
Redactie: J. C. CETON, H. GORTER,
W. v. RAVESTEIJN Jr. en D. J.WIJNKOOP.

" VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG. ■

Abonnementsprijs br vooruitbetaling 40 cent per 3 rnnd.
Buitenland 65 et. Losse nummers 3 et. —Advertentiën per regel 10 cent. Bij abonnementen speciaal
tarief.

Orgaan van de
Soc-Dern. Partij

INHOUD: Manifest van de Internationale. HetVredes-Kongres der Internationale. — Voor de Vrede.— Parlementair Kretinisme. — Uit de Pers. — Eenandere vijand. — Boekaankondiging. — Van de Afdee-lingen. — Advertentiën.

Zaterdag 30 November 1912 6e Jaargang No. 9

DE TRIBUNE

Sedaotieadres:

0. J. WIJNKOOP. Pretoriusplein 3" 1

Amsterdam. SOC.DEM.WEEKBLAD Administratieadres:

Lijnbaansgracht 3G4A

Amsterdam.

Van de Comm. v. Beheer.
De Commissie van Beheer verzoekt allepartijgenootenhun medewerking te verleenen tot 't krijgen en behoudenvan onze advertentierubriek. Men trachte advertenties

voor ons blad te krijgen of geve ons de adressen op,die wellicht tot adverteeren bereid zijn.
De Secr.

J. C. CETON.

Manifest van de Internationale.
Over de toestand van het oogenblik.

Besloten op het Bazeler Kongres 24 en 25
November 1912.

De Internationale stelde op de Kongressen van Stutt-gart en Kopenhagen voor het proletariaat van alle landenals leidend pnnciep in de strijd tegen den oorlog vast.
„Dreigt er een oorlog uit te breken, dan zijn de arbeidende

klassen en hun parlementaire vertegenwoordigers in de betreffendelanden verplicht, om met de steun en met het samenvattende op-treden van het Internationaal Bureau, alles erop te zetten, om<ioor het aanwenden van de hun meest doeltreffend schijnendemiddelen het uitbreken van den oorlog te verhinderen,middelen die natuurlijk naar gelang van de verscherping van deklassestrijd en de verscherping van de algemeene politieke situatieveranderen.
Ingeval de oorlog toch uitbreekt, is het de plicht van liet pro-

letariaat ervoor op te treden dat hij suel beëindigd worde,en niet alle Urachl er naar te streven_ om de door de oorlog
veroorzaakte ekonomische en politieke krisis te gebruikenom hot rolk wakker to maken on zoodoende de afschaf tlng>vn de Kapitalistische Klasse-heerschappij te verhaasten.''

De gebeurtenissen van den laatsten tijd leggen meeraan ooit het proletariaat de plicht op, aan zijn plan-matige en gemeenschappelijke akties de meest mogelijkekracht en energie te geven. Eenerzijds verscherpte dealgemeene waanzin der oorlogstoerustingen de duurteder levensmiddelen, dreef de klassetègenstelligen opde spits en bracht tevens een onbedwingbare verzet-geest onder de arbeidersklasse. De arbeiders willen eeneind maken aan dit sisteem van onrust wekken en ver-kwisting. Anderzijds werken de onophoudelijk terug-kerende oorlogsbedreigingen steeds meer agitato.isch.De groote volkeren van Europa staan voortdurend ophet punt tegen elkaar in den oorlog gedreven te worden,
zonder dat deze aanslagen op menschelijkheid en rede-
lijkheid door ook maar het geringste voorwendsel vanvolksbelang gerechtvaardigd kunnen worden.

De Balkankrisis, die tot heden reeds zoo vreeselijkegruwelen veroorzaakte, zou ingeval ze verder om zichneen greep, het vreeselijkste gevaar voor de beschavingen voor het proletariaat zijn. Tevens ware het de
grootste schanddaad van de wereldgeschiedenis door deschreeuwende tegenstelling tusschen de omvang van dekatastrofe en de geringheid der betrokken belangen.Daarom konstateert het Kongres met genoegdoeningde volkomen eenstemmigheid van de socialistische partijenen de vakvereenigingen van alle landen in den oorlogtegen den oorlog.

Doordat de proletariërs van alle landen tegelijkertijdten strijde trokken tegen het imperialisme, elke sektieiil.
van de Internationale tegenover de Regeering van het
eigen land de tegenstand van het proletariaat stelde ende publieke opinie van de natie tegen de oorlogszuehtmobiliseerde, ontstond ëèn grootsche samenwerking vande arbeiders van alle landen, die reeds tot dusverre zeer
veel ertoe heeft bijgedragen,om de bedreigde wereldvrede
te redden. De vree* der heerschende klassen voor een
proletarische revolutie ten gevolge van een wereldoorlog

is reeds een wezenlijke waarborg voor de vrede gebleken'
Het Kongres eischt dus van de Sociaaldemokratische

partijen hun aktie met alle hun doelmatig schijnende mid-
delen voort te zetten. Het wijst in deze gemeenschappelijke
aktie aan elke socialistische partij haar bizondere taak aan.

De Sociaaldemokratische partijen van het Balkanschier-
eiland hebben een zware taak. De Groote Mogendheden
van Europa droegen door stelselmatige tegenwerkingvan
alle hervormingen ertoe bij, in Turkije onverdraaglijke eko-
nomische, nationale en politieke toestanden te veroorzaken,
die noodzakelijk tot opstand en oorlog moesten voeren.
Tegenover de uitbuiting van deze toestand in het belang
van dynastieën en bourgeoisieën streden den Sociaaldemo-
kratische partijen van de Balkan met heldenmoed voorde
eisch van een demokratischeBalkan-federatie. Het Kongres
wekt ze op in hun bewonderenswaarde houding te volhar-
den; het verwacht dat de Sociaaldemokratie van de Balkan
na de oorlog er alles op zal zetten, te verhinderen, dat de
met zoo vreeselijke offers verkregen resultaten van de
Balkan-oorlog door de dynastieën, door het militarisme
en door de op uitbreiding beluste bourgeoisie van de
Balkan-Staten voor hun doe'èïjder. worden misbruikt. Maar
in hetbizonder wekt het Kongres deSocialisten op deBalkan
o\, zich niet alleen te verzetten tegen de herleving
van de oude vijandschap tusschen Serven, Bulgaren,
Roemenen en Grieken, maar ook tegen elke overwel-
diging van de tegenwoordig in vijandige legers tegenover
elkaar staande Balkanvolken, en van de Turken en de
Albanen.De socialistenvan de Balkan hebben dus deplicht,
tegen elke ontrechting dier volkeren op te komen, en
tegenover het losgelaten nationale chauvinisme de ver-
broedering von alle Balkanvolkeren, de Aibanen, de Turken
en de Roemenen inbegrepen, te proklameeren.

De Sociaaldemocratische partijen van Oostenrijk, Hon-
garije, Kroatië en Slavonië, Bosnië en de Herzegowina
hebben de plicht, hun energieke aktie tegen een aanval
van de Donaumonarchie (Oostenrijk-Hongarije) op Servië
met alle macht door te zetten. Het is hun taak, zich
evenals tot nu toe ook voorlaan le verzetten tegen het
plan om Servië met wapengeweld de resultaten van de
oorlog te ontrooven, tegen het plan om Servië tot een
kolonie van Oostenrijk te maken en ter wille van dynas-
tieke belangen de volkeren van Oostenrijk-Hongarije zelf
en tevens alle naties van Europa in de grootste gevaren
te storten. Eveneens zullen de Sociaaldemokratische
partijen van Oostenrijk-Hongarije ook in de toekomst er-
voor blijven strijden, dat het recht van demokratische
zelf-regeering verworven worde voor het door liet Habs-
burgsche huis binnen de grenzen der Ooslenrijksch-
Hongaarsche monarchie beheerschte gedeelte van het Zuid-
Slavische volk.

Bizonderlijk moeten de Socialdemokratische partijen
van Oostenrijk-Hongarije evenals de Socialisten van Italië
op de kwestie van Albanië letten. Het Kongres erkent het
rech van het Albaansche volk op zelfregeering. Maat
het komt ertegen op, dat onder de dekmantel van
autonomie, Albanië tot een speelbal van Oostenrijksch-
Hongaarsche en Italiaansche machtsbedoelingen wordt.
Daarin ziet het Kongres niet alleen een gevaar voor
Albanië zelf, maar binnen niet al te lange tijd tevens
een bedreiging van de vrede tusschen Oostenrijk-Hongarije
en Italië. Alleen als autonoom 'lid van een demokra-
tische Balkan-federatie kan Albanië tot een werkelijk
zelfstandig bestaan komen. Het Kongres wekt daarom
de Sociaaldemokraten van Oostenrijk-Hongarije en Italië
op, alle pogingenvan hun Regeeringen om Albanië binnen
hun invloedsfeer te betrekken, te bestrijden, en hun be-
moeiingen voort te zetten tot vestiging van vreedzame
betrekkingen tusschen Oostenrijk-Hongarije en Italië.

Met groote blijdschap begroet het Kongres de protest-
stakingen van de Russische arbeiders als waarborg, dat
het proletariaat van Rusland en Polen zich begint te
herstellen van de slagen, die de Czaristische tegen-revo-
lutie het had toegebracht. Daarin ziet het Kongres de
sterkste waarborg tegen de misdadige intriges van liet
Czarisme, dat, nadal het de volkeren van zijn eigen land

bloedig had neergeslagen, nadat het de Balkanvolken
zelf tal van malen verraden had en aan hun vijanden over-
geleverd, thans wankelt tusschen de vrees voor de ge-
volgen van een oorlog voor het Czarismezelf en de vrees
voor het aandringeneener nationalistischebeweging, die het
zelfschiep. Maar als het Czarisme zich nu weer gereedmaakt
zich voor te doen als de bevrijder van de Balkanvolken,
dan is dat om onder dit huichelachtige voorwendsel door
een bloedige oorlog de leiding op de Balkan te heroveren.
Het Kongres verwacht, dat het versterkende stedelijke
en landelijke proletariaat van Rusland, Finland en Polen
dit net van leugens zal verscheuren, zich tegen ieder oor-
logsavontuur van het Czarisme verzetten, elke aanslag van
het Czarisme hetzij op Armenië, hetzij op Konstanti-
nopel bestrijden, en zijn gansche kracht op de herleving
van de revolutionaire bevrijdingsstrijd tegen het Czarisme
zal koncentreeren. Het Oarisme is immers de hoop van
alle reaktionaire machten in Europa, de grimmige vijand
van de demokratie van de door hemzelf beheerschte
volkeren, en de geheele Internationale moet het dus als
een van haar voornaamste plichten beschouwen de onder-
gang van dit Czarisme te verhaasten.

Maar de voornaamste taak in de aktie van de Interna-
tionale rust op de arbeidersklasse van Duitschland
Frankrijk en Engeland. Op het oogenblik is het de taak
van de arbeiders dezer landen, van hun Regeeringen te
verlangen, dat ze zoowel aan Oostenrijk-Hongarije als
aan Rusland elke steun weigeren, zich van elke inmenging
in de onlusten op de Balkan onthouden en in elk geval
hun neutraliteit handhaven. Een oorlog tusschen de 3
groote leidende kultuurvolken wegens het Servisch-
Oostenrijksche havenkonflikt zou misdadige waanzin zijn.
De arbeiders van Duitschland en Frankrijk kunnen
niet erkennen, dat er de een of andere door geheime
verdragen geschapen plicht bestaat, zich in het Balkankon-
flikt te mengen.

Maar zou ten gevolge van de militaire inzakking van
Turkije de Osmaansche heerschappij in Voor-Azië komen
te wankelen, dan is het de taak van de Socialisten van
Engeland, Frankrijk en Duitschland, zich met aliekracht
tegen de veroveringspolitiek in Voor-Azië te verzetten,
een politiek die rechtstreeks naar de wereldoorlog moet
voeren. Als het grootste gevaar voor de Europeesehe
vrede beschouwt het Kongres de kunstmatig aangestookte
tegenstelling tusschen Groot-Britanje en het Duitsche Rijk.
Het Kongres juicht daarom de pogingen van de arbei-
dersklasse der beide landen toe, om deze tegenstelling
te overbruggen. Als het beste middel daartoe beschouwt
het Kongres het afsluiten van een overeenkomst tusschen
Duitschland en Engeland omtrent het doen ophouden
der vloottoerustingen en over de afschaffingvan het buit-
recht ler zee. Het Kongres wekt de Socialisten van
Engeland en Duitschland op, hun agitatie voor een der-
gelijke overeenkomst voort te zetten.

De overwinning van de tegenstelling tusschen Duitsch-
land ter eene, Frankrijk en Engeland ter andere zijde,
zou het grootste gevaar voor de wereldvrede uit de weg
ruimen, zou de machtspositie van het Czarisme, die deze
tegenstelling uitbuit, op losse schroeven zetten, een over-
val van Oostenrijk—Hongarije op Servië onmogelijk maken
en de wereldvrede verzekeren. Hierop vooral moeten
dus de pogingen van de Internationale zich richten.

Het Kongres konstateert, dat de heele Socialistische
Internationale het omtrent deze grondstellingen der
buitenlandsche, politiek eens is. Het wekt de arbeiders
van alle landen op, tegenover het kapitalistische im-
perialisme de macht van de internationale solidariteit
van het proletariaat te stellen. Het waarschuwt de
heerschende klassen van alle staten ervoor, de ellende
der massa's, die door de kapitalistische productiewijze
wordt veroorzaakt, nog door oorlogszuchtig optreden te
verscherpen. Het Kongres eischt met nadruk de vrede.
Laten de Regeeringen niet vergeten, dat ze bijdetegen-
wordige toestand van Europa en bij de stemming van
de arbeidersklasse niet zonder gevaar voor zichzelf de
oorlog kunnen ontketenen; laten ze zich herinneren, dat



de Duitsch-Fransche oorlog de Kommune ten gevolge had,
dat de Russisch-japansche oorlog derevolutionaire krach-
ten van de volkeren van het Russische Rijk in beweging
heeft gezet, dat de militaire en maritieme toerustingen
aan de klassekonflikten in Engeland en op het Vasteland
van Europa een ongekende verscherping heeft gegeven
en reusachtige stakingen doen uitbarsten. Het zou krank-
zinnig zijn als de Regeeringen niet zouden begrijpen,
dat alleen reeds de gedachte aan de monsterlijkheidvan
een wereldoorlog de onrust en het verzet van de arbei-
dersklasse moet wekken. De proletariërs voelen het als
een misdaad op elkaar te schieten ten voordeele van
de winst der kapitalisten, de eerzucht der dynastieën of
tot hooger eere van de diplomatieke geheimeverdragen.

Als de Regeeringsmachten elke mogelijkheid van een
normale ontwikkeling afsnijden en daardoor het prole-
tariaat tot daden van vertwijfeling zouden drijven, zouden
zij op zichzelven de heele verantwoordelijkheid voor de
gevolgen der door hen veroorzaakte krisis laden.

De Internationale zal hare krachten verdubbelen om
deze krisis te vermijden; zij zal haar protest meer en
meer nadruk verleenen; haar propaganda zal steeds
energieker en omvangrijker worden. Het Kongres draagt
derhalve aan het Internationale SocialistischeBureau op,
de gebeurtenissen met deste grooter aandacht gadete slaan,
en wat er ook moge gebeuren, de verbinding tusschen
de proletarische partijen te handhaven en te versterken.

Het proletariaat is zich bewust op dit oogenblik de
drager te zijn van de geheele toekomst der menschheid.
Het proletariaat zal al zijn kracht aanwenden, om te
verhinderen dat de bloem der volkeren wordt vernietigd,
die bedreigd wordt door al de gruwelen van de massale
moord, van de hongersnood en van de pesi.

Zoo wendt zich het Kongres tot u, proletariërs en
socialisten van alle landen, opdat gij in deze beslissende
stonde uw stem laat hooien! Verkondigt uw wil in alle
vormen en alle plaatsen; protesteert met alle macht in
de parlementen; vereenigt u in massa's tot groote demon-
straties; gebruikt alle middelen die de organisatie ende
sterkte van het proletariaat u aan de hand doen! Zorgt
ervoor, dat de Regeerigen voortdurend de waakzame en
hartstochtelijke wil van het proletariaat tot de vrede voor
oogen hebben ! Stelt zoodoende tegenover de kapitalis-
tische wereld van uitbuiting en massale moord de
.proletarische wereld van de vrede en de verbroedering
der volkeren!

Het Vredes-Kongres der Internationale.
Jongstleden Zondag en Maandag werd te Bazel het

Buitengewoon Socialistisch en Vakvereenigings-Kongres
van de Internationale voor de vrede gehouden. Uit alle
Europeesehe landen waren de afgevaardigden van het
socialistische proletariaat verschenen, behalve uit Servië
waar zoo goed als al onze mannen gedwongen waren
in het veld te staan om voor de bourgeoisie hun leven te
offeren. Zoo waren er dan 555 afgevaardigden — een
zeer groot aantal voor de korte tijd van voorbereiding —
bij elkaar gekomen, waarvan alleen Oostenrijk (150) en
Frankrijk (127) te zamen meer dan de helft leverden.
Uit Duitschland waren 75, uit Rusland, óók een hoog
aantal, 58, èn, we kunnen natuurlijk niet alles specifi-
ceeren, uit Nederland 9 verschenen, n.l. Schaper, Troel-
stra, Vliegen, Wibaut voor de Arb. Partij; Öudegeest,
Van Zutfen voor de Vakbeweging; Gorter, Van Rave-
steijn en Wijnkoop voor de S. D. P. Merkwaardig weinig
gedelegeerden had Engeland gezonden, slechts eeni3-tal,
hetgeen hieraan is te wijten, dat de daar bestaande, en
niet eens socialistische, maar toch bij de Internationale
aangesloten parlementaire Arbeiders Partij ('Labour Partij)
een socialistischKongres voor de vrede in Europa eigenlijk
niet de moeite waard schijnt te achten. De Engelsche
vakvereenigingen hebben blijkbaar, zij het dan ook niet
formeel, het Bazeler Kongres geboykot!

De uiterlijke gang van zaken van het Kongres was de
volgende: Zondagmorgen eenigszins plechtige opening
van het Kongres door de socialistische Regeeringsraad
Wullschleger uit Zürich. 's Middags vredebetoogimr in
de oude Kathedraal van Bazel en op de plaats vóór
de Kathedraal, voorafgegaan door een optocht door de
stad. Maandag gewone Kongreszitting over de inter-
nationale situatie en over het overeenkomen van een
aktie tegen de oorlog. 's-Morgens spraken de redenaars
der groote landen Frankrijk, Oostenrijk en Engeland;
's middags de anderen.

Dit uiterlijk —■ laten we het gerust zeggen — was
niet zeer imposant. Zelfs het feit dat de Regeerings-
raad van het Kanton Bazel, waarvan deSocialist Bloeher
Voorzitter is,_Jiet Socialistisch Kongres tot behoud van de
wereldvrede schriftelijk begroette, is niet zoo wonderlijk
als men bedenkt, dat de stad Bazel een demokratie is
van meest kleine burgers, naast een 170 tal millionairs,
die allen tezamen door een oorlog en zelfs door de onge-
rustheid erover niet dan verliezen kunnen. Bazel is geen
noemenswaarde industrie-stad en de demonstratie droeg
daar dan ook sterk de sporen van. Uit eenzelfde afwezig-
heid van groote klassestrijd is natuurlijk ook de vriende-
lijkheid van het Kerkbestuur te verklaren, om de bijna
duizendjarige kloosterkerk voor het vredesdoel af te staan.

Zoodat dan ook niet Zondag, maar Maandag de groote
dag van het Kongres was, een dag van beteekenis niet
zoozeer door de redevoeringen die dien dag werden ge-
hauden als wel door het Manifest dat werd voorgelezen
en het feit dat de Internationale thans tot zulk een
Manifest kon besluiten. In deze twee dingen ligt de
historische beteekenis van het Bazeler Kongres.

Wij hebben dit Manifest hiervoren afgedrukt, en men
bemerkt reeds uit de titel zelf dat het mèèr over de
internationale toestand van het oogenblik dan over de
aktie daartegen gaat. Om het kort te zeggen: In het
begrijpen van de internationale situatie heeft de Inter-
nationale zeker door het Manifest — welke kleine en
groote meenings-verschillen er ongetwijfeld nog bestaan —een belangrijke stap vooruit gedaan; in het bepalen van
de aktie-zelf tegen de oorlog heeft de Internationale zich
er toe beperkt, de reeds gebruikte middelen te rekapi-
tuleeren.

Het is onze partijgenooten bekend, dat ons Partij-
bestuur meende een stap vooruit in de actie, het noemen
van de protest-stakingen, aan deInternationale te moeten
voorstellen. De bijzondere kommissie, bestaande uit de
afgevaardigden der groote landen (behalve Italië ; waarom
is ons niet duidelijk), die het besluit van dit Kongres te
ontwerpen had, en ook het Internationaal Bureau hebben
zich ongetwijfeld met de door ons maar ook door Rosa
Luxemburg, en in andere zin door de Franschen opge-
worpen kwestie der stakingen tegen den oorlog bezig
gehouden. Maar aan het Kongres werd voorgesteld alle
meenings-verschillen, dus ook eigen voorstellen, amende-
menten en kritiek achterwege te houden, en dit voorstel
werd door de overgroote meerderheid van het Kongres
aanvaard. Zoodoende kon niemand dergenen, die meen-
den dat de protest-stakingen ook als middel van aktie
genoemd moesten worden, die meening uiten. Dat het
uiten van een zoodanige meening, met alles waaruit
zulk een meening voortvloeit (andere kijk op de massa-
staking en het imperialisme, op de mogelijkheid van
ontwapening en de verhouding en beteekenis van
Engeland en Rusland in Europa en het Oosten, enz),
de beteekenis van het Kongres te Bazel en de aktie
van het proletariaat tegen de oorlog zou hebben ver-
minderd, gelooven wij niet. Eer het tegendeel. Nie-
mand wenschte zwakker, elkeen wenschte zoo sterk
mogelijk optreden van het proletariaat. Maar ander-
zijds valt het ons niet in te meenen dat door het niet-
noemen der protest-stakingen te Bazel als eèn der mid-
delen, het internationale proletariaat van dit middel tot
voorkoming en beëindiging van de oorlog geen gebruik
zou maken. Het proletariaat zal bij verscherping dei-
situatie boven de aanwijzigen te Bazel gegeven uitgaan,
zooals het in Rusland bijv. — het wordt door het Mani-
fest zelf terecht met groote blijdschap gekonstateerd —
door zijn prachtige protest-stakingen reeds heeft gedaan.

Wp.

Voor de Vrede.
De wapens der Balkan Staten hebben hun werk gedaan ;

en zoodoende is de Balkankwestie tot een algemeen-
Europeesche kwestie geworden. Thans treden de groote
Mogendheden op met hun aanspraken; thans wordt er
onderhandeld, geschreven, gedreigd ; thans komt het gevaar
van een botsing, van een Europeesehe Oorlog steeds
nader. Maar daarmede groeit ook de kracht van de
tegen-aktie. Omdat thans bepaalde wenschen en eischen
in plaats van algemeenefrases komen, kunnen de volkeren
eindelijk duidelijk zien, waartoe de heele toerustings- en
ooilogs-politiek eigenlijk moest dienen. Oostenrijk dreigt
met oorlog, om te maken dat de Serven geen haven aan
de Adriatische Zee krijgen, d. w. z. dat ze ook in het
vervolg op handelspolitiek gebied overgeleverd zullen
zijn aan de genade van de Oostenrijksche groot-industrie
en van de Magyaarsche Jonkers. En voor dit wegdringen
van Servië van de zee komt zelfs Duitschland op! Het
zal gewis niet bij deze Servisch-Oostenrijksche kwestie
blijven. Komt het tot nog grootere verbrokkeling van
Turkije, dan komt het in Klein-Azië belegde Duitsche
Kapitaal in het gedrang Maar ook dan gaat het slechts
om de belangen van het groot Kapitaal. Van een direkt
belang van de meerderheid der bourgeoisie, welk belang
dan met de wapens in de hand verdedigd zou moeten
worden, is hierbij geen sprake. En nog veel minder heeft
de groote arbeidende massa van het volk, hebben de
boeren, proletariërs, kleine burgers eenig belang, dat
tegen andere staten door een oorlog zou moeten worden
uitgevochten.

Het op oorlog beluste imperialisme moet zoodoende
wel steeds aan werfkracht verliezen, zoodra het van
algemeene frases omtrent de grootheid en de macht van
het vaderland tot konkrete, bepaalde eischen overgaat.
Maar het zou verkeerd zijn, als men daarom ging denken,
dat een oorlog voor zulke doeleinden onmogelijk ware.
In een situatie als die van het oogenblik kan men zich
aan geen grootere fout en geen gevaarlijker illusie schuldig
maken, dan dat men ging gelooven, dat men slechts
tegenover op macht beluste Regeeringen en een kleine
groep groot-Kapitalistische oorlogstokers stond. Wij hebben
te rekenen met het feit, dat het voornaamste gedeelte
van de bourgeoisie in het vaarwater van het Imperialisme
wordt meegedreven, en dat deze bourgeoisie de leuzen
die het imperialisme over aanzien en wereldmacht uitgeeft
als haar hoogste en meest Ideale belangen beschouwt.
Men kan de bourgeoisie nog zooveel op de bloei van
het ekonomische leven wijzen bij een vreedzaam, niet
door het militarisme belast volkerenverkeer, de bour-
geoisie weet dat het Kapitalisme strijd is; dat alle mid-
delen, om de konkurrenten in het nadeel te brengen,
door monopolies, beschermenderechten, meestbegunstiging
enz., worden aangewend; en daarom voelt ze overal de
machtskwestie als haar belangrijkste levenskwestie. Macht
wil de bourgeoisie. Machtig en gevreesd moet haar land
staan te midden van de andere Staten. Daarvan verwacht

ze voordeel; dat vult haar denken. En zoodoende maakt
de bourgeoisie van elke konkrete wereldpolitieke eisch
van het groot-Kapitaal, die haar anders onverschilligkon
zijn, een algemeene imperialistische leus, en beschouwt
zoon eisch als een kwestie van haar machtspositie in de
wereld. Zoo ziet men dat de Duitsche bourgeoisie zelfs
bereid is — de houding van de liberalen bewijst het —met Duitsche macht de Serven van de Adriatische Zee
verre te houden, want ze meent omgekeerd het Drievoudig
Verbond (Oostenrijk, Italië, Duitschland) als steun voor
haar machtsbedoelingen te moeien gebruiken. Daarin
ligt het groote, werkelijke gevaar voor de vrede. Als een
Regeering eenmaal de oorlog wil, moet men erop voor-
bereid zijn, dat ze de bourgeoisie met al haar machts-
middelen en organen dicht achter zich heeft. Tegen deze
macht moet worden opgetreden.

Tegenover de verschillen en de dreigende oorlog
tusschen de Groote Mogendheden staat het socialistische
proletariaat één en gesloten, bereid de oorlog met alle
energie te verhinderen. De internationale eenheid van
de arbeidersklasse, de vrucht van voortdurende socialis-
tische verheldering der inzichten, laat in de massa's nergens
een spoor van chauvinisme opkomen. En ook in elke
socialistische partij zijn alle richtingen het daarover eens.
dat de groote massa van het volk niet het minste belang
heeft bij de oorlog, en dat omgekeerd het levensbelang
dier massa's hen tot energieke tegenstand tegen elke
oorlog moet aandrijven.

Dit feit is den Regeeringen en den hoogen militairen
zeker zeer onaangenaam. Als ze van het oorlogs-entlm-
siasme van de Servische en Bulgaarsche boeren lezen,
dan watertanden ze bij de gedachte: Als hetbij ons eens
zoo was! Wat zou dat heerlijk zijn! Maar die vervloekte
Sociaaldemocraten hebben den menschen hier van het
vaderland een afschuw doen krijgen! De heeren
zien natuurlijk niet in, dat de zaak een veel dieper grond
heeft. Bij het proletarische karakter der volksmassa's
onder het groot-kapitalisme, bij de scherpe klassetegen-
stelling waarvan de Sociaaldemokratie slechts de uit-
drukking is, kan in een moderne staat enthusiasme voor
de oorlog bij de massa's heelemaal niet meer opkomen.
Maar een moderne Regeering doet het ten slotte ook
best zonder dit enthusiasme. De Regeering bes. hikt
over de machtsmiddelen, om cle massa's eenvoudig te
kommandeeren zonder te letten op hun stemming. Onder
het kapitalisme geldt het proletariaat als de beheeischte
klasse, die eenvoudig te gehoorzamen heeft. Hetzij in
het werk of in de wet, overal wordt eenvoudig over de
massa's beschikt, zonder ze te vragen of zelfs op hun
wil te letten. En zoo zal het ook in geval van oorlog
bij de heerschers heeten: Enthusiasme bij de massa's— des te beter, gèèn enthusiasme — óók goed, als ze
maar marcheeren. Alleen als de massa's met eigen
vastbesloten wil zich tegen de gedachte, dat ze in elk
geval marcheeren moeten, zullen verzetten, wordt de
zaak anders. De staatsmacht van tegenwoordig heeft het
aktieve meedoen van de meerderheid van het volk niet
noodig; passief blijven en geen weerstand bieden is haar
genoeg. Het eenige wat dè plannen der Staten kan ver-
warren is de actieve tegenstand der massa's.

Het is dus tot verhindering van een oorlog nietgenoeg,
dat er bij de massa's alleeri maar geen oorlogsstemming
is. Een oorlogsstemming kan bij de massa's in onze
moderne Staten heelemaal niet meer voorkomen. Maat-
op deze grondslag moet voortgebouwd worden. Door
inzicht brengende propaganda moet de afkeer, de vijand-
schap tegen de oorlog versterkt en verdiept worden.
En dan moeten de massa's zelf optreden. Zij kunnen hun
afkeer van de oorlog aan de Regeering alléén maar
toonen door een of andere demonstratie, door een massale
aktie. Alleen zoodoende wordt de passieve stemming
tot een aktieve kracht Alleen zoodoende kan men op
de Regeeringen positief invloed oefenen en verhinderen,
dat ze de zaken te licht opvatten. Tegen de uitgesproken,.
energiek uitgesproten wil van de groote massa kan geen
Regeering een oorlog gaan voeren.

Daarom vereenigt deSociaaldemokratie haar volgelingen
steeds weer tot indrukwekkende demonstraties. Vooral
ook omdat juist in die massale akties zelf de grootste
propagandistische kracht schuilt. Omdat de propaganda,.
de werfkracht van een zaak niet alleen door haai inner-
lijke waarde, maai- ook zeer belangrijk door de macht
bepaald wordt, die erachter staat, werkt een demonstratie
die de vastbesloten- macht van de propaganda voor de
vrede aantoont, veel opwekkender en zekerder dan enkel
maar een manifest, hoe uitstekend dat ook wezen moge,
dat tegenover de dagelijksche en van oudsher geschiedende
instamping met burgerlijk-nationalistische- beschouwingen
niet veel kan uitrichten. De nog verre van ons staanden
moeten niet alleen bekeerd en beter geleerd wordei/;
maar ze moeten ook worden aangemoedigd onze inzichten
te aanvaarden en ernaar te handelen. In deze propa-
gandistische en opwekkende invloed licht grootendeels
de kracht der massale acties. Daardoor oefenen ze een
druk uit op de heerschende macht, tn daarom beproeven
deze ook zoo vaak ze te onderdrukken.

Natuurlijk moeten deze acties in omvang en kracht
toenemen, naarmate het oorlogsgevaar zelf dreigender
wordt. Op het oogenblik reiken de eenvoudigste vormen
van vergaderingen en straatdemonstratie nog toe, vooral
omdat de Regeeringen zelf, die zich eigenlijk voor de
groote botsing nog niet klaar voelen, en het liefst nog
een beetje zouden uitstellen nog niet vóór den oorlog
zijn. Daarom gaat het er op het oogenblik nog slechts
om, tegen de druk der kapitalistische en militaire
oorlogslokers een tegendruk uit te oefenen. Maar dat
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kan elk oogenblik veranderen Dan zal misschien de
een of andere Regeering probeeren de demonstraties
voor de vrede, die haar lastig beginnen te worden, te
verbieden of gewelddadig le onderdrukken, en zoodoende
aan de volksmassa's haar wil op le dwingen. Dan moet
het proletariaat ongetwijfeld, ten minste als het niet
eenvoudig toegeven wil, tot scherper vormen van optreden
oveigaan. De vormen, die de strijd dan zal aannemen,
kunnen niet op het oogenblik vooruit bepaald worden.
Of de massale staking dan als laatste en scherpste middel
zal worden aangewend, kan slechts uit de ontwikkeling
der omstandigheden zelf blijken. Maar één ding is zeker:
Hoe grooter energie, hoe meer opofferingsgezindheid, hoe
sterker vastbeslotenheid het proletariaat in die strijd weet
te ontwikkelen, des te grooter is niet alleen de kans om
een verschrikkelijke wereldkaiestrofe te verhinderen, maar
des te grooter is óók de blijvende winst voor de geheele
bevrijding van de menschheid uit het juk van het
Kapitalisme. A. P.

Parlementair kretinisme.
F. g. Sneevliet heeft succes gehad met zijn inge-

zonden stukje over dc Parlementsfractie der Arb
Partij. Het is onmiddellijk geciteerd in Het Volk,
wat dit nobele blad natuurlijk gedaan heeft uit in-
stemming met zooveel juist inzicht bij den nog zoo
kort verlorene.

P. g. Sneevliet noemde mijn kritiek op het op-
treden der Kamerfractie bij de behandeling der In-
validiteitswet onbillijk» en dus ongeoorloofd en dus
ongewenscht. Hij verwijt mij, dat ik 't er «in den
regel dik genoeg opleg», «naar aanleiding van het
feit, dat ik heb gesproken van parlementair kretinisme,
van kletsen, dat «naar ons in alle ernst wordt ver-
zekerd», nergens ter wereld in die mate geschiedt..
Ten slotte spreekt P. g. Sneevliet zijn vreugde uit
over het optreden der fractie van de Arbeiders-partij
bij deze debatten, gewaagt van het sympathieke
stukje van p. g. v. d. Vlies en vindt 't vooral zoo
jammer, dat er nu zulke harde woorden van onze
zijde gesproken zijn naar aanleiding van 't optreden
dier Kamerfractie «in een tijd, dat ernstig gesproken
wordt over hereenigingsplannen.» Eindelijk kondigt
hij nog aan, dat we op ons congres een «beslissing
van groot gewicht» zullen moeten nemen, blijkbaar
over de zoogenaamde «hereenigingsplannen», reden,
waarom het nog dringender gewenscht is, geen te
harde woorden te gebruiken.

Enkele woorden naar aanleiding van al dat fraais
zijn nog wel gewenscht. Laat p. g. Sneevliet maar
eens opletten, of ze deze ook in Het Volk opnemen.

Eerst dan over de «hereenigingsplannen» en de
noodzakelijkheid in verband daarmee, vooral geen
onvertogen en harde woorden te gebruiken. Het
laatste doet denken aan een bekende scène uit een
beroemde opera, waar de samenzweerders onder het
motto: Zachtjes, zachtjes, geen gcruisch gemaakt!
den vijand trachten te besluipen. Laat p.g. Snee-
vliet gerust zijn : de heeren van de overzijde, wij
bedoelen van Het Volk, kennen ons, gelijk wij hen,
en een hard woordje meer of minder iaat hen koud.
Heeft p. g. Sneevliet nooit gehoord van Troelstra's
woord te Deventer: Wat toon aangaat, heeft de
Tribune het steeds nog al schappelijk gemaakt? Te
denken, dat men daar ons meer zou lusten als we
nooit een hard woord meer gebruikten, is te naief,
dan dat we 't van p. g. Sneevliet mogen aannemen.

Dan schrijtt Sn. over «hereenigingplannen : . Ik
heb — en wij allen hebben er nog niets van
vernomen. Voor «plannen» van dien aard moet toch
zeker een basis zijn. En die basis ontbreekt... in
de Arbeiderspartij. De basis namelijk van de democratie,
van het recht der verdediging zijner meeningen op
grond van het internationale program der sociaal-
democratie. Daar heeft p. g- Mannoury, in wat eeninzender smalend zijn zooveelste Bergrede heeft ge-
noemd, op gewezen. Die inzender toonde daarmee
aan, dat voor hem de zaak, waar het in dezen om
gaat, de zaak, die juist hoe langer hoe meer inter-
nationaal van 't allergrootste gewicht is, de zaak,
zónder welke het proletariaat nooit krachtig kan
worden om het Socialisme, om de nieuwe maatschappij
van Vrijen en Gelijken te bouwen, dat hij die zaak
gering schatte. Hij noemde dat «anarchistisch burger-
lijke» praatjes of zóo iets. Nu, als dat groote be-
ginsel, waarvoor onze Partij is opgericht en nu
eenige jaren heeft gestreden, «burgerlijk-anarchistisch»
is, dan heeft Troelstra gelijk, die de vrije meenings-
uiting en den gelijken strijd der meeningen op den
bodem van het program steeds heeft 'onderdrukt.
Dan heeft de Internationale Sociaaldemokratie onge-lijk, waar dat beginsel tot nog toe in het algemeen
niet is aangetast, waar Hervé, waar zelfs impossibi-
listen, waar zelfs voorstanders van den boycot der
parlementaire actie, evengoed als cle reformisten,
worden aangetroffen en zich vrij kunnen uiten. Maar
wij nemen niet aan, dat p.g. Sneevliet 't eens is

met dezen inzender en de 5 of 6, die 't misschien
met dezen eens zijn. Want dan zouden wij inder-
daad niet begrijpen, waarom hij de Arbeiderspartij
had verlaten.

Is 't nu nog de moeite waard verder iets te zeggen,
over 't parlementair kretinisme en onze qualiticatie
van Duys c.s. Wie het werk van de Kamerfractie der
S.D.A.P. in dezen hoogst belangrijk acht, ja, die
heeft blijkbaar nooit iets gesnapt van wat het parle-
mentarisme volgens de Marxistische opvatting is.
P.g. Sneevliet verwijt mij, dat ik gezegd heb, dat er
«nergens ter wereld» in die mate gekletst wordt in
het Parlement door arbeidersvertegenwoordigers als
hier. Welnu : dit is zoo. Wie de Parlementaire
debatten in andere landen, zij het ook maar eenigszins
volgt, die weet, dat men daar niet op een dergelijke
wijze leutert als hier. Laat ik èèn voorbeeld noemen,
dat pg. Sneevliet bekend moest zijn. Toen in den
Duitschen Rijksdag de ReichsversicKerungsordnung
verleden jaar in behandeling kwam, d.w.z. de her-
ziening der sociale wetgeving in een voor de arbeiders
ongunstigen zin, een wetsontwerp, minstens even
schadelijk als de nu aanhangige Invaliditeitswet, is
er van de zijde der Duitsche sociaaldemocratie èèn
groote rede gehouden bij de algemeene beschouwingen.
Daarna is gepoogd door amendementen zooveel
mogelijk verbeteringen te brengen. Meer niet. Ver-
gelijk daar nu eens mee de algemeene beschouwingen
over dit wetsontwerp. Dat Duys 10 uur sprak zij
daargelaten, maar hadden al de anderen ook zulke
ontzettend gewichtige dingen te bespreken ? Sinds
wanneer is de heer Hugenholz ook al een specialiteit
in sociale wetgeving? Trouwens: het euvel van het
véél praten is niet enkel een kwaal bij de Hollandsche
arbeidersvertegenwoordigers, maar van het heele
Hollandsche parlementairisme. Ook van burgelijke
zijde wordt hier onmetelijk gekletst, natuurlijk zoo-
lang de heeren in de oppositie zijn. Wij sociaal-
democraten nu hebben, vooral in ons land met zijn
talrijke, van de politiek nog afkeerige revolutionnaire
arbeiders, vast te houden aan de oude opvattingen
omtrent het parlementarisme, welke Marx en Lieb-
knecht zoo vaak' hebben geformuleerd —en onlangs
Mchring nog. Die opvattingen welke hiervan uitgaan,
dat het Parlement niet is de geëigende bodem voor
den klassenstrijd, maar een terrein, waar de arbeiders-
klasse noodgedwongen ook haar stijd moet voeren. Dat
parlement kletscollege beteekent, hebben wij nooit
te vergeten, en tot Deventer toe was het toch altijd
de gemeenschappelijke opvatting van de Marxisten
in ons land, dat een van de grootste kwalen, waar
de S. D. A. P. aan leed, was: de opvatting van de
parlementaire ■ actie, het parlementair kretinisme.
Dat de Marxisten in de Arbeiderspartij sinds 3 jaar
hun opvattingen daaromtrent van den grond tot het
dak hebben omgebouwd, kunnen wij niet helpen.
Vreemder is het, dat wij pg. Sneevliet dit a.b.c. ook
nog moeten leeren.

Is 't p.g. Sneevliet werkelijk ernst wanneer hij de
Kamerfractie prijst, omdat zij «de dwangverzekering
heeft bestreden». Tegenover Treub; en Guesde ver-
dedigd tegenover Jaurès? De dwangverzekering be-
streden? Wij dachten, dat er zoo iets was als een
Congresbesluit der Arbeiderspartij, waarin zij de
dwangverzekering uitdrukkelijk aanvaardt. En Guesde
verdedigen tegenover Jaurès? Wel waarom niet?
Duys zou den duivel citeeren en te hulp roepen als
die nog bestond, en hij kon daarmee een «kamer-
succesje» behalen. De volgende keer dient Jaurès
weer tegen Guesde. Moeten wij werkelijk pg. Sneevliet
nog leeren, dat 't kenmerk van 't opportunisme en
en 't reformisme is, dat 't zich geen drommel be-
kommert om beginselen, om een vasten lijn of iets
dergelijks? Dat het leeft bij het oogenblik en ter
wille van het succes van den dag in staat is «rrrrre-
volutionnair> te zijn nét even goed als reformistisch.
Juist dit hebben wij de arbeiders te leeren zien: de
streken van deze heeren evengoed als die van de
burgerlijke politici. Moeten wij de Kamerfractie
soms dankbaar zijn, omdat zij in de kaart van de
liberale concentratie heeft gespeeld en meegeholpen
heeft om het werkelijke staatspensioen (het oudevan
voor to jaar en alleen voor de arbeiders) weg te
moffelen en er het «staatspensioen» van den Bond
van Staatspensioneering, waar Wethouder-Kamerlid-
Duys ook lid van is, voor in de plaats te stellen ?

Doch genoeg hierover. Wij kunnen pg. Sneevliet
niet anders aanraden, dan nog eens over het parle-
mentarisme na te denken.

Wil hij nog een staaltje van parlementairkretinisme?
Volgens het verslag der N.R.Ct. over een ver-

gadering tegen den oorlog, Dinsdag 19 Nov. in
R'dam gehouden, betoogde Spiekman aan het slot
van zijn rede het volgde:

Er is maar èèn middel, om aan hel verschikkelijk oorlogsgevaar
een . einde te maken en dat is verdwijning van het militarisme.

S g al glad: als het militarisme weg is, vervalt ook het militarisme).
Maar 0111 dit to bereiken, moet de sociaaldomocratie meerinvloed in de parlementen hebben, want de vredeskfacht

moet komen van onderen af, uit de arbeidersklasse.
Zie, pg. Sneevliet, dat is de opvatting onder de

overovergroote massa der eenvoudige S. D. A. P.'ers
over het parlementarisme. Stuur maar meer mannetjes
naar de Kamer en alles «zal rech kom». Meent gij
ook niet, dat het misschien gewenscht is daar van
tijd tot tijd eens iets tegen te zeggen? v. R.

Uit de Pers.
In Het Volk van 14 Nov. lezen wij in een artikel: „(..een juiste

voorstelling" een der beste antwoorden aan hen die van de gronde-
loosheid der eenheidswil in de S. D. A. I. nog niet overtuigd
mochten wezen. We knippen er het volgende uit:

Het besef der eenheid moet gebaseerd zijn op waarheid, niet
op verkeerde voorstellingen. En aan dien eisch voldoet niet het
artikel van Th. v. d. Waerden in hel jongste „Weekblad".

Van der Waerden geeft een verkeerde voorstelling van twee
leiten, die, als ze juist waren, de scheuring motiveereu zouden.

In de eerste plaats doet Van der Waerden het voorkomen, alsof
in de S.D.A.P. plaats zou zijn voor alle sociaaldemokraten, wijl
de partij zich sinds Deventer naar links' ontwikkeld heeft.

In de tweede plaats zou zulks, volgens hem, het geval zijn, w-ijl
door het bestaan van het „Weekblad" de vrije meeningsuiting
gewaarborgd is.

Tegen deze twee voorstellingen moeien wij opkomen ter wille
van de waarheid.

Ue S. 1). A. I. slaat, wat haar strijdwijze belreft. precies op
hetzelfde standpunt dat zij steeds heeft ingenomen. Zooals thans
in de Kamer gesproken wordt, is er altijd gesproken. Dat het
optreden soms krasser is, ligt aan de zaken die aan de orde komen,
en aan het eenvoudige feit dat de tegenstanders brutaler, geweld-
dadiger, zijn geworden, (lok de kiesrechtstrijd stond sinds 190b.
het jaar dat de partij de leiding nam, geheel op dezelfde princi-
pieele basis. Dat er in de praktijk sterker is opgetreden, is niets
dan een gevolg van den groei der beweging, die «eer gevolg is
van den groei van de partij en van het N. V. \.. De groei der
beweging, die onmidellijk na Deventer inzette, heeft dingen
mogelijk gemaakt, die voorheen niel mogelijk waren. Maar hel
standpunt der partij is geheel hetzelfde gebleven. Wat veranderd
is, dat is de kijk die Van der Waerden en anderen er op hebben,
en die verandering is de verbetering.

Zoo staat het ook met de vrije meeningsuiting. De mogelijk-
heid daarvan is door het „Weekblad" niet gebracht, ze bestond
ook voordien. En de redaktie van „Het Volk" zal nooit op zich
laten zitten het wel vaak geuite, doch nooit bewezen en steeds
afdoend weerlegde verwijt, dat het I fdorgaan geen gelegenheid
bood tot die vrije meeningsuiting. Wat veranderd is, dat is dit:
thans hebben de Marxisten het besef dat zij hun meening vrij
kunnen uiten. Wij meenen echter te mogen vertrouwen, dat zelfs
een verdwijning van het „Weekblad" dat besef volkomen zou
laten voortbestaan, want hel gevoel dat sommige „Marxisten vroeger
hadden, was onjuist.

Een andere vijand.
Een nieuwe vijand is op het oorlogsterrein van

het Balkanschiereiland verschenen.
Hij maakt geenerlei onderscheid tusschen de

strijders aan de eene noch aan de andere zijde,
houdt zich nog minder bezig met diplomatische
formules. Na zijn vernielende kracht te hebben be-
proefd op 't rampzalig overschot van het Turksche
leger, dreigt hij met een aanval op de Bulgaarsche,
de Servische, de Grieksche en Montenegrijnsche
regimenten. Men vreest zelfs, dat hij Oostenrijk noch
Rusland, Duitschland noch misschien de rest van 't
oude Europa zal sparen.

Deze duivelsche vijand is de cholera, die per dag
ongeveer vijf duizend slachtoffers maakt -— zegt men
ons, doch 't zal in werkelijkheid wel meer zijn,
misschien zelfs meer dan 't aantal gesneuvelden in
de tot heden op het Balkanschiereiland geleverde
gevechten.

En welke zijn cle middelen, die de Europeesehe
beschaving, tegen dezen vijand, tegen de cholera heeft?

Men zou evengoed kunnen zeggen, dat ze niet
bestaan, als dat men kan pogen ze op te sommen.
Wanneer men de tientallen milliarden, de tiendui-
zenden millioenen elk jaar voor het oorlogsbudget
uitgetrokken vergelijkt met de enkele millioenen
spaarzaam uitgetrokken voor de sanitaire verdediging
dier zelfde landen, valt 't niet moeilijk te zien, dat
op het gebied van sociale bescherming gezegde civi-
lisatie op de verschrikkelijkste wijze haar minder-
waardigheid toont.

We spreken op 't oogenblik niet eens over natuur-
lijke vijanden als orkanen, overstroomingen, vulcani-
sche uitbarstingen enz., noch van ziekten, die zooals
de tuberculose voornamelijk het gevolg zijn een ver-
arming, terug te voeren tot oorzaken van zuiver
kapitalistischen aard, We hebben 't thans slechts
over de epidemiën, die gehe.ele landen ontvolken, in
enkele dagen in bliksemsnellen opmarsen: de pest
b.v. die in Mandsjoerije verscheen na de Russisch-
Japansche bloedbaden, doodend als bij 't beleg van
Port-Arthur vijftig duizend personen—en de cholera,
niet minder moorddadig, die thans zelfs de kapita-
listische vechtersbazen neermaait, bezig met op
zuiver wetenschappelijke wijze tusschen Zwarte- en
Egeische Zee hun moorddadig- vak uit te oefenen.

Welnu, gelijk het kapitalistische Europa tot de



tanden toe gewapend is voor het «behoud van den
vrede», zoo staat het volkomen ontwapend, onmachtig
tegenover dit «duistere leger van onzichtbare hydra's,
dat met zijn giftigen adem een continent doet beven.»

't Is een bankroet over de gansche linie.
Een bankroet gisteren voor de «vrede- der bour-

geoisie, die het lot der Balkanvolken niet op andere
wijze heeft kunnen regelen, dan met haar kanonnen.

Eenbankroel heden voor haar sanitaire maatregelen,
haar gezondheidsdienst, die niet in staat is Europa
te beschutten tegen de cholera.

Bankroeten, financiëele, politieke, reformistische . . .
en andere nog, waarvan de opsomming hier te lang
zou worden.

Wie zou er aan durven of kunnen twijfelen, dat,
eenmaal verlost van de economische belangencon-
flicten tusschen individuen en groepen, geen andere
vijanden hebbende en kennende dan die, welke alle
leden dermenschelijke soort bedreigen, de maatschappij
beter in staat zal zijn daartegenover alle noodzakelijke
krachtsinspanning te stellen ten einde deze vijanden
te overwinnen of ze ten minste te neutraliseeren.

Het sanitaire probleem is tegenwoordig een probleem,
als alle andere. En als elk andere, zal het slechts
door het socialisme worden opgelost. I. G.

Boekaankondiging.
De Nieuwe Tijd.

liet November-nummer van het S. D. Maandschrift De MeuweTijd vaugl aan niet het vervolg vau Speks artikel: De Strijdtegen
het Loodwit. Lindeyer behandelt in de Eigendoms-verhoudingen
in den Landbouw de offieieele publikalie: ..liet Grondgebruik in
Nederland", bevallende „een beknopt verslag \an de in igio ge-
houden telling inzake het grondgebruik.' Zijn konklusie is, dal
de cijfers bevestigden, dat èèk in den landbouw in Nederland
het aantal voortbrengers /onder grondbezit en dus af-
hankelijk van de eigenaars — steeds gTOOter wordt. — Sneevliet
zet zijn artikel voort: Deventer in de miderne Vakbeweging,
handelende over „De krisis in de Nederl. Vereeniging van Spoor-
en Tramwegpersoneel." Zijn konklusies zijn te lang om over te
schrijven. Soep s'hrijft over Partij en Vakbeweging. Hij onder-
schrijft de uitspraak van Pannekoek: Het revisionisme vindt in
de natuurlijke levensvoorwaarden van de vakv ercenigiug een veel
gunstiger voedingsbodem dan in de politieke beweging,' eu wil
juist daarom dal de politieke partij zich in de groote klassekon-flikten een zelfstandig recht van beslissing dient le verzekeren.
Vermelding verdient dat hij ook nog eens Marv's resolutie inzake
vakbeweging, aangenomen op het Kongres der Internationale van
1866, laat volgen. — Mevr. Roland Holst zet haar artikel over
Jean Jaa/ues Rousseau, een Beeld van zijn Leven en Werken
voort, terwijl Van Ravcsteyn iv Internationale Verhoudingen: De
Italiaansch- Turksche Vrede en dc Balkan-Oorlog heel nieuwe ge-
gevens, o.a van de Servische aardrijkskundige Cri.ie. aanvoer!
om de kwestie der Italkanlanden wat meer grondig te kunnen
beoordeelen. — Ten slotte in het Overzicht der Tijdschriften :
Rampf, Monatshefte en Int. Soc. Review.

Van de Afdeelingen.
Hussilin. i Gaat goed in Bussurn! Sedert ons vorige bericht,

in „De Tribune' van 16 dezer, wonnen wij weer 2 leden en
3 abonnees op „De Tribune", zoodat wij sinds den i Olctoberjl.
onze afdeeling versterkten met 5 leden, „De Tribune" 1
11 abonnees, en „Het Socialisme" met 2 abonnee^.

(«roningen.
I. De oorlo.-. Over dil onderwerp hebben we hier twee ver-

gaderingen gehad : een van onze afdeeling mei Wijnkoop ab
spreker en een van de S. I). A. I. mei Kleerekoopcr De onze was
uitstekend bezocht door een 150 lal personen die met groote
aandacht de prachtige rede van Wijnkoop aanhooren. De S.D.A.P.
vergadering had de zaaltjes van de Toekomst, die een 250 tal
kunnen bevatten vol. 't Gesprokene was van dien aard, dat zijn
eigen partijgenooten moesten zeggen, dal hij „toevallig de oorlog
vergelen had. Typisch voor de propaganda der S.D.A.P. die
deze man tegenwoordig heeft als apperpropagandisl: Veel geschreeuw
maar weinig wol.

11. Zondag hield onze afd. een flinkbezochte h.h. ver-
gadering. Na 't behandelen der ingekomemen stukken
en nadere regeling van de winter-propaganda werden
eenheidsbesprekingen gehouden, 't Gevolg daarvan was,
dat de gedachte van de afd. Hilversum betreffende een
buitengewoon congres met algemeene stemmen werd
verworpen en dat met eveneens algemeene stemmen devolgende motie werd aangenomen:

De afdeeling Groningen van de S. D. P. betuigt haat-
volkomen instemming met de wijze, waarop liet Partij-
bestuur door zijn afgevaardigden naar devergadering van
het Int. Soc. Bureau en de redactie van de Tribune
hebben gehandeld inzake de eenheidsbesprekingen van
de laatste weken en wekt departijgenooten op, onwrikbaar
pal te blijven staan voor de handhaving van de vrije
meemingsuiting en dus van de Tribune; zich niet te laten
verlokken tot meehelpen aan de pogingen tot vernietiging
van onze organisatie en hare beginselen ; alle krachten
te geven aan onze partij-propaganda; zoodoende onze
partij te doen groeien en de weg te banen voor de een-
heid, zooals die voor het Socialisme alleen aanneemelijk is.

Den Haag. Op weg naar den Eenheid. Ken viertal leden
der S. D. A. I. hebben zich na de kursus welke Vliegen/ hier
heeft gehouden over De geschiedenis der arbeidersbeweging In
Nderland , bij onze parlij aangesloten, na gezamenlik als lid van
de S. D. A. I. le hebben bedankt.

Leiden. Onze afdeeling zond een afgevaardigde naar de
meeting legen den oorlog le Amsterdam. Hei bestuur besloot
alsnog een vergadering over hetzelfde onderwerp te beleggen, zoo
mogelijk tegen Dinsdag 3 December in café Werv Iman, Nieuwe
Beestenmarkt.

Rotterdam. Slechte-vt ije-man i -ren.
Voor i. A.S. vrijen enz. sprak hier ii. v. Krkel over

rtelaren van Chicago" en ien gunste dar „tanafh." vakorg.
Slap; ook één van zijn medestanders zei het. Een .onjuistheid":
„8 urendag stond wel al in de wet, doch daarom hadden de
arbeiders liem nog niet", werd door v. Ravesteijn hersteld, die er
ook op wees dal na den justitiëelen moord op deze moedige
mannen — anarchisten, voorstanders van geweld — een ander
tijdperk begon n.l. van vakorganisatie en politieke actie v. E.
vond dit zeker gemakshalve — bewijs van ontmoediging.

Daarna kreeg een schelderige anarchist nog extra gelegenheid
om te „protesteeren" tegen v. R.: „anarchisten zijn tegen geweld ':

deed dit ook nog eens en sloot toen gauw de verg
Repliek werd ge;e:igerd door deze „strijders met argumenten alleen"

Zooals in de Tribune reeds is bekend gemaakt, zou v. R. in
R'dam 1\ candidaat zijn voor de gemeenteraad.

Dit is echter anders uitgekomen als wij dachten Zondagavond
■artijgenoot die de lijst had om nog enkelen handtee-

keningen te verzamelen, vertellen dat hij hel verloreh had, er
stonden 4i{ handteekeningen op.

Wij konden dus onmogelijk voor Maandag 3 uur, het benoo-i'ligde aantal mee krijgen.

Jongensboeken.
Meisjesboeken.
Prentenboeken.

D. PACH, Heerengracht 129.
(Direct achter den DAM.)

De Levensverzekering
„AURORA"

Opgericht 12 September 1887.
Heerengracht 62, AMSTERDAM.

Verzekert alle soorten verzekering
op het leven.

Zij bestemt haar te maken winst
ten volle, dus 100 "/., ten dienste van
de actie voor de Vrije Gedachte.

BOEKHANDEL D. PACH
Heerengracht 129

=AMSTERDAM, '

Geschenken voor
St. NICOLAAS!!
Nieuw! Nieuw!
DE VROUW IN HET WOUD

DOOR

HENRIËTTE ROLAND HOLST.
In prachtband slechts f 1.50.

„OPWAARTSCHEWEGEN"
„DE NIEUWE GEBOORT"

DOOR
H. ROLAND HOLST.

„P A N"
EEN GEDICHT

DOOR
H. GORTER.

Gebonden f 2.25.

ADAMA V. SCHELTEMA
„EERSTE OOGST"

Gebonden f 1.40
Nieuw] Nieuw!

Advertentiën
Vereeniging tot bevordering der Vrije Gedachte

te Rotterdam.

OPENBARE CURSUS
in 3 vergaderingen

te houden door
Dr. W. VAN RAVESTEIJN Jr.

op Zondagen 1 en 15 Dec. 1912 en 12 Jan. 1913,'s morgens 11 uur, in zaal 2 van het Verenigings-gebouw, Goudsche weg 132.
Onderwerp: De oorsprong van het Christendomen de stroomingen in onze groote kerken daaruit

ontstaan.
Entree 10 Cents. Discussie gewenscht.

S. D.P. Afd. GRONINGEN.
SNEEVLIET spreekt op Zaterdag 7 en 14 Dec.

's avonds te half negen in 't gebouw „De Toekomst",
Zuiderbinnensingel, over: Sociaal-Democratie en
Vakbeweging.

Entree 5 Cents. Debat vrij.

ZOOEVEN VERSCHEEN:

Geschiedenis
der Nederlandsche

Bouwkunst
DOOR

A. W. WEISSMAN.
Ken 4°. boekdeel, 442 bladz. met 185 platen naar

teekeningen, schilderijen, prenten en fotografieën, be-
nevens een klapper en een verklaring van in het werk
gebruikte uitdrukkingen.

Prijs f 7.50, gebonden f 8.50.
Dit boek, het levenswerk van den schrijver, is niet

alleen bestemd voor het beschaafde publiek, maar
tevens voor de beoefenaars der bouwkunst en aan-
verwante vakken een onmisbaar handboek.

Uitgave van S. L. VAN LOOY Amsterdam.


	De tribune : soc. dem. weekblad no. 9 30.11.1912
	Van de Comm. v. Beheer.
	Manifest van de Internationale. Besloten op het Bazeler Kongres 24 en 25 November 1912. Over de toestand van het oogenblik.
	Het Vredes-Kongres der Internationale.
	Voor de Vrede.
	Parlementair kretinisme.
	Uit de Pers.
	Een andere vijand.
	Boekaankondiging. De Nieuwe Tijd.
	Van de Afdeelingen.

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3


