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De Kiesrechtstrijd.
Tam en taai gelijk alles in ons landje gaat de

Kiesrechtstrijd in Holland zijn gang. Hier een mee-
ting, daar een meeting, straks een groote meeting
te Amsterdam, en dan weer een volkspetitionnement,
waarvan men eigenlijk niet zeggen kan dat het een
teruggang voorstelt ten opzichte van de rest van de
beweging, omdat ook die rest bijna zonder uitzonde-
ring het oog houdt gevestigd op de zoogenaamde
»demokratie« van de vrijzinnigen, in plaats van
enkel te vertrouwen op dc eigen kracht der arbeiders-
klasse, en die dan te doen groeien.

Het werd in De Tribune reeds zoo vaak gezegd,
de Kiesrechtbeweging is eigenlijk en helaas geen
aktueel punt van de. politiek in ons land, al is het
ook de verdoemde plicht van arbeidersbeweging en
sociaaldemokratie, het dóór machtskoncentratie op
dit ééne punt tot de drngende zaak van de Hol-
landsche staatkunde te on aken. De bourgeoisie heeft
nu eenmaal geen haast met kiesrecht-uitbreiding,
waar alle klassen van groot- tot klein-bourgeoisie
door de laatste hervormingen op dit gebied met dit
machtsmiddel voorzien zijn. Des te meer dringt
allerwegen het kiesrecht voor mannen en vrouwen
zich op als eerste eisch voor de voorwaartsbeweging
der arbeiders op elk gebied.

Wat is dan wel aktueel, aan de orde van den
dag in onze staatkunde en in het publieke leven
voorzoover het de arbeidersklasse raakt? Aktueel
is de ontplooiing van de vakbeweging. Dat treft
op het oogenblik de arbeiders, voorzoover ze reeds
eenigszins door hun klassebeweging worden meege-
sleept. Ze vragen zich af, hoe wordt de vakbeweging
in het algemeen, en die in de verschillende bedrijven
in het bizonder, een macht, waarmede de patroons
eindelijk hebben te rekenen? Moet er »modern* of
»onafhankelijk«, onafhankelijk dan van de politiek,
worden georganiseerd? Het antwoord van elkeen,
die nu sinds jaren den tragen gang van de vak-
beweging te onzent aanschouwt, zal moeten luiden:
Er moet in de eerste plaats worden georganiseerd.
Dat wil zeggen : In de eerste plaats zullen van de
massa's, die nu nog afzijdig staan, duizenden eindelijk
en voor het eerst in de klassebeweging van het
proletariaat moeten worden getrokken. En hoe sleept
men de onverschillige massa's in de beweging? De
ervaring in alle landen en ten onzent heeft het be-
wezen, en de levenswetten van de maatschappij
toonen het aan: Niet voornamelijk, niet in de aller-
eerste plaats worden de massa's tot de beweging
gebracht door het vlijtige, rustige werken van de
ambtenaren der arbeidersbeweging, die zelf na lange
jaren van ervaring precies hebben geleerd hoe het
moet, maar door den grooten, feilen klassenstrijd
van het Socialisme tegen gansch het kapitaal worden
de massa's eerst de oogen geopend. Om de onver-
schilligen te doen beslissen : onafhankelijk of modern,
moeten ze eerst met ganscher hart in den strijd
staan. En in dien strijd komen ze eerst te staan
door de machtsstrijd te ontwikkelen van het prole-
tariaat tegen de bourgeoisie over de volle linie.
Slechts door den Kiesrechtstrijd wordt thans aller-
wegen die volle strijd nog ontwikkeld. In verband
met dezen politieken strijd werd de eerste arbeiders-
beweging in ons tand geboren. In verband met den
grooten Kiesrechtstrijd zal de arbeidersbeweging in
ons land herleven. Het antwoord op de vraag wordt

hierdoor metterdaad gegeven: Niet onafhankelijk
van, maar juist in het nauwste verband met de poli-
tiek van de Internationale Sociaaldemokratie zullen
ook de massa's eerst gaan inzien hoe naast de alge-
meene machtsstrijd tegen het kapitaal de bizondere
vakstrijd tegen de ondernemers welbewust en wel
georganiseerd zal moeten worden gevoerd. De poli-
tiek zal de schok moeten geven die ook de vakbe-
weging doet leven.

Die schok komt maar niet op bevel. Intusschen
dient men toch wel in te zien, waar hij vandaan kan
komen, en zich voorbereid te houden. Tweeërleikan
de aanleiding zijn tot een algemeene politieke klasse-
beweging, die ook in Nederland eindelijk sociaal-
demokratie en vakbeweging door denKiesrechtstrijd
doet herleven. Het is óf een^ ekonomische beweging,
die gelijk in 1903, van zoo grooten omvang of van
zulk ingrijpenden aard is, dat ze heel het land aan-
gaat, algemeen en politiek wordt, en klasse tegenover
klasse zet. Of het is, en dit is het waarschijnlijkst,
een schok in de opgaande revolutionaire beweging
in Europa, vooral in Pruisen-Duitschland, die ook
onze arbeiders eindelijk de oogen opent. Maar hoe
dit zij, schok alleen is niet voldoende, om de arbei-
ders van hun wakkere momenten ook te doen profi-
teeren, indien er niet, gelijk in Rusland vóór derevo-
lutie, klaar staat een kader van inzichtige Socialisten,
die onverzoenlijk het kapitaal bestrijden en niets
meer van de burgerlijke »demokraten« verwachten.
De geschiedenis toont immers aan, dat deze afgetakeld
zijn; terwijl de verscherping der tegenstellingen aan-
toont, waarom zij de scherpe vijanden in plaats
van de stille vrienden der arbeiders moeten wezen.
Indien dat kader er niet is, dan zal evenals in 1903,
de arbeidersklasse wel weer een oogenblik wakker
kunnen strijden, maar spoedig hopeloos verdeeld staan
in reformisten en anarchisten, die zonder de machtige
leiding van het strijdend Marxisme, elke beweging
ten slotte dooden en verzwakken, in stee van haar
tot blijvend machtsresultaat voor de arbeidersklasse
te voeren.

Voor liberalen en »demokraten« is het Alg. Kies-
recht een woord om de arbeiders mee aan de praat
te houden. Voor de Sociaaldemokratie moet het
zijn een daad, een betooging, een strijd om het
inzicht en de macht der arbeidersklasse tegen het
kapitaal te koncentreeren. Moge die macht ook
thans slechts klein kunnen zijn, ze zal groeien en
ze moet er wezen, om op de juiste momenten voor-
aan te staan en den weg te wijzen als de klassen-
strijd feller oplaait dan thans het geval is. De on-
verzoenlijke kiesrechtstrijd van de mannen en vrouwen
der arbeidersklasse tegen de bourgeoisie, zal elke
andere beweging in Nederland eerst de kracht geven,
om zich machtig en gevreesd tegen het kapitaal te
ontplooien. Wp.

Weesp.
Vader staat weer als kandidaat voor de Raad.

We wekken de partijgenooten op die steun te zen-
den, dat er in Weesp de noodige propaganda kan
worden gemaakt. Eenige kans is er ditmaal wel,
dat Vader erin komt. Maar vooral, het Socialisme
moet erin onder de arbeiders. Dus geld ge-
zonden voor de propaganda, liefst direkt en veel.
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Van Eenheid en van Strijd.
«Het komt toch», schrijft De Arbeid, het Weekbladvan

het N. A. S. in zijn nummer van 6 Augustus, «het komt,
ondanks alles»; de samenwerking nl. tusschen onafhanke-
lijken, christelijken en modernen in de vakbeweging. Nu
is de samenwerking ttrsschen de organisaties die er be-
staan, in den vakstrijd zeker een noodzakelijk ding, maar
toch is de door het N. A. S. bedoelde samenwerking
veeleer een idee om federatieve anarchisten warm te
maken, dan om hen te begeesteren die werkelijk wenschen
den scherpst en sterkst mogelijken strijd tegen de aldoor
scherper en sterker optredende kapitalisten. Want voor
dien strijd is niet noodig samenwerking der organisaties,
dat altijd nog maar een zwakke en omslachtige wijze
van organisatie is, maar éénheid. En waarom zou de
eenheid in de vakbeweging, niet hier zoo goed als bijv.
in Duitschland kunnen komen ? Ja, wij zijn zelfs van
meening, dat ze ondanks alles reeds op weg is.

Onder eenheid in de vakbeweging verstaan we n.l.
eenheid van de meer of min klassebewuste arbeiders.
We zonderen de christelijken van die eenheid uit.
De christelijken willen, zegt De Arbeid, de vakbeweging
«dienstbaar maken aan den strijd tegen het Socialisme,
voor de verzoening van kapitaal en arbeid.» Welnu, met
arbeiders, die de vakbeweging aldus verstaan, mag op
bepaalde oogenblikken een samengaan noodzakelijk zijn,
een duurzame samenwerking kan met hen niet gezocht
worden. Het Socialisme dient immers hun zoetelijke en
slaafsche inzichten uit de arbeidersklasse uit te roeien.

Maar waarom klassenstrijd strijdende arbeiders op den
duur in de vakbeweging de zwakkere federatieve vorm
van samenwerking in plaats van de hechtere vorm der
ééne organisatie zouden verkiezen? De Arbeid is niet in
staat dit den arbeiders duidelijk te maken. Vast staat
volgens De Arbeid, dat de moderne vakbeweging de
socialistische productiewijze, dus het Socialisme, wil.
Terecht iv.il zij daartoe«de Sociaaldemokratie behulpzaam
zijn bij het veroveren van de politieke macht.» De Arbeid
meent, dat daardoor het Socialisme «van bovenaf» zal
worden ingevoerd. Dit is waarschijnlijk nog een inge-
roeste spreekwijze bij de Redaktie van dat blad. Want
ze kan heel goed weten, dat de Sociaaldemokratie de
politieke macht om het Socialisme in te voeren slechts
kan veroveren door de massa, door de arbeiders zelven.
Als dus de Sociaaldemokratie, dat is de georganiseerde
arbeidersklasse, de macht heeftveroverd en het Socialisme
«invoert», dan geschiedt dit niet van bovenaf, door een
of andere boven de arbeiders staande macht, maar dooi-
de georganiseerde macht der arbeiders zelven.

Nu willen, alweervolgens De Arbeid, de onafhankelijken
«streven naar de socialiseering van den grond en arbeids-
middelen», dus ook naar het Socialisme. Dat de modernen,
die de socialistische productiewijze willen, meteen aan-
wijzen, hoe ze tot die produktiewijze komen, nl. door
het veroveren der politieke macht met behulp van de
Sociaaldemokratie, is o. i. wel zoo praktisch als dat de
onafhankelijken dat precieze middel, trouwens het eenige
om er te komen, niet aangeven.

Dat de onafhankelijken ons bij monde van De Arbeid
ook mededeelen, dat de vakbeweging «er zich op moet
voorbereiden in de toekomst een belangrijke rol te ver-
vullen bij de regeling van de produktie,» lijkt ons behalve
minder juist ook minder praktisch, omdat die toekomst
dat de arbeiders de produktie beheerschen, en daarzonder
kunnen ze haar slecht regelen, in elk geval er nog niet
is. En in de tweede plaats is het eerst noodige, de strijd
juist om de produktie-middelen, zoo alles beheerschend,
dat dit nu maar eens eerst uitgevochten dient te
worden tusschen de beide tegenover elkaar staande
klassen. Buitendien eischt het regelen van de productie
in de toekomst, als de arbeidersklasse eenmaal de pro-
duktie kan beheerschen, geheel andere kwaliteiten, dan
het strijden om de macht over de productiemiddelen.
Laten wij, zouden wij zeggen, bij de arbeidersklasse eerst
eens de hoedanigheders van strijden om de macht ont-
wikkelen. Voor de rest zal wel zorgen het geslacht dat
de macht heeft veroverd.

Maar als dan èn onafhankelijken èn modernen inden
grond hetzelfde willen, het kapitalisme omverwerpen èn
het socialisme ervoor in de plaats, dan moet De Arbeid
de arbeiders eens uitleggen, waarom in de vakbeweging
die arbeiders in aparte vereenigingen samen moeten
werken in plaats van in grootere en sterkere organisaties
één te zijn. Als men wezenlijk hetzelfde doel heeft, dan
kan men met elkaar over de verschillende en de beste
middelen om lot het doel te komen, beter in één organi-
satie beraadslagen. We willen toch niet veronderstellen
dat De Arbeid de arbeiders met opzet in verschillende
vereenigingen en daardoor zwak zou willen houden ?

Wp.

Opleving der Stakingsbeweging in Rusland.
Het lijforgaan van de Russische fabrikanten verkon-

digde voor kort, bij het overzicht der stakingsbeweging
der laatste jaren, met een triomfantelijk gebaar, dat het
den ondernemers gelukt was, «den strijdmoed der arbei-
ders bij de gewichtigste punten: de verhooging van het
arbeidsloon en de verkorting van den arbeidstijd te
breken.» De officiëele gegevens omtrent de stakings-
beweging der laatste jaren rechtvaardigen inderdaad het
triomfgeroep van het ondernemersblad. Zooals blijkt uit
het zooeven verschenen rapport van de fabrieks-inspek-
teurs over het jaar 1909, ging het aantal stakingen en
stakers naar beneden en bereikte in 1909 zijn laagste
punt. Het aantal ekonomische stakingen ging in 1909

in vergelijking met 1908 32 % terug, terwijl het aantal
stakende arbeiders 33 % daalde. Intusschen toont 1910een zoo buitengewone opleving van de stakings-beweging,
dat de genoegdoening van de ondernemersbladen én van
de regeerings-pers wel sterk zal bekoelen.

In het bijzonder in de Moskousche industriestreek, het
middenpunt van de Russische textiel-nijverheid, herleeft
de stakingsbeweging. Ondanks de ongunstige voorwaar-
den, weerden de arbeiders op vele plaatsen de aanvallen
van de ondernemers af en gingen zelfs in enkele gevallen
tot den aanval over.

Een kort overzicht van de stakingsbeweging in het Moskousche
Gouvernement toont dit duidelijk aan. In Januari staakten 450
textiel-bewerkers 2 dagen (alle arbeiders van één fabriek). In
Februari brak op dezelfde fabriek een gedeeltelijke staking uit, die
evenals de vorige door de arbeiders gewonnen werd. Tevens
staakten op een and»re textiel-fabriek 1077 arbeiders, waaronder
888 vrouwen gedurende 3 dagen. In dezelfde maand staakten
± 1000 arbeiders der Moskousche suikerraffinaderij om loonge-
schlllen. Hun eischen werden gedeeltelijk vervuld. Eveneens, dus
met gedeeltelijk goeden uitslag, eindigde nog een andere staking
op een textiel-fabriek, die in Maart uitbrak. De staking op een
machinefabriek eindigde door tusschenkomst van het stadsbestuur
met een nederlaag der arbeiders. + 500 personen hadden 16
dagen gestaakt en zelfs gepost. Maar het gevangen nemen van
23 arbeiders verijdelde een overwinning. Verder zijn nog de
volgende geslaagde stakingen te registreeren: in Maart op een
textiel-fabriek van 200 arbeiders; in Mei op een zijdefabriek (800
arbeiders) en op 6 steenfabrieken (1300 arbeiders); in Juli op een
textiel-fabriek, een kantfabrick, een verffabriek enz.

Wat vooral bij al deze stakingen op den voorgrond
moet worden gesteld is, dat de arbeiders, de vrouwen
niet uitgesloten, een bewonderenswaardige eensgezindheid
aan den dag legden. Teekenend is, dat de bij de slakingen
gestelde looneischen toch slechts ten deele werden inge-
willigd, hetgeen aan' de zwakte of het nog geheel ont-
breken van vakorganisatie te wijten is. In elk geval
toonen de looneischen dat de arbeiders de gunstige
konjunktuur in de industrie en de betere stand van de
arbeidsmarkt ten gevolge van de goede oogst weten te
waardeeren en zoo mogelijk tot den aanval overgaan.

De voor het Gouvernement Moskou geschetste herleving
van de stakingsbeweging vertoont zich ook in andere
industriegebieden van het land, in Litauen, Polen, Zuid-
Rusland enz. Uit de laatste courantenberichten kan bijv. het
volgende worden opgeteekend: '17 Juli staakte het ge-
zamenlijke personeel (1000 arbeiders) van de metaalfabriek
te Nishni-Dneprowsk in Zuid-Rusland. Na negen dagen
staking werden de looneischen der arbeiders volkomen
ingewilligd en alle reeds ontslagen arbeiders teruggeno-
men. Een dergelijke overwinning behaalden de arbeiders
in een der grootste fabrieken in Tomsk, waar de eischen
der arbeiders na 7 dagen staking werden ingewilligd.

In één woord, de vakstrijd leeft weer eenigszins op in
Rusland.

Twente.
De patroons hebben toegezegd, dat de arbeiders een

rechtvaardige behandeling werd verzekerd.
Aldus de formuleering, waarmede o.a. 7)e Vakbeweging,

het Orgaan van het N.V.V., het einde van den strijd
te Enschedee van de vereenigde organisaties met den
textielfabrikant Menko en de fabrikantenvereniging
bericht.

Als men nu nog weet, dat het hoogstwaarschijnlijk is,
dat de Van Heeksche fabrikanten-vereeniging in den grond
zijn medelid Menko niet zeer gunstig gezind is, niet
natuurlijk omdat ze de gerechte grieven der arbeiders
zoo verschrikkelijk zouden vinden, gelijk vele arbeiders
zich laten wijs maken, die de Van Heeks zelven niet
schijnen te kennen in hun geraffineerd uitbuitings-systeem,
maar om puur kommercieele en konkurrentie-redenen,
dan is het moeilijk de uitslag van den met groote so-
lidariteit gevoerden strijd als een overwinning der arbeiders
te beschouwen.

Men kan zeggen, de strijd zelve stelde een voor-
uitgang in het zelfbewustzijn en in de groeiende
kracht der Twentsche arbeiders voor. Dat zóó eensgezind
de strijd werd voorbereid en gestreden was men van de
Hollandsche arbeiders in het algemeen, en van de
Twentsche in het bizonder, in de laatste tijd niet gewend.
Niet alleen immers, dat eendrachtig de onafhankelijken
en de christelijken met de modernen in den strijd gingen,
maar zelfs de ongeorganiseerden gaven een voorbeeld
van solidariteit, en het is althans te hopen dat vele
honderden van de duizenden ongeorganiseerden thans
in de moderne vakbeweging zullen treden. Maar niet
zoozeer om het resultaat zelve, als wel om de oorzaak
waardoor het geringe resultaat verkregen is, mag men,
gelooven wij, tenzij men zichzelf, neen wat erger is de
arbeiders zelven bedriegen wil, in het konflikt-Menko
niet van een overwinning spreken.

Het geringe resultaat — met leege handen zijn de
arbeiders eigenlijk in de fabriek terug moeten gaan — is,
ondanks de groote solidariteit tusschen de massa's in
den strijd, vooral te wijten aan de volkomen onbetrouw-
baarheid der christelijke, en indien we Leeuwenburg
gelooven mogen, tevens aan die van de anarchistische
leiding bij de (laatste) onderhandelingen. Maar deze
zwakheid in de organisatie der textielbewerkers is het
juist, die als een nederlaag moet worden aangemerkt.
Ondanks alle schijn moet men erkennen, dat men een
overeenkomend geval heeft met 1903. Natuurlijk zijn
er tal van verschillen tusschen de groote, het land be-
ïnvloedende verkeersstaking van 1903, en de plaatselijke
textielstrijd van thans in Twente, maar er is deze èène

overeenkomst: Toen en nu werd er prachtig gestreden,
maar de overwinning kon niet behaald worden, door de
verdeeldheid der arbeiders onderling in anarchistische,
moderne en christelijke groepen. Wel weten we, dat
toen de christelijke arbeiders openlijk en verdekt de felste
tegenstanders waren der strijdende arbeiders. Maar het
is nu eenmaal de historische eigenaardigheid van de
christelijke textielbewerkers, dat hun verraad aan de zaak
van den strijd zich hult in den vorm van het loyaal
medestrijden — tot op een zeker moment. Dit heeft zich
reeds bij bijna allen strijd in Twente in deze eeuw her-
haald. En dat dit nu wederom in deze prachtig be-
gonnen strijd kon gebeuren, we mogen het niet anders
zien en zeggen: dit is de nederlaag van de Twentsche
arbeiders, wederom door het verraad derchristelijke leiders.

De les. van dezen strijd moet dan ook onverbiddelijk
wezen: de christelijke z.g.n. vakbeweging moet eruit ge-
gooid. Evenals in de bouwvakken, evenals in de tabaks-
industrie, men heeft het zoo vaak gezien en tenzij men
oppast zal men het nog al te vaak beleven, neemt ook
in de textiel-nijverheid de christelijke vakbeweging op
sluwe wijze een plaats in, die haar toestaat tegelijkertijd
mooi weer te spelen tegenover de arbeiders en leelijke
streken uit te halen tegen zekere patroons, maar inder-
daad de meest trouwe aanhang te zijn van het kapita-
lisme, door haar zwakhouden van het zelfbewustzijn der
arbeiders, door haar verraad juist op het beslissend moment.

Maar om de christelijke vakbeweging haar groote be-
teekenis te doen verliezen, moet de massa in beweging
worden gebracht voor den grooten socialistischen strijd
door de groote politieke middelen. Dan zal de onbe-
trouwbaarheid van de christelijke beweging voor den
strijd der arbeiders zonneklaar blijken. Doet men dit, dan
wordt ook terloops het anarchisme verzwakt. Blijft men
evenwel ook in Twente bij de groote woorden tegen de
christelijken, bij de felle bestrijding van de politiek on-
verschilligen, en bij het samengaan met de liberale poli-
tiek, dan zal ieder keer weer, ondanks mooiste strijd de
nederlaag plots voor den dag treden.

Onze leuze zij dus: Met den revolutionairen sociaal-
demokratischen kiesrechtstrijd ook het Twentsche prole-
tariaat aan de greep van christelijke deemoed en anarchis-
tische zoowel als revisionistische verwarring onttrokken.
Dan, maar ook alleen dan, zal ook de Twentsche vak-
beweging overwinningen kunnen behalen. Wp.

Kautsky over de Reformisten
In zijn jongste artikel over de Badenzers, waarinKautsky

Kolb, hun chef, een politieken ondeikruiper noemt, karak-
teriseert hij de politiek dezer heeren treffend als volgt:

De methode van Kolb is de methode van den slaaf, die zich in
de slavernij zoo gemakkelijk mogelijk tracht- in te richten, die het
opgeeft te werken voor opheffing der slavernij, die zich voor zijn
heer onontbeerlijk tracht te maken door het groote nut dal hij
hem verschaft. Zij is niet de methode van den strijder, die de
ketenen van zichzelf en zijn lotgenooten zoekt te breken. De
methode van Kolb is niet slechts niet sociaaldemocratisch, zij is
niet eens meer democratisch, zij is nationaal-liberaal.

Wanneer wij hier nog bijvoegen, dat dit algemeene
methode der reformisten is en dat de heeren refor-
mistische parlementariërs zich in het geheel niet
voelen als slaven maar ais heeren, verheven boven de
massa slaven, die zij vertegenwoordigen, dan hebben wij
deze politici gedefinieerd.

En over de blok-politiek zegt Kautsky:
De Badensche blokpolitiek leidt er toe, het proletarische blok

te verdeelen. Zij breekt de partijdicipline om recht te krijgen op
verloochening der beginselen van de partij door een politiek, die
niet eens oogenbliks-voordeelen behaalt, welke de moeite om van
te spreken waard zijn, en die de agitatorische kracht onzer partij
voor het winnen van nog ver van ons staande proletariërsmassa's
ten slotte geheel verlammen moet.

De blok-politiek, die het verbreken der partij-dicipline moet
verontschuldigen, is nog erger dan dit verbreken zelf.

Precies hetzelfde geldt ook weer van onze reformisten,
die door hun onzinnige politiek van tegemoetkoming aan
de liberalen sinds 1905 de antithese, de tegenstelling
tusschen de Nederlandsche arbeiders slechts hebben
versterkt.

Het Internationale Congres
te Kopenhagen.

Een goede twintig jaren pas is het geleden, dat de
toen nog levende grootmeester der Europeesche sociaal-
democratie Friedrich Engels de woorden schreef:

De hoofdzaak (hierbij) is — en dat was voor mij de reden om
mij zoo in te spannen — dat het weer de oude scheur door de
Internationale is, die hier aan den dag. treedt, de oude strijd van

(het Internationale Congres van) den Haag. De tegenstanders zijn
dezelfden, behalve alleen dat de anarchistische vlag door de
possibilistische vervangen is: verkoop van het beginsel aan de
bourgeoisie tegen concessies in 't klein en voornamelijk tegen goed
betaalde postjes voor de leiders (wethouder, arbeidsbeurs enz.).

Friedrich Engels schreef dit in een brief aan zijn ver-
trouwden vriend Sorge en wel in Juni 1889, toen men
in de Europeesche socialistische en arbeidersbeweging
bezig was,zich toe te rusten voor het eerste Internatio-
nale Congres, dat sinds de uiteenspatting der oude Inter-
nationale zou plaats vinden.

De zoogenaamde possibilistische elementen inFrankrijk,
onder leiding van Brousse e.a., dwz. zoogenaamde socia-
listen, die, toen de arbeidersbeweging in Frankrijk zich
eenigermate begon te herstellen van de vreeselijke ader-
lating tijdens de Commune, tegenover de Marxisten als
Guesde en Lafargue door een politiek van tegemoetkoming



aan de bourgeoisie, een taktiek van het «mogelijke» (pos-
sible) invloed en baantjes trachten te verwerven, waren
druk bezig met de organisatie van een Internationaal
Congres, dat te Parijs zou bijeenkomen. Engels en de
Marxisten — wier invloed toen in Duitschland vooral
reeds groot was — spanden zich geweldig in om dit
possibilistische plan te doen mislukken. Engels was van
de noodzakelijkheid eener nieuwe periode van inter-
nationale bijeenkomsten der arbeidersbeweging niet al
te zeer overtuigd. Maar, zooals uit de brieven van
Engels verder blijkt, wilde deze, wanneer er dan toch
absoluut een congres moest zijn, den Marxistischen in-
vloed op dat congres zien overwegen en niet een zoo
zonderling en verward allegaartje als het congres, door
de"Fransche possibilisten georganiseerd,geworden zou zijn.

Practisch had het nu van de Duitschers afgehangen,
hoe de zaak zou loopen. Immers de Duitsche Partij had
door haar overwinningen op de Duitsche regeering, de
regeering van Bismarck — in 1887 verhoogde zij haar
stemmenaantal van 550.000 in 1884 tot 763.000 -7- een
zoo groot aanzien verworven in de nieuwe feitelijk reeds
bestaande Internationale, dat dat congres zou slagen,
waaraan zij haar medewerking verleende. En Engels had
dé grootste moeite gehad om de Duitschers, die op den
partijdag van St. Gallen in 1887 besloten hadden een
Internationaal Congres bijeen te roepen, aan 't verstand
te brengen, waarom het eigenlijk ging. Zooals hij aan
Sorge schreef: Van de naïveteit der Duitschers heb je
geen begrip. Het heeft mij een oneindige moeite gekost,
om zelfs Bebel duidelijk te maken, waarom het eigenlijk
gaat, ofschoon de possibilisten het goed weten en het
dagelijks proclameeren.

Dank zij Engels' inspanning overtrof het in Juli bijeen-
komende «Marxistische» Internationale Congres, d. w. z.
waar de Marxisten evenzeer de leiding hadden als dit
in de oude Internationale 't geval was geweest, dan ook
in beteekenis verreweg het possibilistische, en toen nu
ook nog de verzoeningsblaas was gebarsten, zooals Engels
zich uitdrukt, die door een aantal gedelegeerden op het
Marxistische Congres was volgeblazen, dwz. de pogingen
om tot eiken prijs de beide te Parijs dagende congressen
te doen samensmelten, kon hij zich verheugen over het
feit, dat, dank zij de ontwikkeling der arbeidersbeweging
in het jaar 1889, toch niet meer mogelijk bleek, wat nog
in 1873 en '74 gebeurd was, dat namelijk door zekere
intriganten, de kracht en eenheid der arbeidersbeweging
werd gebroken, een werk, dat Bakoenine na 1870, dat
de possibilisten in 18S8 en volgende jaren beproefden.

Wij zijn nu twintig jaar verder. Maar wanneer wij den
toestand van de Internationale nu vergelijken met die
van 1889, dan treft ons bij alleverschil grooteovereenkomst.

De Internationale heeft zich sinds hef congres van
Parijs reusachtig ontwikkeld, niet alleen in de breedte
maar ook in de diepte, niet alleen in de kwantiteit maar
ook in de qualiteit. Niet alleen is haar uitbreiding en
aanhang geweldig veel grooter geworden in de landen,
waar zij toen reeds post had gevat, zoowel als in andere
— men denke slechts even aan Rusland, — maar ook
de socialistische scholing, de innerlijke kracht m. a. w
der Internationale is ongetwijfeld toegenomen, nietbij de
massa's nog, maar zeker bij de kern. De duitsche partij,
die nu 720.000 leden telt, terwijl zij toen misschien nog
niet 't twintigste deel van dat aantal bezat, doet nu ook
veel meer voor de socialistische scholing dier leden dan
tijdens de socialistenwet mogelijk was en is in staat alle
aangelegenheden te bespreken met een grondigheid en
een breedheid, die toen nog niet gekend was. En 't
zelfde geldt wel voor de andere leden der Internationale.
Doch daar staat tegenover, dat de langdurige vredestoe-
stand van Europa en de onafgebroken, niet doorrevolu-
tionnaire schokken in de groote landen van het Westen
en het Midden van ons werelddeel gestoorde ontwikkeling
van het kapitalisme een nieuw gevaar in de Internationale
heeft doen oprijzen, dat des te zorgwekkender is, omdat
zij nu beter georganiseerd en samengesloten is.

Wij meenen natuurlijk het reformisme.
Vóór 1889 en nog eenige jaren nadien bedreigden

niet alleen de possibilistische elementen, maar ook de
anarchistische, afkeerig van den politieken strijd, nog de
eenheid, geslotenheid en een doelmatige strijdwijze der
internationale arbeidersbeweging. De anarchisten zijn op
het congres van Londen in 1896 voorgoed buitengesloten.
Indien eenige jaren daarna het reformisme, dat door de
verkiezingen van 1893 in Frankrijk vooral daar sterk was
geworden, niet het socialisme in denrug had aangevallen,
zou de anti-politieke arbeidersbeweging waarschijnlijk na
1896 wel zonder beteekenis zijn geworden. Nu hebben
wij het tegenovergestelde gezien: onder rechtstreekschen
invloed van het reformisme is in de jaren 1899 en vol-
gende het syndicalisme, eerst in Frankrijk, daarna in
Italië, nu weer in ons- land en Hongarije als een sterke
beweging opgekomen. Het reformisme, dat evenals het
possibilisme neerdraait op een verkoopen van de arbei-
dersbeweging ter wille van persoonlijke voordeeltjes aan
de leiders (parlementszetels en ministerposten zelfs), is
sinds het tweede congres van Parijs (1900), de kwestie,
die inderdaad alle congressen der nieuwe Internationale
bezighoudt en verdeelt. In 1900 was het nog nieuw en
verrassend en is het niet in zijn geheelen omvang ter
sprake gekomen. In Amsterdam beheerschte het heel
de debatten. De Russische Revolutie kwam en bracht
een nieuwe frissche strooming in de Europeesche arbei-
dersbeweging. " Vrijer voelden zich - alle revolutionnaire
elementen; de politieke barometer scheen in heelEuropa
onweer aan te duiden. Onder dien invloed nog en onder
den invloed van het steeds dreigender en noodlottiger

optreden van het imperialisme der groote mogendheden,
dat zelf een gevolg was van een nieuwe ontwikkelingsfase
in het internationale kapitalisme, het imperialisme, dat
de parlementaire actie tot machteloosheidveroordeelt, de
sociale wetgeving verlamt, de volkeren steeds zwaarder
neerdrukt onder stijgende lasten, kwam het congres van
Stuttgart (1907) bijeen. Het Marxisme vierde er op elk
gebied zegepralen, vooral op dat, waar de meeningen 't
felste tegen elkaar botsten, omdat het 't meest actueel
en 't alles beheerschende was, dat der koloniale politiek.
Maar die overwinning was te danken niet zoozeer aan
de afdeelingen der Internationale van West- en Midden-
Europa als wel aan die van de naties, welke.door de
Russische Revolutie voorgoed tot de meest voorwaarts-
strevenden in de beweging tegen het kapitalisme waren
geworden. En, zooals ook b.v. Mevr.Roland Holst in haar
overzicht van het Internationale Congres in Stuttgart
constateerde, bleek, dat de Duitsche Partij niet meer die
mate van revolutionnair élan en inzicht vertoonde, niet
meer zoo in alle opzichten aan de spits der Internationale
marcheerde, als zij dat aan haar tradities en haar ge-
weldige kracht verplicht was.

Sinds 1907 nu is debeweging weer onafgebrokenvoort-
geschreden, maar is, wil het ons toeschijnen, i evens de
internationale positie van het reformisme sterker geworden.
De directe werkingen der Russische Revolutie zijn ver-
flauwd, althans voor oppervlakkige waarnemers; de inter-
nationale toestand is, al weer schijnbaar, minder gespannen
geworden. Aan den anderen kant heeft de steeds toe-
nemende verscherping van den klassenstrijd ook op het
gebied der parlementaire actie aan een aantal afdeelingen
van de Internationale nieuwe overwinningen gebracht, maar
overwinningen, die niet in de eerste plaats door de re-
formisten worden' gezien als gevolgen van den steeds
heftiger klassenstrijd, van den steeds grooter druk, dien
het kapitalisme op de arbeidersmassa's uitoefent, doch
als hoopvolle teekenen, dat men door een politiek van
tegemoetkoming aan de bourgeoisie wel eenige voordeeltjes
zal kunnen bemachtigen, als aansporingen dus voor een
blok-taktiek, d.w.ï. voor bewust verraad aan de arbeiders-
klasse. Men denke aan België, aan Frankrijk, aan Italië,
aan N oorwegen en Zweden, aan Denemarken, aan Engeland,
en nu ook aan Duitschland. Wat de Duitsche partij
betreft, gelukkig heeft een nieuwe voorwaartsche beweging
van het reformisme haar pas weer het gevaar er van
onder de oogen gebracht, maar aan den anderen kant
is 't gemis aan élan en moed om de konsekwenties te
trekken van den politieken toestand van het Rijk op 't
oogenblik bij velen van haar leidende kringen zeker niet
minder dan in 1907.

Onze lezers hebben wel geen overzicht noodigvan de
vele vormen, waarin het reformisme en opportunisme,
allerlei vormen en voorwendsels aannemend, zich op 't
oogenblik in de verschillende landen voordoet. Wij
hebben, voor zoover onze beperkte ruimte dat gedoogt,
daarvan genoeg voorbeelden gegeven. Hoezeer de refor-
mistische elementen in de verschillende landen, van de
Engelsche liberale koningsaanbidders, die deel uitmaken
van de Arbeiderspartij, tot de «roode» nationalisten als
Daszynski in Oostenrijk, onderling ook in allerleiopzichten
mogen verschillen, practisch en theoretisch, in èèn ding zijn
zij eensgezind, namelijk in hun bestrijdingvan het Marxis-
tische dogmatisme, d.w.z. hel vasthouden aan de leer
van den proletarischen klassenstrijd en de scherper wor-
dende tegenstelling tot de heerschende klassen. In Stutt-
gart bleek de eensgezindheid der reformisten, zooals zij op
de Duitsche congressen der laatste jaren is gebleken. Daar-
tegenover hebben o.i. de Marxisten in de Internationale
eveneens een duidelijk aangewezen verplichting. Onder
hen is de eensgezindheid veel minder groot. Juist omdat
het Marxisme geen dogma is, maar een wetenschappelijke
leer, die voortdurend rekening houdt met de wijzigingen
in de maatschappij, omdat het niet een politiek voert
van het oogenblik, slechts gericht op schijnbare voor-
deeltjes, en die steeds weer rekent op medewerkingvan
andere klassen of partijen, juist daarom heerscht er onder
de Marxisten vaak meeningsverschil over de taktiek, die
in een bepaalde situatie de meest gewenschte is. Getuige
de strijd, die op 't oogenblik gevoerd wordt tusschen de
Duitsche Marxisten. Maar in èèn opzicht kunnen en
moeten o.i. alle Marxisten samengaan, d.i. in een terug-
wijzen van verdere machtsuitbreiding van het reformisme.
Al te zeer heeft dit in de laatste jaren weer het hoofd
opgestoken, al te zeer is het door toegeeflijkheid van
Marxistische zijde in zijn driestheid gestijfd.

Wanneer de Marxisten volgens die gemeenschappelijke
gedragslijn handelen, dan zal het congres van Kopen-
hagen een even nuttig werk doen als dat te Stuttgart.
Verzuimen de Marxisten dit, dan dragen zij, met debeste
bedoelingen wellicht, doch juist door deze zwakheid bij
tot een scherper worden der tegenstellingen in de Inter-
nationale, tot het nader komen van een mogelijke split-
singv Er is slechts éénr middel om de arbeiders, die
onder reformistischen invloed staan, op den duur in de
socialistische beweging te betrekken of te behouden, en
dat is dat men den reformistischen leiders'en theoretiekers
aan 't verstand brengt, dat zij in de Internationale slechts
geduld kunnen worden mits zij er een ondergeschikte
rol vervullen. En dit kan en moet. hun o. a. duidelijk
gemaakt worden doordien de Internationale overal, waar
men beproefd heeft het Marxisme te smoren, de be-
drijvers van deze daden een halt toeroept. Zoo in óns
land, zoo in Hongarije.

v. R.

Het debat over de bouwvakstaking.
Slot.

In den klassenstrijd in het bouwvak hebben Achterbergh
en Muller zich geschaard aan de zijde van liet
kapitaal. Zij hebben door hun houding als georganiseerden
de onderkruipers van het platteland en de kleine steden
mede aangemoedigd om eveneens te onderkruipen. Zij
zijn mede de oorzaak van de overwinning van de meest
modern georganiseerde patroons in ons land op de
arbeiders. Zij zijn mede deoorzaak dat de bouwvakarbeiders,
het groote stadsproletariaat bij uitnemendheid, afgestooten
wordt van de meest doelmatige ingerichte vakvereeniging
d. i. de gecentraliseerde bond. Zij zijn werkelijke
handlangers van het anarchisme en syndicalisme, omdat
zij hen wapens leveren zooals slechts Troelstra vóór hen
deed. Het was in het bouwvak een machtsvraag, wie
zal op den duur invloed krijgen de »onafhankelijken«
of de «modernen». Maar bij de vraag van de juiste
taktiek, bij de kwestie wie op den duur de macht
zullen hebben, moogt gij niet aan den kant van de
patroons staan in den economischen strijd, in den kamp
tusschen arbeid en kapitaal. Dit "is en blijft een
niet uit te wisschen schande voor de modernen en hun
»bekwame« leiders. Wie een zaak zoo oplost moet geen
socialist zijn of een socialist van de school der
S. D. A. P. Het gaat niet om een bepaalde vereeniging.
Wij stellen de zaak anders. Indien de »onafhankelijkenc
de minderheid hadden gevormd en de «modernen» de
meerderheid, en de «onafhankelijken» waren nadat
de uitsluiting was opgeheven als minderheid aan
den arbeid gegaan, wat zouden dan S. D. A. P. en N. V. V.
die zaak hebben uitgespeeld, de «onafhankelijken»
hebben gebrandmerkt als onderkruipers en niet als
«werkwilligen». Een kind kan dat inzien. Wij letten
niet alleen op een bepaalde vereeniging, maar wij als
sociaaldemokraten letten in de eerste plaats op de
beweging der arbeiders. In dien zin is de beweging ons
alles en de «modernen», toen met een twintigtal leden, ons
niets. Het opnemen van het werk als de overweldigende
meerderheid niet aan het werk gaat is misdadig, is onver-
antwoordelijk, is een blamage van de moderne vakver-
eeniging. Voor zoover de S. D.A.P.ers het socia-
lisme wat wij zeggen óók te willen nog konden in het
slijk sleuren, hebben zij het gedaan. Maar gelukkig
is het socialismeniet aan de met liberale modder bespatte
handen der Arbeiders Partij toevertrouwd. Het domme
dogmatisme, het negeeren van de werkelijkheid, het niet
letten op de beweging der arbeiders, het geloof aan de
patroons met hun contract, dat hier tot een debacle
heeft geleid, hetzelfde principe dat heeft gevoerd tot het
Deventer congres waar met opgehitste massa's de strijders
voor het socialisme werden uitgedreven, dezelfde oor-
zaken liggen ten grondslag aan de handelingen van de
«modernen» in den bouwstrijd. De waan dat door ge-
weld, met andere woorden door bourgeoismiddelen, men
iedereen en alles wel kan er onder krijgen heeft hen
hier ook parten gespeeld en hen.gebracht aan de zijde
van het Bouwvakkapitaal. Dit verschijnsel moet in het
geheel der verschijningen worden gezien. De plaats van
een feit aanwijzen in een zeker verband heet in de
wetenschap — en het socialisme is bij uitstek een toe-
gepaste wetenschap — iets verklaren. Welnu, de houding
in de bouwvakstaking door de modernen is alleen ver-
klaarbaar doordat het uit dezelfde bron voortkomt waar-
uit het politick revisionisme ook opborrelt. De werkelijke
oorzaak van de verdeelheid der arbeiders, de verwilde-
ring en onderlinge haat, het meegaan met de patroons
en het gelooven aan de schijnbewegingen der liberalen
is het revisionisme.

Wat blijvende verdeeldheid bracht onder de bouwvak-
arbeiders, wat een oorzaak, een bron is van twist, twee-
dracht en verwarring, is het revisionisme. Het geloof in
een commissie tot herziening van de tarieven is bij de
revisionistische leiders van den bouwvakcentrale grooter
dan in den strijd der arbeiders! Het vertrouwen in den
socialen hervormingszin en de oprechte kiesrechtliefde
van liberalen en vrijzinnig-democraten is bij hen grooter
dan het vertrouwen in den strijd op eigen kracht van
het proletariaat voor het kiesrecht en sociale hervorming.
Dezelfde oorzaken die op politiek gebied voeren en
hebben gevoerd, in andere landen en in ons land, tot
het samengaan met de bourgeoisie, tot het verraad aan
de principes van het socialisme, tot Briand en Millerand,
tot de Badensche stemmerij voor de begrooting, tot den
handel van de »arbeiderspartij« met de liberaleregeering
in Engeland hebben thans gevoerd tot het verraad
der bouwvakarbeiders gepleegd te Amsterdam. De
vertooning van den Amst. Bestuurdersbond steunende
op politie, opgesteld achter versterkingen met uitslui-
tingen van onze partij van het debat, zij manifesteeren
zoo klaar en" duidelijk hoe ver het revisionisme der
vakvereenigingen kan gaan.

Arbeiders! Indien gij inziet dat het moderne gecen-
traliseerde vakvereenigingswezen samengaat in andere
landen met onverzoenlijken strijd met socialisme en
politieke strijd der arbeiders om de geheele macht, om
het socialisme eveneens, wilt gij voor Holland dat dan
niet ook verwezenlijken ? Zoo ja, verval dan niet in
het ander uiterste van het anarchisme! Om tegen het
revisionisme te kampen op vakvereenigingsterrein, is vóór
alles noodig aansluiting bij ons, bij de eenige sociaal-
democratische partij, de S. D. P.

O. V.



Tweeërlei Taktiekstrijd.
Voor eenige maanden werd de aandacht der partij-

genooten gevraagd voor een debat over de taktiek der
Duitsche partij, dat in hoofdzaak de aanwending van
de massastaking betrof. Daarbij werd vooral door
Rosa Luxemburg op den voorgrond gesteld, dat de strijd
om het kiesrecht in Pruisen op het oogenblik de hoofd-
zaak voor de partij moet zijn, en zij viel de leidende
lichamen aan, die dezen strijd ter wille van deRijksdag-
verkiezingen op den achtergrond wilden stellen. Daar
trad plotseling door de handelwijze van de Badensche
Landdagfractie een geheel andere taktiekvraag op den
voorgrond, de oude strijd n.l. tusschen revisionisme en
marxisme. Natuurlijk werden deze verschillende kwesties
nu met elkander in verband gebracht. Kuit Eisner, een
revisionist, heeft zich in zijn verdediging der Badenzers
op Rosa Luxemburg trachten te beroepen: als de Pruisische
kiesrechtstrijd het allergewichtigste is, waarom zal de
Partij dan haar tijd met de nietige Badensche kwestie
verspillen, die voor de arbeidersbeweging toch geen be-
teekenis heeft?

Omgekeerd wordt dit nu door de« Vorwarts», het centrale
Duitsche partij-orgaan, en door Kautsky aangegrepen, om
tegen het standpunt van Rosa Luxemburg in de vraag der
massastaking stemming te maken, als zou zij zich door haar
aanval op de Partijleiding tot helpster der Badenzers, tot
derde in den bond met de revisionisten Kolb en Eisner
maken. Daarom kan het zijn nut hebben, de werkelijke
betrekking tusschen deze beide strijdvragen nader in
oogenschouw te nemen.

De strijd tusschen radikalisme en revisionisme wordt
volkomen binnen het gebied van het Parlementarisme
gestieden; hij is geheel een voortbrengsel van de parle-
mentaire periode van den proletarischen bevrijdings-
strijd. Weliswaar treedt het revisionisme als theorie, als
burgerlijke wereldbeschouwing buiten het raam van het
parlementarisme en beteekent . het op elk gebied, waar
het proletariaat kampt, in de vakbeweging, in het ver-
eenigingsleven, in de volksontwikkeling, een opgeven van
het besliste klassenstandpunt en een toenadering tot de
bourgeoisie. In de praktijk echter is deze strijd er voor-
namelijk een betreffende de parlementaire taktiek;
het gaat daarbij, evenals nu in de Badenzer kwestie, om
de houding tegenover regeeringen en burgerlijke partijen,
bij verkiezingen zoowel als in het Parlement.

Daarentegen gaat het bij de kwestie van de massa-
staking om de taktiek buiten het Parlement, om de
vraag, in hoeverre andere strijdmiddelen ter aanvulling
van den parlementairen strijd noodig zijn, en of nu
de tijd gekomen is voor de aanwending van zulke mid-
delen. De vroegere taktiek-debatten bewogen zich alle
om de vraag, op welke wijze wij in het Parlement het
snelst tot de macht kunnen komen. De nieuwe taktiek-
kwestie is voortgekomen uit de erkenning, dat het pro-
letariaat door enkel parlementaire middelen tot de macht
niet komen kan.

Noch de radikale, noch de revisionistische taktiek in
het parlement kan ons de staatsmacht bezorgen, zoolang
niet door den strijd buiten het parlement een demo-
cratisch kiesrecht veroverd is.

Bewegen zich dus de beide taktiekkwesties op ver-
schillend terrein, toch spreken in beide dezelfde tegen-
over elkander staande inzichten mede. Dezelfde re-
volutionaire, uit het marxisme voortspruitende meening
omtrent de noodzakelijkheid van den klassenstrijd voor
de verovering van de politieke macht, die in den poli-
tieken strijd tot hardnekkige bestrijdingvan alleburgerlijke
partijen en tot weigering derblokpolitiek (samengaan met
burgerlijke partijen) voert, brengt ook het inzicht mede, dat
zonder denstrijd buiten het parlement van de georganiseerde
arbeidersmassa's zelf, het doel niet kan bereikt worden.

Omgekeerd moet een konsekwent revisionisme, dat niet
tegen de geheele burgerlijke wereld strijden wil, maar
zpih integendeel met éën deel er van tegen het andere
deel verbinden wil, een revolutionaire massabeweging
niet gunstig gezind zijn. Het beschouwt het parlement
als de eenige plaats voor den politieken strijd en wat
het alleen strijdende proletariaat hier onmogelijk schijnen
moet, meent het revisionisme door verbintenissen bij
verkiezingen te kunnen bei eiken. Op deze wijze, schijnt
het, moeten de twee tegenover elkaar staande partijen
zich ook tegenover elkaar bevinden, zoowel in de oude
als in de nieuwe taktiekkwestie. In de werkelijkheid zien
we echter iets geheel anders: radikalen en revisionisten
staan bij de debatten over de massastaking zoowel aan
de eene als aan de andere zijde; de nieuwe taktiekvraag
heeft blijkbaar eene nieuwe scheidingveroorzaakt, welker
lijn dwars door de oude scheidingslijn gaat.

Bij nadere beschouwing ligt hierin ook niets wonder-
baars. De radikale taktiek in den parlementairen strijd
behoeft niet noodwendig een uitvloeisel van revolutionaire
gezindheid of van grondig marxistisch inzicht te zijn. Ze
is voor iederen arbeider tegenover een reaktionaire bour-
geoisie of een tirannieke regeering de eenig mogelijke
taktiek. Voor een Berlijnschen arbeider, die het reak-
tionaire karakter van de Berlijnsche vrijzinnigheid heeft
leeren kennen, moet de bloote veronderstelling met deze
vrijzinnigheid een verbond te sluiten, iets ongehoords
schijnen, terwijl hij in Zuid-Duitsche klein-burgerlijke
verhoudingen levend, licht voor een revisionistische tak-
tiek gewonnen zou kunnen worden. Zulk een radikalisme
zonder marxistisch inzicht zal zich aan de «oude be-
proefde taktiek" vastklampen en zich even heftig verzetten
tegen een revolutionaire ontwikkelingvan onze taktiek, als
tegen de Bernsteinsche „revisie" van de radikale taktiek.

Omgekeerd kan het aanhangen van de revisionistische
taktiek zeer goed met revolutionaire gezindheid samen
gaan. Kolb heeft in de Badensche aangelegenheid de
kwestie van de massastaking te hulp geroepen, door te
verklaren, dat er slechts twee wegen zijn, om tot positieve
uitkomsten te komen, öf men moet vooruit met de massa-
staking, óf, als men dat niet kan of wil, moet men
trachten door bondgenootschappen met de vrijzinnigen
beduidende voordcelen te verkrijgen. Kolb schijnt niet
te weten, dat wij zijn taktiek verwerpen, juist omdat zij
geen voordcelen geven zal. Wanneer het nog niet mo-
gelijk is, door middel van strijd buiten het Parlement
besliste voordcelen te behalen, dan is dit toch nog geen
reden, om een weg in te slaan, die ons geen voordeel
en niets dan nadeelen brengen zal. Is dus de bewijs-
voering van Kolb voor zijn zaak van geen waarde, ze
doet ons toch de oorzaak zien, die aan het revisionisme
zijn aanhang in arbeiderskringen verschafte. Meestal was
het een drang tot daden, die zich niet met afwachten,
met het laten rijpen der verhoudingen tevreden stellen
kon, doch zich daarentegen op elk gebied wilde uiten
en dadelijke voordcelen bereiken wilde. Door gebrek
aan theoretische scholing zagen zulke partijgenootenniet
in, waarom onze resultaten voorloopig slechts in groei
aan innerlijke macht bestaan kunnen.

Tegelijkertijd werd hun dan een karikatuur van het
marxisme vertoond, als zou het een soort van fatalisme
zijn, dat alles van de omstandigheden, niets van den
mensch verwacht, en dus tot werkeloos afwachten leidt,
dat in de praktijk neerkomt op een radikale afkeer van
allen «positieven arbeid». Deze stemming met dit mis-
verstand" vereenigd, verklaard de verbreiding van het
revisionisme in arbeiderskringen. Tegelijk echter wordt
daardoor duidelijk, hoe zulke revisionisten in den prak-
tischen strijd voor het Pruisische kiesrecht op straat in
de eerste rijen stonden. In dezelfde mate echter, waarin
de arbeidersmassa's dezen strijd erkennen als het middel,
om beweging te brengen in de oude verstarde verhou-
dingen, om positieve uitkomsten te bereiken en werkelijk
vooruit te komen, in dezelfde mate zullen zij zich van
de bedriegelijke revisionistische methode, om positieve
resultaten na te jagen, afwenden. Is de macht van het
proletariaat zoo groot geworden, dat het kan overgaan
tot den aanval op de gewichtigste machtsposities van
den vijand, dan verdwijnt de oude ontevredenheid uit
den tijd der schijnbaar onnutte voorbereiding, en de
dadendrang der massa vindt een veld van vruchtbare
bevrediging.' De buiten het parlement gevoerde kies-
rechtstrijd onttrekt aan het revisionisme zijn bestaans-
grond in de arbeidersklasse.

Hier ligt het werkelijke punt van samenkomst der beide
elkander kruisende taktiekvragen. De Pruisische kies-
rechtstrijd blijkt, al mag ook de afwikkeling der Baden-
sche kwestie voor het oogenblik alle opmerkzaamheid tot
zich trekken, ook in dien zin de gewichtigste aangelegen-
heid, dat zij den ouden strijd over de taktiek steeds meer
van inhoud berooft. Niet in dien zin, zooals Eisner
meent, dat een goede parlementaire taktiek daarbij een
onverschillige bijzaak zou zijn ; zoolang niet deparlemen-
taire strijd zelf een bijzaak is, kan daarvan geen sprake
zijn. Zoolang echter het proletariaat gedwongen is, enkel
op parlementairen bodem te kampen, zullen de pogingen,
om door herziening der radikale taktiek positieve resul-
taten te bereiken, niet ophouden. Men kan er dan ook
van verzekerd zijn, dat de poging van Rosa Luxemburg,
om den Pruisischen kiesrechtstrijd tot de voornaamste
taak van de Duitsche partij te maken, het meeste
er toe bijdraagt, om het revisionisme te ondermijnen,
terwijl die partijgenooten, welke tegenover deze agitatie
de Rijksdagverkiezingen op den voorgrond schuiven, ver-
wachtingen wekken, waaruit het revisionisme steeds nieuw
voedsel put. A. P.

Kleine Berichten.
De grootste Staking, die ooit in New-York plaats vond, is

die thans door 70000 mantelmaaksters, 21000 kleerenmakers, nog
45000 arbeiders uit de kleeding-industrie en ettelijke duizenden
uit andere vakken is aangevangen. Tezamen zullen bijna 150000
arbeiders, waaronder de helft vrouwen, in staking staan. Men ziet
de industrie-arbeidsters roeren zich in Amerika. De mantelfabri-
kanten eischen dan ook reeds een stakings-'verbod, omdat een zoo
algemeene staking als een ongeoorloofde samenzwering tot beper-
king van den vrijen handel zou moeten gelden !

* * *In Britsch-Indië, evenals in Egypte, is de opstand tegen het
Engelsche bloedbestuur niet van de lucht. Thans zijn weer tal
van Indische revolutionairen in Kalkutta, de hoofdstad van het
Indische Rijk, en in de provincies Bengalen en Assam gevangen
genomen. Naar het heet, als resultaat van een groote samenzwering
Den revolutionairen wacht de strop. Maar die voortwoekerende
en niet-meer-eindigende revolutie is ook de strop voor het Engelsche
Imperialisme. Des te gauwer naarmate het Internationale en vooral
het Engelsche proletariaat meer zijn socialistische plicht doet.

* * »
De Jong-Tnrksche Regeer ing blijft in groote moeilijkheden.

In Klein-Azië is de cholera uitgebroken. De eilanden tusschen
Europa en Azië : Kreta, Samos enz. blijven roerig. In Macedonië
en Albanië is de opstand hier en daar permanent. Evenals onder
de oud-Turksche Regeering moeten de spoorwegen weder geheel
militair bewaakt worden. In Syrië en Arabië heeft het nieuwe
régime voortdurend te vechten met oud-gevestigde of nomaden-
stammen, die öf meer voor zich hoopten öf niet willen weten van
de nieuwe scherpe centrale macht der kapitalistische en militaris-
tische Jong-Turken. Onder de troepen die naar Syrië moesten
trekken heerschte muiterij. Met Griekenland houden de moeilijk-
heden aan. En Konstantinopel blijft in staat van beleg. Intusschen
koopt de Regeering van Duitschland oude zeeschepen, en blijven
de financieele moeilijkheden aanhouden.

* '» *

Financieele Schandalen zijn ook in Duitschland niet van de
lucht. Pas is het Kicler werf-schandaal gesust, of grootere tekort-
komingen zijn bij de Kieler werven ontdekt. En bij het faillisse-
ment van de Nederduitsche Bank te Dortmund blijkt, dat ook de
nationaal-liberale leider Bassermann en zelfs de quasi-liberalePrui-
sische Minister van Finantién Lentz, evengoed als de groote Ber-
lijnsche Handelsmaatschappij onder leiding van den vriend des
Keizers Fiirstenberg er bij betrokken zijn. Niet alleen inFrankrijk,
maar waar het kapitalisme groeit, tieren de Panama's welig.

* * *
Bij de cholera is in Rusland thans de pest gekomen. Dagelijks

sterven er*2ooo menschen in Rusland aan de cholera. Maar in
Odessa alleen sterven dagelijks 10 a 15 menschen aan de pest.
Rumenië houdt langs de Russische grens twee legerkorpsen, om
de pest te weren.

* * »
De Engelsche vakbeweging'Stilktiek met haar vredelievend-

heid heeft weer eens een belangrijke nederlaag geleden. De spinners
hebben ni. een tarief-overeenkomst gesloten, volgens welke de
tegenwoordige betrekkelijk slechte loonen in de volgende 5 jaar
niet veranderd mogen worden. In dien tijd stijgen evenwel de
winst, de uitbuiting èn ... de prijzen der levensmiddelen,

* * *Hoe men door verraad aan zijn principes tot de gemeenste
misdaden komt, bewijzen de revisionisten van alle slag dagelijks.
Thans durft de Badensche hofnar en reformist Kolb, die vóór de
Staatsbegrootine stemde, van de bekende revolutionaire in theorie
èn praktijk Rosa Luxemburg de uit zijn duim gezogen leugen
schrijven, dat ze wel eens voor eene Russische politie-spion werd
gehouden! De verraders van het socialisme in zijn eigen rijen zijn
vaak nog erger dan zijn tegenstanders in de bourgeoisie.

* * *
De Duitsche Sociaaldemokratie telt thans 722830 leden. In

1906 was het aantal maar eerst 384327 (hieronder 82.000 vrouwen).
Dus bijna verdubbeld in vier jaar!

* * *
In den herfst van 189Ö wilde Keizer Wilhelm II door het

Duitsche „militair" de „beschaving" naar China laten brengen.
Het bracht natuurlijk niets dan de schandelijke moordpartij door
de beschaafde mogendheden (de Boxer-oorlog) in 1900. Thans zal
de Duitsche Kroonprins naar China gaan, om te zien de Japansche,
Amerikaansche en Engelsche katoentjes door Duitsche te vervangen.
Het is minder romantisch, maar men ziet ten minste waartoe de
monarchie voor de bourgeoisie o.a. dient.

Ingezonden.
W. R.

O. V. schrijft in de Tribune van 6 Aug. 1910 het volgende:
„Hadden zij anders het podium waarop de heeren plaats namen

laten betimmeren met planken bijna ter mans hoogte."
Nu verneem ik uit goede bron, dat alle voorzorgsmaatregelen,

w.o. ook deze plankengeschiedenis, niet op last van den A. B. B.
maar op last van den zaalhouder zijn genomen.

U dankend voor de opname, verblijve ik,
Met partijgen. groet

Adam, 16 Aug. 1910. W. M. HOFKAMP.

Van het Partijbestuur.
Maand. 1.1. vergaderde het P. B. Onder de ingekomen

stukken was een uitvoerig toegelicht verzoek van de Afd.
Enschedee, om te overwegen of het mogelijk is, De
Visser uit den Haag als propagandist in Twente te krij-
gen. Een bepaalde beslissing kon daaromtrent niet ge-
nomen worden, maar er zal naar Twente over deze zaak
geschreven worden.

Wel verklaarde De Visser zich bereid a s. najaar of
a.s. winter b.v. een maand voor de propaganda naar
Twente te gaan.

Omtrent een bestemming voor het overschot der voor
Enschedee ingekomen gelden — tot op heden bedragen
die ’223.79" — wordt, nu de staking geëindigd is, dezer
dagen aan de Afd'sbesturen geschreven.

Aan het afzonderlijk bericht in ditzelfde nr. over de
steunlijsten en de gelden, worden de Afd'sbesturen ver-
zocht, aandacht te geven. M. Mensing.

Bericht aan de Afdeelingsbesturen.
Nu de steunbeweging voor Enschedee geëindigd is, worden de

Afd'sbesturen verzocht, de nog circuleerende lijsten zoo spoedig
mogelijk te verzamelen en die met de overige nog met opgezonden
lijsten aan het partijsecretariaat te zenden, met en benevens de op
de lijsten geteekende bedragen, voor zoover dit laatste (het op-
zenden van het geld) niet reeds gebeurd is. M. MENSING.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. De openbare kursusvergadering in de Geelvinck

waar Wijnkoop sprak over „Baden en de Internationale was
uitstekend bezet. Er was eenige gedachtenwisseling. We wonnen
twee leden en een abonnee.

Verantwoording.
Ontvangen door de partijkas: Contributie Afd. Zwolle f'3-Oi ;

Wemden f2.08; Bussurn f4.42; garantiefonds '09 Afd. den Haag
fSSÖ.

Voor de uitgeslotenen te Enschedee van B. V. te K.a;Z. f 5 ;
Afd. R'dam f12.23*; Afd- Weesp f4.09'; Afd. Adam f 7.50; J. en
Ch. P. te N. f3; Afd. Adam f4.50; Afd. Haarlem f3.30; Afd.
R'dam f32.09; Afd. d. Haag f 50.51; Afd. Zwolle f9.20; Afd.
Vlissingen f 10; Afd. Adam f 10. Totaal f222.39s.

M. Mensing.

Korrespondentie. Een stuk over de Katholiek Sociale
Aktie moest blijven liggen.

Advertentiën
Duitsch Pension ANTON THISSEN

9, Rue de Cureghem — Brussel.
Gemeubeleerde Kamers, met en zonder Pension

Ontbijt, Middag- en Avondéten.
Billijke Prijzen.
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