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Steun Zeelieden.
Men wordt verzocht, alle ingekomen gelden en
lijsten deze week aan 't secretariaat,
Laings Nekstraat 33, Amsterdam
op te zenden. We plaatsen dan int volgend nummer
de laatste verantwoording en kunnen dan afsluiten.
Een ieder doe dat dus 't Spaart tijd en werk.

Liberale Betrouwbaarheid.
De groote betooging voor 't algemeen kiesrecht
en de onderwijseischen, deze week in België gehouden, vraagt van zelve eenige aandacht van onze
lezers. En dat wel vooral, omdat het een betooging
was, gehouden door arbeiderspartij en liberalen gemeenschappelijk. Wij kennen de beteekenis daarvan.
We weten, dat het de liberalen geen ernst is met
het algemeen kiesrecht, noch met belangrijke onderwijshervormingen, 't Is hen slechts om de macht
te doen.
De tijd dat het liberalisme revolutionair was is

voorbij, 't is alles slechts schijn.
De liberaal spreekt van de „vrijheid", de onafhankelijkheid van het individu tegenover het feodalisme
in economisch opzicht, tegenover het klerikalisme in
geestelijk opzicht: In den economischen strijd vertegenwoordigt het liberalisme het principe van den
vrijen strijd der krachten, voor den geestelijken strijd
verlangt ze het vrije uitleven van de persoonlijkheid.
Op deze grondgedachte baseerde de bourgeoisie
haar ideologie, jaren, en tientallen van jaren geleden.
Maar de bourgeoisie, die in haar jonge jaren den
strijd tegen eigen onderdrukkers te voeren had, blijft
niet dezelfde, zoodra ze de macht heeft veroverd.
Zij toont dan al heel spoedig, dat haar stoute idealen
geen absolute beteekenis hebben, maar slechts een
betrekkelijke. Dat ze voor haar alleen goed zijn,
om met behulp ervan de macht te veroveren, dat ze
ze echter heel gelaten over boord werpt, of in 't
gunstigste geval als antiquiteiten in een glazen kastje
bewaart, wat ze dan gewoon is haar program te
noemen.
De bourgeoisie wil geen werkelijke vrijheid en
gelijkheid, maar slechts haar vrijheid en gelijkheid
in den kring der heerschende klassen, ze wil niet
de opheffing van dé uitbuiting, maar slechts de opheffing van een verouderd uitbuitingssysteem en de
vervanging ervan door een ander; ze wil de vervanging der feodale klasseregeering door de burgerlijke.

Zoolang het liberalisme in
schermt het met zijn „idealen",
heeft, zijn ze vergeten.
De Belgische arbeiderspartij
schiedenis der wereld blijkbaar

de minderheid is,
zoodra 't de macht
heeft van de genog niets geleerd,

door tot samenwerking met het liberalisme over te
gaan, voor zoo belangrijke punten als kiesrecht en
onderwijs. We zullen thans het kiesrecht niet hier
't geschiedde trouwens reeds meerbehandelen
malen in ons blad
doch 't andere „gemeenschappelijke" strijdpunt even nader bezien.
Hadden onze Belgische kameraden slechts ieven

—

—

Orgaan van de
Soc.-Dem. Partij
naar hun oostelijke buren gezien. In Pruisen en
waar het liberalisme een hopelooze minderheid is tegenover de jonkers en papen, zwelt het
van edelen toorn over de uiterlijke en innerlijke
achterlijkheid van de school. In begeesterde woorden
prijst ze de noodzakelijkheid van algemeene volksontwikkeling, moedig eischt ze de algemeene volksschool, de bevrijding der school uit de heerschappij
der kerk en wat dies meer zij.

Beieren,

Zoodra echter het liberalisme ergens de meerderheid heeft, zoodra het van zijn woorden daden moet
maken, dan schrikt het heldenhart van den liberalen
burger. Dan begint hij voorzichtig te rekenen. Zeer
spoedig ontdekt hij, dat wat hem betreft, de volksscholen niet beter behoeven te zijn, dan ze zijn.
Zijn kinderen bezoeken ze niet, ze gaan naar de
middelbare school of 't gymnasium, of naar een
hoogere meisjesschool. Ter wille van zijn arbeiders
behoeven de volksscholen, ook niet beter te zijn;
wat lezen, schrijven en rekenen is daarvoor al lang
genoeg. En de arbeiders kunnen toch niet eischen,
dat de burger, de werkgever, behalve „hooge"
loonen, ook nog hooge belastingen zou gaan betalen,
om de volksscholpn te verbeteren.
En als de liberale burgerman met zijn berekeningen
bij dit punt is aangeland, dan wijst hij, onder
schoone redevoeringen en met een bezwaard hart,
alle belangrijke onderwijsverbeteringen af.
Dat had de Duitsche historie onze Belgische kameraden kunnen leeren. Dan hadden ze geweten, dat
ook op onderwijsgebied de liberalen onbetrouwbare
bondgenooten zijn. Dat had de geschiedenis van ons
land de Belgische arbeiders kunnen doen zien:
Holland, dat zoovele tientallen van jaren „liberaal"
werd geregeerd en waar 't onderwijs voor 't proletariaat zeker nog achterlijker is dan in Duitschland.
Dat had 't land aan de overzijde van 't Kanaal hun
kunnnen doen zien, ja de ontwikkeling van elk land.
't Belgische revisionisme heeft de arbeidersklasse
niet ontwikkeld, en 't marxisme is er nog zwak. Wat
de Belgische arbeidersklasse, geleerd door de historie
had kunnen voorkomen, zal ze thans helaas door
schade en schande moeten leeren.
Nergens en nimmer heeft nog het liberalisme het
ernstig gemeend met het eigenlijke wezen der volksontwikkeling. En in de toekomst is daarvan nog
minder te verwachten.
De eenige macht, ook ten opzichte van het
onderwijs en de volksontwikkeling, is die van het
proletariaat. Zij is daarom de eenige, omdat ze de
eenige belanghebbende erbij is. En zoodra ze zich
in den strijd voor beter onderwijs verbindt met deelen
der bourgeoisie, die dat belang niet kunnen hebben,
ja wier belangen in hun wezen juist daaraan tegengesteld zijn, zal dit den eigen strijd verzwakken.
Het liberalisme is èn ten opzichte van het algemeen kiesrecht, èn ten opzichte der volksontwikkeling door de historie niet slechts reeds aangewezen
als een onbetrouwbaar bondgenoot, doch heeft zijn
evolutie reeds zoover voltrokken, dat van bondgenootschap in deze geen sprake kan zijn. Het
liberalisme is onder de ontwikkeling van het kapitalisme een vijand der volksontwikkeling geworden
door zijn historie en door zijn belangen.
De eenige partij, die strijden wil, strijden kan en
strijden moet voor volksontwikkeling, is de sociaaldemocratische. En ook die strijd kan ze slechts
C.
winnen, door eigen machtsvorming.
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Idioot utopisme.
Op tegelijkertijd schrik- en lachwekkende wijze is dezer
dagen weer eens gebleken, tot welke heillooze verwarring
en zinnelooze utopisterij het afzakken der sociaaldemocratie naar burgerlijke banen in sommige hoofden leidt.
Wij meenen hiermee de motiveering, zooals die, namens
de kamerfractie der Arbeiderspartij natuurlijk, dezer dagen

in Het Volk gegeven is door den ex-dominee Hugenholz,
en die de redenen opsomt, waarom de Nederlandsche
regeering aan die van de Vereenigde Staten van NoordAmerika haar bereidwilligheid zou moeten te kennen
geven om met deze te onderhandelen over een algemeen arbitrage-verdrag. Onze lezers zullen weten, dat zulk
een verdrag gesloten is door de regeering van de Republiek
der Carnegie's, Morgan's en de overige Mammonarchen
(geldvorsten) met die van Engeland en dat 't alleen nog
maar afhangt van den Senaat der Vereenigde Staten of
't verdrag ook tot stand komt. Dit is op zichzelf al
zeer de vraag, maar kan voor 't oogenblik terzij gelaten
worden.
Ons interesseert dominee Hugenholz' motiveering, omdat daaruit weer eens, zooals gezegd, zoo schrik- en
belachwekkend blijkt, wat voor zotternijen er in de
koppen van heeren omspoken, die het recht hebben zich
„sociaaldemocraten", d. w. z. revolutionnaire en wetenschappelijke bestrijders van het kapitalisme te noemen.
Schrikwekkend, en lachwekkend. Of is 't niet schrikwekkend, dat een, zooals nog blijken zal, zoo volkomen
burgerlijk denkend en onwetend heer in deze ernstige
en kritieke tijden de verantwoorlijkheid mag dragen van
als „buitenlandsch politicus" en specialiteit voor buitenlandsche zaken" van het Nederlandsche proletariaat te
fungeeren ?
Ezels yan Nederlandsche arbeiders, die hun gewichtigste belangen aan zulke lieden toevertrouwen!
Dominee Hugenholz dan schrijft b.v. dit:
Komt nu dit arbitrageverdrag tusschen Engeland en Frankrijk
eenerzijds en Amerika anderzijds tot stand dan kan het niet anders

langzamerhand zullen alle landen onderling door zulk een verdrag in wettelijk geregelde verhoudingen tot elkaar komen te
staan. Het vuistrecht dat in beschaafde landen reeds sedert eeuwen
vervangen is door het voor allen geldende recht dat van staatswege wordt toegepast, zal dan eindelijk ook voor de volken onderling tot het verleden behooren. De gruwelen van den oorlog
zullen verdwijnen. De milliarden die nu jaarlijks worden verspild
aan krijgstoerustingen zullen kunnen worden aangewend voor de
ekonomische weerbaarmaking van het volk. De millioenen jonge
mannen die twee jaar aaneen in den wapenhandel worden geoefend,
zullen dan produktieven arbeid kunnen verrichten en de welvaart
der volken ontzaglijk verhoogen. Dat is het verschiet dat door
het sluiten van algemeene arbitrageverdragen wordt geopend, en
ontkend kan niet worden dat een eerste stap in die richting is
gedaan, dat wij ook in dit opzicht staan aan het begin van een
nieuw tijdvak van de wereldgeschiedenis.
Men kan dit erkennen zonder zich aan optimisme schuldig te
maken. Wij staan pas in het allereerste begin van het nieuwe
stadium. Gezien de krachtige propaganda die in Engeland en
Amerika voor dit ontwerp wordt gemaakt en de geestdrift waarmede het door beide landen is begroet, lijdt het nauwelijks
twijfel of tusschen die landen zal het tot stand komen. Dat
Frankrijk er zich bij zal aansluiten, lijkt ook nu reeds zeker.
Intusschen voelt ieder dat van veel grooter belang is de vraag of
Duitschland met Engeland een zoodanig verdrag zal kunnen en
willen sluiten, omdat van de verhouding van die beide groote
konkurrenten op de wereldmarkt het behoud van den Europeeschen
vrede het meest afhangt. En nu vergete men bij de beoordeeling
van die vraag niet, dat de toekomst dezer arbitrage-verdragen niet
allereerst beheerscht wordt door overwegingen van humanitairen
aard, doch dat hier ekonomische en politieke faktoren in het spel
zijn, die geen andere oplossing gedoogen.
Dat de oorlog in onzen tijd een direkt uitvloeisel is van het
kapitalisme behoeft voor ons geen betoog. Dat alle goed gemeende
verzuchtingen tegen de gruwelen van den oorlog te zamen niet
in staat zijn den oorlog voor de toekomst onmogelijk te maken,
evenmin. Vandaar dat alle anti-militaristische betoogingen, die den
kapitalistischen grondslag van den oorlog ongemoeid laten, ons
slechts matig interesseeren. Ook de vredeskonferenties, van burgerlijken kant opgezet, zijn als komedie door ons gesignaleerd, en de
uitkomst heeft ons geleerd dat wij goed gezien hadden; de vredesof

konferenties zijn niet anders gebleken te zijn dan internationale
regelingen van sommige oorlogsgebruiken.
Maar zooals bet kapitalisme te gronde gaat door de tegenstellingen die het zelf schept, zoo begint ook de oorlog, uitvloeisel
van het moderne kapitalisme, zichzelf onmogelijk te maken. Het
militarisme is niet doel, doch middel van het kapitalisme, en het
kan zich dus ook alleen zoolang handhaven, als het aan het kapitalisme diensten bewijzen kan, die opwegen tegen de offers die het
vergt. Doch zoodra die offers de positie van het kapitalisme meer
gaan schaden dan baten, zoodra zal de liefde voor militair geweld
verkoelen en zelfs nog binnen het raam van de kapitalistische
maatschappij de macht van het militarisme, door zijn eigen grootste
voorstanders, worden verwenscht en geknakt. Bedriegen nu niet
alle voorteekenen, dan staan wij thans aan het begin van de
allermerkwaardigste kentering in de waardeering van kapitalistische
zijde omtrent het nut dat de regeerende machten voor hunne
instandhouding van leger en vloot kunnen verwachten.
Men kan het zeer in 't kort zóó uitdrukken: het militarisme
wordt te duur en de gevolgen dier duurte worden te gevaarlijk
voor het kapitalisme.

individueel, maar voor het kapitalisme als stelsel de
krijgstoerustingen noodzakelijk, wijl voordeelig zijn. En
dat juist omdat het militairisme zoo duur is, m. a. w.

omdat de krijgstoerustingen zoowel als de gewapende
vrede zulke ontzaglijke offers van de volken vergen.
Wij zullen een volgend maal zien, waarop Hugenholz
zijn overtuiging baseert, dat het militarisme voor het
kapitalisme te duur en zijn gevolgen te gevaarlijk worden
en ons dan nog weer over 's mans grenzenlooze domheid
kunnen verbazen.
v. R.

De

Taktiekder Sociaal-Democratie.

Wat willen de sociaal-democraten ? Welke is hun
taktiek ?
Onze taktiek, de taktiek der sociaal-democratie stelt
zich op den bodem van den klassenstrijd. Het proletariaat staat door zijn klassebelangen in een vijandige,
onoverbrugbare tegenstelling tot alle bezittende klassen
en daardoor tot alle burgerlijke partijen. Het proletariaat moet de politieke macht in den staat veroveren,
om deze en de maatschappij te vervormen volgens zijn
belangen. Elke practische propaganda moet er op gericht zijn het proletariaat te versterken, fysiek, moreel,
verstandelijk; de propaganda moet zijn politieke en
economische macht vergrooten, om het in staat te stellen
de geheele politieke macht te veroveren, zoodra de gelegenheid daartoe gunstig is.
Dat is het, wat wij willen.
Elke mogelijkheid benutten, om het proletariaat te

van de practische politiek. Geen partij heeft 't daarin
zoover gebracht als de Duitsche. Ze telt 76 dagbladen
en meer dan een millioen lezers. Deze uitbreiding is
slechts mogelijk geworden door den energieken kamp
tegen alle burgerlijke partijen. De proletarische pers kan
niet bieden, wat de burgerlijke geeft. Ze beschikt niet
over haar kapitaal, niet over zooveel bekwame journalisten, niet over zooveel nieuwsbronnen, kan niet op sensatie
werken of op slechte instincten speculeeren. 't Eenige
wat ze voor heeft is haar steeds en voortdurend verdedigen van de proletarische belangen tegenover alle andere.
Moet ze zich om politieke redenenen echter tegenover
een of ander burgerlijke partij inhouden of beperken, dan
verliest ze dit voordeel. Men zie slechts naar Engeland.
De Engelsche Arbeiderspartij houdt de meest mogelijke
rekening met 't liberalisme. Het gevolg daarvan is, dat
het Engelsche proletariaat tot op heden nog geen enkel
dagblad bezit. Men vergelijke het resultaat van deze
„practische politiek" met de pers van de Duitsche, onpractische-revolutionnaire sociaal-democratie, en men zal
zien, wie in werkelijkheid practisch werkt.
Maar bereikt men met de methode der blokpolitiek
in 't parlement niet meer practische resultaten? Krijgt
't proletariaat daardoor niet betere wetten ? En is dit
geen hoofdzaak.
C.
Wij zullen dit een volgend maal nagaan.

Wij hebben het lange citaat expres maar in zijn geheel
gegeven om heel de dwaasheid van dezen «politicus»
goed te doen zien.
Wij maken er eenvoudig een paar kantteekeningenbij.
Dat er een arbitrage-verdrag tusschen Engeland en de
Vereenigde Staten tot stand zal komen, is mogelijk, maar
Vooralsnog volkomen onzeker. Reeds eenmaal was er
zulk een verdrag door de beide regeeringen gesloten
doch is het door den Amerikaanschen Senaat verworpen.
Ook nu is dit weer mogelijk. Doch
wanneer het
storm in een
tot stand komt, beteekent het niets anders dan dat twee
wereldrijken een verdrag sluiten om geen oorlog te
Wij hebben reeds gemeld, dat naar aanleiding van het
voeren en kleine geschillen aan de beslissing van het organiseeren.
Duys, de boottocht door dit rrrevolutionnaire Kageval
Elke positie in staat en maatschappij te veroveren en merlid in gezelschap van zijn vriend Prins meegemaakt
Haagsche Hof te onderwerpen, die ook zonder dat verdrag
zooveel mogelijk te gebruiken, die het proletariaat uit bij
geen oorlog meer met elkaar zouden kunnen voeren.
gelegenheid van de plechtige inwijding der Zaansche
Het is met het oog op de aanstaande opening van eigen kracht veroveren en behouden kan.
in het belang der arbeiders natuurlijk, een soort
haven,
het Panama-kanaal voor Engeland zelfs zeer veel waard,
Volle zelfstandigheid van onze partij tegenover alle
stormpje in de Aibeiderspartij is opgestoken.
dat het een algemeen vredesverdrag aangaat met de burgerlijke partijen.
Eerst richtte de toorn zich niet tegen den Kamerman,
Vereenigde Staten. lets anders en iets meer beteekent
Eenheid van al onze actie.
maar tegen den eigenlijken zondaar, Zadelhoff uit Dordt,
het verdrag — indien het gesloten wordt
Dat is het, wat wij betrachten willen. Dat waren ook die de
niet.
eenigszins netelige vraag gesteld had: Zouden bij
Dat het sluiten van een vredestractaat of van een de gulden waarheden voor de proletarische actie, die geval al je mooie redevoeringen enz. maar praatjes geverbond — dat nog iels meer beteekent
tusschen Kautsky in Februari van dit jaar aan de Belgische weest zijn ?
twee groote mogendheden iets zou beteekenen voor
arbeiders meegaf, die Berlijn bezochten.
Een ander Kamerlid, ook niet op zijn mondje gevallen,
vermindering van de krijgskansen over de geheele wereld
En 't zijn de waarheden voor 't gansche proletariaat,
de oude W. Helsdingen, geïnterpelleerd over het feit,
of voor de krijgstoerustingen, is zeker nog niet in het ook voor het Hollandsehe. 't Is de taktiek, die ook de dat hij bij het bezoek van president Fallières in den Haag
hoofd van eenig ernstig mensch opgekomen. Zoolang er Nederlandsche arbeiders zullen hebben te volgen, willen
op de gereserveerde „Tribune" had gezeten, vroeg zelfs
staten bestaan, hebben die verbonden gesloten, wanneer ze niet de nadeelige gevolgen ervan ondervinden, 't Is
op ironischen toon om raad, wat hij in 't vervolg doen
:t in hun wederzijdsch belang was. Maar heeft ooit de taktiek, die de Duitsche partij in 't algemeen gevolgd moest, wanneer hij b.v., ook al weer in 't belang der
iemand gemeend, dat b.v. het verbond tusschen Rusland heeft en haar tot de sterkste pioletarische partij ter arbeiders, aan een landbouwtentoonstelling moest meeen Frankrijk in 1891 gesloten beteekende, dat daardoor wereld heeft opgebouwd.
werken onder presidium van denzelfden Prins, die op de
«een nieuw tijdvak in de wereldgeschiedenis» werd geLaten dus ook wij deze grondstellingen nog wat nader boot met Duys was geweest.
Je komt voor die moeielijkopend? Dominee schijnt van de wereldgeschiedenis bezien.
je eenmaal geroepen voelt de verheden,
je
wanneer
maar een heel pover schijntje te weten'
De grondstelling, die thans wel 't meest in twijfel antwoordelijkheid voor 's lands welvaren mede te dragen.
Voor Frankrijk gelden ten opzichte van de Vereenigde wordt getrokken is die van de volledige zelfstandigheid
De redactie van Het Volk was ook ironisch. Daar zit
Staten precies dezelfde overwegingen: nergens in de der sociaal-democratische partij tegenover alle burgerook een Kamerlid, de chef der revisionisten ten onzent,
wereld botsen de belangen van die twee machten met lijke partijen.
die 't waarachtig niet erg vindt, zoomin als zijn buitenelkaar. Waarom zouden ze dus geen algemeen arbitrageDat wil niet zeggen, dat wij alle burgerlijke partijen landsche vrienden om, ter wille van 't arbeidersbelang
verdrag sluiten ?
in elk opzicht over een kam scheeren. Wij maken ondernatuurlijk, als gelijke en vrije handjes te geven aan prinsen
Doch nu zie men, welke verwachtingen de dominee scheid. Maar wij vergeten nooit, dat elke politieke
en potentaten en desnoods aan de plechtigheden deel te
hieraan vastknoopt. Het geldende vuistrecht zal dan gemeenschappelijkheid van belangen tusschen een burnemen, die nu eenmaal de kroon uitmaken van 't parvoor de volken onderling tot 't verledene behooren. De gerlijke en een proletarische partij slechts een voorbijlementaire werk. Zij
de redactie schreef:
gruwelen van den oorlog zullen verdwijnen. De milligaande en slechts een beperkte, slechts voor een bepaalde
Daar is het probleem van Duys op de prinsen-boot. Wibaut
arden, die nu jaarlijks verspild worden aan krijgstoegelegenheid zijn kan. Want de economische belangenPardon, waarde partijgenoot: het is
rustingen zullen worden besteed aan de «ekonomische tegenstelling tusschen proletariaat en bourgeoisie is steeds schrijft: het is een geval.
veel erger: het is een probleem! Wij zouden bijna bezwijken voor
weerbaarmaking" van het volk, m. a. w. aan sociale de overwegende, die alle politiek van 't heden in eerste de verzoeking, het een ongeval te noemen. Maar dan is de aardigwetgeving.
instantie beheerscht. Daarom kunnen we nooit een heid eraf, dan kan de zaak niet grondig worden bestudeerd in de
Is het niet of men een volslagen gek hoort bazelen ? duurzaam verbond, een blok met een burgerlijke partij rijke verscheidenheid van haar karakter; dan kunnen de duisterOp grond, dat twee of drie groote mogendheden een aangaan. Wij kunnen bij bepaalde gelegenheden b.v. lieden, die zij verbergt, niet voldoende worden opgehelderd door
verdrag sluiten, ziet hij den wereldvrede aanbreken, het bij een herstemming of in 't parlement, voor een van wijsgeerige zoeklichten. Zij blijve dus een probleem, het vakantiemilitarisme afgeschaft, de sociale wetgeving als een manna hen stemmen, maar onze propaganda richten we tegen ze probleem hij uitstek !
neerdalen, kortom het kapitalisme van zijn gevolgen ontalle, elk van hen critiseeren, bij elk van hen toonen we,
Niet waar ? Fijn ironisch gezegd: een vakantie-probleem!
daan en in een soort van idylle herschapen.
dat zij aan de belangen van het proletariaat niet voldoet
uit
Doch ziet: als Jupiter tonans — de donderaar
Hugenholz heeft wel eens iets gehoord van de tegenen niet voldoen kan, omdat dit belang slechts door een helderen hemel, komt er Woensdag 9 Augustus, midden
stelling tusschen Duitschland en Engeland en hij «voelt» sociale revolutie tot zijn recht kan komen, die alleen de in de vacantie en de hitte, de Leider zelf, Pieter Jelle,
dan ook, dat het van veel grooter beteekenis zou zijn, sociaal-democratie wil.
met een geweldig artikel, waarin hij de redactie en zijn
indien die twee mogendheden met elkaar een zoodanig
Het is juist deze grondstelling, die zoo vaak is aanvrienden de Kamerheeren, ineens duidelijk maakt, waar
verdrag zouden kunnen of willen sluiten. Maar ook wat gevochten. Men meent, ze is onpraetisch en belet, het hier om gaat: Een kwestie, die oplossing eisch/.
dit betreft, is hij optimist. Immers: er zijn economische positieve resultaten te bereiken. Want we zijn een minIn de eerste plaats krijgt de redactie er van langs,
en politieke factoren in het spel, die geen andere opderheid, kunnen alleen niets tot stand brengen en moeten wegens de manier, waarop zij 't zaakje heeft behandeld.
lossing gedogen dan het sluiten van arbitrage-verdragen! daarom bondgenooten zoeken, die onze kracht versterken.
Voor wie de gebeurtenissen in vele andere landen volgt en
«Zoodra de offers van het militarisme het kapitalisme Bondgenooten krijgen wij echter niet, zoo redeneert men in onze eigen Partij de beweging der geesten hier en daar
meer gaan schaden dan baten, zoodra zal de liefde voor verder, zoolang wij door onze propaganda alle burger(is de zaak) van zoodanig belang, dat daarkent,
militair geweld verkoelen en zelfs nog binnen het raam lijke partijen afstooten. Wij veroordeelen ons zelven omtrent eerst recht geen verdoezelingstaktiek te pas komt."
van de kapitalistische maatschappij de macht van het daardoor tot onvruchtbaarheid en houden 't proletariaat Boem, goed gebruld! Pieter Jelle inderdaad, sluwe demilitarisme door zijn eigen grootste voorstanders worden af van 't bereiken van practische resultaten, hen troosmagoog die hij is, neemt wèl in aanmerking dat men in
verwenscht en vervloekt,» heet het woordelijk.
tende met 't betere hiernamaals van de revolutie, waarhel buitenland heel goed weet, waar boottochten met prinsen
Ja, waarde dominee, zouden wij willen vragen, denkt van niemand weet, of en wanneer ze komt.
in 't belang der arbeiders heen leiden, namelijk naar de
u nu werkelijk, dat de krijgstoerustingen sinds, laten we
Werkelijk is er voor 't proletariaat geen practischer aanvaarding der monarchie, zooals in Ltalië, in België, in
zeggen 1870, zijn opgevoerd door alle groote en in napolitiek, dan die der revolutionaire, op alle burgerlijke Baden, in Wiirttemberg, in Engeland, in Noorwegen. Weet
volging in de kleinere staten, en dat daarbij in de laatste partijen kritiek uitoefenende propaganda. Slechts daarheel goed, dat de Arbeiderspartij maar niet ineens, op
20 jaren vooral de geweldige toerustingen ter zee zijn
door komt de sociaal-democratie tot macht.
zoo brutale wijze, aan de nieuwe taktiek, die in België
gekomen, omdat «het» kapitalisme «liefde» voelde voor
De werfkracht houdt op zoodra wij met een of ander reeds triomfeert, kan worden gewend. Dat moet gemilitair geweld? Hebt u ooit gemeend, dat een kapitaburgerlijke partij vrede sluiten, deze niet meer aangrijpen, schieden op de wijze van: Zachtjes, zachtjes, geen gelist of het kapitalisme, dus b.v. een groot-industrieel of ten einde gemeenschappelijk te strijden. Dit kunnen wij druisch gemaakt! En dan, zijn daar nog niet een handvol
een groot-grondbezitter of een financieel kapitalist of dat op den duur niet doen, zonder onze eischen te beperken. Marxisten in de Partij, met wier gevoelens men rekening
de massa der bezitters, zulke liefhebbers van het miliWant zoodra ,we onze oude eischen in vollen omvang moet houden, en is het gewenscht om op 't volgend
tarisme om het militarisme zijn?
stellen, komen we in conflict met elke, ook met de meest congres de kans te loopen van een spektakel, waar 't
Hebt u er nooit van gehoord, dat de menschen, ook radicale, burgerlijke democraten. Verschillen we wat onze vorige zoo heerlijk eensgezind is afgeloopen? Bestaat
de kapitalisten bepaalde maatschappelijke daden vereerste eischen betreft, niet meer van een der burgerlijke
daar ook niet de S.D.P-, die men toch niet expres
richten, in een zekere richting gedreven worden, omdat partijen, dan heeft deze op ons voor; omdat elke burgerwapenen binnen- en buitenlands in handen behoeft te
overmachtige maatschappelijke wetten hen in die richlijke partij meer kans heeft, op de regeering invloed 'geven?
ting dwingen te gaan ?
uit te oefenen, dan wij. Gaat het slechts om beperkte,
En dan orakelt de leider zwaarwichtig:
Het kapitalisme en de kapitalisten streven als zoodanig matige eischen, die haast niet boven die van 't liberalisme
De meer algemeene fout, die zich in dit geval manifesteert, is
slechts naar èèn ding: zoo groot mogelijke winst. Dat gaan, dan ziet de massa van 't volk geen reden meer,
de
neiging om, -waar geen bepaalde materieele en directe belangen
zij dus het militarisme niet liefhebben als zoodanig,
om op ons te stemmen, wijl onze invloed op de staatshet tegendeel eischen, het vooropstellen en verdedigen van standpuntspreekt voor den sociaaldemocraat zoo vanzelf, als deze macht gering is, dan stemt ze liever op de liberalen.
verscliil met de bourgeoisie en de haar naloopende arbeiders, bij
hun winstbegeerte. Maar wat wij sociaaldemocraten ook
Maar ook de pers lijdt schade. De ontwikkeling en voorkeur „als van geen praktisch belang" ha te laten. Dit is een
steeds beweerd hebben, is, dat niet voor alle kapitalisten uitbreiding der partijpers is een der belangrijkste zaken onderdeel van een taktiek, die de beteekenis van het ideëele niet
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hoog genoeg aanslaat en onze algemeene gezichtspunten in den
klassenstrijd niet genoeg recht laat wedervaren. Toch is de moderne
arbeidersbeweging op den duur niet te voeren zonder een proletariaat, dat, bij alle waardeering van en energie voor direkte
materieele voordcelen, de groote ideeën van den klassenstrijd in
zich voelt bruisen als zware golven in den oceaan.

Eon partij, die het gevoel hiervan verliest kan misschien een wijde stille poel worden naast de andere
politieke poelen, maar de onweerstaanbare drang en
tracht, die de dijken en dammen van het heerschende
stelsel moet breken, is in haar zoek.
Omineuze (onheilspellende) woorden, die ons onweerstaanbaar herinneren aan het beroemde woord van
Briand, den verrader, over de« stilstaande poelen» der
Fransche verkiezingsdistricten, waar bederf en walm uit
opstijgen. Doch woorden, die men voor zjn eigen partij
toch wel niet gebruikt, of diep in zijn binnenste moet
men 't besef in zich omdragen, dat die partij reeds op
weg is tot zulk een stilstaanden poel te verworden.
Ook overigens is de karakteristiek, hier door Troelstra
van zijn partij gegeven uitstekend en verdient door ons
onthouden en bij elke gelegenheid haar tegemoet gevoerd te worden.
Waar directe materieele belangen het eischen, kan zij
nog scherp zijn tegen de bourgeoisie en het klassestandpunt markeeren. Waar het om het wijdere, het duurzame,
het eenige en ïvare belang der arbeiders en socialisme gaat,
wordt dit als zonder practisch nut nagelaten om in het
zog der burgerlijke partijen en denkbeelden mee te zeulen.
want
Is het te verwonderen, dat deze tooneeldonder
ook in zijn verdere stuk is Troelstra, hoezeer hij zichzelf tegenspreekt en hoezeer hij draait, vaak zeer scherp
de heeren van Kamerfractie en Volk alleronbehaaglijkst
heeft aangedaan ?
De toekomstige minister met portefeuille, de bekrompen kleinburger en parlementariër, die Schaper is, kwam
in een woedend stukje zijn leider aanblaffen en de
redactie verdedigen. En de Redactie van Het Volk ?
Haar houding is
aller kenmerkendst. Na Troelstra's rede is zij eensklaps als een blad omgeslagen. Eerst
was, zooals wij zagen, het geval een vakantie-probleem.
Nu wordt er een heel artikel aan gewijd, waarin Duys
eveneens op zijn kop krijgt en Zadelhoff's stukje verklaarbaar wordt genoemd! Duys' verweer heet het
nu eensklaps, „draagt de typische kenmerken van het,
verdedigen eener zwakke zaak ?» «Steevast poogt ieder»
heet het verder, *dü een onhoudbaar standpunt verdedigt,
zijn aanvallers te overtuigen, dat hij zich op de meest strikte
wijze houdt aan. de strengste opvatting van het beginsel.»
Gulden woorden die op de geheele Arbeiderspartij ten
opzichte van de Sociaaldemocratie van toepassing zijn.
«Ónze Zaansche vrienden», heet het eindelijk, hebben
door de deelneming aan den reclame-boottocht niet alleen verzuim gepleegd ten aanzien van de verheldering
der hoofden, maar zij hebben ons ook geraakt i/i ons socialistisch gevoel.»
Welk een «verheldering» in de hoofden der Redactie
na zoo luttele dagen. Hoe verre zijn wij van het be-
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lachelijke vacantie-probleem.
Ja, de Zweep des Leiders is nog altijd een harde roede
voor wie hij kastijen wil.
Maar ook de Zweep vermag den stroom der Arbeiderspartij niet duurzaam te versnellen en te verhinderen dat
zij vertraagt tot een stillen poel naast de andere politieke poelen. Het geval-Duys is het eerste, zoo karakteristieke, op dit terrein.
Arbeiders van Nederland, leert aan deze palen, deze
merkteekenen, het doel kennen, waarheen de stroom
gaat. Het geval-Leeuwenburg eerst. Nu het geval-Duys.
Geen Troelstra's noch iemand kunnen den stroom weerhouden van ontaarding tot een poel. Slechts het Marxisme verjongt en verfrischt hem voortdurend, maar dat is
bij ons, in de Sociaaldemocratische Partij.
v. R.

De sociaaldemocratie en het
imperialisme.
(Slot.)
De bizondere verhoudingen, die de oorzaak ervan zijn,
dat de leiding der Duitsche partij op het oogenblik niet
weet de buitenlandsche politiek der regeering op den voorgrond te dringen, zijn deze, dat het Duitsche P. B. in de
laatste jaren -en vooral nu Singer dood en Bebel ziek is,
geen frisch bloed, geen jonge krachten meer in zich heeft
opgenomen en tot een college van bureaucraten is geworden, die de zaken liefst sleepende houden en voortzetten in de nu eenmaal platgetreden paden. Maar de
algemeene en veel belangrijker oorzaak ligt hierin, dat
de Duitsche Partij, geheel ingericht op den vreedzamen
parlementairen veroveringstocht, die haar in de laatste
30 jaar sinds 1890, ja sinds 1870, zulk een ontzaglijken vooruitgang heeft gebracht, nog steeds moeite heeft
zich aan te passen aan de nieuwe.omstandigheden, waarin
zij geplaatst is sinds het imperialisme ook de Duitsche

politiek beheerscht.

Nu zijn de Rijksdagverkiezingen geen beslissingen meer
over binnenlandsche aangelegenheden, maar wordt er
ook bij de verkiezingen gelijk in elk moment van heftigen
politieken strijd, gevochten om internationale, om wereldbelangen, om de. toekomst van het kapitalisme zelf.
Evengoed als in Duitschland, ja in alle groote landen,
de strijd' niet meer gaat om verbeteringen in het kapitalisme, maar om het socialisme, om den eindstrijd, om
de overwinning van het kapitalisme.
Maar het kost voor mannen, die vergrijsd zijn in den
strijd van vroegere jaren, die gewend zijn aan geheel

andere tactische problemen en geheel andere verhoudingen'
moeite zich aan de nieuwe eischen, de nieuwe, totaal
veranderde omstandigheden aan te passen. En dit verklaart het gebrek aan inzicht en initiatief van de leiding
der Duitsche Partij in dezen.
Bevreesd hoeven wij ons daarover niet te maken. Wij
wezen er in den aanvang op, dat uit de massa's der
Duitsche arbeiders zelf de drang opgaat om de problemen
van het imperialisme, om de raadselen van die vreeselijke
Sphinx, welke de buitenlandsche politiek is, die Sphinx,
welke, evenals die uit de fabelleer, dengene in den afgrond stort, die haar raadselen niet kan oplossen, te
doorgronden. Desnoods over de tegenwoordige leiders
heen zal die drang der massa's zich doorzetten, zoogoed
als in de vakvereenigingen over de revisionistische
bureaucraten wordt heengestapt. Maar de jongste
Marocco-crisis is ook voor ons zeer leerzaam om ook de
Nederlandsche arbeiders weer eens te doen zien, wat
wij van den beginne af op den voorgrond hebben gesteld: de strijd tegen de kapitalisten kan in onze dagen
nog slechts gevoerd worden als strijd tegen het geheel
der kapitalistische wereld, d.w.z. tegen alle gevolgen van
het kapitalisme.

Hoogverraad.

Dat de oproep van het Partijbertuur aan de Duitsche
arbeiders (die wij verleden week plaatsten), om overal in
massa-vergaderingen tegen de oorloghitsers op te treden en
de bijeenroeping van den Rijksdag te eischen, de conservatieve kringen zwaar op het lijf zou vallen, was te voorzien.
Zij kunnen er weliswaar niets tegen doen, maar hoe ze er
over denken, blijkt uit de bedreiging van een jonkerblad, dat
het optreden van het sociaaldemocratisch Partijbestuur op
de grens van hoogverraad ligt. Dat wil zeggen, voor dit
maal wil het nog genade voor recht laten gelden, maar
wanneer nog eens zulke menschen de brutaliteit hebben
het voor den vrede op te nemen, als de kapitalisten en
bureaucraten oorlog willen, dan moet hun maar kortweg een
hoogverraad-proces aan den hals worden gehangen. Deze
bedreiging heeft natuurlijk bij de betrokken zondaars als
ook bij het proletariaat de haar toekomende vroolijkheid
verwekt. Maar zij is nog iets meer dan vermakelijk, zij
is ook in hooge mate leerzaam. Zij toont de onnoozelheid van het hoogverraad in al zijn naaktheid, als men
het op de moderne klassenstrijd wil aanwenden.
Zin heeft het eigenlijk alleen als militair begrip, zooals
in het algemeen het verraad. Eene organisatie — volk,
die met andere organisatie een strijd om
Het is ten slotte in dit verband nog noodig op èèn leger, staat
verschijnsel te wijzen, dat de jongste Marocco-crisis heeft leven of dood voert, zal zich noodzakelijk ertegen
verweren, dat zij door een eigen lid in het belang van
vertoond en dat o.i. vergaande gevolgen voor de arbeiden vijand wordt geschaad. Wie door zijn daden de
«
dersbeweging kan hebben.
hoogste
belangen van den staat schaadt, of zelfs het benoch
wilde
mee
Terwijl de Duitsche sociaaldemocratie
staan
van
dien staat in gevaar brengt, moet er op rekenen
tot
internationale
noch
zelf
het
beweging,
werken
een
als hoogverrader voor het gerecht gebracht te worden.
initiatief nam tot een krachtige beweging tegen het imperialisme in het eigen land, heeft er toch een internationale Weliswaar geldt dit slechts voor ondergeschikte instanties ;
betooging naar aanleiding van de Marocco-gebeurtenissen vorsten en ministers, die door een roekeloozen dommen
plaats gevonden, te Berlijn, te Parijs en te Madrid, drie oorlog het land aan den rand van den ondergang brengen, gaan vrij uit
zoolang tenminste het volk niet zelf
landen, die 't nauwste erbij waren betrokken. De vergadering te Berlijn vond plaats door dat de Fransche de Justitie in handen neemt (zooals in 1870 de Franschen
syndicalisten, de leiders der Fransche Confédération du tegenover Napoleon) en hen zonder eenige gerechtelijke
comedie wegjaagt.
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eenigingsmannen spraken en waar onder ontzaglijke moet zij tegelijkertijd vol tegenspraak en tegenstelllingen
geestdrift der Duitsche arbeiders de verbroedering der zijn. ledere tijdelijk heerschende klasse, groep of kliek
proletariërs van beide landen werd gevierd. Een week plaatst zich op het standpunt: de staat ben ik; als het
later spraken daarop de Duitschers, ditmaal ook een paar onvergankelijk belang van de blijvendevolksgemeenschap
Rijksdagsleden in hun qualiteit van sociaaldemocraten, beschouwt hij zijn eigen belang. Het hoogste staatsop een door de syndicalisten bijeengeroepen meeting te belang is voor hem zijn eigen heerschappij; aanranding
Parijs. Op die meetingte Parijs (waarover onze Fransche van deze heerschappij is dus hoogverraad. Maar tegelijkerbriefschrijver het verleden week reeds had) spraken ook een tijd ondermijnt de nooit rustende ontwikkeling der wereld
Spanjaard en een Nederlandsch syndicalist, Kolthek, die deze heerschappij; de eene klasse lost de andere in de
toevallig in Parijs was bij zijn syndicalistische vrienden heerschappij af; een nieuwe kliek, een nieuwe heerscher
stelt de vroegere machthebbers ter zijde. De val dezer
van de C. G. T.
De vakvereenigingsleiders hebben dus in deze crisis machthebbers wordt op een bepaalde ontwikkelingstrap
gedeeltelijk hersteld wat de Duitsche en internationale noodzakelijk, de politieke ontwikkeling voltrekt zich in
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Wij wezen er reeds voor 14 daag op. De Duitsche daar borrelt
vakvereenigingsleiders ontvangen de Fransche syndica revoluties uitbreken. Daarheen of naar buiten Europa
listen en anarchisten en wijzen hun broederlijk den weg. liggende landen moeten wij ons wenden wanneer wij
"Kolthek spreekt namens de Nederlandsche syndicalistische een beeld van de praktijk willen zien, die in Europa
reeds tot het verleden behoort.
arbeiders met Duitsche reformisten en Fransche syndicaSinds het proletariaat zich als klasse machtig- verheft
"listen. En diezelfde syndicalisten worden hier door de
en de wederzijdsche oneenigheden derbourgeois-groepen
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Wordt het geen tijd, dat de Internationale der arbeiders demokraten de revolutionnairen, de hoogverraders, die
werkelijkheid wordt? Maar de Internationale, dat is nu met die paragraaf onschadelijk gemaakt moeten worden.
Maar 't is zonderling; juist hier kan ze niet toegepast
al wel gebleken, kan practisch niet zonder de syndicaworden
en de paar hoogverraadsprocessen, waarmede
listen. En waar de reformisten in haar gelederen zoo
voorvechters
van de Duitsche arbeidersbeweging tot
bij.
nog
talrijk zijn, kunnen de syndicalisten er ook
heden
werden, hebben de beweging meer voorbedacht
slechts:
Dat
de
sociaaldemoOnder één voorwaarde
cratie, de Marxistische theorie, haar rol blijft vervullen, deel dan schade gedaan. Dat ligt niet alleen daaraan,
dat met papieren wetsartikelen een maatschappelijke
v. R.
die de leidende behoort te zijn.
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ontwikkeling niet tegengehouden kan worden. Zoolang
de revoluties burgerlijke revoluties waren, dus door minderheden gewelddadig — onder hulp of zwijgende toestemming der volksmassa
tegen andere minderheden
gemaakt werden, kon wel is waar de rechtsformule niet
onvergankelijk en onaantastbaar maken, wat ten ondergang bestemd was, maar ze drukte toch ten minste het

-—

feit uit, dat het geweld van boven nog sterker was dan
het geweld van onderen. Daarom was de hoogverraadsparagraaf bij wijlen een middel, om den tegenstanders
onschadelijk te maken. Met den proletarischen klassenstrijd staat 't echter anders.
De proletarische revolutie onderscheidt zich van alle
burgerlijke revolutie daardoor, dat ze de bevrijding van
de groote volksmassa van de uitbuiting zelve is. Daarom kan ze niet het karakter van een snelle beweging
dragen, maar ze verheft zich langzaam, met onweerstaanbare massakracht naar boven. Ze bedient zich niet van
het geweld, hoewel ook in het lange proces der ontwikkeling gewelddaden der tegenstanders nu en dan afweer eischen mochten — want een volksmeerderheid
behoeft, om de minderheid te overwinnen, het gewapende geweld niet; is ze tot volle kracht gegroeid, dan
drukt ze deze uitbuitende heerschersklasse eenvoudigen
zonder moeite in een hoek. Is de proletarische massa
eenmaal klassebewust en stevig georganiseerd, dan is
daarmede de klasseheerschappij reeds gevallen, en alle
bloedige daden van de heerschende machten kunnen
haar niet staande houden. Daarom bestaat de proletarische
strijd in de vreedzame arbeid der verheldering en organisatie, alzoo der machtsvorming van de massa. Hier is met
strafrechtparagrafen niets te doen; zoo min als de afschaffing van den eigendom, die wij nastreven, onder de
diefstalparagrafen van 't strafwetboek valt, zoo min valt
onze revolutionaire verhelderingsarbeid, die 't geheele
kapitalisme overbodig wil maken, onder een hoogver-

raadsparagraaf.

En als de jonkerpers wegens onze houding in de
Marokkokwestie van hoogverraad kletst, dan moeten we
dit als een minne laster terugwijzen. Wij zijn geen hoogverraders, wij zijn veel erger. Wanneer men het optreden
van 't proletariaat, om een oorlog te verhinderen, als
een verzwakking en gevaar voor de militaire macht van
Duitschland tegenover het buitenland voorstelt, die aan de
grens van hoogverraad staat, dan moet men er eigenlijk om
lachen, hoe een geweldige wereldomwenteling er in de vrije
lucht van het schildwachthuisje of van het verheven standpunt van den reserve-luitenant uitziet. Zeker, het Duitsche
proletariaat zoekt de Duitsche staatsmacht te verzwakken.
Maar het gaat hier niet in eerste instantie om een strijd tusschen de Duitsche kapitalisten en hun Fransche collega's,
maar om een strijd tusschen bourgeoisie en proletariaat.
Het internationale proletariaat kan 't geen spaan schelen,
of Duitschland of Frankrijk militair iets sterker is; het
ziet maar naar een ding, haar eigen macht tegen de
bourgeoisie te versterken en zijn wil tegen den wil der
ophitschers tot den oorlog door te zetten. En wanneer
er van hoogverraad gesproken wordt, dan> kunnen de
rollen, zooals zoo vaak in de historie, maar thans met
oneindig meer recht, omgekeerd worden. Dan zal de
groote volksmassa over de bende van kapitalisten en
oorloghitschers gericht houden, die slechts om eigen
voordeel de zekerheid, de welvaart en 't bestuur der
natie ten zeerste in gevaar brengen. En het schuldig,
dat in dit hoogverraadsproces uitgesproken wordt, zal
niet een dwaze poging zijn, om de ontwikkeling der
wereld tegen te houden, maar het zal integendeel een
machtige schrede voorwaarts zijn op den weg ter bevrijding van het volk.
A. P.

De beweging in Engeland.
Het laatste nieuws Vrijdagmorgen omtrent de stand der beweging
in Engeland luidt aldus: Er komen voortdurend berichten in uit
de provincie omtrent nieuwe stakingen van spoorwegarbeiders.
Het uitvoerend komitee van de bonden van spoorwegarbeiders
maakte bekend, dat de berichten uit de provincie wijzen op een
Spoedige beslissende overwinning-. Ook in lerland is de spoorwegstaking uitgebroken.
Zoo is dus de algemeene spoorwegstaking in Eageland
werkelijkheid geworden en bestaat er kans dat ze zich uitbreidt
tot een algemeene transportstaking. Het is intusschen niet wel
mogelijk in een weekblad een eenigszins geregeld overzicht te
geven van de dagelijksche beweging der Britsche transportarbeiders,
zooals die zich thans in de tiende week sinds het begin van de
internationale zeeliedenstaking heeft ontwikkeld. De elkaar als in
een revolutionaire tijd met bliksemsnelheid opvolgende en elkaar
voortbrengende gebeurtenissen, de elk oogenblik veranderende
aspekten spotten met de nuchtere beschrijving, die in rustiger
dagen zoo wèl staat.
We willen intusschen onze lezers van de oogenblikkelijke stand
van zaken eenigszins op de hoogte helpen. Te Londen, Manchester, Liverpool, d.w.z. in de grootste verkeers- en industriesteden der wereld, hebben de arbeiders van het heele transportbedrijf, dus tienduizenden en tienduizenden, eens aan het kapitalisme
getoond, wat hun macht in de maatschappij nu reeds is. Zoo
verklaarde de Minister Churchill, dat de toestand te Liverpool
nog weer erger wordt, doordat ook de arbeiders van de electrische centrale het werk zullen nederleggen. Daardoor zouden
Liverpool en omgeving zonder licht en tramverkeer zijn. Zijn
kollega, de radikale hansworst Lloyd George, wiens jongste
bemiddelingspogingen zijn gefaald, verklaarde in het Lagerhuis,
dat notabene met opzet vergaderen blijft om zoo mogelijk de
staking in het transport inderhaast nog tot een wettelijke misdaad te stempelen, dat de arbeiders den minister verkeerd begrepen. En de brutale Ramsay Macdonald, godbetert leider van de
Britsche „Onafhankelijke Arbeiders"-Partij en invloedrijk revisionistisch lid van de internationale arbeidersbureaukratie, verklaarde
ook dat aan alle zijden misverstand had geheerscht en hij hoopte
dat het alsnog tot een schikking zou komen. Men ziet het, bij
de heeren revisionisten is de felste klassenstrijd eigenlijk een mis-

verstand, en niet de overwinning der arbeiders maar dé schikking
met de kapitalisten, zooals zij voor zichzelf die reeds lang volbrachten,
het glorierijke eindpunt. Intusschen ging 's heeren Macdonalds

kollega Will Crooks, lid van de Arbeiders-Partij (Labour Partij) in
het Parlement, reeds een stapje verder en deed een voorstel om
het „misverstand" uit den weg te ruimen door de staking in het
transportbedrijf te verbieden en onderhandeling, arbitrage, verzoening enz. verplicht te verklaren. En dat alles in den felsten
strijd zijner klassegenooten.
Hoe intusschen de door de Regeering voorgestelde kommissie
van onderzoek er voor de arbeiders zou uitzien, lietLloyd George
ons zelf zien: één vertegenwoordiger van de arbeiders en twee
van de werkgevers! Kan het demokratischer, liberaler? En toen
dit door de arbeiders verworpen voorstel door een tweede van de
Minister-President zelf gevolgd werd tot benoeming eener kommissie
van onderzoek, toen namende directies der spoorwegmaatschappijen
het voorstel aan, de arbeiders echter weigerden. Zij zeiden ronduit die enquête (onderzoekings)-kommissies genoeg te kennen, om te
weten, dat daardoor of de zaak op dc lange baan geschoven, of
de maatschappijen in het gelijk gesteld zouden worden. En zij
voor zich rekenden zonder kommissie door strijd op een spoedige
overwinning. De liberale Minister evenwel deelde daarop mede,
dat de regeering niet zal dulden dat het spoorwegverkeer wordt
verstoord en dat ze de noodige maatregelen zal nemen om zulks
te voorkomen. En dat noemde hij, echt liberaal nietwaar, een
„onpartijdig standpunt". Aldus de solidariteit Van kapitalisten en
regeering.
"
Intusschen toonden de arbeiders te Liverpool een schoonere
solidariteit. Het spoorwegpersoneel besloot de strijd niet te beëindigen voordat de uitsluiting over hun medearbeiders zou zijn
opgeheven, uitsluiting die was uitgesproken wegens de steun die
zij aan het spoorwegpersoneel hadden verleend. In deze stad
hebben trouwens ook de kranten hun uitgaven moeten beperken.
Wat de solidariteit van Regeering en Kapitalisten beteekent
komt het best uit in de wijze waarop de „demokratische''regeering
van Asquith, Churchill, George en niet te vergeten de renegaat
John Burns de politie en militairen en ook de vloot laat optreden,
en hoe ze het lompenproletariaat dier kolossale steden laat tergen
en opstoken tot vergrijp en misdaad, om die daarna op rekening
te zetten van het strijdend proletariaat. Naar alle groote steden
zijn soldaten gezonden; de militairen worden als onderkruipers geprest, bijv. voor de postdienst en voor de dienst der levensmiddelen; tevens worden vrijwilligers opgeroepen om als politiemannen
dienst te doen tegen de stakers. Als staaltje van beestachtig optreden der militairen kan Liverpool gelden. Ongeveer zoo als in
de ergste tijden der proletarische revolutie, ongeveer zoo als in
Rusland
of in de Kominune van Parijs, zoo hielden de
troepen huis te Liverpool. En dat alleen omdat het proletariaat
er strijdt voor een beetje meer loon en leven, alleen omdat de
vrouwen hier schitterend naast de mannen strijden, alleen omdat
door de proletarische strijd de te Liverpool door het Kapitalisme
fel gestookte godsdiensttwisten voor een oogenblik ophielden, en
protestanten en katholieken, man en vrouw, als één man stonden
tegen het Kajaitaal. De leugens, die vooral over de vrouwen door
de op sensatie beluste pers de wereld worden ingezonden, doen
denken aan de ergste tijden der leugenkampagne tijdens de Kommune, maar die leugen en de haat tegen het proletariaat, die
eruit spreekt, zij toonen dan ook dat het Kapitaal gevoelt hier te
doen te hebben met een opstand van het Engelsche proletariaat,
die in zijn gevolgen zeker naast de revolutionaire Russische
periode van 1905 kan worden gezet.
En daarin heeft het Engelsche Kapitalisme gelijk. Verleden jaar
kwamen de ketelbouwers in verzet; het verzet der mijnwerkers in
Wales begonnen neemt toe; de zeelieden hebben hun overwinningen reeds behaald; thans zijn de spoorwegarbeiders aan de
beurt, en het is niet onwaarschijnlijk dat die niet enkel andere
transport-arbeiders maar ook gansch andere arbeiders nu of spoedig
in den strijd zullen sleepen. Ondanks het geleuter der revisionisten
over verbetering heeft nl. ook de opgaande konjunktuur, de verbeterde toestand in het bedrijf, waarin Engeland thans weer leeft, aan
de arbeiders nog geen de geringste verbetering gebracht. Integendeel
knagen de duurdere prijzen der levensmiddelen ook aan de loonen der
best gesitueerde Engelsche vakarbeiders. Zóó is de klassenstrijd in
Engeland eindelijk scherper dan ooit uitgebroken. Temeer daar het
niet enkel een verzet is tegen het Kapitaal maar tevens tegen de
door het Kapitaal geestelijk en stoffelijk gekorrumpeerde revisionistische z.g.n. „arbeiders-leiders" zoowel in de politiek als in
de vakbeweging. Niet de leiders staan hier vooraan in den strijd.
Maar de massa's. En deze dwingen de leiders tot de scherpste
strijd, tot de strijd om de overwinning. En in dien strijd toonen
de arbeiders, de transportarbeiders vooral, een kolossale mate van
eenheid en solidariteit, wèl te verstaan niet in de eerste plaats
van de zgn. spontane elk oogenblik weer verdwijnende soort, maar
juist van de zich organiseerende en blijvende solidariteit. Reeds lang
was in Engeland de neiging tot vereeniging der bedrijfsgroepen
tot groote bedrijfsvereenigingen aanwezig en het is juist deze strijd
in het Transportbedrijf, die deels door de reeds bestaande vereeniging van transportarbeiders geleid wordt, deels de nog er
buiten staanden juist naar die èène groote organisatie drijft.
Ten overvloede maakt deze strijd ook in Engeland een eind
aan de alleenzaligmakende heerlijkheid van de scheidsgerechten
en de tariefkontrakten, en brengt ze een grootere samenwerking
dan ooit tevoren tusschen de in macht, aantal en aanzien toenemende ongeschoolde arbeiders en de zgn. arbeiders-aristokratie
der oude Trade-Unions. Sinds de dagen van het Chartisme, dus'
sinds de veertiger jaren der vorige eeuw, is een zoo bewuste
klassenstrijd van de massa van het Engelsche proletariaat nog niet
gestreden. Ook de dokwerkersstaking van 1889 was meer een
spontaan dan een bewust verzet. Maar in dezen strijd van thans
is spontaanheid en bewustheid geen tegenstelling meer. Ze komt
spontaan op, gaat bewust en scherp tegen het kapitaal, en zal
direct en indirect de meest blijvende gevolgen hebben niet alleen
voor het Engelsche, maar ook voor het internationale proletariaat.
Het zwakkelijke revisionisme begint zijn hechtste steunpilaar,
Engeland, te verliezen. De geest van verzet, de geest der sociale
revolutie is vaardig geworden Over het moderne Engelsche proletariaat. Wij allen, de proletarische Internationale, de revolutionaire
Wp.
Sociaaldemokratie zullen er door gesterkt worden

Economische Kroniek.
Vrouwenarbeid in Frankrijk. Volgens de zoo juist
bekend geworden telling van 1906 bedraagt het aantal
mannelijke en vrouwelijke arbeiders in Frankrijk:
Mannen

Landbouw
Industrie
Handel
Openbare diensten etc.
Dienstboden

5-S2S-°42

Vrouwen
3-330.0

1.289.456

779.164

4.706.472

.

1. 332.940

173-558

2.518.402

293.100

772.725

n

Hoewel voornamelijk door het woekertalent der oppermachtige barkpiraten, de ontwikkeling der Fransche industrie een zeer langzame is; want deze lieden die o. a.
de russische reactie steeds overvloedig van millioenen
voorzagen, die tegenwoordig de duitsche banken en daardoor de duitsche industrie met de millioenen der fransche

spaarders voeden, laten zich zoo goed als niets aan de
fransche industrie gelegen liggen, wijl nu eenmaal
zekerheid van grootere winst hen elders aantrekt; — toch
blijkt dat ook in het nog altijd overwegend kleinboersche
en kleinburgerlijke Frankrijk de economische wetten van
het kapitalisme de bestaande verhoudingen, zij het ook
langzamer dan elders ondermijnen en veranderen. Ook
hier vernietigt het kapitalisme het huiselijk leven, ook
hier wordt de vrouw in toenemende mate aan de directe

—

uitbuiting van het kapitalisme onderworpen.
Wel werd
de vrouw zoolang dit productie systeem bestaat indirect
geëxploiteerd, d. w. z. moet zij zich in het htiisgezin'afbeulen om de behoeften van het arbeiders gezin tot een
minimum te beperken, zoodat daardoor het loon van
den man kon worden neergedrukt.
Terwijl nu de

—

mannen in de vakvereenigingen stroomen om aan het
kapitalisme weerstand te bieden, trachten de ondernemers door vrouwenarbeid aan dien invloed te ontkomen. Zoo wordt hoe langer hoe meer de vrouw aan
de directe uitbuiting onderworpen, moet ook zij in de
fabriek en op het veld de meerwaardehonger van het
kapitaal bevredigen.
Terwijl in 40 jaar tijds in Frankrijk de mannelijke
loonarbeiders met 24 °/0 vermeerderden 'nam het aantal
vrouwelijke arbeiders met 65 °/'0 toe:
Loonarbeidsters in 1866
1906

874.915

Landbouw

1.

Industrie

1.304.254

Handel

Openbare dienst etc.
Dienstboden

.. .

241.680

3.330.011

2.518.402

164.572
1.047.176

779.164

293.100
772-735
Wijst toenemende vrouwenarbeid reeds op toenemende
verarming van het proletariaat, want niet de verveling
zooals bij de vrouwen der bourgeoisie, maar de bittere
nood drijft de arbeidersvrouwen tot het zoeken van werk
aan de andere kant vermeerdert de
buiten het gezin,
arbeid der gehuwde vrouw, door de algeheele vernietitiging van het familieleven, de ellende van het proletariaat. Evenwel de loop dezer ontwikkeling die de
klassetegenstellingen zoo ontzaglijk doet verscherpen
brengt bij de toename der ellende toch ook een lichtpunt
voor de arbeidersklasse. Want terwijl de vrouwelijke
proletariër hare arbeidskracht ter beschikking van het
kapitaal stelt, doorloopt haar geest dezelfde ontwikkeling
als die harer mannelijke medearbeiders; de kleinburgerlijke bekrompenheid valt weg, de collectieve arbeid in
de fabriek bereidt den bodem waarin het zaad der socialistische propaganda gemakkelijk ontkiemt, de vrouw
wordt meer en meer van enkel lijdensgenoote, de medestrijdster van den man in Vakvereeniging en Partij. Het
proletariaat kan zijn loop naar de Sociale Revolutie verC. S.
snellen.

—

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. Woensdag had de Raadsverkiezing plaats in distrikt 111. Wijnkoop kreeg 366 stemmen, dat is 9 meer dan eenige
weken geleden. Hieruit blijkt dus dat deze honderden in elk geval
onder de vaste invloed van de S. D. P. zijn gekomen. Het zal
aan onze partijgenooten staan ze nu ook tot partijgenooten en
Tribune-lezers te maken en dit propagandawerk ook in andere distrikten te doen. Want dit moet gezegd worden: of het door de
verbazende hitte kwam, of door de vakantie, maar er is van de
zijde der partijgenooten, in het algemeen al te weinig gewerkt.
Van huisbezoek was geen sprake. En slechts zeer weinigen deden
het verspreidingswerk met onze verkiezingskrant, die intusschen
goede propaganda maakte, en met onze strooibiljetten voor de
vergadering in Vriendenkring op Maandagavond, die ondanks de
tropische hitte goed slaagde. Ook onze plakbiljetten, die de arbeiders aan de socialistische kandidaat herinnerden, werden door
diezelfde partijgenooten geplakt. En ondanks dit al te geringe
werk dit succes. Het is een waarborg voor onze groei bij beter
werken onzer partijgenooten.

Het is opmerkenswaardig hoewel zeer begrijpelijk, dat de Arbeiders Partij liever niet in het openbaar den strijd met onze
Partij aanbond. Geen vergadering werd harerzijds gehouden.
Enkel op het laatst een leugenachtig krantje tegen de S. D. P.
verspreid. En ook daarin toonde de Arbeiders Partij, ook uiterlijk, reeds tot het lage peil der burgerlijken te zijn gezonken, dat
n.l. wederom onze aanplakbiljetten voor haar schermende hand niet
veilig waren. Uit alles zullen de partijgenooten begrijpen dat alleen
nieuw werk en nieuwe macht de Sociaaldemokratie in -de arbeiderswereld het gehoor en de overwinning zullen verschaffen.

Rotterdam. Zooals gemeld, namen wij aan de aanvullingsverkiezing deel in district 11. Het was de eerste maal in dit
district, dat overwegend kleinburgerlijk is. Vijfduizend krantjes
werden verspreid. Onze candidaat behaalde 75 stemmen, niet
slecht, wanneer men het vergelijkt met de 62 stemmen die wij
verleden jaar in district I haalden, toen wij daar voor de eerste
maal deelnamen. De candidaat der Arbeiderspartij, J. ter Laan,
behaalde 1189 en viel mede af. De Arbeiderspartij heeft bij deze
gelegenheid zelfs niet één vergaderingetje belegd om haar candidaat
in dit district aan de kiezers voor te stellen. Zij handelt dus al
precies als de liberalen en clericalen, die dit ook niet noodig
achten. Wanneer men bedenkt, dat de candidaten der Arbeiderspartij enkele weken geleden, bij de periodieke verkiezing resp.
2008, 1599 en '337 stemmen haalden (Spiekman, Helsdingen en
Kaptein) zien wij dat zij 't er slecht heeft afgebracht. De oude
P. Helsdingen langjarig candidaat in dit district zou waarschijnlijk
eenige honderden stemmen meer gehaald hebben, doch schijnt
niet goed genoeg meer geacht te worden, nu men meende, dat er
kans was op een herstemming. De liberaal en de clericaal stegen
beiden in stemmenaantal vergeleken met Juli.

