maar bovendien komt een nieuwe
klasse gewoonlijk op, terwijl de andere nog in bloei is.
Toen de groot-industrie in Engeland opkwam, en
bloeide, kwam ook de arbeidersklasse op. Wie handelde
toen volgens Kuyper moreel? Beide? Maar zij handelen
tegen elkaar in! Wie kan hier dus zeggen: die eene
klasse handelde in het belang der geheele maatschappij,
en was dus objectief moreel ? Dat kan niemand.
Ten tweede: ook een ondergaande klasse houdt nog
langen tijd de maatschappij in stand, is een noodzakelijke
voorwaarde voor het bestaan eener maatschappij. Wij
zeggen:' de kapitalistische klasse gaat onder. Goed, toegegeven. Wil dat zeggen dat de maatschappij, de kapitalistische wereld nu reeds zonder de kapitalisten kan
bestaan? Neen, de arbeiders zijn nog te zwak. Ergo:
het bestaan der kapitalistenklasse is nog een levensbelang
der maatschappij en de kapitalisten handelen in het
levensbelang der maatschappij zich zoolang staande te
houden tot de arbeiders sterk genoeg zijn de socialistische
maatschappij te stichten. Dus ook de ondergaandeklasse
handelt dan volgens Kuyper moreel. En toch ontkent

hij dit.

Ten slotte: Kuyper matigt zich aan alleen aan de opkomende en bloeiende klasse het diploma van echte moraliteit
te geven. Maar wij hebben wel eens gehoord van klassen of
minderheden die opstonden om een eind te maken aan
de gruwelijkste uitzuiging en het giootste stoffelijk, zedelijk
en geestelijk verderf, dat die bloeiende klassen over haar
brachten. Kleine volken, arme boeren, arbeiders, slaven,
gladiatoren. De geschiedenis kent vele zulke opstanden.
Die klassen hadden in het geheel geen toekomst en geen
bloei. En toch heeft zeker elkeen wel eens gedacht dat
zij toch eigenlijk zedelijker waren in hun strijd dan hun
onderdrukkers. Thomas Müntzer beter dan de Duitsche
vorsten, de Joden beter dan de Romeinen, de gladiatoren
beter dan de slavenhouders, etc. etc. Mis! zegt Kuyper,
die vernietigden waren immoreel, want zij bloeiden niet
en zij hadden geen toekomst! De onderdrukkers, die
waren moreel!
Dit zijn enkele van de moeilijkheden waartoe men
komt als men Kuyper's redeneering volgt.
Maar zij worden alle opgelost als men erkent dat geen
enkele klasse in den klassestrijd absoluut moreel is, ook
maar niet in den zin van Kuyper, dat alle klassen hun
zedelijkheid bepalen naar hun belang.
Men ziet hieruit ook weder waartoe het half-Marxisme
komt.
H. G.
i) Zie de Marxistische verklaring der ideologieën door R. Kuypor,
uitgaaf Wakker, o.a. blz. 15, i~, 18, 20, 21.

In laatste instantie komt het op de persoonlijkheden deikapitalisten in 't geheel niet aan, maar op dekapitalische
productie, aan welker wetten zich de kapitalistenklasse
niet onttrekken kan. Daarom leidt elke poging, hot proletariaat met dekapitalistenklasse te verzoenen, zelfs wanneer
zo goed bedoeld is, slechts daartoe, het aan do kapitalistische
productie to onderwerpen.
Tegenover de wetten der kapitalistische productie stelt
het proletariaat zijn. klassenbelang. Elke poging, het
daarvan af te brengon, is bedrog of verraad.
PARYUS.

Een vraag.
In een polemiekje over staats-pensioen met „de Arbeid'"
had de „Vrije Socialist" geschreven:
„En ons dunkt dat de revolutionaire vakorganisatie langs andere
althans moet trachten dit te doen
wegen meer kon bereiken
terwijl anderen zich met zulk lamzalig gepeuter bezighouden."

...

„De Arbeid" antwoordt hierop o. m.:
Maatregelen die de onafhankelijkheid der arbeidersklasse bevorderen zijn geen lamzalig peuterwerk maar practische arbeid
waardoor de revolutie in de productiewijze krachtig wordt bevorderd. Dat hebben de leden van het N. A S ook ingezien
blijkens den uitslag van het referendum over deze kwestie."
Kolthek zal het wel met ons eens zijn, dat actie voor
staatspensioen „politieke actie" beteekent. Maar hoe is
het dan mogelijk, zouden wij hem willen vragen, dat gij
in dezelfde „Arbeid" in een onderschrift onder een bericht uit Hilversum, over de oprichting van een „vrije"

Bouwvakorganisatie schrijft:

„Er is nog ontzettend veel te doen om de arbeiders tot het
inzicht te brengen, dat, willen zij verbetering van positie, daarvoor
een organisatie noodig is, die de politiek buiten de deur houdt
en door economischen strijd zal komen tot verbetering van arbeidsvoorwaarden en voorbereiding van een nieuwe orde van zaken.
Daaraan dus medegewerkt ieder naar zijn krachten "

Terwijl dus het N.A.S. besloten heeft actie voor staatspensioen d. i. „politieke actie" te gaan voeren moeten
de leden „ieder naar hun krachten" eraan meewerken
om die actie buiten de deur van de organisatie te houden.
Ons dunkt dit eenigzins zonderling.
C. S

De debatten over de algemeene
werkstaking.
De discussies over de algemeene werkstaking en de
meeningsverschillen, die daarbij aan den dag kwamen,
tusschen partijgenooten, die anders altijd ten nauwste
overeenstemmen, hebben niet alleen een theoretische
beteekenis. Hierin komen tegelijkertijd de practische

moeielijkheden te voorschijn, die tegenover deze nieuwe
taktiek staan. Onder den invloed van het Russische
voorbeeld werd in 1905 door de Duitsche partij de algemeene werkstaking als mogelijk wapen erkend, zij het
dan ook slechts voor de verdediging. De verkiezingen
van 1907 verschoven het gevaar van een staatsgreep
tegen het Kiesrecht voor den Rijksdag naar de toekomst,
maar daartegenover trad het proletariaat in den strijd voor
het Pruisische kiesrecht krachtig aanvallend op. Telkens,
als deze strijd heftig oplaaide, eerst in 1908 en daarna
weer in het afgeloopen voorjaar, dook ook de gedachte
aan de algemeene werkstaking op. De overtuiging, dat
men hier met de oude taktiek het doel niet zou bereiken
en dat deze nieuwe strijdwijze eraan toegevoegd moest
worden, drong zich meer en. meer op. Maar het is op
enkele kleine gebeurtenissen na, er niet toe gekomen.
De nieuwe taktiek stuit op grooten tegenstand. Krachten
ervoor er. ertegen worstelen met elkaar. De theoretische
discussie is niet een woordenstrijd om de een of andere
absolute waarheid, maar de theoretische uiting van die
met elkaar worstelende krachten.
In de argumenten
van de eene zijde is de noodzakelijkheid der nieuwe
taktiek belichaamd, in die der andere zijde worden de
moeilijkheden in het licht gesteld, die de toepassing
ervan zou ontmoeten. Daarom leert men uit deze discussie
tegelijkertijd de werkelijke machten kennen, die op dit
tijdstip de taktiek der Duitsche Sociaal-Demokratie
bepalen.

Het voornaamste argument, dat werd aangevoerd tegen
de algemeene werkstaking, bestond in een verwijzen naar
de komende Rijksdagsverkiezingen. Vooral waren het
de leidende kringen in de partij, die niets voor een
politieke staking voelden, omdat ze deze, met het oog
op de komende verkiezingen, als overbodig en gevaarlijk
beschouwden. Hier toont zich de macht der parlementaire
overlevering in onze partij. De parlementaire strijd heeft
de partij groot gemaakt; door middel van het stembillet
hebben wij overwinning op overwinning behaald, daardoor geldt het parlementairisme voor ons beste en sterkste wapen. Wij zullen er, zonder twijfel, nog grootere
overwinningen mee behalen, waarom dus naar nieuwe
middelen gegrepen ? Deze beschouwingswijze beheerscht
onze pers; zij spreekt van vernietigende nederlagen,
die men den vijand heeft toegebracht, van zijn radeloosheid en angst voor nieuwe verliezen. Maar men moet
niet vergeten, dat dit alles slechts geldt binnen dé sfeer
van het parlementarisme, waarin het nog niet gaat om
het doel, dé proletarische heerschappij, maar slechts in
de eerste plaats om de middelen om tot het doel te
geraken, om eenige mandaten, om de organisatie der proletarische massa's,!om de ontmaskering der burgerlijke partijen
enderregeeringals organen derklasseheerschappij. Voordat
het tot een wezenlijke worsteling om de staatsmacht
kan komen, moet eerst de massa georganiseerd, tot
klassebewustzijn opgevoed zijn en het gezag der heerschende .klassen gebroken. Dit was de taak, die het
parlementarisme, in samenwerking met de vakbeweging, die het aanvulde, te verrichten had; van
deze taak heeft het zich op uitnemende wijze gekweten.
Geen andere strijdwijze kan tot op heden wijzen op zulke
resultaten, die niets minder beteekenen dan een geestelijke
omwenteling en bevrijding der talrijkste klasse van
menschen. Daarin ligt dan ook de oorzaak van de hooge
waarde, die men het parlementarisme toekent en zijn
rol op dit gebied is zeer zeker nog niet afgespeeld.

Maar desniettegenstaande dringt zich meer en meer
het bewustzijn door, dat dit alles, van revolutionair standpunt bezien, slechts voorbereidend werk is; voor het georganiseerde proletariaat blijft dan nog de taak, de heerschappij te veroveren en van die werkelijke overwinning
blijven wij, zelfs met de meest schitterende verkiezingsoverwinning, nog even ver verwijderd.
Het parlementarisme is een wapen, datmen door en door
kent en weet te gebruiken. Wij zijn vertrouwd met zijn
methoden tot in dekleinste bizonderheden. De geheele organisatievorm is aan het parlementairisme aangepast en elke
plotseling optredende noodzakelijkheid vindt het geheele
partijorganisme als een volmaakt werkende reuzenmachine
onmiddellijk gereed. Men weet nauwkeurig wat men in
elk afzonderlijk geval heeft te verwachten. Bij de algemeene werkstaking daarentegen bevindt men zich op een
geheel nieuw gebied, waar alles vreemd, onbekend en
onbeproefd is. Welke resultaten daarbij uit de beweging
zullen voortkomen, welke vormen de beweging zelve zal
aannemen, kan" men slechts, zoo ongeveer afgaande op
de ervaring in andere landen, gissen. Men vreest gevaren, die misschien denkbeeldig zijn en ziet andere, die
zich plotseling kunnen voordoen, over het hoofd. Hoe
licht kan men op dit onbekende terrein een verkeerde
stap doen, die ons tot den nederlaag of tot aanzienlijke
verliezen voert! Daarom is het zeer begrijpelijk, dat
men aarzelt voor de toepassing der nieuwe strijdwijze en
zich liever houdt aan de beproefde methoden. Bij de
theoretische discussie kwam in de eerste plaats voor den
dag het gebrek aan overeenstemming in de opvatting
over de algemeene werkstaking: hoe zal zij er in de
practijk uitzien ? Deze onzekerheid is de theoretische
uitdrukking van een tweede wezenlijke belemmering voor
de practische toepassing; de onbekendheid met de hanteering van hei nieuwe wapen. En hier ligt nog de belangrijkste taak voor de theoretische discussie en opheldering; hoe beter de massa, uit de praktijk van
anderen en uit de eigen omstandigheden de eerste vormen
van deze strijdwijze leert begrijpen, hoe zekerder en beslister zij haar ook zal toepassen, wanneer de tijd daarvoor zal zijn gekomen.
Maar niet alleen een geestelijke, ook een materieele
macht der traditie staat in den weg, De organisatievorm is in oveteenstemming met de oude strijdwijzen
en daarom ook voor de politieke en vakvereenigingsstrijd streng gescheiden. De kleinere sociaaldemocratische vereenigingen zijn als kiesvereenigingen opgericht, de groote vakorganisaties zijn ingericht op den
strijd voor loonsverhooging en tariefovereenkomsten, terwijl de algemeene werkstaking een massabeweging der
vakvereenigingen voor politieke doeleinden beteekent.
Elke organisatie beantwoordt in al haar organen aan
bepaalde eischen en om haar te kunnen gebruiken op
een ander arbeidsveld is een vervormingsproces noodig,
dat zich slechts langzaam en geleidelijk kan voltrekken.
De moeilijkheid, zich erin te denken, op welke wijze de
politieke en vakvereenigingsstrijd zich tot een eenheid
kunnen samenvoegen, vormde, zooals men weet, ook een
der argumenten in de debatten over de algemeene werkstaking.
In de massa komt de eenheid der beide organisatieen strijdvormen tot uitdrukking: zij voelt de, uit de
nieuwe toestand voortkomende noodzakelijkheden het
meest direct en zij is het, die zich door de macht der
traditie, het minst belemmerd voelt. De tegenwerkende
krachten liggen in de organisatievormen, die in overeenstemming zijn met de tot nu toe gevolgde kritiek, in het
volmaakte bureaucratische apparaat en in de personen
der leiders die het vertegenwoordigen. Bij deze personen, de partij- en vakvereenigingsbeambten, de parlementairen, de theoretici, heeft de tijdelijke noodzakelijkheid der practijk zich in bepaalde, stevig gemotiveerde
theoretische opvattingen en leerstellingen vastgelegd.
Deze hebben een veel taaier duurzaamheid dan de opvattingen der klassebewuste massa, volgen minder gemakkelijk de veranderingen in de verhoudingen, zijn
daardoor minder onderhevig aan den invloed van de
oogenblikkelijke omstandigheden, maar werken daarvoor
ook als remmende krachten in een tijd, waarin nieuwe
opvattingen en methoden zich baan moeten breken.
Daardoor moet dan het initiatief uitgaan van de massa;
zij moet zich vrijmaken van de oude opvatting; dat hun
leiders alles zullen doen op den rechten tijd; zij moeten
omgekeerd deze leiders voorwaarts stuwen in de nieuwe
banen.
Wij bevinden ons nu aan den aanvang van een der
belangrijkste omvormingen in de socialistische beweging.
De Duitsche partij staat vooraan in de internationale
beweging; hier staat het best toegeruste proletariaat
tegenover de sterkste klassestaat; hier zal de eerste beslissing moeten vallen in den reuzenstrijd tusschen kapitaal en arbeid, die zijn weerklank zal vinden in de
verste werelddeelen. Vele tientallen van jaren heeft
hel Duitsche proletariaat onder noeste arbeid en taaie
strijd het wapen der bevrijding, de klassebewuste
organisatie gesmeed; zijn taktiek heeft in hooge mate
het denken en de opvattingen der internationalesociaaldemocratie bepaald. Nu maakt het aanstalten, dit wapen
te gebruiken voor de daadwerkelijke verovering van de
macht. Daarvoor zijn nieuwe strijdwijzen noodig en
daarom moeten de oude, eerwaardige opvattingen plaats
maken voor nieuwe. Dat gaat langzaam; een logge
massa kan altijd maar langzaam van beweging veranderen ;
maar het gaat voorwaarts met onweerstaanbaar geweld.
Overal worstelen de socialistische arbeiders, om zich te bevrijden uit de macht van het overgenomene; in hun geest

strijden de oude waarheid en de nieuwe ervaringen om
zich te vereenigen tot een hooger inzicht. In de Duitsche sociaaldemocratie voltrekt zich gestadig een diepe
geestelijke omvorming, die een noodzakelijke voorwaarde

is tot het vervullen van haar groote historische taak.Van deze omvorming is het laatste debat over de algemeene werkstaking een der kenteekenen.
A. P.

’

60000 per jaar.

Verleden week heeft het Engelsche parlement het
salaris van den ex-sociaaldemocraat thans minister John
Burns gebracht van ’24000 op ’6OOOO per jaar. Krenterig is de Engelsche bourgeoisie dus niet in het beloonen
van 's mans verraad aan de arbeidersklasse, dat is nog
iets anders dan een handje van den een of anderen Koning!
We zouden haast wenschen dat de bourgeoisie hier en
elders ook zoo met de rijksdaalders ging rammelen, de
toekomstige Burnsen, Briand's, Millerand's, Ferri's zouden
dan allicht nog driester optreden dan thans. En onze
taak om de arbeiders voor die individuen te waarschuwen
zou gemakkelijker zijn!
Teekenend was alweer de houding van de «Arbeiderspartij». Slechts 8 van de heeren hadden den moed om
tegen te stemmen en niet één van hen, die daar toch
heeten te zitten als vertegenwoordigers van de arbeiders
klasse, greep de gelegenheid aan om Burns den hoon en
minachting van het proletariaat in het gezicht te slingeren I De «samenwerking» met de liberalen blijkt wel in
alle opzichten doodelijk te zijn geweest voor de «arbeiderspartij !»
C. S.

Een cultuurdocument.
Bij het Petersburgsche congres ter bestrijding van den
Handel in Vrouwen, bijeengeroepen door de Vereeniging tot
Bescherming van Vrouwen, dienden vrouwen wier bestaansmiddel de piostitutie is, het volgend verzoekschrift in.
„Wij hebben uit de dagbladen vernomen, dat 21 April
een nationaal-Russisch congres wordt geopend ter bestrijding van den handel in vrouwen, waar vragen zullen
worden behandeld, die samenhangen met ons rampzalig
leven. Het is daarom, dat wij ons tot deze hooge vergadering richten met de bede haar aandacht aan onzen
onmenschelijken toestand te wijden.
De meesten onzer vallen ten prooi aan prostitutie op
zeer jeugdigen leeftijd, wanneer zij nog volkomen gezond
zijn, door geenerlei geslachtsgeziekten, door geen syphilis,

die ergste der geslachtskrankheden, ergste zoo goed voor
ons als voor anderen, aangetast. Niettemin worden wij
allen binnen korten tijd door dat vloekwaardig lijden
aangegrepen. Dat is niet onze schuld; dat heeft daarin
zijn oorzaak, dat iedere man tot ons wordt toegelaten,
en de meesten onzer bezoekers syphilislijders zijn, welke
geneeskundig te onderzoeken het niemand invalt. Van
ons wordt een gezond lichaam geeischt; wij zijn verplicht
ons dagelijks aan een gezondheidskundig onderzoek te
onderwerpen. Voor de kleinste blauwe plek ons door
een stomp of klap van den kant onzer bezoekers toegebracht, worden wij tot het ziekenhuis veroordeeld. Waarom
vergt men niet een gelijk onderzoek voor onze bezoekers ?
Hun laat men straffeloos en ongehinderd toe, ons met
de vreeselijkste ziekte aan te steken en ons voor de
toekomst te maken tot ongelukkige verminkten, die verafschuwd worden door allen, van wie een ieder zich met
afgrijzen afwendt. Onze bezoekers zijn toch geen kinderen.
Zij behoorden te begrijpen, dat zij geen recht hebben,
besmettelijke ziekten als de syphilis over te brengen zelfs
niet op gevallen meisjes. Wij zijn evengoed menschen
als zij. Gezondheid is voor ons even onontbeerlijk als
voor hen. Onze oude dag is bovendien moeilijk genoeg.
Wij vragen niet dat het geëerde congres zich langer
met ons bezighoudt; wij vragen slechts dat het deze
vraag in overweging nemen zal, dat in het vervolg tot
gezonde meisjes geen kranke mannen zullen worden
toegelaten. Zij zijn toch niet beter dan wij, wanneer zij
eenzelfde ding doen als wij. Wij vragen daarom ootmoedig
dat aan onze bede door het congres aandacht zal worden
geschonken. Wellicht zijn er goede menschen, die onzen
toestand begrijpen. Onrecht is het, dat men alles van
één kant wil hebben, dat is van den onzen. Wij vragen
dringend, dat men zich aan ons allen, ongelukkigen als
wij zijn, zal laten gelegen liggen."

Nog eens: spiegelgevechten.
Toen wij de vorige maal een artikeltje schreven over
de door de Borromaeus-encycliek onder de Duitsche
protestanten en liberalen gewekte beweging, konden wij
nog terecht zeggen, dat er in ons landje van een dergelijke beweging geen sprake was.
Maar juist de zelfde week is daar verandering in gekomen en sinds eenige dagen regent het ingezonden
stukken, moties, besluiten enz. van Protestantsche zijde,
die eveneens van de heilige verontwaardiging dezer heeren
tegen het snoode en lasterende Rome getuigen, dat onze
groote «nationale» figuren heeft bespogen.
Plannen voor een groote protestmeeting schijnen te
bestaan en er is zelfs van liberale zijde een interpellatie
in de Tweede Kamer gehouden!
De N. R. Ct. heeft uit naam van de vrijheid van drukpers en van het woord onmiddellijk een straal koud
water gespoten over de hitte dezer anders zoo koele
papen en hun beduid, dat de Paus toch wel het recht
zal hebbén, de Protestantsche helden te verdoemen,

waar dit in duizenden schoolboekjes geschiedt op door
den Nederlandschen staat gesubsidieerde Roomsche
scholen en waar de Protestanten ook de vrijheid hebben
den Paus en de Roomschen uit te maken voor al wat
leelijk is.
Intusschen kan het een vermakelijk schouwspel worden
nu de dominees der N. Hervormde Kerk in vuur en
vlam raken en tegen Rome alsmede tegen de bondgenooten van Rome, hun geestverwanten, ja kerkgenooten
in vele gevallen, losbarsten! Ook hier te lande, zien
wij uit dit alles, zal een beetje ideologische plukhaarderij
dus nog nuttig blijkt te zijn voor 't zoetjes samenwerken
in de politiek.
Middelerwijl is aan den dag gekomen, waar de nu
«beroemde» encycliek eigenlijk voor diende. Zij is hoogstwaarschijnlijk een steun van 't hoogste gezag in de
Roomsch-Katholieke Kerk geweest voor een richting in
de Duitsche Centrumspartij, die al jaren in heftigen stijd
verkeert met -een andere richting in die Partij, welke
laatste het Centrum meer en meer een interconfessioneele
vertegenwoordiging van de maatschappelijke groepen,
waaruit het is samengesteld, zou willen maken, m.a. w.
een partij, die ook rekening houdt met de economische
belangen van de uitgebuite klassen, die het Centrum
vertegenwoordigt (arbeiders, aangestelden, ambtenaren enz.)
Het Vaticaan (Rome) veroordeelt die laatste richting,
welke voor een deel uit modernisten bestaat en steunt
de eerste, die het Centrum wil houden een uitsluitendkatholieke partij onder absoluut gezag van de bisschoppen
en de keik. En zoo is de beroemde encycliek dus zelf
niets anders dan een teeken van den klassenstrijd, die
door de reusachtig snelle economische ontwikkeling in
Duitschland en het opdringen der sociaaldemocratie, ook
den hechten band van het Duitsche Centrum meer en
meer doet splijten.

***

Een volkomen bevestiging van wat wij de vorige keer
en boven schreven omtrent het nut, dat deze ideologische
kattebelletjes opleveren voor de verschillende deelnemers,
wordt geleverd door de Nederlander, het hoofdorgaan der
Christelijk-historische Partij, de partij der Ned-Herv. Kerk
en der zatte renteniers.
Dit blad geeft in een lang artikel dit nut van den
strijd heel kalmpjes toe, terwijl het tevens verzekert, dat
er ondanks dezen strijd natuurlijk geen enkele reden is
voor de partij der Ned.-Herv. dominees om niet met
Rome in de politiek samen te werken.
Nog even iets over de interpellatie in deKamer. Deze
is een haast nog belachelijker vertooning geweest dan de
interpellaties in Duitsche parlementen. Maarfhet naarste
en onbenulligste was ongetwijfeld de houding van den
leider der Arbeiderspartij, Mr. Troelstra. Als men van
«sociaal democratisch» standpunt over een dergelijke zaak
niets meer weet te zeggen dan Mr. Troelstra, dan doet
v. R.
men toch werkelijk beter niets te zeggen.

Uit het Buitenland.
Frankrijk. Veertien dagen lang heeft in de Fransche
Kamer het debat geduurd over de algemeene politiek,
dat men daar pleegt te houden, wanneer er een nieuwe
Kamer is gekozen. Het is geopend met een aantal frissche
redevoeringen van socialistische afgevaardigden — het
waren drie nieuwe, waaronder een vakvereenigingsman
met syndicalistische neigingen, die aantoonde, hoe ontzettend slecht de arbeidswetgeving in Frankrijk is en hoe
slecht ze wordt toegepast — en het is geëindigd met een
rede van Briand en een motie van goedkeuring van zijn
regeeringsprogram, zooals hij die eischte. Briand heeft
met zijn reeds overbekende brutaliteit, die de burgerlijke
journalisten staatsmanskunst en wat al niet meer noemen,
nog eens gezegd, waar 't voor hem en de regeering der
renegaten op aan komt: i°. gelijkheid van alle bezitters
voor de wet en de regeering, d.w.z. deelneming van de
rechtsche en zuiver-liberale onvervalschte partijen der
bourgeoisie aan de regeering en niet meer een uitsluitende
de
dictatuur van de radicalen en ïadico-socialisten
laatste vergeleek hij bij hyena's of lijkenroovers, die na
't winnen van een slag op't slagveld de lijken berooven,
2°. strijd tegen het socialisme.
De „sociale" hervormingen zullen natuurlijk verwezen-

—
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lijkt moeten worden, zegt Briand, wat beteekent, dat,
Jaurès met smart moet erkennen, alle kans op
positieve resultaten in dit opzicht is verkeken:
zooals

Zoo is alle hervormingsactie verlamd: zoo kondigt zich een
uitgebreid sociaal conservatisme aan en de radicalen en radicosocialisten worden uitgenoodigd al wat er nog aan democratie in
hun program stak los te laten.

Daarentegen, wij zeiden het reeds, wordt de bouw van
een bijna geheel nieuwe vloot met kracht aangepakt: de
honderden millioenen daarvoor zijn natuurlijk te vinden
niettegenstaande de wet op de inkomstenbelasting als
inquisitoriaal, kwellend en onrechtvaardig (voor de bourgeois) door den Senaat zal worden verworpen of liever

onschadelijk gemaakt.
Belangrijker dan deze per slot van rekening van te
voren vaststaande afloop van dit eindeloos langdradige
redenaarstoernooi. zijn een paar incidenten, die gedurende
dien tijd in en buiten de Kamer zijn voorgevallen, omdat
ze zoo goed de onverhulde heerschappij der bourgeoisie
kenmerken, zooals die in Frankrijk bestaat.
Het eerste is een heftig tumult in de Kamer, ontstaan
bij de discussie over de geldigheid van een mandaat van
een afgevaardigde, een zekeren Dr. Monprofit. Deze man,
niet tot de radicale bende behoorende, had een radicale
partijgrootheid, een neef of zoon van den vroegeren

Dat het voorstel geen kans heeft, doet weinig af tot het feit,
minister-president Combes, beschuldigd hem een ridderdat
deze Arbeidersleider voorstelt de politieke macht der bezittende
geen
orde te hebben willen verkoopen, maar hij bracht
klassen
te vergrooten.
te
bewijzen mee, zooals hij zei om een gestorven man
*
sparen. De radicalen, vol verontwaardiging, dat deze
ln Italië heeft een der reformisten, leiders van de reformistische
man, niet tot de regeeringsbende behoorend, hun partij Vakvereenigingscentrale, lid van de Sociaaldemocratie, voorgesteld
durfde te beschuldigen van omkooperij en lintjeshandel, een Arbeiderspartij op te richten in den geest van de Engelsche,
verklaarden het mandaat ongeldig. En dat doet dezelfde ter vervanging van de Sociaaldemocratische partij.
En het hoofdorgaan van de sociaaldemocratie, de Avanti, bemeerderheid, die, zooals een socialistisch afgevaardigde
dit denkbeeld, dat de opheffing der partij beteekent, met
spreekt
is
dan
georganiseerde
een
Allard te recht zegt, niets
kalme sympathie!
onderlinge
in
ter
Italië)
misdadigers,
maffia (verbond van
Dit is het doel, waarnaar zij — de reformisten — streven!
verrijking, die sjachert in baantjes,' in decoraties enz.
dezelfde meerderheid, die pas enkele dagen vroeger afEen Ontslag.
gevaardigden, b.v. die van Martinique had toegelaten
bewezen.
waarvan de bedreiging, omkooperij enz. was
Meldden we in het vorige nummer van de « Tribune»
'T fraaist is, dat zelfs Jaurès hier durft te spreken van reeds, dat onze partijgenoot Nathans, Commies b/d
een „rechtvaardigen weerzin der republikeinsche meerHoll. IJz. Spoorw. M'J. te Rotterdam, als gevolg van
derheid."
Rechtvaardige weerzin is inderdaad een mooi woord zijn optreden voor de arbeidersbeweging, naar Salzvoor dieven, die een anderen dief, die hen beschuldigt bergen was overgeplaatst, thans moeten we medemaar geen bewijzen genoeg kan bijbrengen of te weinig deelen, dat de spoorweg-directie de brutaliteit heeft
gehad, hem, zonder eenige waarschuwing, met ingang
driest is, de deur uittrappen.
Het andere geval, dat wij bedoelen betreft de verantvan i Augustus a.s. te ontslaan, -zonder «eervol»
woordelijkheid van een schrikkelijk spoorwegongeluk bij op den ontslagbrief, en van elke uitkeering verstoken.
Parijs. Een sneltrein is daar op een stilstaanden passaAls onmiddellijke aanleiding werd vanwege de directie
gierstrein geloopen, omdat het materiaal van beide treinen een artikel aangegeven, dat door Nathans in 't Orniet op orde was; de sneltrein kon niet behoorlijk stopv. d. Ned. Ver. van Spoor- en Tramw.-persopen en de passagierstrein had een defecte locomotief. gaan
neel
werd
geschreven en wraarin hij zijn overplaatsing
Natuurlijk moest er ook hier een zondebok gevonden
toeschreef
aan
het wroeten van den «Bond van Orde."
bij
alle
worden. In de burgerlijke maatschappij is dat
niet
Het
instellingen
volgend nummer van de « Tribune» brengt
gelegenheden de gewoonte; waar de
kunnen
wentelt
men
worden,
deugen en niet verbeterd
meer bijzonderheden omtrent deze aanranding van
de schuld af op een persoon, liefst een proletariër. Zoo de vrijheid van drukpers.
werd dan ook de machinist van den sneltrein, die volkomen onschuldig was, gevangen gezet, niettegenstaande
Het Kapitaal en de Vakvereenigingen.
zijn wonden. Ergerlijk staaltje van klassejustitie en
IV.
typisch voor de burgerlijke maatschappij. Men zou dan
het
afgevaardigden
de
van
samenhang.
ook verwacht hebben, dat
Internationale
proletariaat die gelegenheid zouden hebben aangegrepen
De arbeiders waren de eersten, die de internationale
om een aanklacht tegen de burgerlijke inzichten over dit samenhang van hun strijden begrepen. Voor de vakvergeval in 't bijzonder in de Kamer te houden. Ongelukkig eenigingen gaat het om twee zaken: dat de buitenlandsche
schijnt dit, door welke omstandigheden dan ook, niet te arbeiders geen onderkruipers leveren en dat ze
zijn geschied. Maar nog te meer reden was er hier, geen werk in de plaats der stakers doen, dus
omdat het hier materiaal betrof van de vroegere Westerweigeren, opdrachten, die van de stakende bedrijven
spoorvveg, die tijdens de regeering Clémenceau voor een komen, uit te voeren. De solidariteit van het proletariaat
ongehoorde som door de Staat is overgenomen, waardoor heeft zich herhaalde malen in zulke gevallen treffend
700 millioen en meer aan de aandeelhouders te veel is geuit, doch 't is aan geen twijfel onderhevig, dat een
betaald. Die overneming gold toen nota bene voor een volkomen samenwerking de gelijkmaking der arbeidsder «groote» daden van het Kabinet en zelfs. Jaurès voorwaarden, in de eerste plaats van de loonen
achtte ze belangrijk. Lafargue schrijft nu:
en den arbeidstijd, in de concureerende landen tot basis
De staat kocht dien spoorweg tegen een buitensporigen prijs en
heeft. De Engelsche arbeiders hebben er belang bij, dat
Millerand, het factotum van de haaien der Compagnie, zwoer bij de loonen in Duitschland stijgen en omgekeerd. leder
zijn parlementaire eer, dat de Staat een best zaakje deed, ten einde vakverëenigingsresultaat in 't eene land vergemakkelijkt
aan de haaien een premie van 700 millioen te verschaffen. Toen
den vakstrijd in de andere landen. En hoe meer een
de koop gesloten was, ging hij 't beste zaïkje eens onderzoeken
der arbeidsvoorwaarden in de afzonderlijke
vereffening
en verklaarde na inspectie, dat de Compagnie ons een zoo defect
plaats heeft, des te meer worden de
landen
metterdaad
na
de
dat
ik
inventarionmiddellijk
overgegeven,
materiaal heeft
stakingen zelve internationaal.
Bijna alle=
satie de Kamer heb meenen te moeten inlichten.
De ondernemersbonden vertoonen uiterlijk nog niet
moet hersteld worden en daartoe is geld en tijd noodig, temeer,
daar de werkplaatsen der Compagnie in een niet minder ellendigen
dat internationale verkeer, zooals dat b.v. de vakvereenistaat verkeeren dan het materiaal. Hij schatte de som, daartoe
gingen op haar regelmatige internationale congressen doen
noodig, op 500 millioen.
zien, ofschoon ook zonder twijfel in 't geheim bij elke
De vreeselijke katastrofe van Vülepreux toont de juistheid van
groote staking zij zich mét elkaar verstaan of zelfs bezijn opmerking. Pers en parlement echter zwijgen, omdat de
contracten tusschen de ondernemersgroepen der
metaalfabrikanten, de industrieelen en hun helpers in de Kamer paalde
afzonderlijke
landen worden gesloten; vooral echter vorjubileeren: Dit nieuwe halve milliard, dat uitgegeven moet worden,
de
concentratie
weer
een
men
van het kapitaal en de internationais
goed zaakje.
De bestuurders der Wester-Compagnle speelden prachtig comedie,
liteit der geldmarkt een nauw internationaal maatschaptoen ze schreeuwden, dat ze den inkoop door den Staat tot geen
pelijk verband van de kapitalistenklasse, welks invloed
enkelen prijs wilden: ze hadden slechts één doel, den koopprijs boven de organisatorische aaneensluiting der arbeiderste verhoogen.
klasse staat. Er zijn industriekolossen, die hun vertakMen moest wel erg naief zijn om aan te nemen, dat de financiers
over verschillende landen, zelfs over werelddeelen
dien koop zouden hebben toegestaan, als die koop geen uitstekend kingen
uitstrekken.
In 't bijzonder hebben zich in deze richting de
zaakje geweest was, dat hen ontlastte, van een onderneming, die
onderscheiden. Er zijn handelsmonopoelectriciteitswerken
op 't punt stond failliet te gaan.
Vülepreux is een eerste waarschuwing voor de afgevaardigden, lies, die 't grootste deeLder wereld omvatten. Er zijn inter-
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die vóór den aankoop gestemd hebben, om de ongeldigverklaring
van het contract te eischen. De geleverde waar is niet volgens
de overeenkomst, en dus is de koop nietig. En verder moeten
zij de arrestatie eischen van die financiers-roovers, die het leven
van reizigers en spoorwegmannen in gevaar brengen."

Tot zoover Lafargue. Nog eens: waarom is er tot nog
toe niet een socialist onder de 75 geweest, die deze
dingen gezegd heeft ? Nuttiger werk kan- er in de Kamer
niet gedaan worden. Al het andere is vergeleken daarmee ijdel en nutteloos.
v. R.

Kleine berichten uit het Buitenland.
In Engeland hebben de liberalen en de conservatieven, wier vreeselijke „strijd om de macht" de wereld een jaar lang heeft doen
steunen nu kalmpies een verzoenings-conferentie gehouden. Deliberalgn zouden immers niet rusten en eer eerlijk sneven, voor ze den strijd
tegen het Hoogerhuis opgaven! Dit verzekerden ons hun radicale
persorganen en geloofden de arbeidersleiders en de internationale
reformisten. De Engelsche S. D. P. en de Marxisten op het vasteland alleen, doorzagen dit spiegelgevecht als alle andere De
Arbeiderspartij wordt nu natuurlijk door de groote leiders, Asquith,
Lloyd-George etc. als lucht behandeld. Wat haar verdiende loon is.
Deze zelfde heeren van de Arbeiderspartij zijn oprechte

Christenen, Methodisten van de bovenste plank. Op een congres,
dat deze puriteinsche en tegen alle beschaving en genot gekante

papen dezer dagen hielden, beroemden zij zich op hun zekerheid,
op weg te zijn naar 't Hemelsch Vaderland als dienaren van den
Christus, Kan men van zulke menschen verwachten, dat zij een
hemel op aarde, zooals Heine zei, voor de arbeiders nastreven ?

De heer Shackleton heeft dezer dagen zijn voorstel ingediend

om aan een aantal vrouwen van Engeland's bezittende klassen
(dames) het kiesrecht te verleenen.

nationale kartellen. Maar op een nog veel meer omvattenden grondslag vereenigt de wereldproductie de groote
geldinstituten, de bank consortiums, die hun kapitaal
in kapitalistische ondernemingen van alle landen steken,
en de beurs, waar de eigendomsbewijzen der gansche
wereld samenvloeien. Met dezen samenhang zullen de
vakvereenigingen in de verdere ontwikkeling van hun
strijd steeds meer rekening hebben te houden. Er zullen
tijden komen, dat de uitslag van een spoorwegstaking in
de Vereenigde Staten van Amerika van den stand der
beurs in Londen en Parijs zal afhangen, dat men bij een
staking in de Saksische of Thuringsche textiel-industrie
raet de Katoenspinnerijen in China niet minder rekening
zal hebben te houden, dan thans met de Engelsche productie van garens. .
Men zal er mede rekening hebben te houden, dat de
kapitalistengroepen een staking in het eene land zullen
beantwoorden met uitbreiding der productie in een ander
land. Hoe dat gaat, kan men reeds nu bij de verhooging
der invoerrechten zien: heele fabrieken worden van het
eene land naar het andere verplaatst. Evengoed zullen
de kapitalisten het mettertijd klaar spelen, de katoenen
waren, die zij in Oost-Azië leveren, bij een Europeesche
staking in de Chineesche katoenspinnerijen te doen fabriceeren.
Maar deze ontwikkeling, die de Amerikaansche spoorwegstaking van de Londensche en Berlijnsche beurs
afhankelijk maakt, maakt de koersen in Londen en Berlijn van de Amerikaansche staking afhankelijk. Hoe
nauwer de wereldsamenhang van't kapitaal, hoe gevoeliger
de wereldmarkt. Doordat het kapitaal zich tegen de
arbeidersklasse der afzonderlijke landen keert, biedt het
deze des te meer punten van aanval, om de wereldproductie
op haar grondvesten te doen trillen.

De middelen van verkoor en de massastakingen.
Het gevoeligste deel van de wereldmarkt is echter het
de spoorwegen en de berichtendienst, dus
verkeer
post en telegraaf. Een onderbreking van de werkzaamheid
der spoorwegen en de telegraafbureaux in een groote
industriestaat kan in bepaalde omstandigheden de wereldproductie verlammen. De waren hoopen zich op in de
fabrieken, de aanvoer van ruwe grondstoffen houdt op,
de productie stokt. In de
de steenkool ontbreekt
havenplaatsen hoopen zich reusachtige warenmassa's op.
Maar de booten van de groote vaart kunnen niet meer
bevracht worden, omdat de toevoer van het land ontbreekt.
De zakencorrespondentie wordt onderbroken, leveringsopdrachten, quitanties en uitbetalingsbewijzen liggen op
de post, zonder aan de adressanten besteld te kunnen
worden. Vervallen wissels hoopen zich op in de portefeuilles der banken. Tengevolge van het uitblijven der
betalingen en geldzendingen uit de respectieve landen
ontstaan verwikkelingen, betalings- en credietmoeilijkheden
ook op de buitenlandsche geldmarkten. Daarom en omdat
de warentoevoer uit het land, waardoor, wanneer het een
groote industriestaat is, niet slechts de wereldhandel,
maar ook de wereldproductie gevoed wordt, ontbreekt en
omdat het ook geen waren meer aanneemt, begint de
productie ook in het buitenland in enkele takken van
industrie spoedig te stokken. Daardoor wordt de uitwerking
der staking verscherpt, die dan op steeds verdere gebieden
haar invloed uitoefent.
De renzenstakingen en de staat.
Nog sterker is evenwel, zooals vanzelf spreekt, de uitwerking in 't land zelf. Gezwegen nog daarvan, dat zich in
de groote steden, wanneer de toevoer uitblijft, gemakkelijk
een zeer voelbaar gebrek aan voedingsmiddelen ontstaan
kan, bemerkt vooral de staat de uitwerking van een
onderbreking van den arbeid bij de verkeersmiddelen.
Het geheele beambtenapparaat en 't militaire apparaat
van den staat wordt daardoor uit zijn verband gebracht,
in snippers gescheurd, zonder verbinding, zonder
onderling verband, zonder centrale leiding. De
regeering functioneert niet meer; ze is als de schroef van
een schip, die door het aandringen der golven uit 't
zij, die 't schip zijn beweging
water geheven wordt
gaf, draait nu zonder iets uit te werken door de lucht.
Tegelijkertijd worden door de onderbreking der productie
alle lagen der bevolking losgewoeld; de regeering bevindt
zich te midden van een sociaal oproer, waartegenover
haar weerstandskracht door de desorganisatie van den
staat van dag tot dag afneemt.
Deze politieke uitwerking van een staking der verkeersmiddelen is zoo evident, dat de regeeringen zulke stakingen
met de grootste bezorgdheid togemoet zien. In de meeste
industriestaten worden de arbeiders en beambten der
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verkeersmiddelen onder uitzonderingswetten geplaatst,

niet slechts de staking, maar ook de organisatie zelf wordt
hen door draconische bepalingen verboden. Uit deze
angst, welke de regeeringen dokumenteeren, moeten de
spoorwegarbeiders en beambten van post en telegrafie
juist tot het begrip komen van de groote maatschappelijke
zoowel als politieke macht, die in hun handen ligt, wanneer
ze aaneengesloten leeren op te treden.
Een dergelijke uitwerking heeft ook een algemeene
mijnwerkersstaking, die aan de industrie en bijgevolg ook
aan de verkeersmiddelen de kolen onttrekt. Ten slotte
werkt elke staking met de uitbreiding van haar afmetingen
ook op de werkzaamheden van den staat in. De staat
lijdt bovendien direct als producent, als kapitalistisch
ondernemer en lijdt onder de koersdaling der beurs of
onder de verhooging van het disconto en denrentevoet.
Stakingen worden politieke handelingen. Do vakstrijd
wordt een politieke strijd.

Van het Partijbestuur.
De uitslag

van

het referendum is als volgt: Uitgebracht zijn 320

stemmen. Volstrekte meerderheid 161. Uitgebracht op Ceton 305;
Mensing 226; Joh. Visscher 42; S. de Wolff 62; Wijnkoop 288;
Gorter 286; Krijgsman 61; Mannoury 177; v. Ravesteijn 264;
Sterringen 82; Vader 62; Tj. de Visser 248 en Roosje Vos—Stel
57 stemmen. Alle aftredenden zijn dus herkozen.
Voorstel I werd aangenomen met 300 stemmen voor, 3 tegen
en 17 blanco; Voorstel II met 285 stemmen voor, 12 tegen en
23 blanco; Voorstel 111 met 309 stemmen voor. 2 tegen en 9
blanco; Voorstel IV met 30Q stemmen voor, I tegen en 19 blanco;
Voorstel V met 300 stemmen voor en 20 blanco.
M. 'Mensing.

Van de Afdeelingen.

—

Den Haag. De Partijgenooten, die over een fiets beschikken,
worden a. s. Zondagochtend (3 Juli) om half twaalf aan het
HüYGENsrLEiN verwacht, om gezamenlijk naar DELFT te rijden,
waar 's middags een geheelonthouders-meetingwordt gehouden. De
andere partijgenooten gaan zoo mogelijk per spoor of tram; want de
meeting moet overstroomd worden met onze Tribunes en brochures.

Rectificatie.

In het art. „Duys nagevolgd" stond vorige week na ,1905"
abusievelijk. „Al ware dit juist enz." Deze woorden tot „Pothuis
vergeet moeten wegvallen. In plaats daarvan behoorde er te staan
Aceoord", zoodat O. V. dus aceoord gaat met de bewering omtrent
Ceton en Wp. in zake de heiersstaking in 1905.
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