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De protestbeweging tegen de uithongering van het proletariaat.
Algemeene

indruk.

De vergadering in het Concert-

gebouw.
De stakingsbeweging heeft zich van(P). Reeds lang voor de aanvang der
morgen zwak en aarzelend en zeer verspreid
er is nauwelijks een enkele vergadering, belegd door het Rev. Soc.
groote fabriek of werkplaats of er zijn Comité stond een massa arbeiders en
ingezet, geheel vrouwen te wachten.
een aantal stakers
Toen om 1 uur de zaal werd geopend,
anders dan verleden jaar op 4 Juli,
groote
van
werken
tal
stroomde
het volk als het ware de zaal
tegelijkertijd
toen
toen
Hoewel
er
niet
binnen
die
om kwart voor twee tjokvol
stilgelegd.
werden
meer
zullen
geWij
stakers
zijn toen een kijkje buiten
zoo heel veel
was.
nu,
geschiedde
gaan
het
neernemen.
weest zijn dan
Honderden stonden buiten, waaronder
leggen van den arbeid toen meer geconcentreerd op een aantal groote werken, door een
onderkruipersbrigade
waardoor de beweging toen meer sprak
tot de phantasie van Jan Publiek.
manifesten van de S.D.A.P. werden
Een gunstig verschil is er ook met verspreid, tegen derevolutionaire bewede beweging heeft on- ging; zulks heeft natuurlijk, bij de menverleden jaar
middellijk spontaan weerklank gevonden schen die naar onze vergaderingen
in het land. In de groote steden, zoo komen, de tegengestelde uitwerking, als
bericht men ons (uit den aard zijn bij- die de beschermers van het Nederl,
zonderheden nog niet te geven) is op honger- en woeker-regime er van vergroote schaal het werk neergelegd en wachten.
neemt de stakingsactie van uur tot uur
Deze strijdbrekers-pamfletten werden
toe.
dan ook ternauwernood gelezen.
Door het optreden van de politie en
Een enorme politiemacht
die op straat een ware
marechaussee
gerequiterreur uitoefenen, en met geweer en was voor het Concertgebouw
kogemeentelijke
reerd.
.-en
twaalftal
groepje
menschen
sabel ook het kleinste
te
iiT
de
brandpaard
zagen
wij
zakken
dit
is het op oogenblik
uiteendrijven
weerkazerne tegenover het Concertgenog onmogelijk een algemeen overzicht bouw
brengen.
over den stand der stakingsactie te Zullenonder
ze
straks
er op inhakken ?
krijgen. De menschen op straat zijn zoo
verstandig, zich aan de bloeddorst van afwachten!
Ondertusschen groeit de menigte weer
de bravo's en rabauwen van het edele
aan
en besluiten we weer
driemanschap Tellegen-Wibaut-Vliegen
in de zaal
niet bloot te geven. En dat de heeren
door hun chefs in moordstemming zijn te gaan.
Domela Nieuwenhuis, die op het pogebracht, is hun wel aan te zien. Het
is duidelijk: wat ze vandaag op straat dium komt, wordt met applaus begroet.
De voorzitter deelt mede dat de zaal
ook zullen plegen, ze zullen er extra voor
gruwelen
dat Bellevue moet worden bijgehuurd.
worden beloond; welke
zal
ververdierlijkte goedje zich ook
(Applaus)
oorloven, de bourgeoisie zal er hun In de zaal kan men zich niet meer be-.
dankbaar voor zijn. Al wat in Nederland w€"en, als haringen staan de menschen
woekert, al wat de arbeiders uithongert 0[
—..peei.t . i ook de verslaggevers knen al wat in „machtsposities" gezeten men in de verdrukking.
het den woekeraars en uithongeraars
K i t s z opent de vergadering. Hij vervan het volk mogelijk maakt daarmee zoekt geen gelegenheid te geven deze
door te gaan, likt heden de politielaars vergadering te laten ontruimen, omdat
en met hun angstige snuiten stijf zij overvol is. Buiten staat een menigte
tegen de billen der marechaussees, hun te wachten, die ook nog wel zoon
laatste zij het niet aangename, dan toch zaal zou kunnen vullen. (Daverend
veilige schuilplaats.voelenzezich dapper, applaus).
die smerige bourgeoisiebende en haar
Hij wijst vervolgens op de toestanden
mee-knoeiende en woekerende
van het oogenblik waarbij de huismoeteiten"; hebben ze lef, en grinneken ze ders, ook wanneer ze wel de z.g. „bons"
van pleizier als ze vrouwen en kinde- hebben, geen levensmiddelen kunnen
ren gillend hooren wegstuiven.
krijgen.
Och, als die marechaussees hersens
Uit deze dingen zien wij weer komen
hadden, en vandaag de bourgeoisie de gebeurtenissen, zooals in Juli, waareens eischen stelden! En als een paar bij de vrouwen zelf de levensmiddelen
van die marechaussees zich eens omhalen.
keerden, tegen hen 1 Hoe zou blijken, zullen
De beschuldiging vooral ons door
dat ze ook kunnen hollen, wat zou hun „democratische" menschen toegeslingerd,
dapperheid .fneens wegsmelten. Stel je als zou het bloedbad van toen onze
voor: Tellegen, Wibaut, Vliegen, en nog schuld zijn, zijn
deze vergadering
zoon stuk of wat, weghol.lend voor een wel "weggevaagd, met
omdat
we nog wel
marechaussee, die hen tracteerde op
zonder herrie kunnen samenkomen.
koek van hun eigen deeg.
De voorzitter wijst er dan nog op,
De staking.
dat de beweging van heden nationaal js.
Op verschillende plaatsen in de stad
In Haarlem, Den Haag, Rotterdam
hebben hedenmorgen werklieden aan de en Leiden is de boel schitterend geStakingsproclamatie van het Rev. Soc. slaagd. (Donderend appl*.)
Comité en het P.A.S. gevolg gegeven.
De stand der staking.
Zoo hebben aan de Nederlandsche
Kitsz deelt dan nog mede, dat 3000
Fabriek van Werktuigen en Spoorweg- leden der
bij het P. A. S. aangesloten
materieel, «Werkspoor" 50 klinkers vereenigingen
staken.
en 103 jongens het werk gestaakt.
Vanavond
een vergadering plaats
zal
Bij de Nederlandsche Scheepsbouw- vinden van
de besturen der diverse
maatschappij staakten een tweehonderd- vakcentralen (onafhankelijken)
ter betal klinkers, hoorders, tegenhouders en spreking van de slaking, die morgen
jongens, ongeveer een vierde van het zal worden voortgezet.
geheele personeel.
Ook de grondwerkers zullen daar
Aan de overzijde van het IJ staakten komen, die reeds var. daag gestaakt
bij de Mij. „De Condor" ongeveer 30
man, aan de Plantenboterfabriek een hebben.
Ten slotte
hij geen gelegen25-tal bouwvakarbeiders, bij de in aan- heid te gevenverzocht
tot een bloedbad en verbouw zijnde vuilverbrandingsinrichting zocht na de vergadering kalm uiteen te
itaakten ongeveer de helft, omstreeks gasn. Laten we, zoo besloot Kitsz, laten
150 man.
zien, dat we staan voor onze zaak.
Bij Numan's blikfabriek aan den
We zullen later zien dat het niet
Haarlemmerweg staakten ongeveer 150 waar is wat „Het Volk" schreef dat
man; sedert eenigen tijd was hier reeds
zouden zijn die zich achter de
een staking van een 70-tal jongens en we laf der
rokken
vrouwen verbergen.
meisjes.
Zij die in de fabriek blijven zijn de
Bij verschillende brandstoffenhandelaren hebben de arbeiders den arbeid lafaards! (Applaus),
Spr. deelt dan nog mede dat achterneergelegd.
eenvolgens
Mevr. v. Zelm, Domela
Hier en daar, zooals op den Dam
Nieuwenhuis,
Lansink Jr. en Wijnkoop
en in de Pianciusstraat, werden troepen
woord
zullen voeren.
stakers, die door de stad wilden trek- het
De vergadering duurt voort.
ken, door politie en marechaussee vergeschiedde
spreid. Hetzelfde
met stakers,
De brandstoffenwerkers staken.
die zich in de nabijheid van verschilHet bestuur van de brandstoffenbelende fabrieken en werkplaatsen hadden
opgesteld, blijkbaar ingevolge wenken werkers-vereeniging „Onze Verwachvan „Het Volk", dat in zijn laatste num- ting", deelt onze verslaggever mede dat
mers letterlijk op de knieën den in gehee! Amsterdam de brandstoffenautoriteiten om vertoon van geweld werkers besloten hebben den arbeid
heeft gesmeekt.
neer te leggen.
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bij verlies van eiken anderen
vinger, een en ander gewaar. I fit UULMIt
borgd doorde Verzeker2ng-KUj, Rokin ISI, A'dant

Alleen bij de firma Tal, Zwanenburgerstraat, waar het personeel georganiseerd is in den modernen transportarb.
bond, is blijven werken. Men deelde
ons tevens mede dat de stakers wel
bereid zijn voor ziekenhuizen etc. te

De doodgeschoten brigadier.
bestuur in zake de door het P. A. S.
De politie heeft voor hem, dio do uoör
geproclameerde staking.
aanwijzingen kan doon', welke tot de
Hoe vredig zaten de besturen, ais in
arrestatie
leiden van deugene, die doa
de katholieke kerk, netjes gerangschikt, brigadier der
politie Te imian op Moabit
als kinderen die hebben te doen wat heeft doodgeschoten, 1000 Mark belooaiag
uitgeloofd.
pastoortje Miranda gebiedt
werken,
En in welk opzicht onderscheiden
Voorloopig het einde ?
zij zich nog van het Christelijk gewroet
Het WolffbUreau seint:
Spontane protestbeweging in het
als het tegen de strijdende arbeiders Uo
land.
bladen van lieden rekenen ei stellig
gaat en de heerschende klasse een op. dat de stakingen morgen ge&adigd
Ons bereiken van verschillende zijden
zullen zijn. .'Volgens mededeelingen uit d«.
berichten, dat In tal van plaatsen in het dienst valt te bewijzen?
provincie werd gisteravond do hervatting
van het verk aangekondigd. Daartoe heeft
land hedenmorgen proteststakingen zijn
stakingsstemming
niet weinig bijgedragen, dat bij de
veruitgebrokeh. Zoo in Groningen en in
scböllende legerkorpsen de oproeping van
Rotterdam, en vooral ook in Den Haag, (P.) Men weet, dat op de Nicuwmarkt Za- alle
voi'lo!.
igszins bij d«
samenscholingen plaats j_waar groote troepen stakers den gan- teidajgavonds
den ran arbeiders vaa
betrdkkeo
z n, is aangekondigd.
jende poli- stakine.cn
Volgens do publicatie van dna opp.rbo.
schen morgen de fabrieken en de groote tieke richtingen, die daar in grooto en
bouwwerken afliepen.
kleine clubjes debatteeren over dingen, dio yelhtebber in de Marken wordt een

op de Nieuwmarkt.

De

mofnenteel

een

ieders

gedachten

_

be-

cue deelneemt aan de leiding de-r staking,

bedreigd met gevangenisstraf tot één jaar,
heerschen.
Spoedvergadering der
We waren, met het oog op de staking
Grondwerkers.
van heden zoer nieuwsgierig maar do
Het bestuur van de grondwerkers- stemming, die „ia den politieken hoek op
vereeniging „Helpt Elkander" roept de do 'Nieuwmarkt'* heerschte en zija Zaterleden op tot éen groote spoedverga- dagavond eene een kijkjo gaan nemen.
Moa
ons:
dering om zeven uur hedenavond in Over het 'algemeen kunnen we constaMr. Marcnant, do leider der vrijzinnige
dat
do.
teeren,
honderden
arbeiders,
die
daar
Amstel
hoek Waterlooplein, sam .„schoolden, de beweging van heden
„Casino",
i, aspirant-minis-er, heeft eea tijd
in verband met de stakings-actie.
zeer sympathiek gezind waren, hetge
3i de onmisbaarheid van
ziju vriend.
ima
zijne volgelingen medegedeeld.
de instemming-, die de revolutiobleek
uit
De Spaarndammerhuurtvrouwen in naire arbeiders ten deel' viel, die daar hot Nadien heeft hij voorgesteld klaarblijkelijk
Groote

Zwedel-politiek.

verzet tegen den gaswoeker.

Hedenmorgen

was de Spaarndammer-

woord voerden.
Kan paar modern-geargaoise «de metaalbewerkers b.v. hoorden we zeggen, dat ze
mailing hadden aan hun bestuur, en toch
Maandag zoudon moe slaken.
Feekenend was wel de uitlating van een
paai militairen, die ook lot de toehoorders behoorden. Een S.D.A.P.e3rtje b. v.

buurt weer aan de beurt om ten bate
van de gemeentekas fe worden uitgeplunderd via den muntmeter.
De vrouwen daar echter hadden besloten zich niet te laten plunderen. En oreerde
bet _cva.ii* dat in de revohet blijkt, dat zij zooveel respect heb- lutionaireover
beweging schuilde, on prees ai
ben voor haar eigen besluiten, dat ze hot goeds wat door do S D| A. P. tot
die uitvoeren ook. Toen vanmorgen de stand was gebrach.
meteropnemers, voor deze gelegenheid Zn mond word als hel ware gesnoerd
door de militairen, dio plompweg >b>
vergezeld van een soort controleur of aig antwoord
gaven,: „Die kei
inspecteur, den meter kwamen lichten a&ker geon honger, andera zouden
zo wel
sproken".
en vervolgens de kwitantie van vier, anders
Hét is voer het eerst dat we op de
vijf of zes gulden bijbetaling presenmarkt dergelijke dis
teerden, kregen ze ten antwoord dat de
a
rioord.
Spaarndammerbuurt niet bij zou betaWo gingen daa ook weg met
len en e\renmin van plan was zjch door overtuiging, dat er _iei_ leeft onder i
afsluiting van den meter in donker te beidende massa,
ekende uitwerking zal
laten zetten. De opnemers kwamen al Mogr- het vandaag reeds blijfce
heel gauw tot de overtuiging, dat het
ernst was tn bevonden dat het onmoDe Duitsche stakingen.
gelijk was onder die omstandigheden

fe

werken.

Zaterdag

De Spaarndammerbuurt heeft zich niet
laten plunderen en heeft vanavond toch
gas.

te

Berlijn.

il stakers is 20 r
Vrijdag, aldus het „Beri. Tagcblatt"
Ook
do stau-imng onder de aj
schijnt
ruse,
uger ca do
vers
en stakingsleiders duren voort. ErnDe
A.B. B. als onderkruipersbrigade
-erstoring kwepj niet voor.
In.
geheel
het
zijn 84 personen in hechtenis
H.
verslaggever
Onze
M. P. schrijft genen

ons:

Zaterdagavond zou in de „Beurs
voor den Diamanthandel" een „Algemeene" vergadering van de A. b. B.
plaats vinden ter bespreking van hun
houding in zake de staking van heden,
ofschoon deze houding eigenlijk door
het A. B. 8.-bestuur eigenmachtig was
vastgesteld nadat zij het decreet uitvaart i ;de volgens hetwelk de bij de
A. B. B. aangesloten arbeiders verboden
werd Maandag mee te staken.
Mede op verzoek van Redactie besloten we naar deze vergadering te
gaan, omdat, vroeger althans, de pers
tot deze vergaderingen toegang had.
Voor de Beurs v.d. Diamanthandel en
ook daarbinnen stonden eenige arbeiders, wier organisaties bij de A. B. B.
aangesloten zijn, te mopperen, omdat
hun, misleid door de aankondiging
volgens welke de vergadering een „algemeene" zou zijn, de toegang tot deze
vergadering werd geweigerd.
Eerlijk gezegd, veel lioop, dat ons als
vertegenwoordiger van hun nachtmerrie,
de „Tribune", wel toegang zou v/orden
verleend, hadden we niet, en weldra
bleek ook trouwens dat we ons daarin
niet misrekend hadden.
Nauwelijks een voet op den drempel
der zaal gezet of twee waakhonden, die
als verdedigers van het geheim gewroet
en gekonkel bij den ingang der zaal
posteerden, blaften ons aan en gaven
ofschoon we ons
ons ie verstaan,
nog niet gelegitimeerd hadden (zij wisten echter wel dat we van de Tribune"
waren)
„dat de pers geen toegang
had".
Of de bladen als .„Handelsblad" en
„Telegraaf" en andere bourgeoisbladen
wel toegang hadden, weten we niet.
Wel opmerkelijk v/as het, dat Zondagmorgen de burgerlijke pers een en ander
uit deze bijeenkomst mededeelde!
Vrij van eiken invloed van wie dan
ook
den eigen leden werd zorgvuldig
ontnomen
medezeggingschap
elk
konden de diverse besturen vrij bedisselen hoe zij het best met de belangen
van de arbeiders konden sollen om
hun eigen persoonlijkheid te kunnen
botvieren.
Zooals we Zondagmorgen in de burgerlijke pers hebben kunnen lezen werd
de motie aangenomen, waarin werd
jeoedgekeurd de houding van het A. B. B.- j
■
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De krijgsraad in actie.
tw- vau don krijgsraad <o Moabit
voor het publiek
is^
ten. Soldaten mei het f
bewaken den toegang.. jse zaal, d.ogewoonlijk voor lüt
inkelijk ia is
aehtlokaaj ingericht, ilenige officieren
verschijnen en begeven zich __aa_ |
413 waar in tegenwoordigheid vanger
dienaren en drie rechters oen alge-i
bespreking wordt gehouden over do mrr krijgsraden. Voor het district
1 werd als voorzitter aangewezen Htt.
Boeker, voor district II Leuo en voor
diatrict 111 He,
Vervolgens werd bepaald in welke goverdedigers zouden toegelaten, worHet

draaier

geval ' belrol den 30-jsrigen
Heinrlch Schulze, sedert 8 Jaar

eerste

werkzaam bij do , Electrieitaiswerke Berg-'
mann'. Hij wordt beschuldig van den 29n
Januari 's morgens om zes uur aan liet
slaiion Roinickendori-Koscnihal striibilüetten
to hebben uilgeueeld onder de arbeiders ,
,die naar hun werk wilden gaan. Do beklaagde bekendo, maar verklaarde de biljetten zelf niet gelezen to hébben. Hij is
li-! vaa den mctaalwerkerabond en behoort
tot do onafhankelijke socialistisch* partij.
De oliieler' verklaarde, dat er geen verzachtende omstandigheden waren, o;
da fabriek oorlogsmateriaal werd vervaardigd ca eischte 1 jaar gevangenisstraf.
De verdediger achtte hier meer l.chfczinmghcid dan boos opzet aanwozig. Do réchtveroordeelde den arbeider tot G maan.
deu gevangenissira. en in hechlcni.sl*o**ding.
Het Volkshuis le Gbftrlo-ltcnburg is Vrijdagmiddag om één uur gesiotap; bureauv,
ratUdokalen enz. werden door do politie onlruimd. Alleeu do hoofdcommissie
vau den pro3elein-arboidersbond mocht blijven. Zelfs de ..genoeglijke avond" vanden
Goetkcbond mocht niet doorgaan.
Opmerkelijk is het, dat de „Berk Volksroiuing" dienaangaande 's morgens al was
ingelicht. Den bewoners van heb Volkshuis
i=i een lc-gimüaliebewijs uitgereikt.
Zaterdag in het land.
Bremen. De staking bij de Wesor- en
Hansa-Liloyd is geëindigd. Maandag wordt
het werk hervat.

Euhr-gebied. De stakingen nemen af. De
mijnwerkers van do , Sckarnhiorst" en
..Gnclsenau" besloten het werk to hervatton. In do ijzer- en staal-industrle werd da
arbeid niet onderbroken.
Leipzig. In den middag bleek, dat de
stakingen geëindigd waren, dio slechte m
weinige bedrijven had geheerscht.
Marmhefm. Maandag wordt het werk horaldus werd in oen vergadering op
aansporen van den Rijksdagafgevaardigde
Oskar fteck besloten^
vat,

in overeenstemming met do belangihebbend' n, een enquêle omtrent do levensmidde-

len-voorziening.
Zijn

vriend Posthuma

heeft ton minst,

gegeven, dat wel to lusten, terwijl hij
vroeger
blijk

beweerde, onmiddellijk ta zullea
heengaan, indien eon onderzoek verlangd
zou worden.
Mr. Marchant, die weet, waar het in dea
winter warm is, schijnt evenwel te vreesen, dat deze reddingflplank, dio hij Posheeft toegeworpen, niet veiiig ge■tnmna^
noeg is, e: begint deze week in do „Vrijzinnig Democraat" to vertellen, ' dat allo
critieli op Posthuma van geen waarde is,
omdtó men verzuimt to vertellen, hoe het
daa wel gebeuren moet
Do heer Marchant zoekt hier naar dea
weg, want hij weet als pi
advocaat zeer goed, da.t de. verhouding leis
sehon den Minisier ca verschillende Ki.
u>erleden niet normaal is. Hjj weet pre
oies als zijn a.s. mede-Mini3ter Schaper
dat er zaken zijn tusschen den Ministei
en verschillende Kamerleden, waarover mon
nie. durft te spreken, en het zou mr
Marchant misschien niet moeilijk zijn tent
lo iuformceren, welke leden en welke ge!..<xJocl_u. toen
iuj 1 December 1915 in de T-veede Kamor sprak van knoeiende Kamorleden. Als
mr. Marchant
eens veriellen wil, waarom toenderlijd,".nu
alle Kamerleden zwegen, ca
nochtans zijn amice Schaper d»ze beschuldiging niet heeft teruggelrokkcn. terwijl
liif
weet dat zijn. vriend. Posthuma om een
dergelijk onderzoek (o
da
\
indertijd door verdonkeremanen
zijn medelid de Sauornin Lohman
oord, welke leugens de meeste Kamerleden bewust hebben geslikt, dan bel;ne:t reen niet te vragen, hoe het met
den heer Marchant s'aat, ca zoude de op.
lossing van do levensmiddelen-politiek vooc
reeds gevonden kunnen wordea.
door eon onderzoek van de vermogensvermeerdering van verschillende Kamerleden»
waarvoor als wij goei begrepen de heer
van I
in „De Telegraaf" van Za.
tc-rdagavond zijn medeleden de Jong en
Patijn, allereerst aanwees.
Overigens is de laatsto Memorie van Ant.
woord vaa Posthuma van dien aard, dat
elke zwendelaar deze meï genoegen zal le-*
zen. Wij zullen hiervan een énkel voorbeold geven.
Onder -hoofdstuk MELK op bladzijde 55
van de Memorie van Antwoord tracht da
Idnister te weerleggen de eisch om Borer
tof lagere-n prijs I
nr te stellen ,
wat des to meer noodig is, omdat er, gelijk bekend, oen groot vetgebrek hier te
lande heerscht.
Het motief waarop dü geweigerd wordt,
is dat om voldoende afzc3 to krijgen voot
deze Botor, de prijzen niet mogen stijgen
boven f 1.50 per kilogram, hetgeen dan een
toeslag zou vereischen van f 2 per kilo_
en vaar het verbruik 50.000 kilo per dag
is, zou dit 1 100.000 per dag kosten, ot
SCj^ niiiüoen gulden per jaar.
De Minister gaat dus van de stelling
uit, ciat de regeering zou moeten betalen
gedurende het geheele jaar i 3.50 per kilo
Boter. -vla.xT ep bladzijde 59 onder het
hoofdstuk Boter, erkent deze Dc
dat de pri.izcrt gegaan zijn \an OO ctper half ki'o tot f 1.30, ca ion slotte tot
f 1.75 per \$ kilo afhankelijk vau hel sei
zoen, zoodat dus om de verstrekking vau
boter te kunnen weigeren, hij aanneemt da
hoogste winterprija \an
taanden. Ia
wcrkolijkjheid i 3 do overige 10 maanden da
prijs voel lager, maar bovendien is d«
prijs van f 1.75 niet de prils die de regeering betaalt maar ne prijs d;e de eon»
snment aan den winkelier bèta:
Omdat ex in de wintermaanden voMoa*da voorraad. van koelhuie.boter ia, waarvan
de inkoopprijs door de Regeering nte»
hooger kan zijn geweesl dan f l-lö P3l
V. kilo i 3 do prijs van f 1.75 ais doorhoog genosnede, dus met opzet veel tegoeed
men, tenzij de Minister niet
dat mevm
Dit is oen enkel voorbeeld, te
bewi zo*
om
kan
worden
vermeerderd
den Minls.c*
yan
lat zelfs in het stelsel
bedrij! vo<*rt,
do wijze waarop hij zi.m meer den sclüjm
is,
dat
het
van dien aard
heeft van een zxvendel-bedrijf dan van.cep
eerlijk geadministreerd bedrij!.
Ais mr. Marchant soms wm_jc_( dat onzerzijds
meer bewijzen geleverd woiier.
van de onbetrouwbaarheid en misleidend»
praktijken van ziin -vriend Posthuma, daa
zijn wy
tot zijne beschikking, mia hli
verklaart, dit in ziin blad op te namen.
Uok zijn wij niet ongenegen een yopeobaet
*r"^'
debat met hem te aanvaarden.

_
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onze opvattingen, maar van hun agèh,;
nood en hun eigen kracht-gevoel.
A. P.
rol kan spelen. Maar
xegevieraf,
een
Gorter komt op tegen wat ik gezegd! dit geldt alleen, als er reeds revolutie
to te leeren kennen, vast staat het, dat heb, "dat een proletarische staat nieti
hen te hulp Eengevaarlijk Nederlander
een gedeelte ervan, vlak vóór' den oor- door wapengeweld een imperiallstisefi en verzet is en men roeptklasse)
een
kan de
volk,
log, nog de voorkeur gaf aan Frank- land kan dwingen, maar door zijn bin- Want aan een
Tv bét ..Meest verspreid en ge'ezoiï
tegen
zijn
wil
vrijheid'
opgedrongen
niet
Christelijk Dagblad voor he* ÏFederiandrijk. En eenmaal de oorlogstoestand nenlandsche politiek een groote innervoorbij, do verbannenen en gevangenen lijke revolutioneerende kracht daarop worden.. De eigen strijd, die door ziin sehe Tolk" vau Triidaß 25 Januari kond
;hteruggekeerd, bestaat er mogelijkheid om uitoefent, en dat wapengeweld van het groote oüers de krachten staalt, blijrt onder „ARnteefceörngen vau e
volgende «tukje voor, dat duide-det
altijd
het
de
hoofdzaak.
de bevolking te dien opzichte te raad- proletariaat steeds de zwakke zijde is.
Dus herhaal ik: de Russische j-cgoe- lijk dóe* blijken, welk een angst er tioos
i
plegen,
Ik wil dit hier tegenover zijn bedenkin- ïhifi han geen oorlog tegen Duilsehland deze cbristelïike gevoeld wordt voor da
Over de onderhandelingen tusschen dc gen nadei* toelichten.
voerejQ, ten eerste onxlat de boeren niet revolutionaire massa.
alen en Rusland liet Lloyd Georg
Het artikel luidt:
Wij moeten daarbij bedenken, datRus- wiilen, maar
ten tweede, omdat een Ruszich zeer gematigd uit; het eenige posi- land niet geheel als voorbeeld kan dieDe stad Amsterdam bergt in haar midtieve, wat hij zei, was dit: „Niemand, nen; dat bedenken wij allebei, maar ons sibcha oorlog tegen Duitschland ook \
den een zeer gevaarlijk man. Hij laat
die de oogmerken van Pruisen kent ten verschil ligt daarin, wat van alles wat proletarisch standpunt uitgesloten is. zich David Wijnkoop noemea, maar hij
niet wilde moest eigenlijk Jan Goedkoop of Hein Vuuropzichte van Rusland kan een oogen- wij in Rusland zien, ale typisch-prole- Gorter, d;ie de tweede reden andere
ver- werk heeten. Want zijn praatjes z-> buinog
een
gelden,
heeft
blik aan zijn ware bedoeling twijfelen. tariseh, wat als niet-prolelariseh te be- laten
tengewoon goedkoop en zijn taal is *ab
i;i
de
Bols;eplaats
daarvan:
ing
Met welke frasen het Rusland ook moge schouwen is. Ik heb gezegd: omdat do
imperialisme
snoeiende vonken, die in dezen t.cl ras
Villen het Di#3che
udsleiden» het is niet van zins een dier boeren niet willen vechten, daarom moet -wiki vernietigen,
smeulende
hartstochten en driften lichtehet
Engelschomdat dan
thans bezette provincies of steden van de nieuwe regeering de West-Russische niet
Hij is reu gevaar vodi
lijk
brandstic'.'fen.
zou
worhoofdstad, voor het geheele land, omRusland terug te geven. Onder een of volken aan hun lot overlaten, al is dit A „erikaanselio oppermachtig
dc
steekt
anderen naam
een naam doet er nog zoozeer tegen haar principes. He» den. Maar wat voor socialisme groote dat hij een eriveraatwoordelijk spel dr .ft
do
beide
er
in
een
die
politiek,
met de geesten der menschen, omdat tts
nauwelijks toe
zullen deze provincies is goed, dat Gorter hier nog sterker do
voortaan in werkelijkheid dool blijven nadruk op legt en de tegenstelling goed wereld-imperiaiismen beido in stand wil aanzet tot gewelddadigheid en opioe» erj
uit tetenevolk allerlei leugens op de ao'-t^
uitmaken van het Pruisische grondge- laat uitkomen: de boeren, als ze een- houden,, om ze tegen elkaar elkaar
spelt.
Want het is geen oproerigheid e.i
met
to
(dus
wereldoorlog
len
bied."
maal hun land hebben, bekommeren zich laten voeren) ? Konden de Bolsjewikj leugenarij, dat hü het volk bowego i wil
1->b ervaring van het resultaat der me» om do rest van do wereld; maar
te dwingea ale >
dan om do machthebbers
oncterhandeline;en te Brest-litowsk heelt do arbeiders voelen internationaal en het Duitsche imperialisme vernietigen,
zetten,
cl s'eeht3
stop
voer
te
een gesc'aiedt om. zooals aangezien
RRfcer bewegen, dat de. bedoelingen vaa willen al het mogelijke dosn, om hun zoueteri ze het niet laten; want dat was
hij
zegt,
zaklató
socialisme, «iat dan der groothandelaars te spekken de
de heeren hier niet te zwart zijn voor- kaïneraden iv andere iai'len te he'pen. groot gewin voor het
dat iuj b»
vijanden
groote
fie eene van zijn beide
vrouwenvergadering deze vro .wen. dia
lei.
Maar op de vraag : hoe kunnen ze dat
alleen maar eea
*
dan
bleet
had
overwonnen
onwetendheid gemakkelijk te bewerin
hare
liet slot van do zinnen omerent .lus- doen ? geven wij verschalend antwoord- de
.vijand
positie
wiens
over,
andere"*
ken ziin. opruit haar maanen tot revolutie*-1
tand was dit, dat de Britsche Begeering Gorter zegt: zij gaan niet stil thuis
innerlijk
geschokt
zou
tegelijk
naire daden aaa te zetten? Want als hel
geen middelen bezit om, indien Kus'anil hun produktie .regelen, hopende dat hun daarmee
gond, ook prod icteï
zich
door
zijn
bolsjewiki
zulk
buitenland behalve ons weigerden,
Da»
de
onafkankelijk van zijn geallieerden wil voorbeeld de arbeiders in andere 'einwie zon
wij
ons
en
diplomatee
eisebt
zouden v*m
optreden, dit te verhinderen- ,Jluslevad den zal opwekken to» navolging; neen, een burgerlijk-slimme internationale
kolen,
zo.«l!,
ijzer,
van
dan
voorzien
ons
polilaten .leiden in hun
werktuajsen,
eeucm»kar. aKeen door het eigen folk worden zij zijn vol aktieve moed en strij<
eein_at,
'ca
onderstelt, acht ik uit- machineskoji,
tiek, als
kleurstoffen, verfwaren, dro»caiiën,
gelukkig; zij vallen he» vreemde impe- gesloten. Gorter
f tred. Wij gelooven echter, dut een onaardewerk, napier, e iz., proaf aukelijk Polen, dat alle p.--i_clic rialisme aan; Rusland kan dat wel
treriien.
hout.
Gorter spreekt vooral uitvoerig over ducten die -wit allen noodig hebben.
geiteden omvat, die verlangen er deel niet, * omdait de boeren de massa vorproletariaat in
Als alle mensehen normaal op de hoogte
v-3-- uit te maken, noodzakelijk is voox men, maar
als Rusland bovenal een bet wapengeweld van het
wareu
en de ontevredenheid eti iet k-obrek
de
klasepetrijd,
binnenlandüche
waarover
la stabiliteit van West-Europa.'
arbeidersland was, zouden z.j he;
niet zoo Kroot waven, z0.3 m»u naar deze
in
heb;
gefiad
ik
het
niet
zooeigenlijk
L-zake de Donau-Monarchie verklaar- | sche imperialisme aanvallen, vol keldc_.-Bolsicwikiscbe David luisteren, zoonls men
de Lloyd George het volge.e'liv wij zijn moed en dapperheid; de roode gardes verre heele bij daartoe het recht, als kaa luisteren naar Cocadorvs ot' Ba-mbcrg
y
d_
uitspraak:
het ir-et Wilson eens, dat ac; uiieenruk in Rusland bewijzen, dat die stemming de algemeene
en om hem loc-hlen.
ken -an Oostenrijk geen deel vu-maakt onder de arbeiders heerscht. De voor-1 ls ü6 zwakke zijde van het proüetarïaat,
Maar nu is lilt «ca gevaarlijke brandóok daarop slaan kan en door pij in- stichter,
"itii onze oorlogsdoeleinde-n, maar wij stelling van afwachten en lijdelijk verwant hij ontsteekt onheilige vaDeze
bedoeld
is.
kwe«
derdaad
zoo'
ren iv de harten der msußehsn, die tot
r.'nti;
toch, dat de zeltr'geeriu^ ep zet behoort bij de oude tijd van zwakte
(l»!i.okrati£chen grondslag mv*. worden van het proletariaat; nu wordt het tier ie , hier gtiieel behandelen, laat de ruimte laaiende branden drei.?en -"it te s'aan "
Dau heeft de „Nederlander" htt" ovei
gewaa borgd aan die Oostenrijkir ch Hon- en treedt mcx aktiet geweld op -tegen | niet toe; daarom enkel ecu paar op1
i merkingen. Er zit iets zeer aanireku.*- ..een ïoos-eanomde IJssel de frebepper, di<
s,»'») che nationaliteiten, welka daar reeds zijn tegenstanders.
1, strijd- met züu contract met do ï«ïftsi'lne. nan»
tang vurig naar hebben verte
Ik meen, dot in deze voorstellingvan lijks«__ zijn opvatting: d
gaande het vhiehtelittirenkainp te *joudo.
Beteekent dit, dat die nationsütehei*, dc rol van het wapengeweld het diene lust, aktmieit in aanvaluit,zietdaner^ veel de regeering aardig beeteenomen heeit, wal
all»
dio het verian<;en, hst néit moeten onderecheid tusschen vroegere burger- flinker en krachtiger
heer Us«el de Schepper »»»a windstaken,
zich
demonetreerep,
laten den
maar
het
der
n nm zich uit
lijke revoluties en de komende proletaverëan 1
eieren heeft gelegd.
-ki nar.bio los te maken? Er zijn *;r rische revolutie over het hoofd gezien dood6chie-,en, da* allee zwakte ehgi
..Deze ..heer'', -zoowel ais V. W. %:Ha
Zoo ja, dan is dit. 5500as men wordt. Burgerlijke revoluties vestigden san zelfbewustzijn leekent. Waar van twee verschillende typen vaa ke'KDlfjfe
dezo uiterlijke schijrf, die ,in middeleeuw- roofzuchtieee «ilde, dat Nede-ia- d meiteweet. juist ifts, wat de regeerder.- te een nieuwe klasseheerschar>nij van bobrandschat, dc eerste
veclu-jasserij wortelt, moeten wij rieel en geestelijk
sche
.Boedapest
Weenen en te
11 et -lemec-'e ven en moesten dus
behalve voor ons .los
schatkist,
de laaiat» pleegt deibei-ooft
dc
maken.
beslistheid afwijzen. De graaf von Czer- het met ge^-Jd breken van tegenstand
zedelijk
weerstaïufcvermeg»»
stal
aan
liet
dapperheid,
do
Bewondert men dc
dezer dagen 11 he
steeds op nieuw wauengeweld Hteuder naverautwooTdeiijkhcidsffevoel
daarin, dat hij en het
<."(.* ieuijksche Huis van Afgevaardigden nen. Een proletarische revolutie berust moed van een soldaat
tie.
daarTsjechen gedani Het recht bovenal op zelforganisatie van de i.*as- anderen doodt ? Neen, e
Ea boezeer ik ook dc h<?deMdaaTsc''re vrijt^-ee
eigen
laven
trot- heid
hij
gevaar
da»
van
in,
toejuich, batr» ir ilk tm* toch, dat ei
im let beiialeu van eigen lot houd: voor sa's*, in het neerwen-en van de oude
va-,
plicht,
als
hij
als
seert
voor
wat
geen
wetten ziju om dit «eert roc>*?»b«n
Czerrein ep aan ue zwart-gso grens- heerschappij komt wanengeweld wel ale
moed
ligt
De
of
zooiets
aanziette maken."
land
©nwhadoliik
palen
faktor voor, maar speelt temidden vaii
Dcz« mnei, die weufcht, _\i a"e j»B*rech» van zedbepalin;,- wordt her de overige aktie een sekundaire rol. in het aktieve wage» van zichzelf voor
«c!ion op de hoogte z-jn, blijft zelf allo
drs ree.is zeis ü> do ve- ring van Zoolang het proletariaat nog niet zoo- I tets algemeeneid, de gemeenschap , ■de minst
op dc boogt* te weatei, daar D. W.
den Engelschen Premier, vaa
Locwel veel kracht, zelfopoffe-ing, eenheid, durf | Efesse, bet beginsel. Deze moed is even- en dat wil dan zeejgen niet allee i Da, d
noodig,
_.iet
waar bet proletariaat
hij volkomen in ovf-rccnn «:iueinc' is met hoef», als noodig is om zich te bevr- j zeer
t w-a-jtn_<üwekt aanval;,
dittrot- Wijnkoop, 'maar het heele Revolutionair
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"Wij wiU.ti nu de rede van LloydGeorge zelf beschouwen. ,Zij werd geen 5 Januari ten overstaan van de
alge*, afu'digclen der vakveWefeßögugen, ten
einde hun uit le Rggen, wanrem de
regeering opnieuw, genoodzaakt vras, bet
aantal manschappen voor ue legers te
vergrooten. De Premier ioo-ie haar aan,
als een plechtige verklaring afge'egcT niet
alleen namena do regeering, maar ook
der
vertegenwoordigers
de
e
groote Dominion";, (als Canada^ Autovertra'.ië, Zuid-Afrika) on w
vroer
de
leiders der
leg was gepleegd mei
regeering zoowel als met

gère

de arbeiders.
Het eerste gedeelte is gewijd

aaneen

het sprookje, waarmee

irders van den aanvang
volk hebben „bepraat',

aameïijk, dat het 'zou vechten ter zelfverdediging. Volgt een .getuigenis van

denzelfden aard ten opzichte van Duitsch-

land's bondgenooten : -wij vechten net
om Gostenrijk-Bongarije to vernietigen,

noch om Turkije te berooven van zijn
hoofdstad of rijke landen, in Kic-n-Azië

en Tbraeië, die overwegend Turkseh
wat het ras der bewoners betreft.
'Daarna volgt een niet onbelangrijke
enk, dal Engeland ook niet
om Duttsc-hJand's Rijksgróndwet (everanderen of lo verbrijzelen. Wel zou het
gewemschl zijn, indien Duitschland
zijn constitutie in democratische richting
veranderde, maar, alles bij elkaar pcdat een kwestie voor het
Duitsche voik om uit te mal
Hen bemerkt, dat di» veel gemali
is dan hetgeen Wilson, de President der
. nog in den afgeloopen zomer verde, toen hij zeide, da.' geen

-

■

de tegenwoordige regeerders van
ie-, die cai
Duitschland <■
waarborg zou bied n.
Lloyd-George wees er vervolgens op,
dat sinds Jan- 1917, d.w.z. sind* het gemeenschappen ike antwoord der 14 toen
met hel Centrale Verbond in or
verkeerende staten op Wilsons iiünoo
fltging' om hun vredosvcorwaarüen hekend Je maken, noch von Duitschland
noch van de Donau-Mbnai''
maar /«n duidelijke verklaring alkomeng
lat zij bereid zouden ziin het recht
der door hen overweldigde,of binnen hun
liggend© nationaliteiten om
liun lo» te bepalen, werkelijk te erkennen.
De- verklaringen, die tot nog to
die zijde gegeven zijn, constateer
Premier, laten volkomen ira hei
e, wa» er onder gelijkheid van
11 voor kleine zoov,
mtips wordt verstaan. Hij
>, dat de 25 Deeeir.ber '
".if von
der
Czcrnin,. loeder
buitenl. politiek van de Donnu-Monareuie
int naam van die Monarr
enooten afgelegde vbTUaring nog
het vereie ging, maar toch niet moer
dan zweemde naar een vromen w
tot bescherming ven de minóes-i
Slechte op één punt was die verklaring
namelijk,
volkomen
duidt'
dat
hende
Duitschland, de oe
enoo», onder geen omstandi-."
tien" eisch tot teruggave (herstel) van allo
he koloniën zou laten valien. Allo
n zelfbeschikking ei
■ing mei toestemming der geregecrden vervliegen daar in rock." E
Premier constateert : Men kan net go
!, da» eenig geboaw van den be
'e op zoon grondslag kan
n opgetrokken. Do formule : geen
ngen,
noch
schadeJoossteli
mei den mond te dienen heet
geen nut. Zij moet een inhoud kri
Hierop volg» als stelling : de Tègeüng
van he» nieuwe Europa moet geee
vees» zijn ep grondslagen van
en recht, die een belofte van duurzas-m-hei-'l inhouden. Daarom beseffen
w ij, dat een regeering met
met

.

_

loc.-temming der geregeerden
de basis moet zijinvan elko
;e ir i»o ria le
vereffening
in

dezen

oorlog.

Proletarisch

dat militaire hulp van de arbeiwapengeweld hand,
dersklassj?, die in een naburig land
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maar
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Comité dezelfde eisch hebben i-pstc.'d. niet

n- ceel plomp, algemeen uitvoer-rei-bod' maar
afweten, vvaoneir bjj en zichzelf als maatscha- " te bestuI
geren
nood
trotseert,
terwi,
eerst genoeg voor Nederland zelf en m:b
ze.t: „Geheurf d.'t niet, dan ie beton- ren; heeft het door voortdurende strijd pen staking oi
massaal optreden >b. do rest kan de regeering dosu wataiwijL
mogelijk, uit dat gedeelte vat; Europa die rijpheid gekregen, dan is de revoat dus nooit iemand zeggen, da* voor en ali hij da» de re;'eeri&fl aanraadt D.
ie oorzaken te verwijderen dia -no- lutie onvermijdelijk.
de
ontpiooi-ng var» alle fit&Jt-tprcaidiq W.. oasc!:odeliik te raaken, inojßt pij dt-ia
reeds den vrede van Europa beKan dus een proletariaat/ dat nog niet
die in een j-evoüutionair maar meteen aanraden, liet geheele Rcv.
eigenschappen,
rijp is in dezen zin, van buiten af be-1
len."
maken, want „119
■ opgroeien,
het met wapeac Comité onschade'/ijk te
Zeer in 't kort, opmerkeujx kort zelf.--, vrijd worden ? Kan een socialistisch ! proletariaat
den-ken, dat met
moet
niet
Nederlander"
iil ue Premier zich uit >ve-- oe a&pi- volk de arbeiders van een ander land, j gewekt aanvallen, het dooden eu ver- do opberging van D. W. de geheele ie?o>
minken van
lutionajre bev.
ordt.
ratfe
tot vereeniging van alleu, lic tot dio nog trouw en onderworpen achter j kan voor het anderen noodig js. liet
onen
{
ncodig
zijn;
staan,
Alis h'j dos * de ontstekers der he
doel^
geweld
met
bede Italiaansche eu lot do R leueéensche hun heerschers
Li. voerder weid vrijden ? Wij spreken hier niet van j getwijfeld zal wapen_trijd een rel spe- vercp., die tot laaiende vlammen dreigci
ratioir
op te sla.-iv of» die de Ontevredenheid en
, die als afhankelijke pro- r len in de komende revolutie*;, ook akbij weer over het Naburige Oeiiten
gebrek
hadelijk tg\
zijde
van
de
der
arbeiders.
zoo «root mal
Maar
agrarische
„Wij meenen, dat dezelfde be mselen vincies, evenals
uithoeken van wij
D.
W..
maken,
bij
moei
niet
maar Oi}
beweren dit: daarin ügt niet
ooi-- builen euuropa moeten worden toe- een groot land, imet het groote geheel
geheele
de
en
de
Eensi:c
eu
regeering
proletariaat;
die
groote kracht van het
moeten, maar van de proleta*
gepast, olscboon wij er niets teeeenbebbegin 19a, di i-iisl
Tweede
Kamer
kornis
heerliggen
zijn
in
*
rf
RitvOerpolitieik d 3o-.l-n dat bet Tttrksche Rijk met het massa's van- groote rijken als Du
over produktie en verkeer; het door de «ci'aTideliike
appij
Frankrijk.
Een
Engeland,
land,
gebrek
i
en
zoo groot hebban
Tirksche ras
met Konaanval
tevredenheid
pengeweid zal als proletarisch strijd- gemaakt.suiüüopel als hoofd;-.a verbinding op het vreemde imperialisme zou inde
een tweedo rangs roJ
Dat) trouwens D. W. «n mui tem
bet
twcheii de Zwarte en de Middelland- praktijk neerkomen op een aanval op de middel slechts
jiu
Wanneer
Gorter
Russpelen.
op
de
ver.
die
Rev.
Soe.
Comité
met
«iseb
van
solda,ten
als
arbeidersmaosa's,
cbe Zee moet worden geneutralineerd
dit
alleen slaat*
en ge..'nternati-onaliseerd 'en volgens ons imperialisme dienen. De heldenmoed en ; land wijet, dan moeten wij antwoorden: bod van. uitvoer niet inmeer
«de
bet
artikel
n
de
had
arbeiders-revolutieslechts
, Anna-i* Meso- de strijdlust, waarmee het vrije
oi"
F. Bosch (die de Neden
, dat het leger friet tegen haar wat; waarin Dr. O. £ee_
polainië en Syrië het .recht ep erl'en- vierende proletariaat bezield is,zoi
opruier aal noenvet.
la
e
toch
der"
zij
werd door het boerenlegei
iar
t») van hun afzonderlijkenatiur-aiftoe- dan uiten in het massaal doodschieten
o.a.
betoost:
sleede
tegengehouden
ieger
(iv 1906
van vreemde proletariërs, omdat deze in
is noodzakelijker voldoende voedsel
de
zomer
van
i
en
in
de ge- te ..Het
nog
1917);
toen
niet
ontwikkeling
hun
erkenning
zijn
zoo ver
dan steenkolen. Als dS
precieze vorm van die
distribtieeren
pende boeren eindelijk de zijdo van ,4e kolen slechts verkregen knnnen worèso
Vindt men, dat het sentimenteel is, om
t in :t midden gelaten.
kozen, Verden deze baas; door voedsel, waarnaar vele snakken, «H
De volgende passage hed.t belrekking, regen deze mehode_ bezwaar te makei^ de a arbeiders
leger
geen
geweest, dan waren te voeren, dan-behoort' de iit«
er
nog
bijgevoegd -worden, dat
■-.
bezittingen, in den oor- dan kan er
rp ie i
, zij al vroeger baas geweest. Dat
de voer -stopgeiset te worden.
is,
ondoelmatig
daar
zij
zulk een aaniOg betrok le.
nog
nu
zoo
Toor de hoogst cpodzakelßLe indiwtrjto
speelt,
groote rol
„Wat do Duitsche kounën 1 etreït val de verschillende klaseen van het I wapenstrijdde
van do
achterlijkheid en verschei- blijft dan 1103 altijd de pröutfctie
aangevallen land vaster aa_t«en smeedt j ligt aan
ik herhaal ei ijk ver(i'.enaangaanturf,
Liml)ur_
ca
bont
en
ei ol
kolen
in
iheid van het reuzenrijk, waar groote |
fabrieken, behalve diei-aard,
over zal'bii-t worden en dus eerder de revolutie tegenhoudt.
meerdere
zonden
het kapitalisme nog niet l _ene.
op oe conferentie (Je vred »-eon feren tl< Rekent men er echter op, dat een mi- gebieden door
die ook nu reeds niet meer werk» ■>,
zijn;
aangeraakt
i
daarom moeten de moeten stopgezet worden, deze maeitreg»!van
neerwerping
het vreemde ;
i'us) en dat dan ln lo eerste litaire
tegen de - Kozakken vech- met de daaraan noodwendig verbonden «►
p aats rekening zal gel o uden* imperialisme daar de revolutie zal doen roode gardes
behoort
bij primitieve produk- derstenning der werklooze arlieiders .z_a
Dit
worden met do woa*>okeD en uitbarsten, dan komt dat op een goed- ten.
en
is
tie-vormen,
dus
niet typisch voorl eer te verdedigen zija, dan het willen*
tve .rangen van de inooorli ugen keuring van de taktiek der Engeteebe
groot-kapitalistisch
een
wetens blootstellen aaa ondergane vtm
land."
dezer koloniën. Geeei ent;!» de» regeerings-sociolisten neer; en .dit i.-e
groot aantal kinderen ca zwakkeet <kn
een
Ongetwijfeld zal de algemeene waarbedoeling natuurlijk

jroblemen

.
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-
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Het volgende gedeelte van de rede is
1 aan de reed? «rade, be
eitchen, namelijk het herstel van het
't door Duitschland a.an dê aanpalende volken gedaan, die het heef»
aangevallen. Herstel dus van de. ver
woestingen en schade, de economische
ruïneering en uitplundcriug ran J
Servië, hel bezette Frankrijk, Monte- je i' landstreken wordt door Europeanen
negro en Roemenië. Verder oir*ren» het- bewoond; i: overwegend.} punt in iergeen Frankrijk begrijpj __der dit her- fcdijke gevallen meet dus zijn, rat da
sfcl, herstel namelijk van onrecht, d-w.z. lewoners gesteld worden o,nier een convan de provincies, dio tegen &éa wil üoh en bc tuur, die voor henzelf aande» bevolking en op grond van bet nemelijk ssijn, en waardoir liet onmobrutale oorlogsrecht In 1871 van Frank- gb'-ijk zal aijn, dat % ii geë*tü:oiteerd worcapiiallsten of
rijk' zijn losgescheurd, deze verklaring: de z. doö*r Ëuropee-eïch.
regeoringeu.
„Wij zullen de Fransche demokratie
lo» in den dood bijstaan in haar eisch
Do inboorlingen teven 1 n
om een hernieuwde overweging" hun verschillende stammenonder upuervan bet groote kwaad van IS7I. Voor erganisaties
dat deze wonde zal zijn geheeld, zullen hoofden en raden, die in staat
er geen gezonde toestanden harsteld zij n voor hun volk e spreken en d u's hun wenschen en
*ijn " door
verklaring
getroffen
haar 1. fl ang en behartigen
De
heelt
De hoofdlijn van het natoieale zelfgematigdheid' en de Fransche ex/remo
voor deze landen is
beschikkingsrecht
onaangenaam
ongetwijfeld
nationalisten
i
het bedotte gebied!
getroffen. Want men kan er niets anders ce?.f
in
Europa."
RegeeSi lezen, dan dat de Engelseho
Volgt nog een terugwijzing van de
xing van oordeel is, dat tot da vredesveri
het
der Duitschers, da! de As.toor waarden
behooren
moet
lari's
de vecht-solditeea» in Af.(d.w-z.
vraag,
van
de
waar
de
onderzoek
hebben,
dat zij trouw non
veroverde provincies nu
k op rika . bewezen
blijven.
willen
DU wor t geden duur bij zullen moeten hooren. Het Duitschland
de
opmerking,
rel'uteerd
met
dat die Asrecht tot zelfbeschikking der bevolking
kaste
van krijslechts
een
kleine
kari's
Want,
eischt dit onderzoek c
wij hebben cv al vaak op
.I,hoo gers vormen, 'die door be/etorre^hciug
lijk moeilijk het 5n de gegeven tegenovergestelde belangen hebben'Ee- slot van de rede is gavijd aan
edigheden en, zoolang er oorlogsrit internationale regelingen, die noctiig
hoe onmoj
tl_ werkelijk den wil van de bevolking zonden zijp, wanneer al net voorgaan-*en de beide v.ovinciw* .^e dien op zich- de vorm heelt aangenomen.

.

.

Gorters
niet.
gewijzigd worden door bevoK
Beteekent deze uiteenzetüng nu, dat heid eenigszins
Het lijkt mij ecu dringende noo*iaai,
de
feit
van
wereldoorlog; nu zijn dat
het socialistisch proletariaat, waar net het
de regeerioe alle in on» land veorr»
do macht heet, stil moet afwachten', hoe in Duitschland en Engeland groote ar- die,'e voedsels inventariseert en alle
gewapend.
Zullen zij uit veer, ook in de toekoms
het in andere landen gaat, zonder ca* j beidersmassa's
ten
slotte
wapenen
legen
deze
hun
te
verbiedt, dit laatste om^ si*ecr :h»i:ieve
invloed op uit
oefenen ? Natuurlijk I
of
richten,
zij,
schers
2uilcn
d>ze
I
als
het
alleen
achterhoudt te voorkomen."
niet:
dat de mebeteekent
lugeade
ede gemaal-et hebhen, zich rustig laten j Ook die telkens wederkeerende
thode, het anclero land militair aan te
komt
anders
o-vae
ruilen,
van te moeten
vallen, er oorlog tegen le voeren, on- : ontwapenen en naar huis laien' sturen? industrie
leugen,
is
een
leggen,
lam te
doelmatig is. Ten eerste om de reden. ; Zat het leger een faktor in dekomende stce_3 weer
leest meu van fabrieken,. «Tic
?
z'jn
Wij
i
keer
revolutie
slaan
hier
voor
onvorige
aangaf, dat in
die ik de'
wegens
gebrek
aan kolen en grondstoffen
militaire kracht een rücksichtslos, alles : beleende verschijnselen, die ons nog veel sesloten moeten worden. In dezelfde Am
aan zijn doeleinden opofferend imperia- verrassingen en afwijkingen van tot nog sterdammei" leest men onder tiet booM
:
lisme steeds sterker zal zijn dan een toe heerscliende denkbeelden'kunnen bren- „Toenemende werkloosheid , dat de top- '
socialistisch land, ondanks alle toewi> gen; wij kunDcndue nu' enkel zeggen: stand in Eindhoven en omsrre'.cu met dea
das slechter wordt. Dc groote fabrieken
dia-g van roode gardes
tenzij deze wij hopen, dat zij mr verzet zullen kouren per week werken
wapenen.
met
de
men,
vrijheid
toch
knnnen slechts 30neemt
te
«ook
Maar
verdedigen
laatsten hun
hebband over har.d
De
werkloosheid
ik,
wel zeker zijn, rat
n men, geloof
ben, dus ook- a 1.1 es willen .opel'erentoe.
[
niét
* „
de hoofdzaak en
Ten tweede om de hier genoemde re- een leger-opstand.
Papierfabriek te MaasNed.
De
Koh.
begin
proletarivan een
denen. Maar Rusland' toont ons, dat ! ook niet het
tricht zal wegens gebrek aan kolen moe.
ra revolutie kan zijn. De l-c,n van ten worden stopgezet.
daarom beïnvloeding van het andere
in hoeverre c
| het verzet moet uit de massa's thuis
Dij het garnizoen to Leeuwarden bic-lcg
land zeer good
>men, omdat eenzelfde stemming van zich allo dagen gehuwde arbeiders aaa,
treffende manier moet blijken
tevredenheid bij de massa's thuis vejl die met verlof waren, om weer m üeer.st
lijk is. Met alle kracht trachten <
er tot uiiing en macht-ontiets te verdienen voo«
eraan. Tb
volutionaire Russen kiemen van '
dea
landarbeider.
komen
lossen
leger.
het
leger
bij
n
dm
in het Duitsche
en het D;
wij das,* dat ondank»
Gorter meent dat deze kwestie van Hieuuit ziea
volk f e strooien, zoo dat de D;
de
werküoosbeid dag aan 1
de
uitvoer,
groot praktisch belang is. Ik beschouw
bourgeoisie voortdurend schim
.it. Eu dat de woorden: „hier
1
op„doktrinairisme" dat de onderhandelingen ze als een verschil in thei
zal geen honger worden geleden*
Hol'and
ga-belemmert. En wanneer in een land de- vattingen, dat praktisch geen gevolgenL door dio uitvoer tot een paskwil
arbeiders in sterk verzet ziin gekomen v.oor onze taktiek heelt. Want wat dc
don ziin, en dat niet David Winkoop,
loopt
daar door militair
's der soldaten in Diritschlaoid en.i maar de honger de massa zal dwir^en to|
en de revolutie
J, ï.. li_
geweld gevaar, dan ligt het voor de i Engeland doen zullen, hangt niet af vank revolutionaire daden..
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IN VOGELVLUCHT
maar de lieve sociaal-democraten als _öh_.i--: paganda, iot vefzet, geweld ca roekclo
dcJßaji.a c.s. heböeii kern steeds tegengë- I heid leiden, in 't büEOhder de heerschende ! -Do Soc.-Dcniocratic in Duitschland vindt
nood, lectuur in genoemde dagbladen, tr" <
staking niet bepaald doelmatig, noefc
werkt.
/ijn aatttui', die drong om te strijden, om ' oorlogsberichte», de mobilisatie en vooral '! ttijdig, x'.j heeft evenwel geen recßn haat
te werken..
"*
O aaljge tijden die nu zijn, nu 1
ie kampen, om het lijdende proletariaat te ' de vaderlandsche geschiedenis;
helpers,
en
onbedacht?
zij is de leiding kwijt en 'de aigrootsci
gaat
|
deed
hem
naar
Holland
de
roekeloosheid
M.a.w.
uitwijken,
hoo.
hoe
betreurt
i
heerlijk,
O.
j
'
over haar heen gegaan.
het P. B. wordt het volgende zich ,nu de beweging
wel baast tot om daar zijn arbeid voort te zetten. Hij zaamheid van de jonge geestverwantenbrengt
overigens
aan
den
-program aan bet Kongres van oen
geworden
is
van
een
stelwarme
hulde
aties zijn er geschied, dat
bet
slachtoffer
worsteling omvormende strijd der
den «
zij daarna toch weer leiding heeft gekreini'aatn,
nei> moed, den wil tot verzot en alle
sel,
laag,
10 Febr. voorgesteld ajs grondslag
zoo
zoö
intens
als
gehoond,
uitgemerL vo]
strijd van hefc proletariaat |^zoo diep vertrapte,
daden,
dio direct ot' indirect aan debei
a, zooals zij zeli zegt, om systeem ta
te vinden is.
proletariërs
en
geld
uitgehongerde
ont- gsens
£
.gen ia het verzet en neet het cofe opi
Wat het Wolfi'-bureau vertelt omtrent de seheucle wereldelleudê ecu einde kunnen
ia dc naaste toekomst:
wikkelen.
ontvoeringl van Minster, zijn Duitsche helpen maken."
belang van Duitschland overeenstemNietwaar makkers der oudp garde, leugens, van a tot v.
1 Verzekering vau een gelijke. minimumDomela Ni eu w, onkuis \.
ming met de regeering te zoeken?
Jutkeering aan alle arbeiders en daarmee ihoe bitter, hoe bijna niet. te dragen zwaar ■De Hollandsche politie heeft weinig ge- heugt er zich over, *tlat lmk*bten uit ,i Moeten de arbeiders weer verraden en
Btrijd
yroeger daan en het antwoord vaa den Minister op. Duitschland wijzen op een geweldige bc*
verkocht?
eeli'-k te stellen personen, ook voor do ywas do revolutionaire
wij
Vorkloozen, zieken, tijdelijk oi duurzaam voor den oorlog, en ja zelfs nog in den de vragen van het Kamerlid Van Hamel ging in dat land. Hoc- weinige,
Zij kunnen het heel g"öod zonder de heedat
ieden, vrouwen, jeugdige arbeldefc^ ,beginne van tha wereldbrand, dio ge- is niet juist; de minister kent zijn eigen weten, geeft hoop op do toekomst. tVan ren af.
Duitschland moet het uitgaan-, want dit Waarom moesten de bakkers b.v. dadelijk
nn ouden van dagen (00 jaar en daaibo- worden is. het voorspel, do dfrekte ver- land niet.
greep
regeering
Gd
de
land is het moeilijkst* t.e bewerken land
'i het werk.
Amerikaansche
in,
yen).
met km- oorzaker va_i do sionnvloed der re
staatsburger Minster is? Neen,"ook voor do anarchistische idóe; het land
wier
lets anders is het-, als de bekkers alleen
Exlra-uitkccrinff aanjaar,vropwen
Do stormvloed der revolutie die nui
te beginnen mm- tic.
*
organisatie.
is
zij
beneden 18
bleef
toezien
en
liet
dc
zoo
de
meest
stramme
Daai'
voor
zaak,
do stakers werken en zij do bonrde geboorte van *vaii uit het grootsche Rusland, ,
Rus- zü
geest van verzet stelselmatig gesmoord *, !; geois hun eigen broodjes laten bakken.
Jtonfl 3 maanden
was.
dat; thans voor 't wereldproletari1
laad
Doch kan men recht verwachten van ka- nu er oplevins komt, is o;- hoop, dat <
Ook hier in ons land komt een siakingsbet eerste kind.
aat is, wat eens frankrijk wasvoorde pitalistische regeeringen 'i Immers neen !
in andere landen dc arbeiders het hoold
tg. Trqelstra, Wibaut en de rest, di»
de Waar f
wordt volgens waarlijk kati opsteken.
2. Sterk progressieve belasting uitsluitend 'toen onderdrukte burgerklasse
ons in Juli verraden hebben, mogen geen
]
kapitalisten
alle landen komt sociaal-anarcl istiseh» beginselen, i.s hetreent Reeds wijücea dc symptoneet er op, dat,
op do hooge inkomens, het kapitaal ende latere
ing krijgen, al iituren ze nu naar mikapitaals-vermeerdering, met overgang naar ,overatroomen, en' door haar gewei
verzekerd. Dat toont Rusland ; spreker heeft de ' arbeiders den vrede willen; doeu' a
erledpn circulaires en zulhe» Stoats-erirecht.
door niets wéerstaanbare krachten ook bericht ontvangen, dat Lenin en Trotzky mecao werkstakingen iv Manchester,' Pai zij duurte-vergaderin£en beüeggea, waaj»
Annuleering der Staals-scbuMen.
hebben geëischt, rijs, L-.on, Barceloaa, Berlijn, Weenen en op zij T,-eer beloven wat zij vorige du'.irtezelfs do liardste rotsblokken wegspoelt van dc Duitsche i
Konfiscatie van de Oorlogs-winslen.
en meesleept van den dam, opgeworpen da» Minster onmiddellijk in vrijheid woedt andere plaatsen, schijnt hoe ais daagt de vorgaderingen cok beloofd hebben.
I
dageraad dcc bevrijding" van don oorlog van
Nationalisatie van den bodem; óók om om baar buiten „eigen land" to lo.dc<. gesteld.
huid, arbeiders
de
luizen
van
nw
Vee^t
de mogelijkheid te scheppen van woning- Weggespoeld wordt de leugen van vad- Laat men dan liet recht voor het prole- het oogenblik, dat de vrede o
bouw op groote schaal. produktievo land- erland", van „verdedigings-oörlog", van tariaat opeisch'en en dit verwerven door, den dor regeerden beea za; tot si
langzaam weer naar
Voorwaarts" op to
il met honderddtti. kome
Bevordering van de
ir. D
als
nog
„rijp",
niet
om
zich
daar
te ontbinden.
„klaar",
trekken,
niet
niet zenden het werk neer te 1 e g*Spr. gelooft niet, dat hce militark-me-eeen
bcuw-assoeiatie dooi landarbeiders-organisa- „krachtig
Do
vrouwenvereeniging
heeft getoond dat
genoeg
zijn
te
voor
een
reklap zal knieën, dat deze oorlog da laitste
' lies, gemeenten enz.
g e a.
zij ook in staat ls, om actio to voerenvolutie. Weggeslagen wordt he» leugenbespreekt
z
aanslag
G. Rünüers
daarna do
zal
ita- Wij twijfelen er daa ook niet aan, dat,
moet do kracht der
3. Algemeene Staatszorg voor de lichame- net zoo kunstig en listig geweven door op de kruitfabriek te Amsterdam, of. zooDaarom
V der revolutie, welka
en de wanneer ,de
lijke ca geestelijke opvoeding van hei kind de onderdrukkers en. verraders. Weg- als spreker het noemt, op de „beschuit* ristische bewi
uit
het
Oosten
aanrollen, ook hier
komt
verplichte
neu- gevaagd wordt de slaafsheid, de lalheid. fabriek".
propaganda zoo krachtig mo.
Reop den grondslag van he»
den
strijd
zal
doen
ontbra
t v.liin
openbare
onderwijs
Bpreker
op
tot
togen
het
komt
de bewering, a's vat.
trale, kostelooie
Vciatomd wordt door hot alles-overmo do vrouwen een krachtige steun zullen
Doch niet alleen fr*
18e 'jaar met vrije leermiddelen, voeding, donderend geloei van den storm >r- van- zouden do anarchisten da indirecte daders
vinden.
vau deu aansla?.
zal de actie moeten taan, ook 4e*en c
kleeding en verzorging.
waar bovenuit klinken do kreten van /Jin
eei-ste succes boekte do vereeniging
wo
gevochten
De
heer
Biindérs
dat
moet
jongens
de
staat
betreurt,
broederschap
aller
van
oods35
arbeiders
niévwe
leden en de ol'cete voor veronvoorzichtig
van
arbeidsdag
van 6 uren om
ca onbedachtzaam 'zijn militarisme is een a
den dere
'
ê. Maximum
vijanden aller onderdrukkers. Van wc- zoo
actie fcrackl
r i ?.50 op.
aan. 7tj _'.]_ roekeloos pew<
ie komen tot de zes-urendag niet I_* ruststaar.
,
reldsoüdariteit der onderdrukteu. Van doch dat is ook alles, veat er vata te zegflag per week
beDen aansla-; ob de e
HILVERSUM.
gen valt.
Verbod van loonarbeid voor kinderen tot verraders, zij die niet willen'da
rt spr. nog, dat bij dc
He*
',r Comité Lh-Ü Vrijdag
i
■—
lutie
al
haar
confiequentie'fl
in
het In hoeverre nebben 3e anarchistische or- "' van
bel Ue jaar.
die mee e:iet mae; ve»|
j.l.
ge
vergade*
schuld
de
een
uitstekend
ganen
lijken
aikamme-31,
luwe gepraat der diplomaten
nu
aa.n
?
1
of
Schelden,
advodeze daad
'
Uj
fe
voor
de
dit
comité aangesloten
Grondwets-berzicaing
geraken
„Telegraaf.",
om
die zcw't, dat de
liefde voos- een ideale maatschappi, die er
5.
katen der bourgeoisie, het geleuter, ge- als de
organisatie-leden. De bedoeling van deza
tot onmiddellijke invoering van gelijkepo- kwezel, geklets en gewouwei van de gens schurken zijn, is gCLM kunst. Hel 's ! uit spreekt.
:i.komst was üe houding 10 bespreken
echter de vraag, wie do prooi
Bakker sluit daarna dc
litieke rechten voor allo mannen en vrou- renegaten en der verraders.
en
het
jaar
af.
ve.n de Keaanwezigen
18e
laat
..Het
ma-.-a
zjjn.
op.
bewijzen,
van het
En
Volk
dat de ; wekt de
in
|do voftutionairstandpunt
lic» is gelijk zoo, als wanneer het
mannen
denkeniio
arbeiders
to Hiiver»
Demokratiseering van alle vertegemvoorlag
voo;2'>;„.,,
de
den
rechin
'
leiders
dio
het
wordt
nachtelijk
duister plotseling
sum. Onze kameraad Boxem liv.il bier■ eertgebouw
te bezoeken.
ligende, besturende, beheerendo en reeh- 'weggevaagd door he» aanbreken van den ter zouden moeten verschijnen.
over " een inleiding waarop ca
zcoi
lerlijke lichamen.
ion-eens zijn ontevreden
oer
dag, waardoor de dingen weer kleur ' dcDeellendige
Aan
vriendsciiappeliiKe discussie voi.gde.
Republikeinsche regecringsvorai.
zij
leeftoestanden,
waaronder
HAARLEM.
bet slot werd opgewekt .o.m lic volge.rda
Afschaffing van de Eerste Kamer en van krijgen ,en he» helder wordt int ronde. den. Spreker viaagt oi' ele a archistische
het
donkere
week lo doen wat wc kunnen om
voor
revolutie-golf
geestelijke
Zoo
z'-jn
kom» do
van deze
1110 standverschillen.
-vaders
'leiders de
. ing ir. Amsterdam eu artiero
Invoering van he» volks-initiatief, hel wegvagen, vriend en vijand kleur ge- " i daad, "«aar op de school reeds bet verzet
was
(B.) Door-het K. B. Vrouwencomi
.31.
folks-referendum en hei recht tot onmid- ven, en de werkelijkheid den arbeidere en de oorlog worden tfeprezo;! en vergoe- Woei
g een ;.
g voor t >
Icllijke terugroeping van allo lasthebbers. kristalhelder voor de oogen etellen.
?
liikt
De stakingen in Nederland.
wen belegd in
de dïaadlooze telegrafie hare En jnas men ?een verzet prediken ? Zet Kooinans-ilmjaier he -i
Gelijk
Woensdag
C Feb*. houdt liet RevoluO
6. Volledige openbaarheid der buitenland- boodschappen door de lwhtgolvingem „Het Volk' niet; op tot verzet, zij bet Door btt.eugen. coiuit-i W!
nair
mc»
bet
comité
tea i
betrekkingen.
iel»
dao ook tot cc zoeé pav'.i
";e
geloei
het
vau
don
wegseint,
doet
werk
ie
zani
Ducumers,
zoo
van
t-tati.onstra^A
Zijn de anarchisten do oorzaak van de maien
Vcrvangfng der beroepe-diplomatio door
Do Sprekers zijn weer. Roland Boist,
haar wekroep- „Arbeiders
voor die i
van geweld? Maair waren dc gra
toneulaire agentschappen en arbeiders-de- stormvloed
daden
:g op. zich genomen en 3
evmau en Do Visser.
Be/e ver&adftaller landen sta op, le wapen, va» aan ten in het '.
lagatiea.
niet voor düd i e etn hen zich schiiterend
ring rtordt bi
de
van
haar
idoodevijanden".
aaneensluuiug
„Vaag
weg
gehet
bestemd,
van uw
hebben de jongens d?
gewekt
iJoo nauw mogelijke
stakingen to Amsterdam en in andere p.aat■ <
Maandag,
Dinsdag
kweiau.
machten
tot
van
renegaten
afgezien
van
verrader»
die
onze
bevordering
spuis
1110 demokratische
wclddaden'nJet
van
di
om
I
er een 10 tal op uit; si-ii van ons
samenwerking tusschen de volken en u weer -tot slaven doen worden".
ders, van Teilegen, Wibaut, Vliegen, enz, | Joop' net troKkea
uw mopperen in verzet ein te ae<
de
bel
die
den
oorzaken,
smerigo
trosp;è,
tot
tart
da
i
het
dat
K-egneming van-de
■Spreker^
En hoort nu makkers, luistert .kameeignaalhoorn. Uo rest droeg groot.
Vrouwen en Mannen !
lortog voeren
raden, de wekroep vindt alom weer- anarchistische bewegtag
met opechrilten of U-.
1 met
bewijs
ket
db
aan te voeren, dat
moe» er verspreid wordea
Dinsdagavond
langzame** gaan onae ren,
'»
nu
enel
dan
klank,
spreiden van manifesten.
voor
enzo
groote openbare vergat', i
1. 'Afschaffing van Set militaire stoleel, broeders der verschillende landen een be- arcbisMsch» beweging aangespoord heeft tot
op
te
*en hoorn en bellende
geweld, waardoor de .'oei e.s het bood 'op
Tolskwapenini'' te^en het Imperialisme.
asdagavond, waar komen spreken mevr.
strijd,
<ip het
'Opheffing van de müitariscermg vam alle gin maken met den revolutionaire
hol is gebracht.
I Ïtolandr-Hols. en E. Bouwman, van Rotgaan zij hun lo' in eigen handen neAls dc heeren ze-.cii, dat geweld
verkeer en bedrijf,
to i icrdam. over de stakingsactie in Nederland.
t den oproep
men. En gij makkers jn Holland, in dil gebruikt mag worden, ishet goad. Wel vi dé naar bv
I Komt dus allen een handje vol strooibilachterlijk landje zal de golvingen der .Het V(
8. Indiö los van Holland.
.i
'. dat p o rte i op
halen, dan is het werk voor de
gevolg
pr
Het
van
deze
twaodan
aelffoeseibikliÊiigexeicht
■"** Volledig
«n Tij
revolutie o vei- ons landje slaan zonder troep-ie vrouwen schieten, die
.
menschen
die altijd Verspreiden, wa» lich, <le
■■..*■
voor alle overzcesclie bezittingen en kolou to beroeren, u tot strijd ie bewegen?! tje leetr batten. En dan hh
of zaeJ
ter, Bij de navolgende aareseen kan men
uw
niën.
Moge en de staking int Amsterdam, de infantcristen die mooidsn IS tot 20
etten halen : T. v. Putten, le Nieuw
met
rs) gevuld. k'evr. Koeziin.
en
de
at ot*, < .
arbeiders
uil
alle
van
r, 'ioogetr. 22, Bpiooorden
den
LS-Tinimer
_at
wettep
Volledige
en
opheffing van alle
sp&, dat do se. uldi9.
Kesumcerer.de
ze*.t
Bej
"urg,
vertegenwoordigd
lande
en
v. Putten.
op
a
'."
leb
door het k'cn elders zitten en niet te zoeken zvfl bij
bepalingen, die de vrijheid vatt drukpers,
r Spoorstraat
<j. Glas, Hooge Laar'
25,
u.
r
k
ïi-.vt
S
demojofltraUeve
congres
Zondag
Fevergaderen
het recht van vereenigeo,
ca
17
de anarchisten.
Want hoe
Q gaan 1
do stakings-vrijhtid beperken ot belemme- bruari getuigen, dal ook eindelijk do Een der jongens — Holthuis
was een soei
ren, ook voor militairen en personen in slaven van Holland bezig zijn lot fiere pnar uur voor den aaus i\:r vos. h\ F^iedes
LEIDEN.
üenet vaa openbare lichamen,
strijders, tot een revolutionaire mass**i te geweest en had hen niels gez*
ij
h Dagblad" wijd» aan «nz«
geraadpleegd, zou hij ben b'j ale
worden.
van Donderdag ©en
b
brar.
naar
10. Algemeen verbod van uitvoer' van dfl
Heil u makkers in don strijd!
in de i*el bezworC3i .bobben osn 'e
stokjes",
van
dio
waarin men dc
zalvende
land, die
noodige levensmiddelen voor metrisch en
daad over te ga
herkend.
O grootsche tijden neem one in uop deze krankzinnige
één
ir
het
gi
Sier.
zoekt spr. b
digtó ka:>.r
De
schuld
Donunß
"!)
J>.
in den
atie
Inventarisatio en inbeslagnemingdier le» en voer ons mee V
taiisiisc'ie verhoudingen ■
struisvogelpolitiek
is
het
de
beteekenis
van
vejismiddelen.
geval
bij facvan iet militarisme, in C:k
re trachten weg te redeneereQ!
hoogstens
prijzij.
tot
de
en
spreker
antoren buiten
Beschikbaarstelling
door Je
,-.ies",dig
<van „1<
«cn van Juli 1914.
van bet R. S. C., n.m. vol I
ten om.
trokken,
door
de
stad
tei
alleen
is
ge'i
d en
en deDfetributie door de klasse-Organisaties AMSTERDAM.
de jon- uitvi
OnoVr applaus huldig*
één geoj
i
.'.van
vel
mobilisatie.
de
proletariaat.
van het
gens, the den moed en durf hebhen gehad
en heefi
r de duizend
De aanslag op het Kruithuis.
van de r<
ond
om wat te uoen voor de goedo zaak.
di
politie
de
om
ach ta
voor
de
Vrijdagavond werd in ecu overvolle zaal
Dé jongens, waarop e:
zij
ten,
verda*
huis
van
dea
ROTTERDAM.
t
;en der bezit
ten
vau Handwerkers Vriendenkring een verga- neerziet, deden tic daad niet uitwi
iwo&bv;.b,
Een
i
had
uitmoording
het
op
pro'
de bonboekjes verkrijgbaar is dering geho.tden
ide
van
Wat
brave bv
van- de S. A. A. ter be- of eigenbelang, zooals de
de „opgosdioréek- de icugon is het te:.:
■rond apj
Van 4 tot en met 9 Februari s
spreking yan don aanslag op de munitie- hun plicht deden, zü deden li e» p'.icht uit
gedaan heV
jongcas",
altijd
dcc
he.
ster
et vol vuur 1
Op eiken bon No. 275, 2 K.G. Zand- en fabriek aan den Haarlemmerweg, eu om liefde voor cc 11 ideaal.
.reg geen
te
ben,
waar
de
eiscl
en
van
o;t
JVeonaardappelen, tegen hoogstens 5i cont te protesteeren tegen de ontvoering van
respectvoor
Spreker lieei't
de 'o ers
„opgeschoten jongens" in den etoet en ni»-'
C. in vervat waren, werd aahgenoi
brengt no'remaals, onder davere-d applaus,
per K.G. of. voor zoover voorradig, 2 K.G. Minster.
mand dio er een „lolletje" van maa.lo,
gezamenlijk
en
haat
naar
den
Duinzahdaardappelen, tegen loogstens 13
dapparo
vijftal.
Ook Concordia was tjokvol van belang- een driewerf ht.de aaa bet
.wienhet
maar alleen mannen en
brengen.
ster te
stellenden, die op dc Achtergracht geen Onder algemeene instemming wo d
cent eeper K.G.
crast was. Stem is het ook, te'
bittere
hootd,
Met
K.
aan
het
vormde
zich
mevr.
Öp eiken bon No. 277, I 11. karnemelk»? plaats vodden.
volgende motie aangenomen :
doorte',
lange stoet door Haariems probeeren do arbeiders
c^_.
pap (met Gort bereid) of k ons Gort.
z
Als sprekers' traden op do Buiteehei IV.
De erroote openbare verga
on
Zaandam
zeggen
dat
liet
in
nog
vrouwen
zich
drii-ïr
achter
de
Op elkien bon N0.279, 1 ons Bak- cci Schönbeck, F. Domela Nieu*fl*enhiri» en U.
gehoord vau de po-ringen om de mv
ontier
md niet;
rden werkloozen
bergplaats aan deu Haarlemmerweg te doen
Bunders.
Braiadvet (Normaal).
dat ons helpt en alsof wij
r
is.
Alsof
H
00'
n
de.sij
in
;'en
oatpiof
;
Op eiken bon No. 28J, 2 ons Erwten.
De voorzitter Bakker opejit dc vergafl vooral tegen die volksbedriegerf»
Op ePken bon No. 283
gehooid dc aantijgjog, van het K v. d.
K.G. uien.
ïinft' en zet 3et doel der vergadering uitstrijden!
toen
weid
ter
Op eiken bon No. 285. h K.G. peen.
een.
D." hefc „Handelsblad', „De Courant",
Maandagavond . houden wij in 3 of 4
tt mevr. Klein, nis voerca
Op eiken bon No. 281 \ K.G. zachte
andere
Sc^-öxibeek, een Duiteeher, bespreekt de „Het Volk", De Telegraaf"
t te krijde kleine zalen --(een gi
reep.
Ontvoeriug van Minster. Kj geeft daarna bourgcoisblatlen, als 80-i de a zijn; sche iio/re een Onzen Jonkheer te... 1 e d'enstgen) "vergaderingen om de sfking te orZoo spoedk mogelijk zal worden bekend een overzicht vau dc leveni^eschiedenis I propaganda de indirecte oorzaak
.1
te ganiseeren.
" bad dc ce-r, or.: 1
protesteert tegen die besebt ldiginr en
gemaakt, wanneer en op welke b'onö in van den ontvoerde.
:nze afdeeling
Do laatste uiaaud I
mr,
nog
de
demonstratie
ii
trok
nog
overtuiging
uit,
aardappelen
zullen worden
Hei ijs niet de Duitsche regeeering gwweast, spreekt als haai'
rlcze week gesteld.
5 nieuwe leden in.
hoo&tsiraten,
l'.ende
om
zoo
proïetchdkbaav
die Minister in z-in werk beeft bemoeihjkt,- factoren, erger dan de awKeh
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Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN

67)

.

man oelent een zekere toover"*- Deze
op andoren uit, zeide Oswald bij
kraeh»
zich zelven, toen hij de lange gestalte van

ften baron naas» den ean hoold kleineren
von Baxnowitz zag heen en weder gaan,
evena,ls

het gepersonifieerde geweten naast
armzaligen zondaar
ïk zelf ondervind reeds zijn invloed. Er is een demon
en dien mam, een demon, dien men of haten ol beminnen, neen, veeleer haten en
oemmnen moet; -want ik zou dien maft
gaarne haten, maar ik kan het niet. En
Eigenlijk, wat heeft hij mij gedaan? Zoo
hij Melitta aog steeds bemint, zooals lit
geloof, dan ben ik een grooter vijand voor
hem, .dan hij voor mij. Waarom heeft Melitta mij niet gezegd, in welke verhouding
*rij stond en s'&at met de lange spookachtige gedaante ginds? Ik heb haar heden
Jtvoad gekrenkt. Arme Melitta! wat zag
en wat zou zij
AJ mij bedroefd aan!
pel zeggen, als zij die scène la de vc.iDat lieve, hartelijke.
Jternis had gezien!
IPcisjol
jft) 00k haar oogen waren vol
k*anen, f oen zij in het rijtuig mij zoo onHgewcQjl aanzag. O! wie zou zoo onse-

—

Ben

-

-

-

voebg

kunnen
koorlijke
toch:

zijn, de liefde van d&t ' bewezen nie» ie beantwoorden? eet

- St!
newitz!

Zi» gij goed, doctor? adieu, Sar

vooruit, Karel!

HOOFDSTUK XXV II.

«,,Al deze geneigdheid van harte tol harte,
Baart n'«iß dan ellende, dan grievende

maarte."

De paarden snelden in galop voort en
er den
de lichte Holsteneche wagen
ligen weg het park uit. In eea oogenlag liet J-aettel met :.'ijn nog
helder verlichte vensters, de donkert
ren en stallen, dê kleine a-rbeiderswonin-gen achter hen, en zij bevonden z
enidden van wiegelende korenveldelf en beweiden
De korte zomernacht liep len einde, ln
het Oosten kondigde ecu helderder licht
den kanenden dag aan; do schemering
verspreidde over alk-s haar centonigen
sluier- Juist voor ben ui*
d uit
den weerbeht? het vaj
op dio
donkere, dikke wolken.i i
i l
iirwerik, die verkondig
uog.
Oswald was in een hoekje g
en ü&g droornönd in het
i
wolkje

Heilige Gothe', bid voor mij! Ook. gij
hebt do Mie niet versmaad, omdat de roos
zoo schoon is; daarom is nu uw ver-good
hoold rr.et ceü krans van rozen en leliën
versierd. Gij zoudt dc kleino Emilie de
weelderige lokken Van- het voorhoofd hebben weggestreken, en haar teederlijk op
de liefdevolle oogen hebben gekust. O, gij
altijd lichtende starren! hoe schoon was
die kleine op dat oogenblik! want, alles
wel beschouwd, is zij toch nog maar eon
kind, en morgen zal zij in. haar donazen
bedje ontwaken en meenen, dat die geheele scène op be
een droom, is.
Op zulk een wils trachtto Oswald zijn
geweten to
n to brengen -voorliet
oogenblik gelukte het hem dan- ook.
Mag ik u u verzoeken inte:
heer doctor? riep de baron, d
heer von Barnewitz naderde. Kv, BèJnei dezen,
den I
afgesproken is?
oor het
«- Reken er op!
zijn beenen
gespre
ijn mentor en door dö koele hoog
geer
in
n
weinig
oen
tol
zelven
nachtlucht
Zij haddsn misschien een
scheen gekomen to zijn; reken daajp vast
elkander gezet
op. ik geef u mijn woord van eer, dat gend
baron vroe«
de
Waas
ik

.

-

_

-

-
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Rookt gij niet?
u eea sigaar aanbieden?
u; ik
eeewdt v

i-

—

-

ik niet
io eeuw iemand bet

dere

of ox< "een
zalig g«v

_

te kauwen,

hasc'ilpch

wijza

Juist van

leari ik lüij

->i

iv
oi
of an-

_

.

al bedri%, gij van
blau
op
iwk
vertelling van
wel

I
dD
°ok

Inde
tn,

aan geen God gelooven, voor wien zil
hun smarten kunnen uitsiorier-. en die zwijgend de oogen naar cm hemel .laan, die
geen erbarmen met hen heeït. Ach! voor
dan aldie ziekte bestaat geen g
ge"r de'
leen de
"" -takt goei
blauwe bloem beeft
rust meer in dit leven. Als een moorde
naar, de verworpeüng dien do Heer vaï
zijn drempel heeit gejaagd, dooit hij verder, steeds verder, hoc ze<T ziin gewonhij vu'do voeten 1"
i rig ■ ver
1 hoofd eindelijk eeus ter
of gene
j'ruste te
gekweld,
dor;t
hut smeekt hij wel, door
3 oen een teug water, maai* hij geeft de io[dige kruik zonder dan!
: «r dreel een spin op het drabbige
! vocht, ot dc kr;
\fv_

naar

dip
die

_3"»a

:lZ

me,

SaWu

Sr-aStaSi

en
3ir

genot-

"in proza of poëzie e.
" klaagden, en ook die in

-r of nu
1 achea

. di©

syg
ZB
V/«

hebbea
het kloppen vaUt
5 dooriiintotd hart te willeu vernemen? Waar? Us,
j vraag het u, waar?
De

hen

___■

leele boezem, aau wolken
uitgerust, om nooit weder
een ander, warmer, van n

■

„den hoed

-

—

I

oog.
(Tfovs*. Tcrvolsi.).

DE

4

van

Mevr,

v.

Zelm.
uitvoerig de steeds toeneende die onder do arbeidende
r .clit eu ook do moderne arbeisvórdt geleden. Bpr. begrijpt daarom
niet dat de moderne arbeiders zoo aan de
in leiders blijvon loopen, die
bea verbieden te staken. Zij wekt de aanwc-iige revolutionaire vrouwen dan ook/op,
die getoond hebben trap op trap to kunvrouwen van., dozo moderne
verkeu, opdat hun mannen
ev-cnai
re strijders zullen worden.
It dan treffende staaltjes mede uit
iiov.d dat zij had met minister

r

.eaderiug aan maar geen
met h-.-in te maken, want het is
een simpele boorenbol. (Gelach on appl.)
L'B
gal spr. en de haren hererstaan dat do ellende onder de arbeiders nog nie. zoo erg was,
eu dat he; trouwens geen. zaken waren om
" met vrou.ven os'er te spreken.
VforrU hel niet tijd, dat we met dat stelletje eens a rekenen? Ook met de S. D.A.
"P. se-ko leiders die in divere regeeringsccmiui;-sliio zitten?
De verschillende eischen die doordevrcuuconteienüo werden naar voren gebracht, wees Posthuma af en verklaarde, zooals spr. uitvoerig memoreert,
"Ja het ware voor onzinnig.
."■■pr. wijst dei i op iet feit, dat men Wiin de p:aai-> vau Poïthiuna, minister
v, 1. inuko■:. Aa ide kand van Wibaut's bc': Amsterdam gelooft'spr., dat dit ons
i
der zal brengen. Variedeu.
jair
immers liet hij 90 wagons aardaponder het parool: „beter
bovropsn, dan heelemaal geen aardappelen
■eidcr3 ''
ki dan de vrouwen op om, tenhet verzet onder de matnen te doen
ooa brood aai do mannen naar
do werkplaats mee te geven.
VervoleensweW spr. ook de ma*encn op,
itriid der vrouwen te stormen en. dc
Voor"jr>'o ts l??en. (Dcnderd &pf>{aue.)
Bede van Lansink Jr.
door
" bespreekt do pamüetten, dio
do moderne arbeidersbeweging tegen onzo
beweging zijn verspreid.
Het is ecu absolute a-reeen en hot getuurt \a:i .jo reinste demagogie, waaneer
iv deze pamfletten beweerd wordt, dat w-j,
de'revolutionairen, geen samenwerking"mot
de modereer lebben ..ezoc'.-.t.
Is, zoo vervolgt spr., in dc gedenkwaardige dagen in het bo'ia van den oorloer is door ons, de onafi;. vakbeweging,
dc ■'. D. I., kortom alle revolutionaire organisatie* samenwerking met het N. V. V.
cci S.D.A.P. gevraagd om gezameulyk dea
str 'd der arbeiders te voeren.
Nog voor Li maanden ge .eden hebben wij
samenwerkina: mc- de modernen gevraagd
om gezamenlijk eon stri-d to, veeren, teneinde do werkloozen een hoorcre sic noring te waarborge...
Spr. wijst dau op het feit, dat ue moierr.e arbeidersbeweging met de christelijke
org.
samenwerken,- die zij nota
; du vijanden vaa dc arbeiders noem. :,
ir.i de revolutionaire " beweging dc kop iv
ten nadee!c vaa Jot proleta"

o'-osp
tpr. ste!
to d" modernen in onze ric.iting
ca. O zoxer, zooi vervolgt spr., als
pt.... dan kan joopTroolln Duitschland gin.? bet ervenrhelds- en christelijke sociai
precies dezelfde argumenten
oluüonaire socialisten. Zoowel
iv Dui.schla.3id als te onzent is hun straven .-e op gericht, de" beweging van derevolutionairen ta doen mislukken. Van deze
beweging echter zal stuwkracht uitgaan
naar het machtige N.V.V., dat genoodzaakt
zal worden, dea strijd dor revolutionairen

te

steunen.

Vervolgens behandelt spr. de paatiek van
de Nederl. Regeerinfi-. Als een tvpcerend
feit, hoe "misdadig dezo regeering is, noe-mt
spr., dat de rechterhand vaa Posthuma, ni.
aangeKruller, in do oorlo
ven is voor 50 millioen. Mij dunkt, alou-- spr.. als dergelijke gesjochte jongens
du adviseurs van do regeering z jn,. dat mea
wel kan begrijpen, hoe de belangen vaa de
arbeiders door deze boeren zullen beharti.d wordon. Schande is htet,. dat de minister zich door zulk een man laat voorlichten omtrent do beste middelen om
hefc volk voor honger to vrijwaren.. Dezo
rogeoring is vastgeklonken aan het goad
van bfefc kapitalisme.
De kinderen op de scaolcn verhoeogeren.
vóór bun tijd ster(Ecu stem :.
ven l> Wij bohoeven daarvan geen schilderingen op te hangea. De toestanden zijn
bekeud. (Een stem: Waar blijft de sajet ?
Vervolgens wijst spr. op de militaire
maatregelen die door het radic&al-domocratische gemeentebestuur zijn genomen tegen
Ojjze beweging.
Spr. vraagt wio nu lafhartiger zijn, zij
militarisme teeeea de ardio hefc geheelegeweer
roepen, of zij die
in
het
beiders

.. .

..

ziel» „achter

vrotiwenrokken

verschuilen.

(Applaus.)
■Spr. dooi dan mededeeling dat ln verschillende plaatsen tegelijk mot Mer vcrgadcrincco worden belegd.
Krachtig wekt spr. Aa-i het slot zijner

op. nu de kliek van Posthuma ons door
Mkza eigen klasssgenooten in bloed wil lu-

redcv

ien weatelen, thans onzo eigen propagandisten te zijn. Gij moet, zoo roept spr.,
"voor zoover go nog niet georganiseerd zijt
in ds onafhankelijke vakbeweging.
Komt in onze gelederen, ia onze centrale, om de revolutionaire beweging te

.

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN.

-

HuisS. D. P. Afd. AMSTERDAM.
Woensdaga.
s.
vergadering
houdelijke
avond, Geb. De Jong, Achterburgw. 47.
Agenda: Verkiezingscongres.
\anvang half negen precies 1
eden met meer "dan 3 maanden
toegang.

Voo. utt Bestuur;
tl, M.

Polalf

kennen;

versterken, tot heil van het gansche proletariaat! (Daverend applaus)

.

In Hrndwerkers
We melden ia den aanvang van one verslag dat „Bellevue" zou worden bi.rgehuurd, doch dit mocht niet gelukken. in
plaats daarvan trok men naar „Handw.Vriendonkr.", weikei zaal r.atuiiriHjk ook ineen
oogenblik Btamprvol was. Uit hot vers^g in.
de „Tel." over deze vergadering oetleeoen
we het volgende-:
In „Handw. Vriendenkring"' had een
druk bezochte vergadering plaats, waar bet
woord gevoerd' werd door do heer t'roiset, die niet spreekt namens het Coniiió,
maar het volkomen eens is met hetgeen
het Comité doet. Spr. wijst er op, dat de
bourgeoisie goed is georganiseerd. Hieraan
moet het proletariaat een voorbeeld nemen,
en gezamenlijk optreden.
Spr. gaat dan na wat de oorzaak i-3 geweest van dee^o staking; en hij noemt als
zdodanig op do zweep van dea honger ,
die bijgedragen heeft tot deze demonstratie;
wij set or ook op, welke de oorzaken zijn
van den heerschondeu wereldoorlog,
betreurt het, dat do- menschen, dio thans
bun leven hebben gelaten in den oorlog ,
niet hun leven in de waagschaal hebbea
gestold voor de zaak van het proieta
Gewezen wordt op hetgeen thans in Rusland gebeurt; een heugelijk verschijnsel ,
dat als oorzaak heeft de revolutie in 11)05,
toen voor hot oerst gebruikgemaakt werd
van de algemeene werkstaking. In verband hiermee wordt gememoreerd de staking in Duitschland, die nu versla.pt is
door het verraad der Duitsche sociaal-democraten. Ook hier te lande is vau de sociaal-democraten niets te wachten, zooals
uit de practijk blijkt. Do S.D.A.P. gaal
door dun en dik heea* mei deRegeering.
Het proletariaat moet nu eindelijk wakker
worden en tot bezinning komen, maar'moet
geen nutteloos geweld gebruiken. Spr. roept
do aanwezigen op tot een opstand tegen
do bourgeoisio-regeering, maar op p
plineorde, eendrachtige wijze en in .werking met het revolutionaire cor.r
Daarna wordt het woord gsvoerd door
Nicuwehriiize, die wijst o*, de groote bo
Vriendenkring.

Rede wan Domela Nieuwenhuis.
Domela Nieuwenhuis, met donderend applaus begroet, zal slechts enkjelo woorden
spreken.
Toen de oorlo-g in 1914 uitbrak gal ministor Treub de geruststellende verklaring:
In Nederland zal geen honger worden
goleden." Welnu, drie lange jaren heeft niettegenstaande ons volk honger geleden. En
zouden we dan niet in verzet mogen komen?
Men heeft ons verweten, dat wc achter
vrouwenrokken loopen. Spr. moet eerlijk
zeggen dat hij liever achter een vrouwenrok loopt dan achter de jas van een politieman. (Applaus.)
Toen spr. het bewuste artikel la „Hot
Volk" las, dacht spr. dia is raak.
Het Rev- Soc. Comité heeft de hoeron in
het hart getroffen on ze trachten nu tegen
te spartelen.
Spr. vergelijkt de hoeren van do S.D.
A.P. met een kat die razend is geworden,
door dat hij in bet nauw is Rebraehü;, zie1 *
niet weg kan werken, blaast, krabt en ja
len slotte naar de keel vlieg.
Want de S.D.A P. ziet in dat ze haar
invloed verliost, doordat ze steeds achtoraan kont.
De „Nederlander" schreef dezer dagen dat
de verllngons der arbeiders niet inbillijk
zijn. Als zulk een blad dit schrijft, dan
kan men zeggen dat wij nu e 7*, den goeden weg zijn.
Gij hebt de beweging thans ia uw handen genomen, dit is het begin, een bewijs
dat we groeiend zijn, zoo besloot spr.
Aau'u do toekomst! (Daverend applaus.)
Rede van Wijnkoop.
Do Duitsche arbeiders hebben zioh bij
hun optreden do leuze
Vrede, vrijheid on
welvaart" vereenigd, zóe?' vangst spx. aan,
en zoo do stem doen hooren, dio in Rustand hot eerst word vernomen en tracht,
ook in onze landen, door te dringen. Over
elk dezer eischen wil spr. iets zeggen.

VREDE.

-

teekenis van de demonstratie van

vai

van deze staking no
bij willen vrede en daarom stelden wo en do oorzaken
zijn
Het
dc c'h;mli;o econom
nitraat.
ook altijd de eisch onmiddellijke demobili- t toestanden,
door verkeerde maatvoronrerd
gevaar
satie om te voorkomen, dat liet
toes'-andori, de
regelen
dc
van
Regeering,
voor een Hollandsche inmenging in den
gc'.'eel niet noodig zija en ervoor
in"
l-.ct
werkelijkoorlog, dat nog steeds bestaat,
dat het proletariaat rn boe langer
heid wordt. Wij willen vrede en deze kan zorren,
grooter
ellende garoaikt. Daarom wekt
boe
slechts door de inlernationalo revolutie van
aanwezigen
op. iederen arbehlor
do
spr.
het proletariaat tot s'and komen. Wij strijn,.i!atie te.ou het karevolutionaire
in
do
den dan ook niet alleen voor onze oogen- pitalisme te 1re-I rekken.
;
blikkcilijke en eigen belangen, maar inde
Daarna wordt het woord
eerste plaats voor eon algemeenen demodoor
|
mei. v. Zelm, die meedeelt,op dat de
cratischen vrede.
politie
rttwe
h'i bet Coacerl
1
Do heeren moet zelf weten of zij willen wijzo optreedt,
ernstig prowaartesei
z"r
i
bezig,
zijn
wij
ons
domobilieieeren, maar
i testeert. H-pr. spoort di
a«ÖBn aan,
me' de soldaten te verbroederen.
net prolestrijden
voor
do
idealen
vnn
„Verbroeder u aan de fronten", deza to
h
ritsten,
wijst
<!-e
reop
tariaat
en
leuze, die van Ru3land is uitgegaan, no^ in Busland, waar do arbeidere in verzet
men wij over! (Applaus) , Door dezo vergekomen tcScn het kapitalisme.
broodcring, door de instelling van. raden, ziin
van soldaten, nemen wij op de beste wijze
Rotterdam.
maatregelen togen de heerschende klasse in
Maandagmiddag belegde het PI. Rev.
het algemeen en tegen hel radicaal-socialistische gemeentobestuur van Amsterdam, te- Soc. Comité een openbare vergadering
gen een Teilegen on een Wibaut, die ge- in het Verkooplokaal, zooveel als een
trouw do bevelen uit Den Haag opvolgen mobilisatievergadering
voor de staking.
ais or door de soldaten tegen do arbeiders
door
duizenden
bezocht. BouwZij
werd
moet worden opgetreden.
Ravesteijn
man en Van
voerden het
VRIJHEID.
Hedenmiddag
wordt
opnieuw
woord.
Het spreekt vanzeif, dat wc van he
onderwerp in bot andero komen, a.d.is spr. vergaderd. Uitvoerigen berichten volgen.
Da Nederl. justitie straf:, op !t oogenblik
De staking afgekondigd.
althans, nog niet zoo erg als der beuion in.
md en Duitsch'lard. Toch nsDmt hoc Men seint ons hedenmorgen uit Rotaantal vervolgingen stcèd-t toe. Niot a leen terdam :
van dioustweigeraars, maar ook de rc.ouOe staksng is hedenmorgen door
tionairen tracht men aciiier sotto z
het
Revolutionair Soc, Comité af"
lei dit verband herinnerde spr. aaa dc pogingen om de stemmen to smoren van Len, kon'Jigd! Voorloopig voor £4 uur.
die niet de taal van de hearschers spreken..,
..Als men jullie jo leiders ontneemt, en do
Den Baag.
politie en soldaten op je injaagt", ald ;s
inde residentie.
Massastaking
spr. hovdt ie dan koel, maar han dol,
Sioe,
Comité
het
Eev.
handel zooals je klasse-instinct jo ze-gt eu Dc door
is i
ie klasse-gevoel dr.t je handelen m o e-t. meerde staking iv Dea Daag
Door een pak op h'.tu dorder tref jo hen veler verwachting gesi'
Enim driediizend arb
ikeH hot
het tiist, al verdienen ze het nei ca dai*.
ffroepen
werk, terwijl nog
wel.
zich
beweging
aansluiten.
brengen
o;3zo
niet
wii
Hiordoor
Maandag had ecu
vooruit. Wel bevorderen wij onze beweginß
doot oen geestdriftige verdoor langdurigen strijd en langduriger ni.t- rooraffcegaau
gadering,
waaraan ruim zesduizend perso*:o'idingsvermo
Wij zlleu tot do hoerscheado klasse zeer- nen deeluamo.i. Toon 's middags te. 4 uur
de
gen, zoo vervolcfc spr. : Eerst dachten veij do demonstratie werd ontbonden, was
eon
groote
kort te stakca, maai* als dat niet genoeg lange breede
op elkaar gepakte massa. Aan do
is, zullen wij zorgen, dat er do volgende zwarte
geestdrift
kwam bijna gen' einde, toen do
vaa
ovor
vloedgolf
f-takingen
week weer een
Visser, staande op dc Behouders va
het land L__ut." (Luid apfciftUs):
arbeiders, als s mbcol van eenheid eu vaa
WELVAART.
do volé militairen de hard deukte en opwekte don strijd voort to zetten, en
Ten slotte bespreekt spr. iet punt weivaart. Dio kunnen w's verkrijgen, als wij Dinsdag in veel grooter aantal op te komaar bedenkon, dat wii ons moatea wenden mon voor dc oo'c daa weer te houden deteeen het e-ansc'io kapitaal, dab wij eb monstratie.
maatschappij moeten ondermijnen, dat wij
(Uitvoerig verslag yo!
moaten
van
en
land
stad
resreerineen
'omverworpen. Dit is een strijd van klasse
Ook in Edam beweging.
tegen klasse, die langen tijd zal duren.
Zondagavond vormden vele vrouwen,
Dit tot besluit: Morgen aan den dag :
staking lEn als het eenigszins kan:. uit- ontevreden over de distributie, een
honger-optocht van meer dan vijfhonbreiding van do staking ! (Applaus).
optimistisch,
maar
zeker
niet
Spr. is niet
derd personen. Eerst ging men tot
pessimistisch, dit liteet niet in spr.'s aard. tweemalen toe naar de woning van den
Ecu tfïcemeone staking heeft spr. niet be- burgemeester, die echter weigerde de
oosd; mdti heeft slechts tot de arbeiders
willen zegden : Btaakt, voor zoover gij uw deputatie binnen te.laten,, die ze op de
belangen begrijpt.
stoep terugwees en naar den directeur
Spr. zegt niet: staakt net _oouang ; tot uw van Het Levensmiddelenbureau zond.
eischen ingewilligd zijn, want dat is van
veel omstandigheden afhankelijk, maar wekte
Groningen.
toch de stakers op, ook de volgende week
De staking geproclameerd.
als do S.D.A.P. gaat demonslyeeren, weer
Alhier is Maandag door het Rev. Soc.
te staken, om in do eerste plaats dezo beweging in de revolutionaaro richting te Comité de algeme
drijven en ook als protest tegen de de- Ciarhosrd.
De eischen zijn: vol looi
werkmagogische bedoelingen van dezo „demonloozen, onmiddellijk uitvoerverbod van alle
straties".
Spr. eindigde met do herhaling van do levensmiddelen, verlaging vau deu gaswaarschuwing: Houdt de hoofden koel, wt> prijs. Dezo zullen ln een adres aan do
ing en aan den
raad van
ko provocatie mon ook mogo bedenken.
Groningen kenbaar worden gemaakt.
(Daverend langdurig applaus. "l
"Alhier zal het
transportbedrijf
DE SLUITING.
hedenochtend stilliggen en dat op marktapathie dag. Do
Kitdz 4as oen telegtr
.aders,
i Haag
voor vnn de duizende
s', aangesloten bij het JRov. Soe.
ankelègroe-, Comité, zijn allen niet n»n der- arbeid geen deed do mededeelin
als jirotosc topea van diamantbe
den arri van I
I een
beid '
In Haarlem.
roet.
Maandagmiddag hield het Rev. Soc.
De marechaussees bui.en hebben roeds
.P__?__n{___ .gehouden,.on «'e russen van de. Comité een vereadering,_waaria opg«-
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-

■
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een klasse-organisatie werd

wekt werd Dinsdag het werk algemeen uit - geboren en shids-di_.ii oefende de
iedere opleving
neer te leggen. Na afloop werd een arbeidersklasse zich bij het
vafl
wandeling door de stad gemaakt, waar- van den klassenstrijd inpolitiek gebruik trefèn economisch èn
zeker
dit
vrouen
mannen
duizenden
aan eenige
fend middel. Dat in 1905 de nederlaag gewen deelnamen. Van de trappen van leden werd,, is hoofdzakelijk toe te
het stadhuis spraken de leiders nog ven aan de houding der soldaten; gero
eens de menigte toe, om ook nu weer cruteerd als die werden uit de toen

(Gesis.) Spreker zegt dit met
om hot bloed aan het koken to brongen.
Er is slechts één radicaal middel hiertegen: Voor eiken 'sabelhouw moeten duizenden arbeiders het werk neerleggen. (Applaus) ,
Een besluit ia verband met de gasprijsvorhooging moet, meende spreker, op deze
vergadcriug niet worden genomen.
ajbeidors.

De protestbeweging tegen de uithongering van het proletariaat.
Rede

TRIBUNE.

tot staking te manen.

De Duitsche stakingen.
Voorloopig het einde?
Maagdenburg. De staking, die drie
gen geduurd beeft, is geëindigd,

da-

politiek weinig geschoolde boerenevo
dio 70 pet. vau geheel Rusland uitni
Thans, nu de scheidingslijn tusschen erin*
en rijke boeren veel duidelijker getrokken
is en de maatschappelijke omstandigheden
minder verschillen opleveren met het fa,
i:on een gelijk optrekbrickspróti
ken ' tegen de bourgeoisie eerst mi
wonlvi;.

Stond bij den aanvang van dezeai oor. Jeiia. Er is een nieuwe stakingsbewe- iog
de klassenstrijd een wijle siil, heel
" der arbeiders zal
ging gaande;
spoedig
laaide dio heviger dan te vorec
het werk Oeerlegg
op door de absolute verwaarloozing vai
al datgeue wat niet direct in verband
De aanklacht tegen Dittmans.
stond met de oorlogvoering en de fronten
Berlijn. 3 Febr. De „Vorwart»' deelt De bourgeoisie, dio da ineenstorting vat
dat tegefi <leu onafhaiikelij
het Tsarenrijk ging voorzien, trachtte eers;
aardigd» Ditt- onder Nicolaas.' regeering invloed op dein
cialiatiechén E
te gang van zaken te krijgen; zag zich la.
mann een vervolging ifl ingesteld
buitengewone
ter voor do noodzakelijkheid geplaatst zeil
behandelen door een
lan(l- de teugels van het bewind in handou te
lot
poging
krüg&raad
wegeaß
-Men nemen. Geholpen door het Engelsche ka-verraad, vmze
dat belang had bij de voortzet, van h
iod betreffende pitalisme,
ing von den oorlog aan het oostelijk Jront
jrfeiclhg.
deelneming aan dè
en het proletariaat, dat, wilde het niet vaa
honger omkomen, moest aandringen op beHot inh
men van DiUinan is ter inwendig bestuur, was het niet moei■
geschied ,-op heeterdaad", zoodat de lijk voor de Imperial. burgerklasse vaa
de toestemming ran deu Rijkedag om tot Rusland de Maart-r evolutie van 1917 te bede vervolging over to gaan, niet nood- werkstelligen. Nadi.en begon het Russische
volk echter hoe langer zoo meer in te zien,
zakelijk is.
hoo hot slechts meegeholpen had in het
voorjaar
aan nieuwe heorschers het.bewind
toepassing
:
Tevéca zijn hierop vau
over te dragen; hoe de revolutie,, door det
arbeiders voltrokken, geen nieuwe rechten
39 v,-..i het Web. van.Straft*. : gaf.
Door de vorming der raden van arbeiders
en. soldaten vormde het proletaritijdens
Duitscher,
opzettelijk
die
Eea
aat ' toen een nevenregcering, dio vooral
megend4og een vijandelijke
*
ud o]> do boerenbevolking, in Nol bevoordeelt of <le krijgsmacht van vember de tijd rijp achtto tot de machts*
liet Duitsche rijk of van zint bond- grijp'ns over te gaim.
genooten nadeel toebrengt, zal wegens Lenin en Trotzky traden a's Volkscom,
landverraad tot gevangenis- of vesting*. missarissen op. Hun programma ging
d tot tien jaar veroordeeld worden. tegen de heerschende opvattingen in. Een
en onder verzachten- van de eerste en (neost verstrekkende maat«
Het laa
regelen was de socialisatie van den grond;
d 8 oms ta ndigh e cte n.
en arbeidsmiddelen. Hier bracht mendJrecJ
de marxistische theorio in praciijk, doo<
van
Btratr.
:
rt. 110 vau het Wetb.
allen grond onder de boeren te verdeelea.
vond scheiding van kerk en staat
Vïïb in het openbaar voor een Daarnaast
plaats; de geestelijkheid werd voortaan
men
of door verbreiding zorg van paitioulieron. Openbaar kfcetelooq
ot aanplakking van geschriften, die onderwijs werd naast leekenrechtspraak al<
te-t opgïihoorzaamheid aan, de wet of gemeen ingevoerd. Kortcum, de meest ver*
aan bepalingen der overheid aa-n- strekkende eischen vroegen hun pre-'
-spoort, zal niet een' boete tot f-O toepassing.
onze Russ. vrienden dooj
Mark of gevangenis voor den tijd van Begrijpelijk dat
maatregelen
hun
radicale
alle bur ■
sj
gestraft
jaar
Uvce
worden.
elementen te hoop joegen eu deze gcai
onbeproefd lieten en zullen la
Den stakingsleiders Eisncr, Utotefl&t- gelegenheid
do huidige regeering van het prol»
ner, en mevrouw Lerch, dio in hechte- ten,
taxiaat te doen struikelen. Daarom u
nis zijn genomen, wordtvnndverraadtea Benin en Trotzky met geweld hun
'
gelegd r-n zij zullen du3' niet vrij handhaven, ook al gaat dit ten ko
;
gelaten worden. Over do andere zeven slachtoffers, ln vergelijking met do piilü
ia ïjog niets besloten.
oenen van den wereldoorlog is dit van gerïnge beteekenis. Wanneer we nu c.
Acrobatiek van de „Vorwärts”.
iv de burgcrbladon lozen hoe oorlogszuch
<i_
bet nieuwe bewind wel is, door don
De ,;Vorwarts", die na belofte om
te verklaren aan Roemenië of dfl
oorlog
voortaan zoet te zullen zijn weer mag Oekraïne,
d-an beeft dit niets andoa's in,
verschijnen, verklaert:
dan dat het Russ. proletariaat den
Wij staan aan de zijde van de arbei- verklaart aan de bourgeoisie dezer I
ders en in moeilijke tijden staan wij dier door een tcgenouiwcntcling ■do Rus»
revolutie wil laten kelderen.
eerst recht aan hunne zijde.
Do vrede, die het revolutionaire.
Of wij deze beweging gewenscht wii, is een proletarische vrede. Rusland
Dairon
achten en of wij haar als wenschelijk verklaart het den oorlog aan. do bourgooi
alie landen. Do onderhandelinge*
beschouwen op het huidige tijdstip, doet sio iv
Trotzky
vaa
le Brest Litosvsk zijn nen
niet ter zake. Een feit is het, dat zij is
adders op gebaseerd, dan do rev»
voortgekomen uit oorzaken, welke wij jutlonaire, propaganda, die van daaruit ovei
tevergeefs gepoogd hebben uit den weg do geheele wereld haar werk doet.
he onderhandelaars ergeren zich aal
te ruimen, en dat zij niet door toedoen
de
brutale
toon der Russen en honerw
der sociaal-democratische partij ont- vraagt de bourgeoisiepers,
wat of Tr. tocJ
staan is.
wel achter zich heeft! Het antwoord wordi
Toen het zoover gekomen was, heeft intusschen al door de Duitsche ajrbeider<
de soc.-dem. partij volgens den ouden gegeven en spreekster acht de tijd niej
verder, dat ook ia Frankrijk en Italiöd(
stelregel gehandeld, dat men zulk een beweging
der minderhoid bii het volk weer
beweging niet aan zichzelf mag over- klank gaat vinden.
laten. Zij heeft zich erin gemengd met Ook in de neutrale landen als Zwelen
de bedoeling haar in geregelde banen wordt men in' de beweging gesleept. IïceK
niet de hulp. alreeds ingeroepen
te voeren en zoo spoedig mogelijk tot Finland vasteland-stalen
van
de
ora het te beschereen resultaat te brengen, dat van nut men tegen de Russ. revol.
roovers 1
zou zijn voor de algemeene volkszaak. Do wereldoorlog, ook begonnen met d<
De sociaal-democratische partij kan vijandelijkheden van enkele staten on late*
dus niet getroffen worden door het uitgegroeid over de geheele wereld, geel)
vooralsnog een revolutie in Rusland aJleoal
verwijt, dat zij zich in dezen moeielij ken Wie
weet, hoo spoedig deze naar ander<
tijd van "de arbeiders zou hebben af- landga overslaat; want overal ligt de brandgescheiden.
atol opgehoopt.
Ook hier in Nederland heelt de aibeidoraklasso haar internatioualo taak te volbrengon. Straks als do invoering van den burgerlijken dienstplicht u in zijn gTscp zal
omklemmen,
geeft dan gehoor aan de stem
De burgeroorlog in Finland.
van hot Rev. Soc. Comité.
Do burgeroorlog in Finland neemt nog
Spreekster wil niet eindigen alvorens do
steeds een heviger karakter aan eu rerstrijdendo arbeiders op het hart gebonden
woedo gevechten hebben op verscltflleode le hebben, zich ean te gevoelen met het
pualen plaats gehad. De toestand i 3 zoo overige proletariaat, moge dat nog ongeormd, dat eenige Zweedsche schepen ganiseerd, dan wel op vorkeordo wijze vernaar Finland vertroikken ziju om do al- eenigd zijn. Laat da vlam van verzet ook
daar gevestigde Zv
.oren ©n Denen overslaan naar de scharen der S.D.A.P.
ijvor
le brengen. Van en N.V.V., die onder dezetfdo ellende lijden
zijde i 3 verklaard, dat Zweden* als zij, dio tot strijd boreid zijn.
op hei oogenblik niet let interventie in
Een krachtig applaus, wat tijdens de recU
Finland kan overg
zelve telkens onderdrukt werd, döftr da
aandacht waarmede men mevr. Holst wilda
volgen, beloondo spreekster voor haar dvi«
Overeenkomst tusschen reeders en delijke uiteenzetting.
regeering.
Het Corr.-Tlureau meldt: De onderhandelingen tusschen de Nodc-rlapidsche reeders
en de regeering over dö voorwaarden,
waaronder dd thans ia Ainerika-ansoho haBinnenlandsche Havens.
ven-; Liggende graanschepen van de vordering door do regeering zullen worden IJMUIDEN. Vertr. 4 Febr.: Wouter, Borg
man, Stavanger
on'iievcn,. hebben tot een bevredigend resultaat geleid, zoodat deze schepen inge- DELFZIJL. Vorlr. 2 Febr.: Tangola, s^
Stockholm; 3 Febr.: Nize, e., Bremen.
volge do met de Vereenigde Statten gelroften voorloopige schikking alle kunnen gaan, NIEUWE. WATERWEG. Aangek. 4 Febr.)
var-en.
. Sygna, s., Portland M., Sindro, Zee
land en Koningin RegenteSj hospitaals.;
Boston, L.
DEN HAAG.
Vort. 5 Febr..- Holland, s, Gothenburg
De Russische Revolutie en de Vrede.
(0.) Na ce-n kort woord van hulde aaa
do Duitsche minderheid, die den moed toonA D V RT EM Tl EHI.
de om een. groote staking in het hart van
Imperialisme te organiseeren,
t
begon GRAND THEATRE, Amstelsftr,
mevr. Holsl (net te wijzen op de revoluM. V. „TOONEELVEREENIGISiG",
tionaire traditio van het Kuss proleieiiiant sedert 1905. Zonder den organisatieen
vorm, zooals dio in Westelijk Europa geWoensdag, Donderdag, Vr _Tfag f
kond werd, wierp men zich vóór lei jaaanvang HALF ACHT:
strijd
tegen
ren in den
hel Taarisme en
leerdo in die periode, door de beweging
jßiffl. hst jrapea wm de »afis_-s_*ki»s
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