
L. s.

Toen de redaktie van de ,,Nieuwe Tijd" voor drie jaren de taak van

het tijdschrift schetste, wezen qtj eI op, ho. door de wereldoorlog een

aieuwe periode van snelle .ontwikkeling van het socialisme werd voor'

bereid, hoe daarvoor, na de ineenstorting van de Tweede Internatiohale

,€en nieurrve geestelijke orientatie noodig \À/as, en hoe een tijdschrift, dat

zich plaatst op den grondslag van het revolutionair Marxisme, noodig

ïras, om de nieuw opkomende beweging te begrijpen en haar door
'theoretische verheldering der geesten te steunen. Wat'toen gold, geldt
-thans in nog sterker mate, want vÿat toen Inog slechts verwachti'lg van

de toekomst was, is thans reeds voor een deel werkelijkheid geworden.

Een tijdperk van revolutie is aangebrokert, zoo geweldig als geen

ander in de., geschiedenis. Met verbijsterende snelheid stormt het wereld-

gebeuren yoorwaarts. IIet Engelsch-Amerikaansihe grootkapitaal is tot
-almacl,tige beheerscher der aarde geworden. Het Duitsche rijk is ineen'

rgestort; geheel Midden= en oost-Europa is tot een chaos van nieuw

"opgroeiende staten geworden. En uit de volkenstrijd groeit in alle naties

de ,klassestrijd van de oÈderdrukte massa's tegen het kapitaal op' meer

"of minder bewust socialistisch, en'wordt tot één lnternationale wpreld-

klassestrijrl. Reeds is het socialisme, het begin van een kommun?stische

,rnaatschapprj, werkelijkheid in één groot land, in Rusland - door de

J<apitalisten van alle landen rnet felleren haat aaagezien, dan z$ in den.

wereldoorlog tegen elkaar voelden; en reeds trekken de overwinraars

in den oorlog op, om het te verplettêren. Maar tegelijk groeit het

.socialisme in tt4iaàen-guropa omhoog. De groote strijd tusschen kapitaal
.en arbeid, de strijd voor een kommunistische maatsch"ppü, sinds zeventig

.jaren voorzien en voorbereid, barst nu inzîja volle felheid en.grootheid

uir; - er mogen na zoovele wisselingen, tijàelijke inzinkingen en neder-

lagen kOmen: hij zal niet eindigen voor het kapitalisme overll/onnen

is. Daarom overtreft de tljd, die nu voor ons ligt, in belangrijkheid

vogr de menschheid alle ,vroegere, tijdperlen en revoluties'
Reusachtige pçoblemen en moeilljkheden liggen v66r ons, vooi de

enenschheid, nu in heftigen strijd der klassen de nieuwè maatschappij

moet opgebouwd wordên. Mqer dan ooit is hiet het licht noodig, dat

alleên de 'klare wetenschap van het Marxisme kan' gevenr Voor de
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strijdeade arbeidérs i9 in de eerste plaats kennis van de strijdmethàden
noodig; geen tradities en programma's uit vroegere tijden kunnen hier

: helpen, nu het strijdfront telkens nieuw en anders wordt. Met het eerste
veroveren van de macht komen daarbij de nieuwe vraagstukken van
opbouw, van sociale omvorming, van orgdhisatie van produktie en ver-
keer. Deze betreffen niet slechts. het, proletariaat, dat de drager is van
den, strijd, maar ook de intellektueeien, de geestelijke arbeiders, die in
het organisatieproces een belangrijke rol zulien .p.i.o. En zij betreffen'
allen; 'het socialisme is nu niet meer als voorheen een abstrakt onder-

. werp van studie en belangstelling voor eokelen. Het is het onmiddel-
lijkste levensvraagstuk voJr de àassa's, voor iedereen geworden.

Onder deze omstandigheden wordt ook de taak van ons tijdschrift,
het eenige in ons land,-dat op den bodem van het nieuwe sàeiallsnîe
staat, belângrijker dan ooit. Wij willen de arbeiders en socialisten, die

. vooraan in den strüd staan, helpen om grondiger dan door de dagblad-
pers mogel{ik is, in het wezen van de wereldrevolutie binnen te dringen.
lMij wilign 

- 
de velen, die door het wereldgebeuren wakker gesctud,

" - hun weg zoeken, helpen om zich te orienteeren. Wij willen door de ,

behandeling van de ekonomisch-politieke en van de geestelijk.maat-
schappélijke vraagstukkea de juistheid en de vruchtbaarheid van onze

. beginselen aantoonen. Wij willen de nieuwe "krachten verzamelen, die
zich aaugetrokken voelen door het groote licht, dat nu ovèr de wereld
opgaat. Ons beginset blijft, wat het in de afgeloopen jaren was; op
politiek-maatschappelijk terrein wil ,,De Nieuwi Ti3à" het orgaan zijn
vau het revolutionaire socialisme, hei komrnunisme; tp geestelil. t.r.u-i*
het orgaan van de Marxistische wereldbeschouwing. Maar tegelijk stellen
w{ voor alle. richtingen, die, verschillend van uitganspunt, thans pral«-
tisch samenwerken in de revolutionair-socialistische beweging,i onze
blailzijden opetr om door onderlinge gedachtenwisseliug te komei tot
theoretische verheldering. Tot hen allen wenden wij.ons, om ôf als
rnedewerker ôf als lezer oùs tijdschrift te steunen.

Met het oog op de nieuwe omstandigheden hebben wij gemeend,
de uiterlijke vorm van ,,De Nieuwe Tijd" te moeten wijzigàn. Om de
snelle ontwikkeling der gebeurtenissen bij te houden en steeds aktueel
te blijven, zal het tüascÈrirt voortaan trveemaal per maand verschijnen.
De omvang der afleveringen wordt voorloopig op twee vel gesteld.

zeer tot ons leedwezen zien wij ons genoodzaakt de abànnements-
prijzen eenigzins te verhoogen. Deze zijn met ingang van den nieuwen
jaargang vastgesteld op f r.B7t12 en f r z5 per kwartaal, resp. -f Z.So
eî -f 5 per jaar, wat een verhooging van 3711s ceü per kwartaal
beteekent voor de gervone abonnementen en van; z5 cént voor den j

arbeidersprijs.
Reêds aan het einde ttai tgtT drong de noodzakelijkh€id van eeû
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verhooging zich aan ons op, en niet dan met de grootste'moeitê gn
opoffe-ring gelukte het de redactie en uitgevers de exploitatie in r9l8
voort te zetten zonder tot verhooging der abonnemeritstarieven over
te gaan. AllE andere bladen en tijdschriften moesten wèl tot dit middel
hun toeylucht nemen.

Als men in aanmerking' neemt dat, behalve de sterk verhoogde.
drukkosten - als gevolg van de stijging der loonen in de typogra',
fische vakken - en dé nog altijd oploopendê papierprijzen, ook de.

buitensporige, door de regeering voorgestelde, verhooging dêr port-
kosten ten onzen laste komt, zal rfien moeten toegeven, dat de nieuwe
tarieven uiterst matig zijn.

lVij zijn dan ook bij de vaststelling der verhoogingen uitgegaan vàn
de verwachting dat wij, behalve op voortduring van den toegezegden
steun, op eeae belangrijke toename van het aantal abonnê's mogen,
rekenen. Met verwijzing naar den oproep der redactie wekken wij
onze lezers en lezeressen op krachtig voôf ons tijdschrift te l,ve;keà;

opdat wij zoo spoedig mogelijk tot uitbreiding van ilen omvang van
het blad kunnen overgâan.

De volgende bijdragen o. a. zijn ons voor den nieuwen jaargang in
uitzicht gesteld:

HnreBN Axxrnsltrr. De taak der revolutionaire'vrouwen.
Dr. H. P. Bpnlacr. pe bouwkunst in het overgangstijdperk haar heü

socialisme.
E.'Bouwnatx. De Vooruitziehten van het Transport-Proletariaat. ---

*. i:ï*i::i': ;îü:,:::::"rff 'î; u" s owj et. K o nsri t u ti e.

B. Corror'. Parlementair Overzicht.
Prof. R. N. RôreNo Horst. Over de werking van Concurrentie in

de Kunst.
H. Roraxo Horsr. De Daden der Bolsjewiki. - Proletariaat en Geweld.

J. \ry. Knuvr. De taak der Revolutionairen in het Parlement.
Tn. Knuyt-ffocrnzrrt, De militariseering der vrouw.
Dr. S. DaNriir. or LaNcB. De tegenwooraig" §tand van het Evolutie'

vraagstuk. - Bespreking van Prof. G. F. Nicolaï's ,,Der Krieg
als Biologische Erscheinun "'"

I.Laxsrxx Jn. De ;;;i;;; ;;i het L. R.
Arbeidersraden en Vakorganisatie. - 

ps
B. DE Lrêr. Godsdienst en Socialisme. -schappelijk vraagstuk.

S. C. en het N. A. S.

Arbeidswetten van Talma.
De 'Student en het maat-

B. LurBnAAN. N. A. S. en IlT. V. V. bezien
den strijd tegen het Iinperialisme. -Islam in Nederlandsch Indië.

van het standpunt van
De Communisten en de
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a.

naire ldolen. - De rekensom üan Dresselhuys.
Prof. G. MeNNouny., De Macht van het Geld.
Dr, A. PaNN.eroBx. Het Historisch Materialisme. -Boekbeoordeeliagl .

T enin, Staat und Revolutiori.
D. C. varv oBn Ponr. Ekonomische'Demokratie.

J. F. Staer. Proletarische Bouwaesthetiek.

i. Snr""u, B.espreking van Economische Werken.
D. J, Stnum. Het Kommunisme en het Opkomende Geslacht.
L. or Vrssnn. De gevaren van vakbewêgings.opportunisme. --- De

Achturendag en de Vakorganisatie. - Soldatenraden.
Mr. Crana Wrcnueu. Oorlog en Criminaliteit.
\M. Woroa. Een Russisch Revolutionnair der Jaren -1'çiltig/(slot).'-

De Toekomst van het Wereldproletariaat in eeg ,,hervqrmd"
Kapitalisme. - Boekbeoordeelingen.

.M. C. vew lVr;ue, Revolutie en Landbouw in Rusland. - Kerk en
Staat.

D. WrlNxoop. Parlementair overzicht.
Ook werden ons bijdragen toegezegd door Mevrouw G. BunrKs, ENKA

en H. \il. Knop.

Deze toezeggingen geven, ons, naar w! meenen, het recht, een

krachtig beroep te doen op onze oude lezers om zooveel mogelijk
nieuive belangstellenden uit verschillênde kringen te winnen. Wij van
otze zijde zullen,'met hulp van onze medewerkers, ons best doen, om
de inhoud van ,,De Nieuwe Tijd" zoo rijk en veelzijciig te maken, dat
hij zoo goed mogelijk aan zijn doel beantwoordt. 

i

Dr. ANroN PeNNrxorx.
Dr. W. vex Ravrsrerlx.
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