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De troonrede.
Veel beloven en, weinig geven,

doet de gekken in vreugde leven.
Een waschlijst van buitensporige lengte, genoeg

■onderwerpen en ontwerpen om er de 3 wetgevende
periodes mee te vullen, die we, volgens Kuyper, ten
minste onder clericaal bewind zullen doorbrengen,
daarmee kondigt het ministerie-Heemskerk het be-
gin aan van een nieuwe regeeringsperiode, die het
tegemoet gaat, gesteund door de overgroote meerder-
heid der Nederlandsche kiezers en een onwrikbare
meerderheid van rechtsche leden in de beide Kamers.

Uit de soep, die het Nederlandsche volk hier
wordt voorgezet, vallen nochtans eenige positieve
brokken op te visschen.

Deze zijn bv. de aangekondigde herziening der
tarieven, m.a.w. een nieuwe belasting van verbruiks-
artikelen, in navolging van de illustere voorbeelden,
die de groote Europeesche mogendheden geven;
verder een verbetering van de verdedigingsmiddelen,
m.a.w. een verhooging van militaire lasten; eindelijk,
voor de kiezers, nieuwe subsidies aan het bizonder,
d.w.z., aan het clericaal onderwijs en ~de voorziening
in de nooden der misdeelden", die neerkomt op een
dwangverzekering waardoor de arbeidersklasse nieuwe
lasten op de schouders gelegd worden. In hoeverre
er van die verzekeringswetten zelfs in de eerstkomende
8 jaar ook maar iets terecht zal komen, staat
trouwens nog af te wachten. De rest echter is
positief en beteekent een positieve verslechtering
van de positie der arbeidersklasse.

En het kiesrecht? Het kiesrechtvraagstuk, dat vóór
de verkiezingen zoo „brandend" en „actueel" was
volgens de liberale politiekers, het kiesrecht, waarmee
wij volgens de revisionisten zoo mooi op weg waren?

Niets. Zwijgen als van het graf. Het ministerie
Heemskerk, steunend op zijn krachtige en door het
optreden der S. D. A. P. niet verzwakte maar ver-
sterkte meerderheid van kiezers, onder wie het kies-
rechtvraagstuk noch brandend noch actueel is. heeft
het zelfs niet de moeite geacht, het woord in het
langademige staatsstuk te noemen.

O ja: er zal een commissie worden benoemd, net
als door wijlen De Meester, om te onderzoeken, of de
grondwet ook wijziging kan ondergaan. M.a.w.: de
verwijzing van heel den rommel, ook van het kies-
recht, naar een commissie, tot Sint Jutternis.

Koeler hoon kon er over de blijde verwachtingen der
S. D. A. P.-sche politiekers wel niet worden uitgestort.

Het kiesrechtvraagstuk is niet actueel, omdat de
,arbeidersbeweging er tot nog toe geen kracht achter
heeft weten te zetten.

En de jongste „daden" der S. D.A. P. op dit ge-

bied geven helaas weinig hoop, dat zelfs deze hoon
den revisionisten betere "inzichten zal bijbrengen.

Vrienden, aan ons, aan de S. D. P. de taak, om
uit te spreken, wat is, ook in dezen, en dan om
alles, wat wij kunnen, te doen om te zorgen, dat
er verandering komt.

Geen beter middel daartoe, dan versterking van
onze partij, van haren invloed, en van onze innerlijke
kracht en ons inzicht.

Zoolang er geen massa-beweging voor het A. K.
komt, zoolang komt er ook geen wijziging in de
politiek der heerschers, maar die beweging is niet
mogelijk zonder een kern van socialisten. Aan ons
de'taak qm socialisten te wekken en te kweeken.

V. R.

Het Algemeen Kiesrecht en de
Algemeene Werkstaking.

In den laatsten tijd is enkele malen de alge-
meene of massastaking als een middel genoemd om
ouk hier in l\eucnaiiii hel mgcincen kiesrecht, ai te
dwingen.

Om goed in te zien wat zij op dit óogenblik be-
teekent en wanneer zij iets zou kunnen beteekenen,
moeten wij de politieke verhoudingen in Nederland
ons te binnen brengen.

De kerkelijke partijen hebben een korten tijd. vóór
de verkiezingen, met een meer uitgebreid kiesrecht
gesold, maar het nu weer, nu zij hun doel bereikt
hebben, losgelaten.

De liberalen hadden eenige sociale hervormingen
en algemeen kiesrecht op hun verkiezingsprogram.
Zij speelden hiermee een dubbel listig spel. Zij
wisten dat er geen sociale hervormingen van betee-
kenis in Nederland meer kunnen komen, noch ver-
korting van arbeidsdag, noch een behoorlijk pensioen,
noch iets anders, zoolang niet het algemeen kiesrecht
een andere Kamer schept. Zij zijn zelf tegenstanders
van die sociale hervormingen, omdat zij alleen met
verhoogde belastingen of met vermindering van mili-
tarisme te verkrijgen zijn. Zij zijn zeer tevreden
met den tegenwoordigen stilstand van sociale wet-
geving; hun eenige bezwaar is, dat zij niet de meerder-
heid hebben, dat zij het niet zijn onder wier leiding
die wetgeving stilstaat. Zij zijn zelf uit dit beperkte
kiesrecht voortgekomen, en zij weten, dat, werd het
uitgebreid, zij zouden moeten verdwijnen. Daarom
hebben zij allerlei nieuwe listen bedacht om een uit-
breiding op te schorten of krachteloos te maken.
O. a. allerlei vormen van vrouwenkiesrecht. Het aantal
-voorstanders van wezenlijk Algemeen Kiesrecht onder
hen is miniem, misschien zelfs nul.

Nu was bij de. laatste verkiezingen dit hun list:
Alleen met de leuze algemeen kiesrecht komen kon-
den zij niet, want ieder zou dan gevraagd hebben,
hebben moeten vragen : wat bedoelt gij met dit woord ?

En dat wilden zij juist liever niet precies zeggen,
omdat zij van plan waren de zaak voor de arbeiders
te bederven. Daarom schreven zij er bij: wettelijke
arbeidsdag en pensioen. Deze kunnen evenwel, willen zij
voor de arbeiders van beteekenis zijn, zonder wezen-
lijk algemeen kiesrecht niet komen. En wezenlijk
algemeen kiesrecht willen de liberalen niet. Zoo
logen zij dus naar twee kanten. „Algemeen kiesrecht"
wat zij niet meenen. En „sociale hervormingen" die
zonder algemeen kiesrecht niet meer kunnen ontstaan.

De liberalen dachten, dat zij met dien dubbelen

leugen de arbeiders toch wel weer vangen zouden.
Zij meenden dat terecht.

De S. D. A. P. ging op deze listen in.
Zeker doorzagen Troelstra, Vliegen, Schaper en

vele andere leiders wel volkomen het huichelend spel.
Zij zijn in de politiek doorkneed en kennen al de
omwegen van nabij. Zij weten evengoed als wij,
dat de liberalen met hun algemeen kiesrecht niet
bedoelen een uitbreiding van de macht der arbeiders,
als het kan zelfs een beperking. Zij weten ook even
goed als wij, dat de 10-urendag en een pensioen
dat zoo genoemd mag worden, alleen maar komt als
de politieke macht der arbeiders flink wordt uitge-
breid. Wij hebben hun eigen woorden, dat verschil
tusschen liberaal en kerkelijk in militarisme niet be-
staat, in belastingpolitiek zeer klein is.

Wat was hun reden dan om toch te gaan met de
vrijzinnige partijen?

Bij hen is het angst voor de zetels hunner partij.
Zij stellen die hooger dan de winst door principiëele
en ware agitatie en propaganda onder het proletariaat.
De schijn van macht, de uiterlijke schijn, die zich
in het aantal kamerzetels uit, heeft hen sinds jaren
al begoocheld en zij zijn bang dien schijn te verliezen
voor de betere werkelijkheid.

Een groot, een zeer groot deel der arbeiders zelf
stemde evenwel met de liberalen, of op hen bij de
herstemmingen, uit gebrek aan politiek inzicht.

Het gevolg van de houding der S. D. A. P. was,
dat bij de verkiezingen, zooals wij zelf op menige
vergadering opmerkten, de sociaaldemokraten der S. D.
A. P. de waarheid over de liberalen en hun algemeen
kiesrecht, die wij hier boven gaven, niet tegen de
arbeiders durfden zeggen, en liever over dit allerbe-
langrijkste punt maar zwegen. Men was immers
van plan ten slotte toch op den liberaal te gaan.
Een ontmaskering zou hem hebben getoond als even
slecht, nu, als de klerikaal. En dat wilde men niet,
want men had zijn hulp bij de herstemmingen zelf
noodig. Dns ontmaskerde men hem op de wijze
waarop wij het boven deden, maar niet.

En men ging nog verder! Men nam zelf, die partij
van arbeiders nam zelf, naast het algemeen kies ■recht ook den verkorten arbeidsdag en het pensioen
als verkiezingsleus, hoewel men wist dat de twee
laatste voorloopig waardeloos zijn, zoo lang het eerste
niet is veroverd, en gaf daarmee aan den liberaal
het recht om te zeggen: ja ik ben het wel niet
precies met uw kiesrecht eens, maar ik ben toch
voor uw twee andere leuzen, gij kunt mij dus rustig
steunen.

De liberalen en de officiëele leiding der S. D. A. P.
verstonden elkaar! Zij wisten beiden, dat, als op
deze wijze de verkiezingen door de beide partijen
werden geregeld, men elkaar steunen moest, en dat
men elkaar aan de zetels, die te houden of te winnen
waren, helpen zou.

En zoo geschiedde het ook, men kreeg zijn zetels
grootendeels met elkanders hulp d ).

i) De lezer zal wel zoo goed zijn dit én de artikelen in 't
algemeen in de Tribune hierover, altijd met dien verstande te
lezen, dat wij niet afkeuren het samengaan met liberalen of eenige
andere burgerlijke partij, altijd. Wij bedoelen slechts met onzen
strijd op dit punt, dat wij nu, nu de sociale en politieke verhou-
dingen in ons land zóó ver zijn gevorderd, dat wij op een dood
punt of «in het moeras» gekomen zijn, het om het algemeen kies-
recht te veroveren en daarmee «uit het moeras» te komen, nood-
zakelijk vinden, dat de arbeiders niet met de liberalen samen-
gaan.



En uit die partij wordt nu het woord «algemeene
werkstaking om tot algemeen kiesrecht te komen»
gehoord!

Zooeven heeft men nog op den liberaal gestemd,
en de arbeiders daarmede in den waan gebracht of
gelaten, dat de vrijzinnige beter is in sociale politiek,
en in het kiesrecht dat deze moet geven, dan de
kerkelijke.

En nu spreekt men van het uiterste geweld om
de bourgeoisie te dwingen.

Er is een tegenspraak tusschen die beide acties.
De eene sluit de andere uit.

Zoolang gij het proletariaat gelooven laat, dat er
een zoo groote fractie der bourgeoisie is op wie gij om
haar verkiezingsprogram van algemeen kiesrecht en
sociale hervorming moet stemmen, die gij de meer-
derheid moet trachten te bezorgen, zult gij het pro-
letariaat nooit overtuigen, dat het tot zijn laatste
middel van geweld, de algemeene politieke staking
zijn toevlucht moet nemen. Dat kan te veel ellende
kosten dan dat men niet eerst den vreedzamen weg,
als die er is, zou moeten gaan.

Raadt gij daarentegen de algemeene werkstaking
aan, dan kan men u vragen: waarom hebt gij dan
de liberalen op dit program gesteund? Want als gij
dit geweldmiddel noodig acht, dan hadt gij toch
zeker op hen geen vertrouwen meer.

De waarheid is deze:
Het is werkelijk met de Nederlandsche politieke

verhoudingen zoover gekomen, dat een algemeene
staking om het kiesrecht af te dwingen volledig
gerechtvaardigd, ja noodig is.

Maar om de arbeiders daartoe op te wekken en
hun de kracht daartoe te geven, is het eerst noodig
dat zij over de burgerlijke partijen de waarheid
weten en zich aan geen 'enkele illusie — en ook over
de arbeiderspartijen zelve aan geen enkel optimisme
— overgeven.

Willen de Hollandsche arbeiders inzien dat de
algemeene staking voor hen noodig is, willen zij de
kracht er voor vinden, dan moeten zij eerst inzien
dat zij nu geen ander middel meer hebben, dat de
liberalen hen nu voorliegen en dat zij dezen dus niet
moeten steunen.

Men moet dus beginnen met de gewone politiek.
Men moet beginnen met die zoo te wijzigen, dat de
arbeider voelt dat hij waarachtig nu alleen staat en
dat niemand dan hij zelf hem helpen kan. Geen
illusies over de vrijzinnigen meer, daarmee maakt
men de arbeiders zwak. Maar op de waarheid ge-
gronde politiek eerst, en dan, als wij sterk genoeg
zijn, de staking als laatste middel.

Volgt men den weg der Revisionisten, die naar
den eenen kant bij de verkiezingen de liberalen
lijmen en op hen vertrouwen, en naar den anderen
kant de arbeiders met revolutionaire frasen opwinden,
dan krijgt men een dubbelslachtige, als de nood aan
den man komt wijfelende actie. De arbeider zal
dan blijven kijken naar de vrijzinnigen, niet alleen
op zichzelf vertrouwen. Hij zal te vroeg en slecht
beginnen. Hij zal teleurgesteld worden.

Volgt men den weg der Marxisten, dat wil zeggen
van onze partij, die niet nu al met de propaganda
der algemeene staking begint, maar al haar krachten
concentreert op dat wat eerst gedaan moet worden :
de juiste algemeene politieke actie tegenover alle
burgerlijke partijen, dan heeft men groote kans dat
geen onrijpe revolutionaire daad gebeurt, maar dat
het proletariaat, eerst politiek goed geschoold, zeker
dat het alleen op zich-zelf rekenen moet, te juister
tijd eerst tot de beslissende actie overgaat.

De weg der S. D. A. P. die tegelijk met de libe-
ralen samenwerkt, tegelijk het revolutionaire geweld
aanprijst voor hetzelfde onmiddelijke doel, het is
de echte revisionistische weg van het onwetende,
theorielooze opportumisme. ') De weg der S. D. P.
mag ook hier zich de marxistische noemen, omdat
hij door begrijpen en weten gevonden is.

H. G.

i) Troelstra volgt in dezen weer dezelfde politiek, die in
1903 berucht geworden is.

Een mislukte dooddruk-poging.

De S. D. A. P. heeft dezer dagen aan de arbeiders
in een der groote steden van ons land weer eens
met de daad haar groote liefde voor den kiesrecht-
strijd getoond. Waar Het Volk voor een berichtje
over deze kwestie blijkbaar nog geen plaats heeft
kunnen vinden, kan het wellicht nuttig zijn de zaak
aan de lezers van de Tribune bekend te maken, op-

dat ook de arbeiders buiten Den Haag kunnen ge-
nieten van de stichtelijkheden van die partij.

Toen de landelijke kiesrechtbetooging was afgesteld,
nam het Bestuur van den Haagschen Bestuurdersbond
(dat in meerderheid uit S. D. A. P.'ers bestaat) het
initiatief tot het houden van een plaatselijke meeting
op Zondag 19 September, gelijk dit ook in ver-
scheidene andere plaatsen is geschied. De meeting
zou worden gehouden namens den Bestuurdersbond
en de S. D. A. P., ingevolge toezegging van den
Voorzitter van den H. B. 8., die tevens voorzitter is
van de afdeeling der S. D. A. P. en die verklaarde
daartoe gemachtigd te zijn door zijn afdeelingsbe-
stuur. Als sprekers werden uitgenoodigd F. M. Wibaut
en Mr. M. Mendels; toen deze laatste bedankte,
werd besloten dat naast Wibaut de secretaris van
den H. B. B. L. de Visser zou optreden.

Dit laatste schijnt voor de kliek, die in Den Haag
de leiding voert in de S. D. A .P., een voldoende ge-
wichtige reden te zijn geweest om te trachten, de
geheele kiesrechtmeeting in elkaar te trappen.

In hoever de voorzitter van H. B. B. en S. D. A. P.
buiten zijn boekje ging toen hij verklaarde als man-
dataris van zijn partij-afdeeling te kunnen optreden
bij de regeling der meeting is een formeele kwestie,
die de heercn maar zelf moeten uitvechten. Maar
algemeene bekendheid willen wij geven aan het
volgende schandelijke pamflet, dat den avond vóór
de meeting werd verspreid:

„Kennisgeving”.
«Het Bestuur der S. D. A. P. afd. Den Haag maakt

«hierbij bekend, dat het niets te maken heeft met
«de vergadering voor Algemeen kiesrecht te houden
sop heden Zondag rg September in «Concordia»,
«waar naast Wibaut ook L. de Visser zal optreden.»

«Het Bestuur stelt zich voor, zelf een vergadering
«voor Alg. kiesrecht uit te schrijven op een nader
«te bepalen datum».

De door ons onderstreepte regel toont den waren
aard van dat gewroet: de kiesrechtbetooging werd
opgeofferd aan de kleinzielige vrees voor de argu-
menten der S. D. P., die de arbeiders uit de Vissers
mond zouden vernemen.

De heeren gingen nog verder. Wibaut werd door
hen afgetelegrafeerd en — karakteristiek voor den
Marxist-van-den-goeden-toon! — hij vond het zelfs
niet noodig bij den H. B. B. nadere inlichtingen te
vragen ; hij bleef weg, aldus willens of onwillens
hand- en spandiensten bewijzend aan het revisionis-
tisch kiesrechtverraad. Tevens werden Zaterdag-
avond in de burgerlijke kranten advertenties geplaatst
van dezelfde strekking als de „kennisgeving" en
waarin het publiek verzocht werd „van de verspreide
manifesten (voor de meeting) geen nota te nemen".

En om hun eigen partij volkomen te blameeren
plaatsten zij Zondagmorgen in den gang van het
vergadergebouw eenige leden der S. D.A. P., die
de meetinggangers trachtten terug te houden. De
landelijke kiesrechtmeetings worden gewoonlijk door
soldaten gepost; de Haagsche arbeiders konden thans
het stichtelijke schouwspel genieten dat de S.D.A. P.
de taak van de kapitalistenknechten in uniform had
overgenomen!

De toeleg is geheel mislukt. De vergadering was
goed bezocht, en algemeen werd door de arbeiders
het kleinzielige en onsocialistische optreden van de
S. D. A. P. doorzien en afgekeurd. Tevergeefs trachtte
ook nog de meergenoemde voorzitter van de S. D. A. P.
die zich blijkbaar gaarne liet gebruiken om dit
smerige zaakje op te knappen, de vergadering (die
hij notabenè zelf behoorde te presideeren) in de war
te sturen.

De héeren hebben op deze wijze het tegendeel
bereikt van wat zij beoogden. En aan den kiesrecht-
strijd kan het slechts ten goede komen, dat bij een
groot aantal arbeiders het vooroordeel tegen onze
partij heeft plaats gemaakt voor afkeer van het
schijn-socialisme der S. D. A. P.

De druk-ze-dood-taktiek is weer ondeugdelijk ge-
bleken tegenover een sociaal-democratische partij.
Wij vermoeden echter dat de heeren, voordat zij
tot die erkenning zullen komen, nog wel eens meer
op onze partij de tanden zullen moeten stuk bijten!

B. C.

Een Indruk.
Elders in dit blad wordt ongetwijfeld over den Partijdag

der Duitsche Sociaaldemocratie te Leipzig gesproken.
Doch karakteristiek voor den toestand in de Duitsche
Partij, dat wil dan zeggen voor de politieke toestand en
toekomst van het land, dat met zijn naaste geschiedenis
heel Europa, maar vooral ook ons land sterk zal beïn-
vloeden, was niet zoozeer deze Leipziger Partijdag zelve
al» wel de openbare vergadering, die naar aanleiding van

het Kongres in het Volkshuis te Leipzig over de politiek,
nationaal en internationaal werd gehouden.

In het Volkshuis waren Karl Liebknecht en Louise Zietz
aan het woord, en 2500 mannen en vrouwen, arbeiders
en arbeidsters van Leipzig, die meest industriëele stad
van Saksen, luisterden uren en uren naar deze sprekers,
terwijl ip de stad nog tal van dergelijke openbare ver-
gaderingen werden gehouden. En het was ongetwijfeld
een nieuwe toon, die daar klonk en daar weerklank vond
in de massa's, omdat ze eigenlijk uit de massa's zelf
voortkwam. Het was een toon van beweging, van aktie,
zooals men die in de Duitsche Partij eerst eigenlijk na
de Russische Revolutie heeft kunnen hooren, de Russi-
sche Revolutie die, hoe ook neergehouden, zoowel in
Duitschland als elders een revolutionaire verandering
heeft teweeg gebracht.

Men weet — elkeen die iets van de Duitsche Sociaal-
demokratie weet — hoe na de Socialistenwet, wier op-
heffing immers de overwinning van de wettelijkheid op de
onwettelijkheid beduidde, die wettelijkheid aan de Sociaal-
demokratie ontzaglijke kracht en overwinningen bracht.
Hoe de pers zich uitbreidde, hoe de organisatie groeide,
hoe de kiezers bij millioenen weiden geteld, en hoe de
vakvereenigingen die groote macht weiden die ze thans
in Duitschland zijn. Men weet, hoe deze wettelijkheid
de minachting vaak van revisionisten en anarchisten op-
wekte. Niemand minder dan Jaurès heeft de Duitsche
Partij van zijn latente, van zijn niet uitbarstende kracht
immers op het Internationaal Kongres van Amsterdam:
een verwijt gemaakt. Niemand minder echter dan Engels.,
de groote vriend van Marx, heeft het loflied dier wette-
lijkheid te zijner tijd terecht gezongen.

Evenwel alle dingen slaan op een bepaald punt van
hun ontwikkeling in hun tegendeel om. Wat tot dusver
de sterkte was, kan dan de zwakte worden en omgekeerd.
Zoo is er een grens aan de reusachtige toename van het
aantal kiezers, dat de sociaaldemokratie in normalen tijd
zal winnen. In 1907 heeft men het gezien, toename wel,
nog van één kwart millioen kiezers, maar niet het millioen
dat men op grond van vorige verkiezingen oppervlakkig
kon verwachten. Ook de organisatie groeit in normale
tijden langzamerhand niet meer zoo ontzaggelijk aan, als.
men met gewone berekeningen op grond van vorige
toename oppervlakkig zou verwachten. En de vakver-
eenigingen, groeiende wat ze kunnen, leveren toch be-
halve den grond voor het weifelend reformisme vooral bij
hun leiders, tevens soms het gevaar dat men de ongeor-
ganiseerden als stakkers en sufferts onderschat. En toch
zijn er in het kapitalisme, zoolang het zonder groote
schokken groeit, allerlei redenen waarom de kiezers op een
gegeven oogenblik niet meer met zulke groote drommen
van nieuwelingen naar de sociaaldemokratie worden ge-
trokken, als dat in den aanvang van een snelgroeiend
kapitalisme het geval zai zijn. En vooral kunnen tal van
groepen van arbeiders zonder een groote machtsver-
schuiving zich niet eens organiseeren.

Was het nu zoo, dat wij met de Revisionisten aan
dien rustigen voortgang van het Kapitalisme konden
gelooven, dan zouden we in Duitschland zoo goed als
elders er leelijk voorstaan met onze Sociaaldemokratie.
Eer. partij die tot op een bepaald moment sterk groeit,'
maar dan in een minder sterke groeiperiode overgaat, en
wier macht maar steeds latent blijft, dat wil zeggen niet
aktief gebruikt kan worden gelijk b.v. in Zweden of Rus-
land het geval was. Maar zulk een partij zou zijn schit-
terende aantrekkingskracht gaan verliezen. Ze zou ver-
starren. Wij zijn gelijk bekend geen Revisionisten. We
sluiten onze oogen voor geen enkele werkelijkheid, niet
voor de politieke van de oogenblikkelijk betrekkelijk min-
dere groei, al blijft het nog steeds groei, van de klasse-
partij der Duitsche arbeiders, maar evenmin voor de
ontzaglijke verscherping van de economische verschillen
zoowel tusschen de klassen onderling in Duitschland, als
tusschen de naties onderling over geheel de wereld.

Rustig zien we het stand houden der Duitsche Partij
aan, al gaat ze nog niet in beweging, omdat we even
rustig de onrustige bewegingen der industrie en der
internationale politiek aanschouwen. Met haar wettelijk-
heid staat de Duitsche Partij thans voor een muur van
reaktie, die ze uit zichzelf maar niet willekeurig op een
gegeven oogenblik omstooten kan. Geweld voor het
moment zou niets geven, enkel het op den muur zetelend
kapitalisme, dat zijn jonkers gebruikt om de massa's neer
te houden terwijl hetzelf de massa's uitplundert, gelegen-
heid geven om de arbeiders neer te houwen. Maar wij
zien het moment komen, waarop de muur ineenstort om-
dat hij ondermijnd wordt Een groot ekonomisch kon-
flikt zij het bij de mijnwerkers, of bij de IJzer-industrie,
het werkelijk dreigen alleen reeds van een Europeeschen
oorlog, dat zijn de mijnen die den muur van het kapitalisme
kunnen doen ineenstorten.

Wat is nu de taak van de sociaaldemokratie ? Volgens
de revisionisten, die wat ze ook praten den ondergang van
het kapitalisme eigenlijk niet zien, halen wat er te halen
is aan verbeteringen in het kapitalisme zelve. En om-
dat ze wel zien, dat ze, zooals het nu eenmaal is, voor
een muur van verzet staan, halen ze, om toch een illusie
te kunnen behouden groepen van den vijand naar ons
toe, groepen van demokratische en liberale „personen",
die voorzoover ze werkelijk demokratisch zijn juist aan-
gewezen zijn om het Socialisme van de arbeiders verre
te houden. Het is met de Revisionisten gelijk met de
Anarchisten. Ze halen zich illusies in hun hoofd, omdat
ze de werkelijkheid en haar grondige veranderingen in
economie en politiek niet zien en daardoor ongeduld/g
worden. Willen de Anarchisten maar dadelijk met ge-



weid te werk gaan, de revisionisten willen met demo-
kraten samengaan. De één ziet niet, dat de tijd van
het geweld eerst komt na de organisatie en na de be-
wustmaking zoodat de diktatuur van het proletariaat, het
geweld dus, niet anders is dan de op het juiste moment
aangewende massa-kracht van de machtige organisatie.
De ander weigert uit de historie van het verleden en
van den dag te leeren, dat de tijd van een burgerlijke
demokratie in de landen van West- en Midden-Europa
reeds voorbij is.

Maar is het dan de taak van de Sociaaldemokratie om
in strenge wettelijkheid af te wachten tot de mijnen
springen en de muur valt? Er is een «radikalisme", dat
van zichzelf misschien niet gelooft dat het dit wil maar
toch eigenlijk zoo handelt alsof het dit wil. En
toch is het zeker de taak niet van de Sociaaldemokratie
om de massa's stil te houden. Neen, dit was juist
het nieuwe, dat bij Liebknecht en Zietz in hun rede-
voering doorklonk, dat zij de massa's èók in Duitsch-
land niet alleen organiseeren, niet alleen bewust maken,
maar met hun bewuste organisatie ook in beweging wil-
len brengen en zóó de ongeorganiseerden meesleepen.
Zöö spraken ze over het Algemeen Kiesrecht, zóó over
het militarisme, zóó over de verkiezingen voor Land- en
Rijksdag, zóó over de straat-demonstraties, zóó over de
massa-staking. Deze Marxisten, die te Leipzig duidelijk
voor de Duitsche massa's weergaven wat in die massa
zelf begint te leven, zij willen dien strijd voor het kies-
recht voor den Landdag niet om het stembiljet in de
eerste plaats, maar om de arbeidersklasse in beweging
te zetten. Zij weten, dat evenals in de Russische Revo-
lutie en in Zweden de leiders eerst bereid kunnen \zijn
om te leiden, zoodra de massa's op het ekonomisch of
politiek daartoe aangewezen moment werkelijk in be-
weging gaan.

Niet wachten dus tot de mijnen springen of de muur
valt. Want als dan niet de massa tot aktie gereed is,
dan wordt de muur van de kapitalistische reaktie weer
opgericht. Maar de honderdduizenden moeten ook in
Duitschland gewend worden aan het massale optreden
zooals dat nu reeds in de historie der arbeidersbewe-
ging van Europa herhaaldelijk is voorgekomen. Door dit
gereed staan, door deze grootere bewegelijkheid en aktie.
en niet door de illusie der burgerlijke demokratie wordt
ook de meeste verbetering nog gewonnen en behoeft slechts
de minste verslechtering aanvaard. Maar dan ook rond
tot de massa's gesproken zooals Liebknecht en Zietzdeden. Ze niet wijs gemaakt, dat de wettelijkheid zoo zal
blijven. Hét moment komt in den kiesrechtstrijd, of in
den grooten ekonomischen strijd, of door het verzet dei-
massa's tegen een dreigende oorlogsbeweging of door de
macht der straat-demonstraties, dat de bourgeoisie met
zijn generaals, de jonkers, het niet meer duldt en het
bloed laat vloeien der Duitsche arbeiders. Dan moet de
massa in aktie gaan, mannen en vrouwen, georganiseerd
en ongeorganiseerd onder leiding der Sociaaldemokratie,
aktie zooals die dé typische is van het zich verzettend
proletariaat, de Massastaking.

Wie in Duitschland de teekenen verstaat, weet dat de
tijden naderen, waarop het proletariaat ook daar zijn
ontzaglijke organisatie in aktie zal brengen. Wp.

Vrouwenrubriek.
Wat wij te doen hebben.

Wij zeggen, de hedendaagsche techniek, de rieden -

daagsche productie-mogelijkheid is ver genoeg ge-
vorderd om, volledig toegepast, het socialisme mogelijk
te maken. —

Het socialisme kan als hooger plan van samen-
leving dan het kapitalisme, niet de beteekenis hebben
van allen te zamen behelpertje te gaan spelen; in-
tegendeel moet het beteekenen, allen te zamen vol-
ledige bevrediging te zullen genieten van de levens-
behoeften zooals de mensch zich die in dezen tijd van
machine-productie en van verkeer over de geheele
wereld, heeft leeren scheppen.

Allen te zamen, daarmede kunnen we niet be-
doelen de verst gevorderde landen alleen. Daarmee
moeten we bedoelen op den duur alle volken over
de gansche aarde.

Bovendien moet het socialisme wanneef het een-
maal tot verwezenlijking is gekomen in die landen
die er door hun sterker economische ontwikkeling
het éérst aan toe zijn, zonder terugvallen zich over
de gansche wereld uitbreiden.

Als wij ons rekenschap geven, waarop de techniek
die het socialisme mogelijk maakt, berust, dan is dat
°P de kennis van de natuur. Zooveel grooter als
die kennis is nu in dezen tijd dan in de vroegere
tijdperken van het menschelijk bestaan, zooveel
grooter is nu het vermogen van de menschen om
in hun levensbehoeften te voordien dan in elk der
voorafgegane tijden. De steeds voortgaande groei
van die kennis der natuur en dat vermogen tot
produceeren is dan ook de grondslag van de ont-
wikkeling der menschheid.

Nu is op dit oogenblik 's menschen kennis van de
natuur — zooals wij weten — nog niet zoo volledig,
dat in alle opzichten de mensch de natuur dienst-
baar weet te maken aan zijn productie-arbeid. De

elementen, de machtige atmosferische en vulkanische
werkingen, weet hij nog niet als het ware spelender
wijs aan te wenden naar zijn behoeyen. Integen-
deel drijven de elementen nog vrij wel een spel met
hem. Dat is vooralsnog een daadwerkelijkheid, die
niet te loochenen valt. Maar de ontwikkeling van
de menschheid is een groeiproces en vertoont der-
halve karaktertrekken van alle gezonde groeiprocessen,
o. a. hierin, dat niet alle geformeerde kracht op het
moment zelf verbruikt wordt, maar dat een deel
daarvan als het ware wordt opgelegd, wordt terug-
gehouden, om met dien ,reserve-voorraad stoornissen
die den groei in zijn geregelden voortgang kunnen
komen bedreigen, te kunnen te boven komen.

Wat bedoelen wij nu met deze opmerkingen ?

Wij bedoelen dit: wij willen doen uitkomen dat het
Socialisme zich pas voltrekken kan wanneer de pro-
ductie-mogelijkheid eigenlijk al grooter is dan voor
oogenblikkelijke doorvoering van het Socialisme in
verst-gevorderde landen noodig zijn zou, dat m. a. w.
het Socialisme zich pas voltrekken kan wanneer er
een surplus, een overschot aan techniek aanwezig is,
omdat zonder dat overschot het Socialisme gevaar
zou loopen i°. niet te kunnen standhouden in de
landen waar het — zooals wij in den aanvang zeiden,
wegens verst gevorderde economische ontwikkeling —

het eerst was doorgevoerd ; 2°. zich niet zou kunnen
uitbreiden over alle volken der aarde.

Willen wij nu hiermee zeggen, dat het Socialisme
niet zal komen vóór de mensch macht heeft gekregen
over orkanen en vulkanische uitbarstingen, over aard-
bevingen of atmosferischen neerslag (hagel, sneeuw,
regen, enz.) ? Of willen wij te kennen geven, dat
het proletariaat maar geduldig moet wachten tot het
surplus aan techniek voorhanden is? Natuurlijk niet!
Wij willen er integendeel mee aantoonen, dat het
proletariaat met alle macht en in zijn geheel —

daarmee bedoel ik de beide geslachten, mannen en
vrouwen — de techniek moet helpen bevorderen ten
einde het noodzakelijk surplus zoo spoedig mogelijk
te bereiken.

Ik stel het proletariaat dus voor een grootsche
taak, een taak een opkomende klasse waardig, een
taak in staat een opkomende klasse met heilig en
onbluschbaar vuur te bezielen.

En nu de praktische weg. Die is het voeren van
den onverzoenlijken klassenstrijd, zich openbarend
allereerst in den steeds dringender en dreigender

: :1 van het onvervalschte, onverzwakte Algemeen
Kiesrecht.

Ik stel mij voor, over 14 dagen ') het verband
tusschen dat Algemeen Kiesrecht en het bevorderen
van het besproken techniek-overschot te behandelen.

M. M.
1) Er is behoefte gebleken aan korter tusschenpoozen der

„Yiouwenrubriek", die daarom voorloopig om de 14 dagen zal
verschijnen.

Uit het Buitenland.
De Duitsche Partijdag.

Hierover zijn alle burgerlijke bladen van de organen
der «democratische» vrijzinnigen, d.w.z. van het geld-
en handelskapitaal tot die der rechterzijde «de orga-
nen der jonkers en conservatieven, het, naar het schijnt,
eens, dat voor het eerst het revisionisme op den Partij-
dag te Leipzig in demeerderheid is geweest of althans
in kracht tegen het Marxisme bleek opgewassen.

In de appreciatie van dit feit verschillen die bladen
weliswaar zeer aanmerkelijk. Sommigen, maar dit
zijn de politiek minst invloedrijke links-liberale organen
—• knoopen aan die «zegepraal» van het revisionisme
reeds groote verwachtingen vast voor het liberalisme,
dat dan eindelijk in een krachtige revisionistisch-
gezinde arbeidersbeweging, niet meer verblind door
de holle frases der orthodoxe revolutie-predikers, den
bondgenoot zou kunnen vinden, waarnaar het reeds
zoo lang reikhalzend uitziet, ten einde eindelijk eens
de kracht te vinden, die het in zichzelve mist, om
den strijd tegen jonkers en papen te beginnen.
Andere, ook liberale organen, die echter politiek iets
meer beteekenen, waarschuwen tegen deze heetbloe-
dige verwachtingen en zeggen, dat ook een zegepraal
van het revisionisme niets afdoet aan de onoverbrug-
bare tegenstellingen tusschen de arbeidersbeweging,
zelfs onder revisionistische leiding, en het liberalisme.
En dan zijn er ook organen, die niet meer het link-
sche liberalisme vertegenwoordigen, maar het natio-
naal-liberalisme, d. w. z. de partij van het groote
industrie-kapitaal, die in de «zegepraal» der revisio-
nisten een nog grooter gevaar zien voor de «nationale
goederen», d.w.z. voor de onbeperkte uitbuiting der
arbeiders. Zoo schrijft het orgaan van de meest-
verwoede «scharfmacher» de Westfaalsche mijn- en
ijzermagnaten, de Rheinisch-Westfalische Zeitung,
die zoo ongeveer de meeningen weergeeft, die er

omspoken in de hersens van de leiders van onder-
nemingen als Krupp's reuzenbedrijf met zijn 70000
slaven:

Dit terugwijken (op den partijdag) voor de vakvereenigingen
en het -opkomen der revisionisten eischt de grootste opmerk-
zaamheid van de zijde van nationale politici. Want veel
scherper dan de sbciaaldemocratie bedreigen de vakvereeni-
gingen ons economisch leven en veel gevaarlijker dan liet
Lawaai der roodste ~partijgenooten" met hun radicale toekomst-
utopieën zijn de revisionisten voor de burgerlijke maatschappij.

Welke waarde hebben wij nu aan die eenstem-
mige verzekering, waarvan tusschen haakjes ook onze
groote pers de echo heeft opgenomen, te hechten?

Heeft werkelijk het revisionisme op den partijdag
te Leipzig de overwinning behaald?

Het antwoord daarop is niet met een paar woorden
te geven.

De Marxistische organen der Duitsche Partij
wijzen er b.v. op, dat op het slot van den Partijdag
eenstemmig een resolutie.Dittmann werd aangenomen,
welke de bevestiging van de in 1903 aangenomen
Dresdener resolutie inhoudt, waardoor het revisionisme
werd veroordeeld. De Dresdener resolutie toch luidde
in haar essentieele passages:

De Partijdag veroordeelt in den meest beslisten geest de
revisionistische bedoelingen, om onze tot dusver gevolgde
beproefde en met de zege bekroonde, op den klassenstrijd
berustende taktiek in dien zin te wijzigen, dat in plaats van
de verovering der politieke macht door overwinning van onze
tegenstanders een politiek van tegemoetkoming aan de bestaande
orde van zaken treedt.

en
De Partijdag veroordeelt verder elk streven de bestaande

steeds toenemende klasse-tegenstellingen te verdoezelen, ten
einde een steunen op burgerlijke partijen gemakkelijker te maken.

Waarom werd deze resolutie-Dittmann noodig?
Omdat twee dagen vroeger, bij vergissing zooals
later bleek, een resolutie was aangenomen, die, na
de zonden der liberalen te hebben opgesomd, voor-
stellen om ooit weer, ook bij herstemming, de liberalen
te steunen, qualificeerde als een bloedigen hoon voor
de Partij. Deze resolutie was terecht, reeds vóór
den Partijdag, in het wetenschappelijk weekblad der
Partij door Mehring, den door de revisionisten met
Kautsky wel 't meest gehaten Marxist, als onnoodig
en overbodig gekenmerkt, daar men zich in de poli-
tiek nooit door verontwaardiging mag laten leiden
en het zeer goed mogelijk is, dat ondanks alle zonden
der liberalen, men hen, of een gedeelte van hen, bij
herstemmingen bv. weer zou moeten steunen. Ook
in het verleden, zei Mehring, was reeds gebleken,
hoe onmogelijk het was de Partij in dit opzicht lang
van te voren te binden. ') Zoo werd zij dan ook den
volgenden dag op voorstel van een groot aantal
revisionisten èn radicalen weer ingetrokken. Maar,
ten einde den indruk, hierdoor naar buiten gewekt,
als zou deze intrekking beteekenen, dat nu de weg
voor een compromis met het liberalisme was gebaand,
weg te nemen, diende Dittmann met vele radicalen
zijn resolutie in, die een bevestiging van de Dresdener
resolutie inhield.

Ongetwijfeld werd hierdoor de indruk, gewekt door
de intrekking der zoo even genoemde resolutie, weer
voor een groot deel opgeheven. Maar de resolutie
Dittmann werd wel eenstemmig aangenomen, doch
eerst na een verklaring van de revisionisten, die o.a. /

inhield, dat zjj de resolutie 41 — de zooeven bc-,
doelde — hadden verworpen omdat zij ook nu weer,
evenals in Essen ook door de radicalen was geschied,
de herstemmingstaktiek in de toekomst niet zoo lang
van te voren wilden vastgesteld eien, doch die verder
woordelijk luidde als volgt:

(1 Wij beschouwen derhalve het voorstel-Ditmann als vol
komen overbodig, daar door de verwerping der resolutie-41
de Dresdener-resolutie in geen enkel opzicht geraakt werd. Zoo
weinig waarde wij onzerzijds hechten aan die beschouwingen
derburgerlijke pers, welke eenige van onze partijorganen en blijk-
baar ook tal van partijgenooten in een toestand van opgewon-
denheid gebracht hebben, zoo zeer achten wij het noodig, dat,
mei het oog op den tegenwoordigen politieken toestand, de
hier in Leipzig gedocumenteerde eenheid der Partij niet door
een verschillend stemmen over een voor zes jaar aangenomen
resolutie wordt vertroebeld. Wij zullen derhalve voor de
resplutie-Dittmann stemmen, die, iets, waarop wij den nadruk
leggen, in overeenstemming met de besluiten van den Partij-
dag te Essen, geen vastlegging der verkiezingstaktiek voor
de Partij beteekent.»

De redenaar der revisionisten zei ook nog, dat
het op dit late uur natuurlijk niet meer tijd was,
over de waarde der Dresdener resolutie breedvoerig
te gaan praten.

M. a. w., de revisionisten hebbén geheel in over-
stemming met hunne, reeds bij zoovele gelegenheden
beproefd gebleken sluwe taktiek, de resolutie-Ditt-

-1) Bij de Duitsche verhoudingen is er in 't algemeen niets tegen,
dat de sociaaldemocratie de burgerlijke linkerzijde bij herstemmin-
gen zoo noodig steunt, evengoed als zij, in sommige gevallen, het
Centrum steunt of gesteund heeft. Dit met het oog op de Neder-
landsche revisionisten, die allicht wat voor Duitschland juist is,
zoo maar ook op Nederlandsche verhoudingen zouden willen toe-
passelijk verklaren. In ons land echter gelden, de Tribune heeft
dit telkens aangetoond, geheel andere regelen, wijl onze nationale
verhoudingen geheel andere zijn.



mann aanvaard, omdat zij in andere opzichten, zoo-
als wij nog zien zullen, over het door hen op dezen
Partijdag bereikte tevreden waren en omdat het hun
niets kan schelen, te stemmen voor een resolutie,
die slechts theoretisch het revisionisme, de samen-
vatting van hunne politieke practijk veroordeelt —

volgens hen zelf zijn zij immers niet eens revisio-
nisten evenmin als ten onzent b. v. Vliegen en
Troelstra zich tot voor korten tijd revisionisten wilden
noemen, — wanneer zij maar in de practijk hun zin
krijgen. Practisch nu verlangden, zij, in dit opzicht,
toevallig met de meerderheid der Marxisten, geen
vastlegging van de taktiek bij de herstemmingen en
zoo stemden zij, zonder eenige gewetenswroeging,
voor het decoratieve bijwerk, 'dat er nog in de
resolutie Dittmann^zat.

Uit de aanneming der resolutie Dittmann is dus
zoomin eenige conclusie te trekken omtrent de sterkte
van het revisionisme óp dezen Partijdag als uit de
verwerping der resolutie-41 (zie boven).

Wij zullen de volgende maal zien, in hoeverre dit
wel te trekken is uit de debatten en besluiten om-
trent de andere, de vorige maal door ons besproken
punten. De totale indruk van den Partijdag en zijn
beteekenis voor de Duitsche sociaaldemocratie volgt
daaruit vanzelf. V. R.

Anarchie, Revisionisme, en de Waarheid.
Het is voor een ieder die marxist is een vaststaand

feit, dat door de wetenschap van nu op bijna elk
gebied de waarheid, ten deele met opzet en ten deele
onbewust wordt verborgen gehouden ofachteruit gedron-
gen daar waar zij naar voren wil komen.

Dit geldt vooral voor de wetenschap der ekonomie,
welke een der belangrijkste is. Immers ons maatschap-
pelijk zijn is de basis van ons geheele menschelijk zijn,
en verklaart alle ideologieën en alle daden welke daaruit
voortkomen.

Zoo begrijpen wij dan ook dat de bezittende klasse en
haar dienaren de waarheid niet kunnen en niet willen
zeggen, omdat de waarheid, de werkelijkheid slechts hun
ondergang kan demonstreeren.

Doch de arbeidersklasse aan wie in de ontwikkeling
in werkelijkheid de toekomst is, kan van die waarheid nooit
anders dan heil verwachten, zij die immers slechts ellende
te verliezen heeft.

Zoo zullen vertegenwoordigers van het proletariaat
wanneer zij werkelijk het belang der arbeidende klasse
bedoelen, ook al zijn ze S. D. A. P.-er of Werklieden-
verbonder, indien ze tegenover de bourgeoisie staan, in
welke zaak van ekonomisch belang ook de waarheid een
stukje naar voren brengen. In ieder geval zijn zij dan
degenen die kampen voor het geheel of ten deele naar
voren brengen van de waarheid.

Wij herinneren hier slechts aan de onlangs gehouden
debatten over nachtarbeid en huisindustrie. Hoe Schaper
zoowel als Brouwer de waarheid wel, en hun reactionnaire
tegenstanders de waarheid niet wilden dienen; althans
in werkelijkheid. Want in schijn doen de heeren Meuwsen,
Vollmer en dergelijke natuurlijk uiterst waarheidslievend.
Doch een eerste noodzakelijkheid van hen die strijden
voor het proletariaat is, dien schijn van het wezen te
onderscheiden en de woorden dus met de praktijk van
de daden te vergelijken.

Maar evenals de strijdende arbeidersklasse in 't geheel
staat tegenover de strijdende bezittende klasse, als de
eenige belanghebbende bij licht en waarheid, zoo staat
ook in 't bijzonder het marxisme tegenover revisionisme
en anarchie.

Wanneer in het kamp der strijdende arbeiders een
onderlinge strijd gevoerd wordt over den weg en de
middelen, welke de arbeidersklasse uit haar ellende ver-
lossen zullen, zijn het steeds de dragers der revolutionaire
gedachte welke het meest in het gelijk worden gesteld
door de historie en door de feiten van den dag.

Zij, die met Marx van meening zijn, en dat aan de
feiten van den dag voortdurend kunnen aantoonen, dat
de klasse-tegenstellingen in scherpte toenemen; dat de
bezittende klasse, hoe vooruitstrevend een deel harer
vertegenwoordigers in schijn ook zijn moge, nimmer in
staat zal zijn de werkelijke ellende der
te verminderen; dat het klein-bedrijf meer en meer ver-
dwijnt, zoodat steeds een grootere massa geproletariseerd
wordt; zij dus die meenen dat de strijd gevoerd moet
worden zooals die iedere week in de Tribune gepropa-
geerd wordt, en zooals de Marxisten in alle landen dat
willen, — zij, de Marxisten alleen, zijn het die er daarom
het grootste belang bij hebben om de arbeidersklasse de
feiten van den dag naar waarheid blootteleggen. Want de
werkelijkheid geeft de Marxisten immers steeds weer gelijk.

En wanneer in woord of in geschrift verschillende
fracties der strijdende arbeidersklasse tegenover elkaar
komen te staan, zijn het de fracties welke tegenover de
Marxisten stelling nemen, die hun toevlucht moeten
zoeken tot de verdoezeling der waarheid, en die dan
noodzakelijk dichter bij de bourgeoisie komen te staan
met hunne meeningen en uitleggingen omtrent de bedoelde
feiten of onderwerpen. Wat anders de bourgeoisie deed
en doet, het onderdrukken der meeningsvrijheid, het toe-
passen der censuur (op 't oogenblik bijv. het ver-
bod der Leipziger Volkszeiting in Rusland), het verkeerd
voorstellen der feiten, het vervalschen der telegrammen en
onderscheppen der goede berichten; het door middel der

kerk de arbeiders afhouden van het lezen van vooruit-
strevende litteratuur, het beheerschen der pers, kortom
alles wat we dagelijks van de zijde der bezittende klasse
kunnen waarnemen; dit alles doet, op' kleinere schaal
zeker en op eenigszins andere manier, de geheele massa
arbeidersleiders welke het Marxisme bestrijden wil.

We behoeven slechts te herinneren aan de strijdwijze
der revisionisten tegen de Marxisten vóór de scheiding
en stichting der S. D. P. gedurende de laatste jaren,
zooals we dit zoo uitstekend in de brochure van Gorter
kunnen lezen, en een strijdwijze die nu nog voortduurt
tegen de S. D. P.

Natuurlijk geschiedt het onderdrukken van onze meening
door de S. D. A. P. op andere wijze en in andere vormen
dan de Katholieken het de hunne en de onze gezamen-
lijk doen, doch het komt toch op hetzelfde neer.

Het kapitalisme dat de mensenen als van zelf schoolt
in het sluwzijn heeft ook den leiders der arbeidersklasse
zijn lessen niet onthouden.

Tot een der grootste sluwheden o.a. behoort het groote
middel waarmede Troelstra en zijn helpers trachtten het
Marxisme in Holland dood te drukken.

Zóó sluw zijn de revisionisten dat ze zelfs eenige
marxisten hebben weten te en'gageeren om hun in hun'
snood bedrijf ter zijde te staan. Deze marxisten hebben
zich al zóó laten verblinden dat ze niet meer zien hoe
de vogelaar (het revisionisme) de reeds gevangen vogels
gebruikt om de geheele vogelschaar in zn kooi te vangen;
wat ze evenwel niet lukken zal.

Niet uit sympathie voor 't marxisme liet men V. d. Goes
lid worden van P.B. der S. D. A. P.!....

Met algemeene stemmen besloot het P. B. der S.D.A.P.
tegen de toelating te laten stemmen van de S. D. P.
tot de Internationale. En toch de S. D. P. is de Marxis-
tische, dus de Sociaal-democratische partij in Nederland.

De revisionistische leden van het P.B. der S. D. A. P.,
zij hebben het dikwijls genoeg gezegd, vinden die
marxisten nu eenmaal verderfelijk voor de arbeidersbe-
weging; zij hebben immers in hun ijver om het marxisme
te bestrijden de 7'/-sz/7z<?-colportage zelfs verboden. Later
toen ze goedschiks De Tribune niet meer konden ver-
bieden, kwaadschiks de redacteuren de partij uitge-
smeten. Het spreekt hierna vanzelf dat ze ook het
hunne aan zullen wenden om de S. D. P. uit de Inter-
nationale te houden.

De Priesters zeggen bruut: „Gij móogt geen andere
vergaderingen bezoeken dan katholieke en geen andere
bladen lezen dan katholieke". De S. D. A. P. moet natuur-
lijk „hoogere" middelen aanwenden die minder doorzichtig
zijn. In schijn bevordert /ij zelfs het marxisme!

Heeft niet Troelstra zelf het voorstel gedaan om bij
Het Volk een marxistisch weekblad te voegen ?

Ja wij zouden kunnen zeggen dat juist die groote
edelmoedigheid de domperstaktiek die er achter zit nog
eerder doet zien.

Wij willen maar zeggen dat wij weten waarom de
revisionistische leden zoo poeslief zijn tegen de getemde
marxisten, hun doel is het marxisme te bestrijden. Geen
middel is hun daarvoor te slecht, zelfs de ergste schending
der democratie niet, en ze zijn dus ook daarom tegen
toelating der S. D. P. in de Internationale.

Maar het marxistische lid v. d. Goes, dat tegenwoordig
door dik en dun met de revisionisten door hun moeras
meesjokt, hoe deze marxistische belangen kan zien in hel
vergoelijken en steunen der revisionisten in hun strijd tegen
het marxisme ? Het is haast een raadsel.

Doch geheel het werk der S. D. A P. is niet anders
dan de waarheid, omtrent alle onderwerpen waarover i-De
Tribuun zijn lezers inlicht, aan de arbeiders te onthouden.
Zij sidderen er voor dat veel arbeiders De Tribune zullen
lezen, zij sidderen voor de waarheid.

Nooit is een artikel van De Tribune of van het orgaan
der S. D. P. zakelijk bestreden, zooals men het ook onze
debaters in vergaderingen der S. D. A. P. onmogelijk
maakt om vooral den arbeiders het woord van onze
partij, de taal der marxisten te doen hooren.

Zoo zien wij hoe de revisionisten tegenover de waarheid
staan. Hoe is dit nu met de anarchisten ?

Laatst hielden de anarchisten in «Handw. Prienden-
kring»te Amsterdam een vergadering over Spanje enZweden.

Wat deed nu Domela Nieuwenhuis die over Spanje sprak?
Wel, precies hetzelfde wat de revisionisten doen. Omdat

de feiten de anarchistische theorie ongelijk geven, beziet
hij de feiten zoo dat ze zich toch zoon beetje aanpassen,
hij verwringt dan de waarheid.

De anarchist, de individualist, vindt natuurlijk de bloe-
dige spontane opstand in Spanje mooier dan de grootsche
kalme algemeene werkstaking in Zweden.

Natuurlijk, Domela Nieuwenhuis bracht een eeresaluut
aan de strijders van beide landen, doch de dikke waar-
heid dat de macht van de Zweedsche arbeidersorganisaties
op 't oogenblik wel 10 maal zoo groot is als de zeker te
respecteeren spontane opstand in Spanje, deze dikke
waarheid kan Domela Nieuwenhuis niet zien. Dat voor
de internationale arbeidersbeweging de staking in Zweden
van heel wat meer gewicht is, deze eenvoudige waarheid
kan een verblind anarchist niet meer zien.

Domela Nieuwenhuis zei dan ook, dat hij de strijd in
Zweden als een stap in de goede richting beschouwde,
doch dat de arbeiders meer leeren konden van de be-
weging in Spanje, welke (en dit was zijn verklaring) door
hun revolutionnair verleden zooveel meer ervaring hebben
op revolutionnair gebied.

Maar wat was nu opmerkelijk ? Dit, dat toen Wijnkoop
voor onze partij debatteerende de zaak in 't juiste licht
wilde zetten, hem, evenals bij de revisionisten, dit debat

bijna onmogelijk gemaakt werd. Het was alsof men bang
was het heerlijk anarchisme te moeten prijsgeven terwille
der werkelijke rede. De voorzitter, die den schijn wilde
li ebben de vergadering kalm te houden, deed inderdaad
evenals bij de S.D.A.P. het tegendeel. Hij zeide bijv:
„Vergadering, wees toch kalm, ik krijg den indruk, dat
Wijnkoop jullie prikkelen wil om de vergadering slecht
te doen verloopen, wees daarom kalm." Het spreekt van
zelf, dat dit bij de fanatieke anarchisten olie in 't vuur was.

Was het overigens geen bekende klank ? Het vermijden
der zakelijkheid, het ontvluchten der werkelijke rede ?

Het schuwen der waarheid ?

Wij zien hierin, hoe, wanneer het tegen het marxisme
gaat, de anarchie met het revisionisme ook in de manieren
hand in hand gaat, en vrees heeft voor het marxisme,
dus voor de S. D. P., waaraan de toekomst is.

J. van Amstel.

Van de Afdeelingen.
Den Haag. De afdeeling houdt a. s. Maandagavond in

het lokaal vari den GemeentewerkliedenbondJan Hendrik-
straat een cursusvergadering, toegankelijk voor leden en
mtroducè's. S. de Wolff uit Amsterdam zal daar spreken
over „De Sociaal-Democratie en de Staat."

Rotterdam. Huish. vergadering op 21 September.
Opkomst tamelijk goed — moet en kan evenwel bij

ons toch nog beter, afwezige leden!
Besloten werd tot liet houden binnenkort van cursus-

vergaderingen over den Duitschen partijdag en „Crisis
en Vakbeweging". leder lid zal hiervoor eenige kaarten
ontvangen.

Ten opzichte van de Coöperatie „Voorwaarts" be-
paalde de afdeeling haar houding. De actie van den
Onderwijzersbond voor samensmelting der 3 scholen
G. L. O. zal worden gesteund.

In de plaats van Robbers — naar elders vertrokken —

werd als ie Secretaris aangewezen: N. Nathans, 318
Vrijenbansche straat, Rotterdam. Een woord van dank
aan den afgetreden functionaris voor hetgeen hij in het
belang onzer afdeeling heeft gedaan, is hier niet mis-
plaatst.

Getracht zal worden de colportage-club met eenige
actieve leden te versterken opdat de propaganda met onze
lectuur nog beter gevoerd kan worden.

Onze afdeeling was niet vertegenwoordigd op de plaat-
selijke kiesrechtbetooging van 5 September j.1.; niet zoo-
als de overige organisaties waren wij door hetFederatie-
bestuur der S. D. A. P. waardig bevonden tot deelname
te worden uitgenoodigd!

Voor wie de R'damsche S. D. A. P.-beweging" kent, zal
ook in dit typisch staaltje van benepen vervolgings-zucht
der leiders ten onzen opzichte niets verwonderlijks ge-
legen zijn. Meer woorden is dit geval niet waard; derge-
lijke dingen straffen zichzelf.

Moge het evenwel, voor onze partijgenooten een prik-
kel te meer zijn om alle krachten te wijden aan de propa-
ganda voor onze beginselen en onze Partij! Een ieder
zij onvermoeid propagandist in eigen omgeving en werke
voortdurend met De Tribune en onze overige lectuur.
Dat moet ons antwoord zijn op de bekende leuze.

De ondervinding der laatste weken heeft geleerd, dat
met een weinig moeite de krant veel beter kan gaan
dan tot nu toe hier het geval was: voor een goede
regeling der colportage hebben we echter nog eenige
krachten noodig; wie van de mannelijke of vrouwelijke
partijgenooten zich hiervoor bij het Bestuur beschikbaar
stellen, doen goed werk.

En ook voor de cursus-vergaderingen stelle men zich
niet tevreden enkele kaarten te verkoopen, welke men
ontvangt: er zijn er nog meer in voorraad! Wat wij
over de verschillende onderwerpen te zeggen hebben
moet in wijden kring onder de arbeiders worden gebracht.
Elk lid moet daartoe meehelpen.

leder doe zijn plicht, en liefst nog wat meer! Het
geldt de Sociaal-Demokratie!

Onze 2e openbare vergadering over Zweden en Spanje,
thans in het centrum der stad op 22 Sept. gehouden, is
goed geslaagd. Een 1 00-tal personen luisterde tot het
einde toe met onverdeelde aandacht naar de beide
sprekers S. de Wolff en Van Ravesteijn; de eerste in-
plaats Gorter, die verhinderd was.

Debat was er met 6 anarchisten en 1 S. D A. P.'er; er
werd gecollecteerd voor de Zweden.

Verantwoording.
Ingekomen bij 't Partij secretariaat:

Contributie: P. A. B. te d. H. ƒ0.50; P. W. te A. ƒ1.50.
Voor de Zweden: Fam. v. 11. te D. ƒs.— ; J.C. ƒ0.50;

W. S. v. R. ƒ2.— beiden te A ; St. en R. V. St. te W. ƒ1.50;
J. G. I'h. te Zw. ƒ2.—.

Algemeen totaal voor Zweden: ƒ 61.975.
Uit enkele Afdeelingen is nog niets voor de Zweden gekomen.
Voor „de Tribune" Fam. v. H. te D. ƒ5- ■

Advertentiën.
OPENBARE VERGADERING, Donderdag 30 Sep-
tember 's avonds half negen in d' Geelvinck, Singel
Amsterdam. Spreker: D. J. Wijnkoop. Onderwerp:
„Centralisatie en discipline als eischen van den strijd
der arbeiders tegen het kapitaal". Toegang 10 et.

Er is debat.
De Vrije Socialisten-vereeniging in buurt YY.

CURSUSVERGADERING Vrijdag 1 October B\u
uur in d' Geelvinck, Singel b/d Munt. Onderwerp:
De Beteekenis en de Toekomst onzer Partij in ver-
band met de Internationale. Spreker: D. J. Wijnkoop.
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