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Het Socialisme.
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Stukken voor het volgend nummer te.zenden aan
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De Internationale tegen de
Wereldoorlog.
Maandagavond 9 December, half negen precies;
zullen Herman Gorter. W. van Ravesteyn en D. J.
Wijnkoop, «e algevaardigden naar het buitengewoon
Internationaal Soc. Dem. en Vakvereen. Kongres te
Bazel, in het Gebouw Tot Nut v. h. Algemeen, N. Z.
Voorburgwal tegenover het Paleis te Amsterdam,
in openbare vergadering verslag uitbrengen over het
Bazeler Kongres.
Entree 10 cents.
Discussie vrij.

Geruststelling!
De heer De Marees van Swinderen, Minister van

Buitenlandsche Zaken, heeft zich Maandagavond in
de Tweede Kamer «in groote kortheid» over de
politieke toestand in Europa uitgelaten, ter «geruststelling; zooals hij zeide. Zijn woord luidde:

....

Ik geloof te mogen zeggen
dal door de berichten die mij
de laatste 24 uren in handen zijn gekomen, ik mij gerechtigd
gevoel mede te deelen, dat er werkelijk symptomen aanwezig zijn,
die op dit oogenblik erop wijzen, dat lang-* de weg van Konferentie
en Kanselarij-arbeid een einde zal worden gemaakt aan de toestand,
dortr iedereen zoo ontzettend betreurd, die een groot deel van
Kuropa in een akelige toestand van oorlog brengt, en dal langs
die weg de kans geenszins is uitgesloten, zelfs meer waarschijnlijk
dan ooit te voren is geworden, dal in dal deel van Kuropa waaide rust gehandhaafd is gebleven, die ia 1 ook /al bewaard blijven,
en dat in dat deel waar die rust helaas is verstoord, die rust
wederom lerugkeereii zal.
in

■

Men weet, de hr. De Marees van Swinderen is
«gematigd onverschillig». Maar niemand zal kunnen
zeggen dat deze zijn kanselarijtaal niet met uiterste
zorg is opgesteld. Hier is met woorden het menschenmogelijke gedaan, om het ontzettende gevaar van
de wereldoorlog te bezweren. Maar des te gevaarlijker dreigt het tusschen de regels door. Dat zal
elkeen moeten erkennen, al zou hij ook van dc
feitelijke toestand verder niets weten.
En niet alleen het gevaar dat voorbij is, maar
vooral het komende gevaar is het dat den Minister
het loerende oorlogsmonster zöö deed verhullen. «De
weg van konferentie en kanselarijarbeid»! Maar dat
is juist de weg die de oorlog bracht! Wou iemand
ons wijs maken, dat die in de toekomst de waarborg
van de vrede zou zijn? Er is maar één waarborg
voor de vrede, en dat is, dat de volkeren zelf hun
hun lot in handen nemen. Dan beslissen de proletarische massa's, en dezen hebben geen enkel belang
bij oorlog en menschenmoord.
Maar de konferenties en de diplomaten brachten
de Balkan-oorlog, en in de wapenstilstand, in de
eventueele vrede die op deze oorlog volgt schuilen
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nieuwe oorzaken voor een grootere oorlog. die sinds eenige tijd in De Arbeid óver de dreigende
Want niet de oorlogvoerenden maar de Europeesehe oorlog redekavelt. Wij komen in een ander artikel
mogendheden met hun diplomatieke konferenties in dit nummer nader op die meneer terug. Maar die
beslissen hoe de vrede zal zijn, en in de vredesJunior vergeet, dat al zijn groote woorden slechts langs
bepalingen worden voorn imelijk de tegenstellingen de geduldige weg van proletarische nachtsvorming en
der gtoote Europeesehe roovers bestendigd.
socialistisch inzicht werkelijkheid kunnen worden : ProWij willen de heer Vap Swinderen niet tot een letarische machtsvorming, dat is naast dc gecentraligrooter diplomaat maken dan hij wellicht is, en wij seerde vakvereeniging de politieke partij, en socialisweten dus niet of het diplomatische geraffineerdheid tisch inzicht, dat is het Marxisme. En dan moeten dezen,
of enkel zonder bedoeling is, dat hij alleen maar van cle organisatie en het inzicht, tot daden niet enkel
Europa spreekt, tot twee keer toe. Maar zeker is, komen op het moment dat de oorlog reeds voor de
dat niet eens Europa maar Voor-Azië de ergste aandeur staat, want dan is het te laat. Maar met het
leiding tot,een wereldoorlog zal wezen. In het verdreigende gevaar moet ook de revolutionaire aktie, door
zwakte Turksch-Aziatische Rijk zal Duitschland zien organisatie en inzicht geleid, krachtiger en steviger
door te dringen en zijn imperialistische bedoelingen worden. In die zin heeft de S. D. P. te Bazel de
zien te verwezenlijken tusschen Egypte en Indië, de protest-stakingen als middel ter voorkoming van de
bestanddeelen van het Britsche Wereldrijk, in. Maar oorlog voorgesteld. En er is in Nederland ondanks
omgekeerd zal Engeland de zwakte van Turkije zien alles geen reden, waarom wij op dat middel onze
te gebruiken om Egypte met Indië te verbinden. blik en onze aktie niet gevestigd zouden houden,
Ziedaar waar de weteidrc.yers op elkaar zullen stoovooral nu het oorlogsgevaar deze winter minder dar.
ten. Ziedaar tot welk een wereldstoot de «vrede» ooit van de lucht is.
de voorbereiding zal wezen.
In deze zin verstaan wij het, als De I 'akbeweging
En de tijd van dc vrede zelf, de komende winter van 22 Nov., het blad van het N. V. V v in het
allereerst, zullen de Mogendheden gebruiken om met artikel Oorlog aan de Oorlog o.a. schrijft:
koortsachtige ijver zich toe te rusten tot de oorlog.
buitendien zal de vakbeweging mogelijk nok betrokken worden
En wie weet wat reeds de lente kan brengen!
bij eventueels maatregelen, welke tegen de oorlog zullen moeten
Trouwens, het is op het oogenblik dat wij dit worden genomen.
schrijven de vraag of de diplomaat Van Swinderen
En wij hopen, hoezeer wij met De Vakbeweging
ondanks al zijn voorzichtigheid in zijn gerustelling tegen alle onoverlegdc en overijlde maatregelen
zijn,
niet wat verging. Even vóór hem, diezelfde Maandag, dat wij ons hierin niet vergissen. In elk
in
geval,
had zijn niet minder «voorzichtige» kollega Bethmann- een gezamelijke aktie van de geheele
vakbeweging
Hollweg, de kanselier van het Duitsche Rijk gemet de geheele politieke beweging van het
sproken, en diens woorden waren zóó dat het Duitsche proletariaat ligt de eenige mogelijkheid, dat onsNed.
land
kegeeringsblad de Kölnische Zeitung thans schrijft: wellicht buiten de oorlog kan blijven.
En dit is, hoe
Er zal dus nog tijd, moeite en vooral koelbloedigheid noodig gering misschien op het oogenblik nog de kans van
zijn, eer de diplomatie kan zeggen, dat ze een brand gebiuscht
verwezenlijking daarvan velen schijnt, toch een
heeft, die onder omstandigheden zich tot een wereldoorlog kan
grootere geruststelling dan de diplomatieke woorden
ontwikkelen.
des Ministers.
W\-.
Niettemin stelt het Hollandsche diplomaatje ons
volk reeds gerust.
De Strijd der Massa's in Rusland.
Maar wij hopen dat het Nederlandsche proletariaat althans zich niet zal laten insussen door ijdele
Schijnbaar plotseling zijn de kolossale massawoorden. Velen kan het bekend zijn, dat in de achter stakingen der Russische arbeiders tot een belangrijke
ons liggende dagen ook in Holland de maatregelen
faktor geworden niet alleen in de Russische maar
voor een mobilisatie althans werden voorbereid. Die ook in de internationale politiek. Wie, zooals bijv.
maatregelen, men kan er zeker van zijn, zullen voorde Duitsche burgerlijke pers, de Russische arbeidersloopig niet verminderen. Wat kunnen wij echter beweging nog tot voor korte tijd als een quantitê
doen om te voorkomen, dat althans ons land in de négligeable (een faktor die men verwaarloozen kan)
oorlog wordt meegesleept?
behandelde, konstateert thans met onverholen verIn het parlement diende door de arbeiders-afge bazing, dat de «vredesliefde» van de Czaren-Regee
vaardigden tegenover het gepraat van de Minister de ring in de Balkankwestie zeker voor een deel onternst van de situatie voor het proletariaat uiteen
stond door het «roode gevaar» in alle hoofd- en
gezet. In het parlement dienden de arbeiders-afgeindustriesteden van het Russische Rijk, en zelfs het
vaardigden te verklaren: Allèèn door afschaffing van orgaan van de Duitsche Regeering, de Kölnisclnhet militaire stelsel in ons land, waar dit stelsel juist Zeitung, spreekt met bewondering van de verbazingde onzijdigheid van Nederland in een Europeesehe wekkende discipline en vastberadenheid van de
oorlog bedreigt, en allèèn door invoering van een Russische arbeidersklasse. De Sociaaldemokratische
algemeene volkswapening in plaats van het staande pers heeft geen reden, hier van een plotselinge ommeleger kan Nederlands neutraliteit worden bewaard. keer in de Russische toestanden te spreken. Wat op
I )ie toon heeft helaas in het Nederlandsche parlehet oogenblik in de stakingen, betoogingen, meetings,
ment nog niet weerklonken.
en in de verdere aktie van de Russische arbeidersMaar ook anderzijds dienden de Nederlandsche klasse met alle krach: voor de dag komt, is de vrucht
arbeiders geen ijdel gepraat maar daden te stellen van het onophoudelijke vereenigingsproces van de
tegenover het gesus van de Minister. Er zijn kringen revolutionaire krachten, dat zich onder het grauwe
waar men zoodra de toestand eenigszins dreigend oppervlak van de kontra-revolutie voltrok. Zelfs in
gaat worden steeds weer de groote woorden algemeene de ergste jaren der tegen-revolutie, die schijnbaar
werkstaking en algemeene opstand voor de dag haalt. alle hoop op herleving van de proletarische beweging
Zoo bijvoorbeeld een zekere meneer (l.ansink? ;'Junior, vernietigde, was het de Sociaaldemokratische pers,

die aan de hand van de marxistische ontleding der
we herinneren eraan, dat
ook De Tribune van den beginne af in tegenstelling
en zelfs in polemiek met Het Volk hierop wees —
het spoedig optreden van een nieuwe beweging
voorspelde, en die nieuwe beweging in verband bracht
met het langzaam verdwijnen van de ekonomische
krisis en met de beginnende prosperiteit van het
ekonomische leven in Rusland. Op grond van deze
ekonomische feiten is dan ook vooral in de laatste
2 jaar eerst een levendige ekonomische en dan een
politieke stakingsbeweging opgekomen, die bovendien
elkaar aanvullend en aanvurend, zoowel voor de
politieke als voor de ekonomische aktie van de
Russische arbeidersklasse nieuwe wegen baande, en
die tevens in de (door de ondernemersbonden en de
overheid) opgestapelde hindernissen een geduchte
bres sloeg.
In het algemeen het belangrijkst zijn de massale
stakingen, die sinds het begin van dit jaar optraden.
Na een golf van levendige ekonomische stakingen
vingen in April de beroemde protest-stakingen aan,
naar aanleiding van de gruwelen tegen de stakende
arbeiders in de gouddelverij bij de Oost-Siberische
rivier de Lena, en hierop volgden direkt de machtige
massale stakingen op de Russische Eerste Mei. In
de herfst komt nogmaals een golf van politieke
stakingsbeweging op, eerst vooral beperkt tot Petersburg, nl. de proteststaking tegen de Regeeringsaanval
op het arbeiderskiesrecht, en kort daarna de geweldige sympathiestaking in het heele Russische Rijk
naar aanleiding van het doodvonnis, geveld over
16 matrozen van de Zwarte Zeevloot. Deze laatste
staking, waarvan de uitloopers nog op het oogenblik
hierendaar voorkomen, ging in werkelijkheid ver
boven het gestelde doelwit uit, want in deze staking
kwam niet alleen de jarenlang verborgen toorn van
de massa's te voorschijn tegen het regiem van de
knoet en de galg, maar óók het protest van de
klassebewuste proletariërs tegen het oorlogsgevaar en
het militarisme.
Om de innerlijke samenhang van de hier kort geschetste strijd te doen zien, laten we de voornaamste
cijfers hieromtrent volgen. Offieieele opgaven zijn
bijna heelemaal niet voorhanden en zelfs zijn de
gepubliceerde onvolledig en onvertrouwbaar. Veel
vollediger zijn de opgaven van A. Michailoj, die de
stakingsstatistiek van de laatste jaren op grond van
een uitvoerig materiaal bewerkte. Volgens zijn opgaven namen aan alle politieke en ekonomische stakingen in Rusland in de eerste 9 maanden van dit
jaar mêêr dan één millioen arbeiders deel, waarvan
ongeveer 827000 in bedrijven die onder de fabrieksinspektie staan. Dit aantal is niet alleen veel grooter
dan de stakingsgetallen in de laatste 5 jaren, maar
het nadert reeds tot het getal van de revolutiejaren
1905 en 1906. Dit blijkt heel duidelijk uit de volgende tabel. In de onder de fabrieks-inspektie staande
bedrijven staakten :

Russische werkelijkheid

in de eerste 9 mndn 1905:

,

>'.!.»
111

het heele jaar

1

—

277 000; in het heele jaar 1909: 64000
igiO. 47 OHO

1906:1045000;,,

, „ ,
,

1907: 340000;,, „ „
1908: 176000; Jan.—Sept.

1911:105000

1912:827000
Volgens deze opgaven staakten dus in de eerste
8 maanden van dit jaar méér arbeiders dan in de
voorgaande 5 jaren, 1907 tot 1911, tezamen. Reeds
verleden jaar nam het aantal stakers toe tot het
dubbele van de daaraan voorafgaande jaren. Maar
dit jaar bracht het stakersgetal tot 1 Oktober toe
reeds op het achtvoudige van 1911. Èn de
stakingen, die in de eerste 9 maanden van dit
jaar plaats vonden, strekten zich
de bouwvakarbeiders, de transportarbeiders en de handwerkers erbuiten gelaten
—' uit over omstreeks
1500 fabrieksbedrijven, en mêêr dan tweederden
(nl. 690000 van in het geheel 1
013 000 stakers)
waren deelnemers aan politieke stakingen. Met
andere woorden: Van elk drietal stakers staakten
twee uit politieke motieven. Deze verhouding treedt
nog krasser voor de dag in de onder de fabrieksinspektie staande bedrijven, d. w. z. in cle grootbedrijven met meer dan 50 arbeiders. Hier namen
van in het geheel 827 000 stakers
590 000 of bijna
drie vierden deel aan politieke stakingen. Vergelijkt
men deze getallen met het aantal deelnemers aan
politieke stakingen in voorgaande jaren, dan erlangt
men het volgende beeld: Volgens de opgaven van
de fabrieks-inspekteurs staakten in de onder hun
toezicht staande bedrijven uit politieke motieven:
»

»

»

>■

—

in 2905

..

'1906
'9°7
1908

1202000

515000
22 3 ooo(?)

i„
■

, 909

, 911

1910

n

- 8000

gooo

83000
Jan,—Sept. 1912
590000
Al zijn nu de voor 191 2 hier gegeven getallen
wegens de onvolledigheid van de offieieele statistiek
veel omvattender en vollediger dan de voor de andere

jaren opgegeven getallen der fabrieks-inspektie, toch

blijkt uit de gegeven tabel ondubbelzinnig, dat de
politieke stakingsbeweging in 1912 geweldig vooruit
gaat. Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat cle
politieke stakingen van Oktober en November,
waaraan minstens 250000 arbeiders deelnamen, in
de gegeven tabellen niet zijn opgenomen. Van het
afnemen der stakingskracht valt dus op het oogenblik
nog niets te bemerken. Zelfs heerscht er onder de
arbeiders in de politieke centra van het Russische
Rijk een zóó daadkrachtige stemming, dat de Sociaaldemokratische fraktie van de vierde Doema zich reeds
genoodzaakt achtte, op de dag der opening van de
Doema de verklaring te publiceeren, dat het op de
Peterburgsche fabrieken verbreide strooibiljet, waarin
de arbeiders werden opgewekt om op de dag der
opening te staken, van geen enkele der toonaangevende sociaaldemokratische groepen van Petersburg stamt». Ondanks deze aanmaning staakten
op die dag nog 25000 arbeiders in Petersburg, en
brachten ze het hier en daar tot betoogingen. Het is
zelfs te hopen, dat het vereenigingsproces der sociaaldemokratische krachten aan dergelijke afzonderlijke
akties een einde weet te maken, en de daadkrachtige
strijdlust van de Russische arbeidersklasse in ééne
richting weet te leiden, nl. in die welke uit de minste
energie het maximum resultaat weet te slaan.

Het Vredes-Kongres der Internationale.
11.

Wij zeiden, in ons vorig artikel, liet Manifest, als manifest over de buitenlandsche politiek, en het feit van net
Kongres in een dreigend oogenblik, dat is de historische
beteekenis van Bazel.
Het Manifest put zijn kracht terecht in de resolutie
van het Stuttgarter Kongres, maar laten we er dan ook
bijvoegen dat zijn zwakte grootendeels in de door ons
ook reeds toentertijd aangegeven zwakte van Kopenhagen
schuilt. Als het Manifest terecht laat zien dat de oorlog
aan de oorlog in de tegenwoordige tijd beteekent de
strijd tegen het imperialisme, en vandaar de vrees konstateert die de heerschende klasse bij een oorlog bevangt,
de vrees nl. voor de proletarische revolutie, dan is dat
niet anders te verstaan, dan zooals onze oude, helaas
wegens ziekte te Bazel afwezige, strijder Guesde dat uitdrukt: Weg met de oorlog! is slechts een leege leus als
het niet wordt omgezet in het: Leve de Sociale Revolutie."

Dat kunnen alle echte en verkapte Vredebonders zich
voor gezegd houden, die zich misschien wat al te lekker
voelen met het Bazeler kongres. Als het proletariaat
door een werkelijke beweging antwoordt op het Manifest
van Bazel dan zal blijken dat allèèn door de aktie van
het proletariaat gericht tegen de gansche bourgeoisie de
oorlog voorkomen en de vrede verzekerd kan worden.
Wanneer het Manifest thans uitdrukkelijk de eisch van
verbroedering opstelt van alle Balkan-volken, de Turken
natuurlijk niet uitgezonderd, en van autonomie van Albanië,
en wanneer het verder eischt dat Oostenrijk van Servië
geen feitelijke kolonie zal maken, en dat de Europeesehe
mogendheden zich van alle inmenging in de Balkan niet
alleen, maar ook van alle verovering in Voor-Azië moeten
onthouden, dan wijst daarmee in de buitenlandsche politiek
de Internationale aan het proletariaat voor het eerst
klaar en duidelijk zijn belangen, en derhalve ook zijn
weg. We moeten toch niet vergeten, dat gelijk de Serviërs
in Kopenhagen terecht opmerkten, zelfs de Oostenrijksche
socialisten bij de vorige OostenrijkschServische krisis niet
ten volle hun plicht deden. Thans is er dus in dit
opzicht vooruitgang in inzicht en derhalve grooter kracht
bij het internationale proletariaat merkbaar.
Ook is het uitstekend dat het Manifest aan het Duitsche,
Fransche èn Engelsche proletariaat de voornaamste t.iak
in de buitenlandsche politiek aanwijst. Zèö moet het worden.
Na de Russische Revolutie is minder het halfgeslagen
Czarisme als wel het oud-kapitalistische Engelana de
hoop van alle reaktionaire en konservatief-kapitalistische
wereldmachten geworden. Maar waarom dan niet het
Engelsche proletariaat de weg gewezen, van onomwonden
de ver/.etkrachten in het door Engeland bezette deel van
het Turksche Rijk te steunen, in Egypte nl., dat voor het
Britsche Kapitalisme immers het grootste steunpunt is
voor zijn blijvende beheersching van Indië, en zoo
doende voor zijn imperialistisch wereldrijk ? Waarom de
farce in stand gehouden alsof de liberaliseerende Engelsche Arbeiders-Partij, wier vakvereenigingen notabene
zooals wij reeds de vorige week opmerkten, het Kongres
boykotten, wier parlementariërs de imperialistische Regeering van Sir Edward Grey met alle macht handhaven,
inderdaad zouden beproeven de tegenstelling tusschen
Engeland en Duitschland te overbruggen ?! Laten we het
ronduit zeggen, zoolang de Eng. Arb. Partij in zijn tegenwoordige vorm als groote proletarische macht geduld
wordt, zoolang is er in Engeland weinig kans tot verzwakking van het Kapitalisme, van het oorlogselement.
We willen niet verder ingaan op de te Bazel herhaalde
vergissingen van Kopenhagen, alsof een vlootovereenkomst
tusschen Duitschland en Engeland (afgescheiden nog van
haar waarschijnlijkheid) de wereldvrede nader zou brengen,
en dat het proletariaat dus daarvoor zou moeten agitee
ren. Dit is vroeger in de Tribune reeds geschied, en
zal nog menigmaal herhaald moeten worden.
Vermelden wij nog enkel, dat ook voor de kleine

landen te Bazel gesproken werd, en wel door Troelstra
Het is niet toevallig, dunkt ons, dat een Nederlandsche
vertegenwoordiger daarvoor werd aangewezen. Immers
ons land staat evenals bij de laatste West-Europeesche
oorlog van 1870-71 in het middenpunt van het krijgsgevaar, en het zal ons Hollandsch proletariaat meer
kracht nog kosten dan het in 1870 aan 1 horbecke kostte,
om Nederland builen de oorlog te houden. Troelstra
was derhalve aangewezen voor dekleine naties te spreken,
en hij heeft die taak binnen het raam: van dit Congres
zóó vervuld, dat de hem ruimschoots en van alle kanten
ten deel gevallen toejuichingen op vele punten zeer zeker
verdiend waren. Hopen we slechts, dat bij een eventueele aktie tegen het oorlogsgevaar in Nederland, direct
of indirekt gevolg van het Bazeler Kongres, de Arb.
Partij zóó zal optreden
dus anders dan vroeger
dat
ze ook in het eigen land bij het geheele strijden willende
proletariaat van alle kanten toejuiching kan ondervinden
en medewerking kan aannemen.
Maar genoeg. Wij hoopen dat men ons heeft begrepen Het Kongres van Bazel was een stap voorwaarts
in de historie van het proletariaat, omdat liet voor het
eerst in de tegenwoordige Internationale zich met de
détails van de buitenlandsche politiek heeft bezig gehouden, omdat het een program daarvoor heeft durven vaststellen En het Kongres was ook daarom een stap
voorwaarts, omdat het gestelde program bij zijn noodzakelijke onvolledigheid en zelfs hier en daar onjuistheid
een uitstekend stuk buitenlandsche taktiek van het proletariaat tegen het imperialisme inhoudt.
Mogen wij ook met Marx van meening zijn, dat elke
schrede van de werkelijke beweging belangrijker is dan
een dozijn programs, en mogen wij het daarom dan ook
betreuren dat voor de aktie ze.f tegen de oorlo<* het
Bazeler manifest slechts de verleden acties van het proletariaat opsomt zonder de noodzakelijk nieuwe eraan toe
te voegen, toch is de uitgesproken bemoeiing van de
Internationale met de buitenlandsche politiek een zóó
groote stap voorwaarts van het socialistische proletariaat,
dat de bourgeoisie goed zal doen voor het volgende optreden van het proletariaat te vreezen. En daarin lio-t
in elk geval de besie kans voor lict 'tegengaan van
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wereldoorlog

Sterken wij ons dus voor de revolutionaire strijd!
Wp.

De syndicalisten en Bazel.

—

In De Arbeid,
waarvan het in den laatsten tijd
erg duidelijk te merken is, dat het blad door de
ziekte van den redacteur Kolthek eigenlijk geen
redactie heeft
is een heele serie artikelen voorgekomen, waarin een schrijver onder den schuilnaam
Junior allerlei dingen heeft bijeengebracht over het

—

onderwerp: De dreigende oorlog.
Het goede in die artikelen was onder anderen
een uiterst scherpe kritiek op de volkomen negatieve
houding der anarchisten, in ons land vooral van
Domela Nieuwenhuis, ook ten opzichte van dit vraagstuk, het ernstigste, dat er nu voor alle arbeiders
bestaat.
In het

Woensdagnummer van 4 Dec. xis nu bij
deze artikelen nog een Naschrift gekomen, waarin
de schrijver zich bezighoudt met het congres te Bazel
en, natuurlijk, de gelegenheid aangrijpt om de
Sociaaldemocratie in haar geheel een paar stevige
opdonders te verkoopen.
Junior ziet in het Bazeler congres, om kort te
gaan niets dan een groot bewijs van de machteloosheid der internationale sociaaldemocratie en vooral
van het feit, dat de heele Internationale totaal «verparlementariseerd» is, dat de parlementariërs en
pohtiekers daarin overwegen en heerschen, dat de
arbeiders zelf niets te zeggen hebben enz.
Als een bewijs van de overheersching van de
«parlementariërs» voert hij b.v, aan, dat in het aangenomen manifest «met geen enkel woord gerept
wordt» over de vakvereenigingen.
Nu is dat in de eerste plaats natuurlijk onwaar.
Het manifest, dat vooral een uiteenzetting en beoordeeling van de internationale verhoudingen bedoelt,
verwijst voor de actie tegen den oorlog eenvoudig
naar de resoluties van vorige congressen. En bij
die vorige congressen zijn de vakvereenigingen wel
degelijk genoemd, waren zij ook talrijk vertegenwoordigd. Deze kritiek van Junior is dus bij uitstek
gezocht en, wat meer zegt, valsch, want natuurlijk
weet deze syndicalistische schrijver heel goed, dat
op de congressen der Internationale de vakvereenigingen een belangrijke rol vervullen en grooten invloed oefenen.
Wij ook betreuren het, dat niet
punt van den klassenstrijd staande

alle op het standvakvereenigingen
in de Internationale zijn
vereenigd, maar wij weten
dat dit eenvoudig hun eigen schuld is. Zoolang
deze vakvereenigingen het dogma, anders is het niet
der politieke onthouding aanhangen, waar zij in de
practijk reeds hoe langer hoe meer van afstappen
zoolang kunnen zij niet toetreden, omdat anders hetzelfde weer zou gebeuren, wat voor 1896 het geval

dat anarchisten, als vertegenwoordigers van
vakvereenigingen, dezelfde eindelooze en onvrucht
bare debatten over het nut der politieke en parlementaire actie zouden beginnen, wat allen werkehjken
arbeid onmogelijk zou maken.
Maar wat de syndicalistische schrijver ook niet
zegt is dit, dat het juist door den conservatieven invloed der vakvereenigingsleiders en niet door dc parlementariërs komt, dat de Internationale op 't gebied
der actie niet verder kan gaan dan zij gaat. Zoo
is de werkelijkheid namelijk: niet de parlementariërs,
in Duitschland
maar de vakvereenigingsleiders zijn
gedachtewisseling
de voornaamste remmers bij elke
zelfs over demonstratieve stakingen, algemeene werkstaking enz. DU moest Junior zoeten. Hij moest
Marxisten, parlementariërs en nietweten dat de
parlementariërs, in de Duitsche Partij bv. sinds jaren
voor de idee der massale stakingen hebben gestreden,
maar dat de vakvereenigingsleiders reeds jaren
zie vooral het befaamde «geheime protocol der
daarDuitsche vakvereenigingsleiders van 1906
gestreden.
hebben
middelen
tegen met alle
ziet de werkelijkheid op dit stuk al weer
eenigszins anders er uit, dan men van syndicalistische
zijde de arbeiders tracht diets te maken. Die werkelijkheid is namelijk, dat de vakvereenigingen op een
zekeren trap van ontwikkeling, bij de leiders en
beamten zeer besliste neigingen opwekken om, juist
wegens de macht der organisatie, vooral niet te veel
te wagen, ten einde het moeizaam opgetrokken en
voor de arbeiders zoo ontzaglijk waardevolle gebouw
der organisaties niet aan gevaarvolle schokken en
katastrofen bloot te stellen.
Onze partijgenoot Pannekoek heeft daarover o.a.
in zijn brochure: -De taktische geschillen in de
arbeidersbeweging», uitvoerig gehandeld en aangetoond, dat het revisionisme in de natuurlijke levensvoorwaarden der vakvereenigingen nog een veel
gunstiger voedingsbodem vindt dan in de. politieke
beweging.
Dat de syndicalistische vakvereenigingen deze behoudende neigingen nog niet vertoonen ligt gedeeltelijk aan hun geringe getalsterkte en nog zwakke
machtsontwikkeling, gedeeltelijk aan hun anti-parlementair dogmatisme, waardoor zij door overdrijving
naar een anderen kant ontkomen aan de even groote
fouten hunner reformistische of revisionistische niedewas

zeiden het reeds, dat vooral op het vakvereenigings
conservatisme de mogelijkheid om de kwestie der
proteststakingen in het manifest op te nemen is
afgestuit en niet in de eerste plaats op dat van de
parlementariërs.
Junior verraadt ten slotte een werkelijk treffende
onwetendheid, waar hij het heeft over de hoofdzaak
van het manifest van Bazel, de schets van de Internationale verhoudingen, die betrekking hebben op den

Balkanoorlog.

In de eerste plaats zegt hij van dat gedeelte:

Voor den doorsnee-prolelarier is het clan ook abracadabra; bij
begrijpt er niets van. Hij weet niet eens, waar Albanië, Kroarië,
Bosnië en?, le vinden zijn, als men hem een kaart van Europa
voorlegt Hoe /al hij dan begrijpen, waarom Albanië recht heeft
op zelfregeering en Servië geen provincie van Oostenrijk mag
wor en .

zelf reeds een gedeeltelijk antwoord. Het Kongres
heeft zich ertoe bepaald, door de eensgezindheid van
dit imposante massale protest tegen den oorlog, een
protest, dat de massa's opwekken en aanmoedigen
en de Regeeringen waarschuwen moest, als vredeskracht te werken; maar het heeft geen richtlinies gegeven voor de toekomst. Het sprak uit,
wat was en wat is, maar niet wat worden zal en
moet. Om zelfs niet de schijn te laten opkomen
van gebrek aan eensgezindheid, werd van een diskussie over de verder aan te wenden middelen,
waaromtrent natuurlijk meeningsverschillen aanwezig
zijn > afgezien. De redevoeringen van jaurès, Adler en

Haase lieten niet de minste twijfel of het proletariaat
landen was eensgezind om te beproeven met
alle doelmatige middelen de oorlog te verhinderen,
Ziehier nu een treffend staaltje van Hollandsche zooals ook
de Stuttgarter resolutie het wilde. Maar
kleinburgerlijke bekrompenheid, zooals men er ook met recht zeide
Vaillant: De werkelijke oorlog tegen
onder arbeiders, die zich socialist noemen, maar al den
moet nog komen! Men kan het wellicht
oorlog
te veel aantreft. Gesteld het was waar, dat een betreuren,
dat het Kongres niet in een uiteenzetting
arbeider in Nederland niet weet. waar Albanië enz. van de
mogelijke
strijdmiddelen der arbeiders een
ligt. weet Junior dan niet, dat dit manifest interklaar beeld gaf van hun macht tegen het kapitaal.
nationaal is, en dat het evengoed berekend moet
Maar
komt slechts de oude waarheid te voorzijn op de Donau-monarchie en de Balkanlanden met schijn, daarin
dat het Socialisme niet voor elke situatie gehun tal van nationaliteiten als op Duitschland, reede
oplossingen in de zak heeft, maar dat het
Frankrijk enz.? Voor die landen nu, en ook voor die eerst
door de ervaring van de praktijk en de
de proletariërs dier landen, gaat het hier juist om
nood van het oogenblik, die de energie en het inlevenskwesties. De regeling der verhoudigen tusschen zicht wekken, dat het
die derhalve eerst door strijd
deze nationaliteiten is de grootte kwestie, die de moet veroveren.
politiek en het leven der arbeidersklassen van al die
Dat er verschillen over de mogelijke strijdmiddelen
landen, met hun bijna 80 millioen inwoners be
aanwezig zijn, bewijst de kort voor het Kongres op
heerscht. lemand, die dat niet weet, zooals Junior de Fransche Partijdag voorgestelde
resolutie van de
blijkbaar, komt er dus toe. met een soort van
en ook het te Kopenhagen besproSeine-Federatie,
grappenmakerij, te spreken over het groote denkbeeld ken voorstel van Keir Hardie en Vaillant, de
oorlog
der Federatie van alle Balkanvolken,'als eenig middel, door een staking van de
arbeiders
die
voor
de
leveom duursaam den vrede op 't Balkanschiereiland te
ring van ammunitie noodig zijn en van de spoorweg
vestigen en tevens het Europeesehe imperialisme te arbeiders te
verhinderen.
dient ook gelet te
bekampen. De goede man, Junior, noemt dat «poli- worden op het besluit van deHier
syndikalisten.
Fransche
tieke tinnegieterij».
om op een bepaalde dag een proteststaking te houHij weet natuurlijk absoluut niets van de aardrijksden, omdat het middel van de massale staking volkundige, economische, ethnische, kortom van
strekt niet uitsluitend een syndikalistisch strijdmiddel is.
houdingen op den Balkan en praat er over, alsof 't Deze
enkel voort uit
hier ging om 't een of andere vakvereenigingszaakje een verschillen spruitenvanniet maar
inzicht,
verschillende graad
klaar
zoodat de
Dat de sociaaldemocratie zich niet zou behoeven slechtere
voorstellen
door
betere moeten
eenvoudig
bezig te houden met de verhouding der nationaliteiten, worden vervangen.
Ook spruiten ze niet enkel uit vermet de regeling der politieke verhoudingen in deze
schil van richting voort; anders zou niet te verklaren
landen, kan slechts opkomen in het brein van een zijn, dat de scherpste voorstellen voortkomen
uit
vakvereenigingsleiders (in Engeland en sinds een Holhmdsch kleinburgertje, die absoluut niet weet, arbeidersbewegingen, die overigens een reformistische
wat er in de wijde wereld te koop is.
jaar of tien ook in Duitschland). De zwakke machtspolitiek voeren en de radikale Duitsche Partij schijnDe goede man haalt notabene als een bewijs voor baar
ontwikkeling der syndicalisten maakt 't hun OQk vrij
het meest angstvallig optreedt. Grootendeels
gemakkelijk om ten opzichte van massale stakingen de onzinnigheid van den eisch der «demokratische vinden ze hun verklaring in het verschil van sociale,
enz. sympathieke moties aan te te nemen, aangezien rederatie» aan, dat de regéeringen der groote mogendpolitieke en militaire toestanden in de verschillende
zij toch nog niet in staat zijn de daad ook op de heden enz. een dergelijke federatie «in de tegenlanden, en in de verschillende kracht van hun arbeiwoorden laten volgen.
woordige omstandigheden» niet zouden dulden. Laten dersbewegingen. Deze verschillen, die in de inzichten
Maat ook nog in een ander opzicht is de kritiek de syndicalisten dan ook maar geen resoluties forvan de woordvoerders tot uitdrukking komen, bevan Junior bizonder valsch. In de resolutie der muleeren met allerlei eischen: de tegenwoordige letten, dat de voor het ééne land doeltreffend schijInternationale komt o.a. ook voor een sympathiebe- machthebbers dulden» die ook niet onder de tegennende middelen zonder meer op het andere worden
tuiging met de proteststakingen der Russische woordige omstandigheden.
al is natuurlijk ook een wederovergedragen
Tot zulke kritiek is het syndicalisme genoodzaakt, zijdsche invloed onvermijdelijk en een bewust
arbeiders. Wat zegt nu Junior daarvan. Hij laat
samendeels uit onwetendheid, deels omdat het het dogma der gaan noodzakelijk.
met vette letters drukken :
politieke geheelonthouding het koste wat het wil,
In Engeland staat de massa van de arbeiders zonB«grijpt goed: Diarom kan er symphatie overschieten voor de moet trachten
Aan de syndicalistische der interesse tegenover militaire kwesties.
te
bewaren.
arbeiders;
daarom
is
directe
der
Russische
die
proteststakingen
Daar er
door zelf-begrijpen en zelf doen geen dienstplicht bestaat, maar het kleine leger uit
actie geoorloofd, omdat het tegan het Tsarisme gaat, waartegen arbeiders, om zelf
aan hun leiders te toonen, dat zij de revolutionnog niel niet parlementaire middelen kan worden opgetreden,
huurlingen wordt samengesteld, die door de werving
omdat er in Rusland geen politieke rechten bet taan.
naire eenheid van alle klassebewuste arbeiders willen. hun
samenhang met het overig proletariaat zoo goed
v. R.
als verliezen ; omdat voorts de vloot, die weinig
Junior weet dus niet, ten eerste, dat er in Rusland
wel degelijk met parlementaire middelen tegen het
manschappen vereischt, het belangrijkste oorlogsTsarisme kan worden gestreden. In de nieuwe paswapen is en Engeland voor een landing beschermt,
Strijdmethoden tegen de Oorlog.
gekozen Doema, zitten weer een iö-tal sociaalde
bekommeren zich de Engelsche arbeiders nauwelijks
mokraten. Ten tweede weet (?) hij niet, dat het
Hoewel de krantenberichten in de laatste tijd meer om het militarisme. De proletarische massa vormt
den
is
van
onder
invloed
der
sociaaldemocratie
gejuist
ontspanning en van vermindering van het oorlogs- niet de kern van het oorlogsmechanisme. Zoodoende
weest, dat de Russische arbeiders van af den aanvang gevaar spreken, blijft deze kwestie voor het proleis het natuurlijk, dat de socialist, die proletarische
der Revolutie in 1905, ja reeds vroeger, steeds het letariaat nog altijd de belangrijkte vraag van het energie tegenover de oorlog wil stellen, op de gewapen der massale werkstaking hebben aangewend, oogenblik. Het oorlogsgevaar, dat het proletariaat dachte komt, aan die gevallen aan te knoopen, dat
en dat de heele internationale sociaaldemocratie die met bezorgdheid maar ook met vastbeslotenheid tot groepen van arbeiders om vakbelangen door middel
werkstakingen steeds heeft bewonderd en toegejuicht. de strijd vervult, heeft een diepere grond, dan de van hun vakvereenigingsmacht het heele ekonomische
Zoodat er werkelijk niet zulk een idiote gewrongen met diplomatieke nota's afwisselende paniek-berichten leven verlammen. De arbeiders van de arsenalen en
«verklaring» voor de sympathie in dezen noodig is van de burgerlijke pers. Het wortelt in de blijvende werven zouden door een staking de mobilisatie van
Bovendien moest Junior weten, dat het wapen der imperialistische tegenstellingen van de op uitbreiding de vloot kunnen verhinderen ; overgebracht op andere
algemeene werkstaking nergens door de sociaal- beluste mogendheden, en het begrijpen daarvan geeft landen beteekent deze gedachte, dat een staking van
democratie principieel niet wordt aanvaard, maar het proletariaat klaarheid en kracht. Ook indien na spoorwegpersoneel en van de arbeiders der ammunitiedat de kwestie, waar het in dezen op aankomt was, den Balkanoorlog een konferentie der groote Mogendfabrieken de mobilisatie moeten tegengaan. 'Ook in
of in een manifest, dat uitdrukking moest geven aan heden de toestand op de Balkan in vrede zou bevesFrankrijk met zijn sterke boeren- en kleinburgerlijke
hetgeen alle aangesloten partijen konden onder- tigen en regelen, dan nog is het gevaar niet voorbij. bevolking, komt de gedachte op, dat het overigens
schrijven, het woord massa-stakingen ook zou worden De uitwerking van deze oorlog op Voor-Azië, waar politiek zwakke proletariaat de afhankelijkheid van
genoemd, wat beteekend zou hebben, dat alle par- bijna alle Groote Mogendheden belangrijke kapitaal- de oorlogstoerustingen van de groot-industriëele
tijen en vooral alle vakvereenigingen zich Verbonden belangen hebben, kan elk oogenblik een nieuw en arbeid zou moeten benutten om de oorlog te verhadden, de proteststakingen ook werkelijk bij de scherp oorlogsgevaar doen ontstaan. Daarom verhinderen.
eerste gelegenheid, dat dit noodig was, door te voeren. eischt de kwestie, hoe een Europeesehe oorlog verMaar in de praktijk zou waarschijnlijk blijken, dat
Volgens ons was dit noodig geweest, omdat -de hinderd kan worden, thans evenzeer als tevoren de de Regeering ook in het «vrije» Engeland en het
organisatorische macht der arbeiders, vooral op vak- grootst mogelijke aandacht der arbeiders.
«demokratische» Frankrijk middelen daartegen weet
Het Internationale Kongres in Bazel gaf hierop te vinden. Een kleine groep arbeiders kan slechts'
vereenigingsgebied, in de landen, waar het hier
vooral op aankomt, Duitschland, Oostenrijk, Engeland, geen antwoord. Het was een grootsche manifestatie dan tot een zoo groote daad de zedelijke kracht
zoo sterk is, dat de zaak ten aanzien van de ontvan de eenheid, van de internationale solidariteit en vinden, als ze weet dat de heele klasse in vijandzaglijke gevaren van het imperalisme ook werkelijk van de vijandschap tegen de oorlog van het proleschap tegen de oorlog achter haar staat; anders is
had kunnen en moeten worden gewaagd. Doch wij tariaat van alle landen
en als zoodanig was het het onmogelijk. De onverschilligheid van de massa
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van alle
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der Engelsche vakvereenigingsmanncn - die thans
bleek in hun bijna geheel wegblijven van Bazel
zal niet blijven bestaan, wanneer een Duitsch-Engelsche oorlog dreigt; en dan ligt de, gedachte aan
politieke druk op de regeering door een actie van
de geheele klasse voor de hand. In deze politieke
invloed ligt vooral de beteekenis van de politieke
massastaking.
Het is geen toeval, dat in West Europa bij het
bespreken van de aktie tegen dc oorlog, direkt aan
massastakingen wordt gedacht, terwijl in Duitschland
(en ook in Oostenrijk) daarvan nog nauwelijks of
slechts als verwijderde mogelijkheid gesproken wordt.
Dat ligt ten eerste aan het verschil van politiek,
vrijheid. Wanneer straatdemonstraties van oudsher
als het vanzelfsprekende recht van alle burgers gelden,
wanneer vandaag de heilsoldaten, morgen de geheelonthouders, overmorgen weer anderen, met. vaandels
door de straten loopen, dan wekken ze geen groot
opzien ; wanneer het daar dan om sterke wilsuiting
gaat, die diepe indruk moet maken, dan zijn er
sterker middelen noodig, bijv. een demonstratieve
staking. Anders staat het in Duitschland, waar het
recht op de straat eerst een paar jaar geleden door
de massa's werd veroverd, en waar het steeds weer
tegen optreden der politie moet worden verdedigd.
Daar maken gewone .straatdemonstraties reeds een
diepe indruk, daar zij een hoogst energieke manifestatie van de wil van de proletarische massa's
bewijzen, die lier aan de oude willekeur van de
machtige staatsmacht het hoofd bieden. En als de
Regeering zou willen probeeren deze demonstraties
door sterke middelen van geweld te verhinderen, dan
zouden ze een nog veel geweldiger resultaat hebben.
Want de indruk die ze oefenen wordt bepaald door
de kracht van de wil, die erachter staat.
Daarnaast echter komt de kracht van de arbeidersbeweging zeker in aanmerking. Om hetzelfde resultaat te bereiken moeten de vormen van aktie scherper worden, naarmate de massa die ze aanwendt
kleiner en zwakker is. Hier geldt dezelfde wet als
in de mechanika; evenals een zware spoorwaggon
ook bij de langzaamste voortbeweging met gemak
een lichaam kapot drukt, zoo kap een groote massa
eenvoudig door de beteekenis van haar groote getal
een kolossale invloed uitoefenen. Een zwakke arbeidersbeweging, die door haar aantal alleen zich niet
voldoende kan doen gelden, moet tot haar ekonomische macht over de produktie grijpen, tot de staking,
om haar wil door te zetten. Een beweging, die als
de I )uitsche vele millioenen omvat, en naar wier
oproep een derde deel der bevolking luistert, kan
niet anders dan voorzichtig en langzaam optreden,
omdat ze reeds door betrekkelijk zwakke vormen
van aktie een groote kracht ontwikkelt. De geweldige massa's waarom het in Duitschland gaat, kunnen
niet opeens door een machtvvoord tot de hoogste
aktie worden gebracht; eerst langzamerhand komen
ze, door de revolutionaire verscherping dertoestanden
gedreven, in beweging, en ontwikkelen dan eerst
langzaam hun volle kracht.
Zoo wordt het eerst eenigzins zonderling aanziend
verschijnsel verklaard, dat de meest radikale partij
thans schijnbaar zoo weinig radikaal optreedt. Dat
wil niet zeggen, dat de scherpste middelen, de massale
stakingen in Duitschland niet zullen worden gebruikt.
Het wil zeggen, dat in dit scherpste middel in de
hand van zulk een massabeweging een zoo ontzaglijke kracht zit, dat het slechts dan kan worden
aangewend, als de tegenstellingen zich ten uiterste
toespitsen en een geweldige revolutionaire machtsstrijd voor de deur staat. Wanneer dat zal zijn,
hangt niet van ons af. De Regeeringen hebben het
in hun handen, deze machtstrijd, door niet op cle
wil van het volk te letten, te verhaasten, of hem te
verschuiven als ze een voorzichtige politiek voeren.
A. P.

S. D. P. Afd. GRONINGEN.
Voortzetting cursus SNEEVLIET over: Soc.
Dem. en Vakbeweging op Zaterdag 14 Dec. e. k.
n. m. te half negen in 't gebouw ,De Toekomst"
Zuiderbinnensingel.
Entree 5 Cents.
Debat gewenscht.
HET BESTUUR.

S. D. P. Afd. DEN HAAG.

OPENBARE CURSUS-VERGADERING op Dinsdag
lO December, des avonds half negen in het Logegebojw, Warmoezierstrraat 95.
Spreker: H. GORTER.
Onderwerp: „Het Historisch Materialisme."
Debat vrij.
Entree 5 cent.

Vertrouwen! Gèèn Vertrouwen !

Patijn en Marchand geven er de toon aan, dat wil
zeggen: de ergste demagogen of de openlijksre konWantrouwen tegen tic «liberaler
servatieven. En daarom kan een oprecht konservatief
italistische partij, die niet een als
Mr. IJe Beaufort deze vrijz. koncentratie in
ihelarij /.onder voorbeeld, zich
Onze
mantel
Eeuw dan ook van ganscher harte verdedigen.
wikkelend in de
van ontwikndheid, liWant wat zegt Mr. De Beaufort? Zonder koncenppij van het kapitaal en de
tratie zouden de vrijliberalen een staf zonder leger
de arbeid tot een volzijn geworden, en zouden de liberalen opgeschoven
hl te maken.
Yo\ ScIIWtitTZKK,
zijn naar links. Met de koncentratie, voegen wij
1865
erbij, is het anders. I e Unie en de «demokraten»
Mr. G. W. Sannes, de kamer-kandidaat der zijn het leger van de konservalieve staf, en de linksArbeiders-Partij in het distrikt Groningen, vindt het schuiving is niet geschied.
in zijn jongste artikel over de Vrijzinnige KoncenMr. De Beaufort, zelf vroeger èèn der toonaangevers
tratie in Het Weekblad van 3 December nog wat in het zoogenaamde sociale Ministerie Pierson-Borvroeg om reeds nu precies te zeggen wat moet gesius, wijst er op dat cle drie groote beginselen der
worden gedaan» tegenover deze Koncentratie. En konservatieven
genaamd vrij liberalen, nl. persoonlijke
in zijn wil om de voortdurende politieke fout der vrijheid, gelijkheid der
burgers, en beperking der
Arb. Partij ten opzichte der liberalen goed te praten staatsbemoeiïng, dat wil zeggen : zoo groot mogelijke
het blijkt trouwens meer en meer dat Het Weekvrijheid van uitbuiting, zoo klein mogelijke bescherblad tot weinig anders dient, hetzij dan om te ming der arbeiders, en partikulier
initiatief, in de
trachten de Soc. Dem. Partij te verzwakken
vrijzinnige koncentratie veilig zijn.
neemt hij van ons aan, dat wij de machtsverhou
liet komt niet in mij Op, zegt He Beaufort, om te beweren
dingen in de Ned. policiek, «als van vasten aard >
dal de andere groepen C\ü\- liberale partij ten opzichte van al deze
zouden beschouwen, «terwijl ieder in de laatste jaren beginselen een tegenovergestelde opvatting hebben, maar uit hun
heeft kunnen zien, dat zij belangrijke verschuivingen midden rijzen wel eens stemmen op, die ter wille van hun vurig
aanwijzen.» Mr. Sannes kan gerust zijn, wij zien begeerde hervormingen, in een minder strenge toepassing berusten
ze ook, en zullen ze aanstonds ten overvloede nog
De heer De Beaufort, een ernstig man, staat op
eens aanwijzen. Zelfs behoeft Mr. S. niet bang te
zijn dat wij zijn diskussiëer-methode zullen volgen. In strenge toepassing van het Kapitalisme, en hij heeft
de burgerlijke demokraten van links nu zoover, dat
zijn pogingen n.l. om zich uit de moeilijkheid te
«hun vurig begeerde hervormingen» er goeddeels
zij
redden, beschuldigt hij, op het illustre voorbeeld van
aan geven. Daarom is hij een verdediger van de
vele zijner partijgenooten, ons van perfiditeit, wijl wij koncentratie. En
van die koncentratie, die èèn is en
met èèn zijner eigen zinnetjes zijn heele oogenblikkeonverdeeld
het oogenblik, wil Mr. Sannes en de
op
lijk optreden tegen de liberalen karakteriseerden. Wij Arb.
Partij*) de meest demagogische deelen steunen,
beschuldigen Mr. G. W. Sannes maar van èèn ding,
als
ze bij hun konservatieve gebondenheid nog wat
en dat is gebrek aan politiek inzicht in de klasseschoone frases aan de S. D. A. P. geven, en zoostrijd. Maar dat èène is -nu hij er eenmaal op
het behoud van de ergste ellende aan de
doende
staat als Marxistisch voorlichter van het proletariaat
smerigste
leugen koppelen! De Soc. Dem. Partij heeft
heel wat erger, dan als hij zich alleen beter
op te treden
politiek
inzicht, en kan de tegenwoordige konmaar wat erg onhebbelijk tegen de S. D. P. en de
centratie
in
gèèn
geval bij de herstemmingen haaf
Tribune, wier medestander tegen de liberalen hij èèns
steun
geven.
was, gedroeg.
Zou Mr. Sannes nu een weinig bekeerd zijn van
Inderdaad, ook in dc Nederlandsche politiek zijn
de dwalingen zijns weegs, en in het vervolg wat
de machtsverhoudingen bezig te verschuiven, en die
minder groot woord voeren? Och neen, waarschijnverschuiving is in de Koncentratie zelve op zoodanige
wijze tot uiting gekomen, dat het ons lijkt dat de lijk niet. Maar dat komt er ook minder op aan.
Als de arbeiders
meer en meer het daadwerkeSociaaldemokratie bij deze verkiezingen reeds van te lijke wantrouwer, maar
in dc liberale kapitalistenpartijen,
voren kan zeggen, dat ze zich bij de herstemmingen
de vrijz. koncentratie, leeren krijgen, die naar het
van steun aan de vrijzinnige koncentratie moet ontwoord
van von Schweitzer huichelaars zonder voorhouden, zonder ditmaal zelfs èèn vraag aan een dier
VVi'.
heeren te hoeven te doen. De koncentratie is nl. een beeld zijn.
feit van verschuiving naar rechts. Het doet eenigszins
I>e sjacherpoliliek van de Ark Partij ten opzichte van de
vreemd aan, dat wij dit zelfs aan Mr. G. W. Sannes liberalen wordt liet best gekarakteriseerd door de konktu.de van de
nog moeten leeren, die vroeger soms zoo vroolijk 4 hoofdartikels die Het t- o/k aan de koncentratie wijdl. Zij stammen, de taal toont het direkt. van dc befaamde heer A. 15. Kleerekon steigeren, als het tegen de heeren vrijzinnigen kooper.
De konklusie luidt als volgt:
ging. Maar de fout van Deventer wreekt zich ook
De kiezers van 1913, die bij de 30.000 betoogers waren van
aan hem en zijn vrienden, en hun situatie in de Semrptember 1912, zijn een stuk macht voor de eigen klasse, óók
als bij eerste stemming die macht tot de zege niet reikte. Hun
Arb. Partij beperkt hun inzicht.
zijn te koop tegen een behoorlijk stuk Verheffing, beDat de Koncentratie een verschuiving naar rechts Stemmen
hoorlijk geboden, en-met soliede borgen voorde riehtigc nakoming.
is, is een feit, maar niet eens een wonderlijk feit.
Welaan, mijne heeren geconcentreerde!., wij zullen uw bod
En de algemeene situatie van het Kapitalisme, èn onderzoeken, en u nader berichten, of ons nog andere offertes zijn
de bijzondere politiek in Nederland sinds, zeggen gemaakt, en onze prijzen zorgvuldig vaststellen.
dit zeggen wij u: Partij en Vakbeweging groeien als kool.
wij 1900, deden deze «gebeurtenis» reeds van te DeMaar
zaken gaan goed. En op een koopje valt niet te rekenen.
voren verwachten, en het koncentratie program, (wij
toonden het voor 14 dagen aan, en Mr. S. doet zelfs
Uit de Partij.
geen poging ook maar iets daarvan te ontzenuwen,)
is er de meest zekere uitdrukking van. Ook Mr. G. metJ.l. Zaterdag vergaderde het Partijbestuur. Behalve DeVisser die
kennisgeving afwezig was, waren alle leden pfefcent.Omtrent:het
W. Sannes heeft er zeker wel van gehoord, dat sinds verzoek
van de afd. Hilversum tot het houden van een buitenhet begin dezer eeuw het imperialisme, de'uitbreidingsgewoon Kongres besloot hel I. B. afwijzend, wijl er na de eenwil van het kapitalisme, het liberalisme allerwegen stemmige verklaringen in de S. D A. P.. om De Tribune daai niet
tot de smerigste reaktie omvormt. Als hij eens op toe te laten, zeker geen enkele grond voor eenheidsonderliandeliugen
was. Naar aanleiding van hel Kongres van Bazel besloot
de groote dingen wou letten, in plaats van enkel op de aanwezig
net I. B. lot het houden van een openbare vergadering te
kleine, dan wijs ik hem op Engelands liberalen die Amsterdam, «aar de drie gedelegeerden verslag van het Kongres
evenals de Fransche het Czaristische Rusland op de zullen uitbrengen. Ook verder zal de aktie tegen de oorlog niet
uit het oog worden verloren, en werden daartoe de noodige stappen
been houden, of op Italië waar de liberaal Giolitti voorbereid,
rapport
trent een drukkerij voor De Tribune
de Tripolis-oorlog begon, of op Spanje waar de kwam in, enlietwerd
voor advies naar de Kommissie van Beheer
liberaal Canalejas de Spaansche feodaal-kapitalistische verzonden. Hot zal zoo mogelijk in de volgende vergadering worden
kliek met de Koning aan het hoofd redde, of op behandeld Nog werden eenige zaken de verkiezing rakende geregeld.
België waar de liberalen de ergste klerikalen aan
het bewind houden. Dacht Mr. Sannes in .zijn onKORRESPONDENTIE. Ken verslagje over de Internationoozelheid dat de Hollandsche vrijzinnigen een haar nale Jeugdkonterentie te Bazel moest tot het volgende nummer
beter waren? Hun woorden zijn niet eens zoo -mooi» blijveu liggen.
als bijv. die van de Engelsche of Belgische !
►
Advertentiën.
Maar ook de gang der Ned. politiek sinds 1900
toonde bij de liberalen een voortdurende verschuiving
naar rechts, voor wie nu eenmaal naar het algemeene
van de klassenstrijd, naar het imperialisme en de
Heden overleed in den ouderdom van bijna
internationale politiek niet weten te zien. In 1900
69 jaren, onze moeder
scheidden de vrijz. demokraten zich van de Lib. Unie
Mevr. de Wed. JOS. HESS,
af, dat scheen een stap naar links, maar in
1905
gingen ze er reeds weer mede samen, in 1909 was
geb. HEUMAN.
het verbond vaster dan in
en
waren
de vrijAmsterdam. 30 November 19 12.
1905
liberalen er losjes in betrokken, in 1912 staan ze allen
E. J. CETON HESS
tezamen in èène koncentratie. Wou Mr. G. W. Sannes
beweren dat in die koncentratie thans de demokraten
de toon aangeven? Neen. Borgesius en Tydeman,
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