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Onmacht en Onwil.
Zelden is de onmacht der bourgeoisie duidelijker

uitgekomen, dan bij de bespreking in deze Kamer
gevoerd naar aanleiding den i l/, millioen door den
minister uitgetrokken ter verbetering der salarissen
van onderwijzers en hoofden, 't Minimumloon van
den volksonderwijzer is gebleven wat 't was, de
geheele somma van nog geen negen gulden in de
'week. Dat was voor den volksopvoeder van zijn
18e tot 23e jaar genoeg, meende de minister.
Arme onderwijzer, arm onderwijs, arm schoolkind!

En dan die schoone theoretische bespiegelingen,
die de heeren in en buiten de Kamer houden over
«ie waaide vau 't onderwijs. „Wat is de beteekenis
van volksschool, volksonderwijzer in de tegenwoor-
dige maatschappij?" heeft de geleerde heer Treub
zich afgevraagd op de meeting door den Onder-
wijzersbond belegd. „Zij is de maatstaf van haar
gezondheid en van haar kracht", zoo luidde zijn
antwoord. Heel gezond schijnt dan toch 's Heeren
Treubs maatschappij niet te zijn.

Hoor de Kamerleden één voor één als ze spreken.
Hun hart loopt over van liefde voor^ 't onderwijs.
Hoor ze op verkiezingsvergaderingen :>,e zijn warme
voorstanders van alles en nog wat.... zoolang 't
geen geld kost.

Want de voorgenoemde vrijz.-dem., professor,
die zoo juist tot de erkenning was gekomen, dat
er wel wat rots in onze maatschappij was, legde
de onmacht der bourgeoisie tot verheffing der be-
schaving in al zijn naaktheid bloot.

Elke verbetering, zoo luidde 't, elke verbe:ering
der onderwijzerssalarissen kost millioenen; van een
finale salarisverbetering kan geen sprake zijn. Afschaf-
fing, zelfs belangrijke vermindering van oorlogsuitgaven
is niet wel mogelijk; maar als er sprake is van ver-
meerderde uitgaven, dan zijn zij tienmaal nuttiger
besteed aan het onderwijzend corps, dan aan dure
forten en dure oorlogsschepen."

De onderwijzers hebben daarop geapplaudiseerd.
Ze hebben geapplaudiseerd toen de voorman
der vrijzinnige democratie hun kwam vertellen,
dat 't kapitalisme niet in staat was, 't volks-
onderwijs aan zijn roeping te doen beantwoorden.
In stede van tot 't besef te zijn gekomen, dat 't
socialisme ook hen uitkomst zou brengen; klonk
applaus.

Zou Professor zich wel eens afgevraagd hebben,
hoe 't toch komt, dat hij, dat zijn partij, dat 't
liberalisme, dat 't kapitalisme zoo onmachtig is.

Er moet toch een reden zijn, niet waar, dat libe-
ralen en vrijzinnigen in gemoedelijke eenstemmigheid,
a alle burgerpartijen zulke groote sommen, zoovele
millioenen uitgeven voor tegenover de beschaving
vijandig staande zaken als militarisme en marinisme
en zoo weinig over hebben voor onderwijs!

Vanwaar toch die tegenstrijdigheid tusschen
Woorden en daden ?

Dat is misschien voor den professor moeilijk te
begrijpen, voor den arbeider niet. Wat den wijzen

en verstandigen is verborgen gebleven, is den kin-
derkens geopenbaard; dat is geopenbaard aan die
klasse, professor, die volgens uwe woorden, geestelijk
zoo ver af staat van de bourgeoisie.

't Hangt slechts af van de beantwoording der
vraag, of de kapitalistische maatschappij behoefte
heeft aan ontwikkelde arbeiders voor zijn productie ?
Als dat noodig is, dan is geen minister in staat,
daarvoor de millioenen te weigeren; is dat niet
noodig, dan is elke theoretische leer van beroemde
opvoedkundigen als Pestallozi en Diesterweg gebazel,
dan is al die welwillendheid in woorden slechts een
dekmantel voor 't verbergen van den onwil van
de daad.

Schade, wat 't productieproces betreft, zal de
kapitalist wel nooit hebben van een grootere alge-
meene ontwikkeling van den arbeider. Maar heel
veel nut heeft 't langzaam maar zeker zich ont-
wikkelende grootbedrijf er evenmin van. Wat kan
't een Van Heek schelen of zijn arbeiders algemeen
ontwikkeld zijn, of ze ccmö begrip hebben, om iets
te noemen, van Beethovens symphoniën. De machine
levert andere muziek.

Er is natuurlijk noodig een kleine groep in 't
kapitalistische productieproces, die een goede vak-
opleiding noodig heeft: teekenaars, technici, chefs
e.d. Doch de groote massa der industriearbeiders
hebben voor 't productieproces al even weinig
behoefte aan vakopleiding als aan algemeene ont-
wikkeling. De machtige vooruitgang der techniek,
die alle bedrijven reeds heeft aangegrepen of bezig
is dit te doen, heeft den arbeid verdeeld in onder-
deelen, al eenvoudiger, heeft, den arbeid zoo ver-
eenvoudigd, dat in vele bedrijven van een eigen-
lijk geschoolden arbeid der groote massa, een
vaardigheid eerst na langen tijd te verkrijgen, geen
sprake meer is. Vrouwen en kinderen zijn welkom
in de fabrieken en doen 't werk van mannen. Zie
eens naar Duitschland. Zonder zich te bekommeren
om 't feit, dat de menschen misschien lezen noch
schrijven kunnen, importeert het grootbedrij f Polen,
Russen en Galliciërs.

't Grootbedrij f heeft geen bezwaar tegen goed
ontwikkelde arbeiders — als ze maar even goed-
koop zijn.

En ze zijn niet even goedkoop. Daarom ontwik-
kelt zich juist in deze kapitalistische maatschappij
ook een tendenz naar zoo weinig mogelijk ont-
wikkeling.

Zie onze liberalen maar eens. 't Verzet tegen
de verkerkelijking van 't onderwijs hebben ze reeds
lang opgegeven. 'Let op hun daden. Hun mooie woordenkraam
kennen We. Doch theorie en praktijk zijn twee
zaken, die zich in hun stelsel niet altijd rijmen.

Slechts ééne klasse is er in onze kapitalistische
maatschappij, die nog belang heeft bij goed, ont-
wikkelend, beschavend onderwijs.

Slechts één partij is er nog, die strijden moet,
o, onderwijzers van Nederland, voor uw belangen
en die van 't arbeiderskind. Dat is de partij der
opkomende arbeidersklasse.

Slechts deze naar economische bevrijding strevende
klasse heeft behoefte aan ontwikkeling, eischt
ontwikkeling in 't belang van zijn wassende eco-
nomische macht en zal ze zich ook weten te
veroveren. *-"

Revolutionair.
Wij, sociaal-democraten, zijn revolutionair.
In ons leeft een verzet tegen een maatschappij, die

ons geschapen heeft als proletariërs, als wetteloozen,
als rechteloozen.

In ons sluimert een haat tegen de bourgeoisie, die
ons uitbuit, die onze arbeidskracht sloopt, ons huis-
gezin uiteenrukt, onze kinderen exploiteert reeds in
hun jeugd.

In ons staalt zich de wil, te veroveren op de]klasse-
overheerschers vani't heden een betere maatschappij,
een maatschappij, die we zien komen, die we zien wor-
den als gevolg juist van dieklasseoverheersching.

Wij kennen slechts vriend of vijand, die met ons
zijn en die tegen ons zijn. Geen keeren noch wenden
baat.

Wij lachen om filosofen en ministeries der bour-
geoisie, die sociale hervormingen uitdenken, om een
of andere werking van het privaatbezit te verzachten,
misschien wel om er eene op te heffen, zonder dat ze
raken aan dat privaatbezit zelve.

Wij kennen 't ingrijpen in 't economisch raderwerk
dier heeren, als remmen bedoeld, ten einde den drei-
genden ondergang van de bezittende klasse te ver-
tragen, doch die niets anders uitwerken dan de ver-
haasting van dien ondergang.

Waardeloos zijn ze, de sociale hervormingen, alsze
ten doel hebben in te grijpen in de economische ont-
wikkeling.

Waardeloos zijn ze, als ze de steeds toenemende
tegenstrijdigheid tusschen privaat-bezit en productie-
krachten trachten weg te nemen.

Waardeloos zijn ze, omdat ze tegelijkertijd de wet-
ten van den eigendom in standhouden en versterken.

Al die sociale kwakzalverij, ze is reeds oud, haar
recepten zijn bekend, haar uitwerking eveneens.

Alle pogingen om deze tegenstellingen op te heffen
zijn vruchteloos geweest.

Al die pogingen zullen het ook voor 't vervolg zijn.
Dat voelen we, dat zien we, dat weten we, omdat

we zijn revolutionairen, omdat we zijn sociaal-demo-
craten.

E a)c «fc *
Sociale hervormingen, past op ! We overschatten

ze zoo licht. Al wat ons aangeboden wordt, laten we
't bekijken van alle kanten, bezien van alle zijden,
nauwkeurig, alvorens 't te aanvaarden. De bezittende
klasse geeft ze niet voor niets. Dwazen zouden we
zijn, te gelooven, dat daardoor de bestaande verhou-
dingen zich zouden wijzigen, dat ze een oplossing
zouden kunnen zijn, eenigermate bevredigend zelfs.
Al die mooie hervormingen houden op, zoodra ze
eenig gevaar gaan opleveren voor 't privaatbezit.

Is dan alle verzet onmogelijk ? Zijn we dan mach-
teloos ? Moeten we maar berusten, moeten we ons
maar gelaten schikken in eiken vorm, die 't kapita-
lisme voor onze uitbuiting kiest ? Zullen we Gods
water maar over Gods akker laten loopen, eenerlei,
hoe dit gebeurt ?

We zouden geen revolutionairen zijn, als we dat
deden. Wilden we zeggen, dat de sociale revolutie,
de opheffing van 't privaatbezit der geldmiddelen uit
ziehzelve komen zal, dat alle sociale hervormingen
geen nut hebben ! Gij weet beter.

Juist daarom is de ineenstorting van onze tegen-
woordige maatschappij noodzakelijk, omdat 't die-



zelfde maatschappij en haar inrichting is, die met ijze-
ren drang toestanden moet scheppen, die, ons uitge-
buiten, zullen dwingen tot den strijd ;

Omdat zij 't juist is, die te voorschijn zal roepen
steeds grooter leger van uitgebuiten, wier kracht ver-
meerdert, wier intensiteit van werken toeneemt;

Omdat zij 't juist is, die 't aantal der uitbuiters zal
verminderen en een toestand zal scheppen, die bewust
het geheele arbeidsleger ertoe zal brengen de bestaande
eigendomswetten te vernietigen.

Strevend naar wettelijke maatregelen voor verkor-
ting van den arbeidstijd, werkend voor verbetering
van onze arbeidsvoorwaarden in onzen vakbond,
strijdend voor hooger loon, hebben we te weten, dat,
al verkrijgen we het, al veroveren we het, al geeft mën
't ons misschien zonder vragen, al die sociale hervor-
mingen de revolutie niet kunnen stuiten.

Tuist omdat we zijn revolutionair, omdat we behoo-
en tot 't groote leger der internationale sociaal-demo-
cratie, strijden we ervoor met al onze kracht, omdat
die hervormingen, verkregen of niet verkregen, den
loop der zaken zullen bespoedigen, omdat ze verster-
ken de tendens van dekapitalistische productie-wij ze,
die er toe leidt, dat ze ziehzelve vernietigt.

Als we het kapitalisme en zijn uitingen waardeeren.
waardeeren we 't slechts om die tendens, die zijn
ondergang bespoedigt.

De ondergang van 't privaat-bezit, is nog slechts
een kwestie van tijd. Wanneer ze komen zal, weten we
niet. Dat ze komen zal, is zeker. C.

Het oordeel over „De Tribune".
Tot slot geven wij de polemiek in het Friesch

Volksblad, Weekblad voor de Arbeiderspartij, onder
redaktie van Van der Heide, Horreus de Haas en
Krijgsman. De laatste schrijft in het nummer van
26 Oktober:

Wij meenen, dat dit weekblad werkelijk in een behoefte
voorziet. Er was door de opheffing van de Kroniek, onder
redactie yan Tak en Wibaut, een leemte gekomen in onze
partijliteratuur, die niet door het maandschriftDe Nieuwe
Tijd. noch door Het Volk kon worden aangevuld.

Een weekblad dat op bevattelijke manier tracht het
inzicht van de arbeiders in de sociaal-democratie te ver-
helderen, dat streeft naar verdieping van socialistisch in-
zicht is geen overbodige weelde. We heeten de Tribune
daarom van harte welkom.

* * *Hem antwoordt Besuijen in het nummer van
9 November:

Met verbazing las ik in no. 69 van het Friesch Volks-
blad de recensie, van het nieuwe weekblad de Tribune.
Het weekblad heet in een behoefte te voorzien, een leemte
aan te vullen, geen overbodige weelde te zijn.

Is dat de meening der redaktie ? Wel is waar is het
stukje met een K. ond rteekend en kan ondersteld worden
dat het uit Krijgman's pen vloeide, maar heeft dan de
Redaktie, die toch verantwoordelijk is voor den inhoud, -daar vrede mee ? Moet men uit haar stilzwijgendheid op-
maken dat de Redaktie zich met den inhoud van de
recensie vereenigt?

M. i. is terecht door ons partijorgaan Het Volk. de op-
richting van dat weekblaadje een ernstige organisatorische
fout geacht. Waar moet het heen als ieder partijgenoot,
die meent te kunnen schrijven op eigenhoutje, zonder aan
eenige organisatie verantwoordelijk te zijn, een krantje
opricht ? Straks krijgen eenige sociaaldemocraten het in 't
hoofd om een nieuw S. D. dagblad naast Het Volk in te
voeren. Zeer zeker zijn dergelijke individueele handelingen
in fiagranten strijd met al onze tot dusver geldende op-
vattingen van organisatie en demokratie.

De opheffing van de Kroniek" kan bezwaarlijk als
argument voor de oprichting van de Tribune" worden
gebruikt. Immers de raad van beide blaadjes is hemels-
breed verschillend, terwijl ware de Kroniek" geweest als

de Tribune,', het verdwijnen daarvan zou moeten zijn
toegejuicht.

De vraag mag ook gesteld worden of onze kleine week-
blaadjes w. o. Het Friesch Volksblad"soms niet,trachten :

— op een bevattelijke manier het inzicht der arbeiders
in de sociaaldemocratie te verheldelen, en werkzaam zijn
aan de verdieping van het socialistisch inzicht. —

Zoo niet, dan heeft ieder partijgenoot in zijn organisatie
de taak om hierin verbetering te brengen. De oprichting
van blaadjes als de Tribune," uitgegeven door eenige
partijgenooten, zonder verantwoordelijkheid aan eenige
organisatie acht ik een gevaar voor de eenheid onzer partif,
een oorzaak van voortdurend geharrewar en getwist. Na
het voorgevallene op het Utrechtsch Congres, waar de
motie inzake , de Nieuwe Tijd" met algemeene stemmen
is aangenomen, had een recensie, als de door mij gewraakte
niet in ons weekblaadje mogen verschijnen.

* * *
In hetzelfde nummer schrijft Krijgsman:
Met een paar woorden kunnen we onze meening over

het verschijnen van De Tribune" nader toelichten,
Er bestaan nu eenmaal in onze, zoowel als in elke buiten-

landsche pariij, twee stroomingen, hier te lande onder-
scheiden met de namen marxistische en revisionistische.

Men mag dat niet gewenscht vinden, maar met het feit
moet men rekening houden. De z.g, marxistische stroommg
is tot nu toe in ons land verreweg in de minderheid; af-
deelingen of groepen van afdeelingen, die in groote meer-
derheidtot dezerichting behooren zijn er niet. Maar daarom

heeft die richting toch zeker evengoed als iedere andere
het recht om de zaken van den dag te bekijken en te
beoordeelen, ook al is dat oordeel soms niet altijd gelijk
aan dat van de meerderheid van de partijgenooten.

Een maandblad als de , .Nieuwe Tijd" is uit den aard
der zaak minder geschikt voor het schrijven over onder-
werpen van den dag. Daarvoor is een orgaan noodig, dat
vaker verschijnt; en dat orgaan zal zijn: , De Tribune",
het nieuwe weekblaadje. Daarin zal de z.g marxistische
richting gelegenheid hebben, om geregeld te schrijven en
omdat we nu meenen, dat het zeer noodig en nuttig is,
dat verschillende zaken ook van haar kant worden belicht,
daarom begroetten we de verschijning er van met vreugde.

En nu de organisatorischefout. waarop Het Volk" wees.
Als het mogelijk was dat bladen van verschillende richting
werden uitgeven onder controle van verschillende partij-
organisaties, zooals dat in onze groote Duitsche partij met
zijn groote 50 dagbladen mogelijk is, dan zouden we het
ook niet kunnen goedkeuren, dat enkele partijgenooten
buiten die controle een blad gingen oprichten. Maar zoover
zijn we hier in ons land nog niet.

Het stellen van dien eisch zou beteekenen: de onmoge-
lijkheid om een weekblad met marxistische richting uit te
geven. En omdat we nu aan die richting, evengoed als aan
de revisionistische, »of aan de christen-socialistische
het recht toekennen, om haar meening te zeggen, daarom
stappen we gaarne over de organisatorische fout, die in
dit geval toch eigenlijk van weinig beteekenis is, heen.
De uitgave van „De Tribune" is volkomen gelijk aan die
van de eveneens door partijgenooten geredigeerde Blijde
Wereld," of van de helaas verdwenen Kroniek."

Het oprichten van een socialistisch dagblad naast Het
Volk" zouden we afkeuren, omdat er hier tot nog toe geen
plaats is voor twee dagbladen, ze elkaar finantiéel het be-
staan onmogelijk zouden maken.

Dit artikeltje is evenals het vorige, zooals Besuijen
terecht onderstelde, van Krijgsman. Of de redactie in zijn
geheel dezelfde meening heeft, is ons niet bekend. leder
redacteur is trouwens volgens art. 7 van ons reglement,
alleen verantwoordelijk voor zijn werk.

Het pensioen-ontwerp Veegens lijkt,
van wat zijn werking in de eerste 25
jaar betreft,, precies op dat van Kuyper.

W. H. VLIEGEN,
in het „Friesch Volksblad".

Uit het Buitenland.
Rusland. De 26e November is een uiterst belang-

rijke dag geweest in de nog zoo korte parlementaire
geschiedenis van Rusland. Die dag toch heeft be-
wezen dat ook de groote bourgeosie in Rusland den
terugkeer naar het absolutisme of de autocratie
onmogelijk acht. Wat is er gebeurd ?

Niets anders dan dat de Doema dien dag den titel.
van Autokrator — ej. i. woordelijk zelfheersehend —dien de Russische tsaren sinds meer dan 5 eeuwen
droegen, als opvolgers van de Bj'zantijnsche keizers,,
heeft afgeschaft.

Dit hebben cle Octobristen, de vertegenwoordigers
der groote bourgeoisie gedaan, in verbond met de
kadetten en de overige oppositie-elementen, en zij
hebben daarmee in hooge mate de woede opgewekt
van de monarchisten, de Echt-Russische mannen, de
vertegenwoordigers der 130.000 grootgrondbezitters.

Dezen zijn nu een wilde jacht begonnen tegen
de Octobristen, ja tegen deze Doema, om wier
afschaffing zij schreeuwen, even hard als zij- het
naar huis zenden der eerste en tweede Doema's
hebben geischt.

Maar de Octobristen hebben met deze verklaring
niets anders gedaan dan uitdrukking gegeven aan
de werkelijke machtsverhoudingen. De Revolutie
heeft eenvoudig de autocratie even zeker en voor
goed onmogelijlc gemaakt als de Eransche Revolutie
het „oude régime" van vóór 1789, d. w. z. de heer-
schappij van Hof, adel en geestelijkheid onmogelijk
maakte.

Op de Fransche Revolutie is de reactie gevolgd
van 1794—99, die eerst het absolute gezag van één
man, Bonaparte, bracht, daarna den terugkeer van
het koningschap in 1814. Maar de pogingen van de
toenmalige Zwarte Honderd in Frankrijk, de echte
royalisten van die dagen, konden toch niet meer
het oude régime terugbrengen. Op de Restauratie
volgde in 1830 een nieuwe uitbarsting der Revolutie.
Op gelijke wijze zal het ook in Rusland gaan: deze
Doema is de eerste parlementaire regeeringsvorm
voor groote bourgeoisie en adel, die tegen elkaar
opwegen, maar zij zal onmachtig zijn om Rusland
èèn van die hervormingen te schenken, zonder welke
het steeds meer achteruitgaat.

De sociaal-democratie in de Doema heeft reeds
een verklaring afgelegd, waarin zij dit constateert
en waarin het verder o.a. heet: De sociaal-demo-
cratische fractie zal elke constellatie in de Doema
benutten ten gunste van het proletariaat en be-

proeven, om door haar handelingen: geheel Rusland
op te roepen tot een plaamatigen strijd' tegen de
onderdrukking. De sociaal-democratische fractie
neemt dre eervolle- verantwoordelijkheid over, als
erfgename der sociaal-democratische fractie in de
Tweede Doema, die door de reactie op de bank
der beschuldigden is gebracht."

Het proces tégen dë gevangen genomen leden der
fractie uit de Tweede Doema begint 6 December,
maar de regeering durft dit ©p politievervalschingen
gebouwde-proces, niet anders te doen plaats hebben
dan achter gesloten deuren. De Russische arbeiders
voelen echter toch wel, dat dit proces het beste
teeken is voor de vrees,, die de bureaucratie voor
dc arbeidersbeweging koestert.

t* * *
Duitsehland. De debatten in den Duitschen:Rijks-

dag zijn begonnen met de socialistische interpellaties
over de levensmiddelen-duurte en den kolennood.

De levensmiddelen, men weet het, zijn in Duitsch-
land door de nieuwe tariefwet ten bate vam groot-
industrie en grootgrondbezit, juist op een geweldige
manier in de hoogte geschroefd, terwijl ook. op de
wereldmarkt een sterke stijging begonnen was. Nu
de crisis ook voor Duitschland aanbreekt, dalenze
niet Het graan blijft nog steeds stijgen en 1
kolensyneGcaat houdt, in liefelijk verbond met den
Pruisischen fiscus, de kolen op- prijs.

Het eenige middel om die stijging tot stilstand
te brengen, welke steeds meer het karakter gaat
krijgen van een ramp voor de groote massa, zou
zijn althans tijdelijk de tarieven buiten werking te
stellen en- de kolenproductie te nationaliseeren.

Maardergelijkemaatregelen,.dié in vroegereeeuwen
door de machthebbers althans nog genomen werden,
staan niet meer op het program van het moderne
kapitalisme, dat z'ch om de ellende des volks minder
bekommert dan welke autocraat van vroeger tijden.

En dan in Duitschland, nu het Blok er heerscht!
De laatste restjes van. het verzê? der vrijzinnige

bankiers en gemiddelde bourgeois tegen dë protec-
tionistische politiek zijn daarmee op den.mesthoop
geworpen en , . . de sociaal-democratie stond alleen.

Maar terecht waarschuwde Bebel in zijn groote
rede o>ver de begrooting der regeering, dat een diepe
ontevredenheid, een revolutionnaire stemming zich
langzaam, maar des te zekerder" van het EHaiaSediv.
volk meester maakt. Bij de begrooting was de groote
„oude man" onzer Duitsche broeders op zijn post
als altijd en hield hij een prachtige afrekening met
de Blok-b-roeders en Bülow.

De financiëele toestand van het Rijk is> ondanks-,
de hooge tarieven, treurig", de tekorten worden:
steeds grooter, gelijk in,Rusland, en toch verzekeren,
de conservatieven: en nationaal-liberaler*, dat een.
directe belasting op de inkomsten of op de erfe-
nissen het ondergraven van de grondslagen van
het Rijk zou beteekenen!

En evenwel zijn de nieuwe vlootplannen die 1000
Millioen zullen verslinden reeds ingediend, eischen
de koloniën steeds meer geld.

Bebel's kritiek naar aanleiding van de processen
Liebknecht (op bevel van den „hoogsten legejraan-
voerder" zelf begonnen) en Hacden-Mjoltke (dat de
verrotting van het veelgeprezen, leger aantoonde)
kon door de Duitsche ministers zoo min worden
ontzenuwd als de aanklachten van Molkenbuhr en
Scheidemann bij de interpellatie- over de levens-
middelenprijzen.

En toen de vrijzinnige Wïemer daarna de Blok-
politiek kwam verdedigen toonde zich het diepe
politieke verval van Duitsehland's heerschende klasse
in al zijn naaktheid.

De Rijkskanselier Bülow trachtte op zijn gewone
oppervlakkige wijze insgelijks de noodzakelijkheid
van het Blok aan te toonen, waarmee hij van zijn
standpunt als Pruisische jonker dan ook terecht
zeer ingenomen is.

Immers: het Blok brengt hem in Pruissen een
uitzonderiugswet tegen de Polen, die alle , .liberale"
beginselen in 't gezicht slaat, een schande voor
eiken cultuurstaat'*. in Duitschland een wet op de
vereenigingen, waardoor allen niet-Duitschers het
vereenigingsrecht wordt ontnomen, eveneens dus
een brutale uitzonderingswet; en ten slotte het
schnaps-monopolie, ja waarschijnlijk nog nieuwe
indirecte belastingen. Bülow kan tevreden zijn.
Zoolang zijn Heer en meester Wilhelm, die zelf de
speelbal is van de hooge bureaucraten, hem niet
uit den hemel dondert, kan hij gelukkig zichzelf
en de jonkers afvragen: Meine Eiebchen, was wollt
Ihr noch mehr?



Frankrijk. De groote koloniale kapitalisten en de
hooge militaristische elementen zijn er dan eindelijk
in geslaagd!

De invasie van Marocco aan den oostkust kan
beginnen. Langen tijd reeds, door de bezetting van
Oedzda in het vorige jaar — een vesting niet ver
van de Algerijnsche grens — hunkerden de groote
koloniale drijvers naar deze gelegenheid. In het
Westen waren zij gebonden door de overeenkomst
van Algeciras, maar het Oosten, dat grenst aan
de Fransche bezittingen, lag voor de Franschen
open, mits de Marrooanen maar aanleiding gaven.
En toen dezen dit niet deden, wist de Fransche
generaal raad: hij zond twee te zwakke detache-
menten om een boete van 5000, zegge vijfduizend
francs, te innen, bij een derkrijgshaftigste stammen
van die streken, de Beni-Snassen. Hij wist, dat dit
de aanleiding kon worden, die hij wenschte. Inder-
daad : de Snassen weigerden, dreven de te zwakke
troepenmacht terug en overschreden de ... . Alge-
rijnsche grens.

Het vaderland was geschonden! Hoera! De aan-
leiding tot een expeditie was er eindelijk.

De aanval der dappere, maar niet met het
moderne oorlogstuig bewapende krijgers werd af-
geslagen; 1500 a 1800 man bedekten het slagveld,
hei slachtveld beter gezegd. En sinds dien zijn
reeds een reeks gevechten geleverd in het Oosten,
is de expeditie tot inpalming van nieuwe stukken
bij Algerie feitelijk reeds begonnen.

Een interpellatie van onze partijgenooten in de
Fransche Kamer werd door Clemenceau's meerder-
heid zelfs niet in behandeling genomen ! Te laat zien
mannen als Jaurès in, dat hetprediken van matiging
van de kapitalistische koloniale politiek zoomin iets
baat als het bouwen op den goeden wil der „demo-
craten" om sociale hervormingen te volbrengen.
Men kan evengoed een wild beest smeeken om niet
te verslinden. Het Fransche groot-kapitaal heeft
onder het bewind van het radicaal-socialistisch
kabinet eindelijk het doel bereikt, waarnaar het
reeds jarenlang streeft en de Fransche arbeiders-
klasse is nog niet bij machte om die expansie te
verhinderen, zoomin als de arbeiders der geheele
wereld het kapitalisme nog den hals kunnen om-
draaien.

Ook in andere opzichten trouwens neemt de
aadicale meerderheid onder aanvoering van het
edele trio Clemenceau-Briand-Viviani, gesteund door
den „Dreyfusard" Picquart, steeds meer de gewoonte
aan om zonder veel praatjes over de socialistische
voorstellen heen te loopen. Bij de begrooting is dit
herhaalde malen voorgekomen, o.a. bij de bespre-
king der gruwelen in Fransch-Guinea, bij de in-
deeling der miliciens, de nu door Picquart zooveel
mogelijk naar streken worden gezonden, vanwaar
zij onmogelijk hun woonplaats in korten tijd kun-
nen bereiken, wat reactie beteekent tengevolge van
de gebeurtenisseu van den afgeloopen zomer in het
Zuiden (rebellie van het 17e).

Die brutaliteit is ten deele een gevolg van de
vrees, die de arbeidersbeweging langzamerhand ook
bij de kleine burgerij en den middenstand is gaan
verwekken, maar ten deele ook van de verdeeld-
heid tusschen de socialistischepartij in haar meerder-
heid (de niet-Marxisten) en de vakbeweging. En de
regeering verscherpt door haar nijdig en gewelddadig
optredentegen arbeidsbeurzen, anti-militaristen enz.,
steeds meer den haat, dien de massa der Fransche
arbeiders tegen het radicalisme koestert, maar ook
het anti-militarisme.

In die omstandigheden is een streng principieele
taktiek van sociaal-democratische zijde des te meer
noodig en daaraan, zoowel als aan het juiste inzicht,
ontbreekt het, weten we, juist de meerderheid der
Fransche Partij. v. R.

Welkom.
Wees welkom, geliefdste der Vorsten,
Uw hoov'lingen minnen U zeer
Met meer dan etherische liefde,
„Mem Liebchen", was willst du mehr!

De zonen van 't burgerlijk Holland
Ze buigen in 't stof voor U neer,
Gij zijt hun tot meester en voorbeeld,
„Mem Liebchen", was willst du mehr !

Gij spraakt tot Uw leger voor China:
„Schiet vrouwen en kindren maar neer"!
Wij volgen Uw voorbeeld in Atjeh,
„Mem Liebchen", was willst du mehr!

Die Sodom van d' aarde verdelgde,
Jehovah, der Heerscharen Heer,
Eerbiedigt die „Höchste Stelle",
„Mem Liebchen", was willst du mehr!

Die Vaterlandslosen Gesellen",
Gij reedt ze zoo kranig ter neer,
Gij hebt ze thans niet meer te duchten ?
„Mem Liebchen", was willst du mehr!

Maar zie ze weer kracht'ger verrijzen,
Kom, stoot ze voor altijd ter neer!
Uw naam zal onsterfelijk wezen,
„Mem Liebchen", was willst du mehr!

Maar dat zal U nimmer gelukken,
Zij knotten U, Macht'ge, veeleer,
En gaan op pensioen U dan zetten,
„Mem Liebchen", was willst du mehr!

Dan kunt gaan cle kunst gaan wijden
Uw harte zoo edel en teer
En gansch U Uw hoov'lingen geven,
„Mem Liebchen", was willst du mehr!!

S. d. W. k

Berlijnsche Brieven.
IV

Kiesrecht in Pruisen.

In de vorige week vond te Berlijn een congres plaats
van de sociaal-democraten uit Pruisen, om over spe-
ciaal Pruisische zaken te beraadslagen.

De hoofdschotel voor dit congres was het vraagstuk
van het Pruisische kiesrecht, en de hoofdbeteekenislag
daarin, dat het besluit genomen werd een krachtige
agitatie te voeren ter verkrijging van algemeen kies-
recht, of precieser uitgedrukt: algemeen, direct, gelijk
en geheim kiesrecht voor het koninkrijk Pruisen.

HetDuitsche rijk bestaat uit een groot aantal staten
en staatjes, die in allerlei bestuurszaken een zekere
zelfstandigheid en onafhankelijkheid hebben behou-
den ; daaronder is Pruisen de grootste, machtigste,
die feitelijk doorzijn overwicht alle andere beheerscht.
In werkelijkheid regeert Pruisen, d. i. de in Pruisen
heerschende klasse, de jonkers, door middel van de
rijksregeering heel Duitschland ; zij bepalen dc al-
gemeene politiek. Tot de rijkszaken behooren leger en
vloot, de handelspolitiek, post en telegraaf, zeevaart,
dus alles, wat in 't belang van het kapitalisme en
tegenover 't buitenland een krachtige eenheidsstaat
noodig maakt. De landdagen (zooals de parlementen
hier meest heeten) van de afzonderlijke staten zorgen
meervoor de gewone bestuursfuncties, o.a.'tonderwijs.

Terwijl nu voor den rijksdag het algemeen kiesrecht
geldt, heerschen voor de landdagen in alle groote
staten zee: reactionaire kiesrechtstelsels, die de
arbeidersklasse weinig of geen invloed toekennen. De
oorzaak ligt daarin,, dat in de reactie, die onmiddellijk
op de revolutie van 1848 volgde, de regeeringen van
alle staten (een Duitsch rijk bestond toen nog niet)
door zulke kieswetten de staatsmacht voor goed voor
de bezittende klasse verzekeren wilden. Zoo werd, in
Pruisen in 1850 een drieklassenkiesrecht ingevoerd,
dat als model van reactionair maakwerk door andere
staten is overgenomen. Daarbij wordt in elk district de
directe belasting, die betaald wordt in drie gelijke
porties verdeeld. Dan worden van boven af zooveel
rijke lui genomen, als het eerste derde part betalen :
deze vormen cle iste klasse ; daarop die midden-
standers, die te zamen het tweede derde part betalen,
en de 2de klasse vormen ; de overige massa der
bevolking vormt de 3de klasse. Elke klasse kiest een
even groot getal, „kies mannen" (Wahlmanner) en
deze komen dan bijeen, om den afgevaardigde bij een-
voudige meerderheidskeuze tekiezen. Wat de meerder-
heid des volks wil, komt zoo alleen in de 3deklasse tot
gelding, die tegenover de beide eersten steeds minder-
heid is; daardoor komt het, dat tot nog toe nooit
een sociaal-democraat in de Pruisische landdag ge-
kozen is, hoewel in vele plaatsen cle 3de klasse haast
uitsluitend roode kiesmannen aanwijst. Om het de
arbeiders nog moeilijker te maken, is de stemming
openbaar en mondeling ; alle kiezers van een ster-
ndistrict moeten samenkomen in het stemlokaal, en
dan, als de kring gesloten is, geeft ieder mondeling
zijn candidaat aan. Langen tijd was die openbare
stemming een groote hindernis voor onze partij, omdat
zich op die wijze open voor de S. D. uitspreken, vaak
dadelijk ontslag tengevolge had. Daarom was er lan-
gen tijd bij onze partij groote tegenzin, om aan deze
verkiezingen deel te nemen, die veel offers zouden
kosten zonder-eenig nut. Eerst sindsde partij zoo sterk
geworden is. dat tal van arbeideis, door hun vakver-

eenigingen geruggesteund, openlijk zich als sociaal-
democratenkunnen uitgeven, is men begonnen (sinds
het Hamburger congres 1897) aan de Pruisische ver-
kiezingen deel te nemen, vooral ook om de technische
onzinnigheid van 't stelsel te doen voelen. Tot nog toe
zonder dat een zetel gew*onnen kon worden ; er is
echter kans, dat men bij de verkiezing in 't komende
jaar er een paar weet te veroveren.

Dat deze toestand zoo kon blijven sinds 1850, ligt
daaraan dat het algemeen rijksdagskiesrecht als aflei-
der werkte. Het rijk stond boven de aparte staten ;
waarin de rijkswetgeving voorzag, daarin konden de
aparte landsregeeringen geen afwijkende wetten ma-
ken. Dat de schijnbare onbeduidendheid van deland-
dagen tegenover den rijksdag naderhand steeds meer
verdween, kwam dooi M- gr(jei der arbeidersbewe-
ging. Naarmate de kritiek der sociaal-democraten in
den Rijksdag steeds sterker gehoord werd Mhadden de
bezittende klassen steeds minder lust, de bevoegdhe-
den van den rijksdag ten koste van die der landdagen
uit te breiden. De rijksdag, kind van een revolutie van
boven, vertegenwoordigster van een razende kapita-
listische ontwikkeling, had altijd iets modems aan
zich — in de verroeste landdagen zat men knusj es-
reactionair bij elkaar,zonder van die moderniteit, met
name ook van de dreigende stem van 't proletariaat
last te hebben. Naarmate de groote geldkapitalisten
reactionair werden, kozen ze steedsmeer conservatieve
jonkers in den Pruisischen landdag, en dezen beschou-
wen dan ook den landdag als hun heiligdom. Voor het
proletariaat is deze landdagpraktischvanveel beteeke-
nis. Hoewel daar geen groote politiek gemaakt wordt
ligt toch al het hatelijk-reaction-iire, het kleinzielig
bekrompene van het Pruisische regeeringsstelsel in
dezen landdag. De reactionaire landdag: dat is de
politie, die overal de arbeiders chikaneert, treitert,
onderdrukt, sart; dat is de volksverdomming op
school,waar de kinderen door „Religion" en „Prügel",
door catechismus en slaag tot willooze onderdanen op-
gevoed worden ; dat is jonkerdespotisme over gemeen-
telijk zelfbestuur en over arbeiderswetgeving. In één
woord, de politieke onderdrukking, die men zich moet
laten welgevallen,heeft in den landdag haar bron,haar
uitdrukking, haar centrum.

Daardoor is begrijpelijk .waarom een actie te,gen het
reactionaire landdagskiesrecht noodzakelijk vroeg of
laat door de arbeiders aangepakt moest worden. De
leuze : algemeen kiesrecht voor Pruisen, werd reeds
herhaaldelijk aangeheven. Maar hoe het te krijgen ?

Het is een algemeen erkende waarheid, dat een
arbeidersklasse slechts zoovele politieke rechten kan
krijgen en vasthouden, als aan haar maatschappelijke
macht beantwoordt. Een onbewuste slaafsche arbei-
dersklasse, of een, die zich door de bezittende klasse bij
den neus laat nemen, kan zonder bezwaar politiek
rechteloos en onmondig gehouden worden. Vrijwillig
geeft een bezittende klasse in den regel geen groote
politieke bevoegdheden aan de arbeiders ; alleen als
deze door een sterke macht van een bewust proleta-
riaat geëischt werden, hebben ze kans op verwezen-
lijking. In de geschiedenis der arbeidersbeweging zijn
devoorbeelden te over,hoekrachtig optreden der arbei-
ders de regeeringen tot uitbreiding " van kiesrecht
dwong. Niet in den zin, dat onmiddellijk bij elke
beweging de regeering gehoorzaam apporteerde, wat
het volk eischte ; maar in den zin, dat de demonstra-
ties en protesten der arbeiders in breede kringen der
bezitters de overtuiging bracht, dat er iets gedaan
moest worden, om hen tevreden te stellen ; deze
stemmingkwam dan in partijprogramma's en eindelijk
in wetsvoorstellen voor den dag. Daarom komt de
werking gewoonlijk vrij laat na de actie. De kieswet-
Tak in 1893 was bij» ons een gevolg van de groei der
arbeidersbeweging aan 't eind der tachtiger jaren én ze
viel zelf samen met een verzwakking dei actie onder
anarchistisehen invloed, die haar ook ten val bracht
De zwakke blancopoging van Dë Meester is niet een
belooning voor de braafheid der arbeiders, die hem op
't kussen brachten, maar een uitwerking van den
krachtigen kiesrechtstrijd, die de S. D. A. P. sinds
1898 gevoerd heeft.

Maar de regel, die men hieruit zon willen trekken,
dat dus altijd een arbeidersklasse des te grooter poli-
tieke rechten bezit, hoe grooter haar maatschappelijke
macht is, gaat niet op. Ze geldt tot zekere hoogte,
maar dan slaat ze in haar tegendeel om. Wordt de
maatschappelijke macht der arbeiders zoo groot, dat
ze voor de bezitters een ernstig gevaar vormt, dan
verhindert dat een uitbreiding, ja bewerkt zelfs som-
tijds een besnoeiing van hun politieke rechten. Dat is
ook natuurlijk. Dreigt noggeen gevaar, dal de arbeiders
door middel van A K. geheel baas werden, dan vin-
den de bezitters het toekennen van A. K. niet zoon
groot gevaar, en willen 't wel geven, om een gistende
ontevredenheid te dempen. Dreigt dit gevaar echter



wel, dan moesten de bezitters wel stapelgek zijn, om
zelf aan hun vijand de wapenen te leveren, waarmee
deze hen ten onder brengen kan. Is het zoover geko-
men, dan schijnt elk toegeven, hoe onbeteekenend ook
of hoe noodzakelijk om een verschrikkelijke misstand
te verhelpen, de heerschende klasse als een zwakheid,
als een. nederlaag. Ze laat zich dan door geen protesten
of demonstraties meer een stukje macht afhandig
maken. Onverzoenlijk, ontoegankelijk staat ze tegen-
over elke eisen van de arbeiders ; de sociale wetgeving
staat stil of gaat terugwerken ; in de politiek heerscht
reactie, diealle vroegere rechten tracht te ontnemen of
werkeloos te maken. Niet als gevolg van zwakte, maar
omgekeerd van dekracht der arbeidersbeweging. Eerst
een (geheele revolutionaire ommekeer kan dan die
kracht tot directe geldigheid brengen.

Zoo is 't thans in Duitschland, met name in de
kapitalistisch hoogst ontwikkelde landen, Pruisen en
Saksen. Hoe willendaar dan de arbeidershet algemeen
kiesrecht veroveren ? Is dit niet een onmogelijke
illusie ?

De Duitsche arbeidersklasse, afgezien van eenige in
burgerlijke ideologie bevangen revisionisten, is er zich
over klaar — en anders zou ze 't door ondervinding
gauw genoeg worden — dat de verovering van alge-
meen kiesrecht voor Pruisen niet minder beteekent
dan de omverwerping van deheele jonkerheerschappij.

Voor een minderen prijs is het niet te krijgen, want
de jonkers, die niet gewend zijn voor woorden op de
loop te gaan, verdedigen hun voorrechten met de
uiterste kracht. Uit deze wetenschap is eerst derechte
beafeekenis van de besluiten der Pruisische conferentie
te beseffen. Het is de proclameering van een feilen,
taaien klassenstrijd tegen de jonkers met het Pruisi-
sche kiesrecht als leuze en inzet. Daarom valt zij juist
goed, nu een economische krisis begint, die vooral
over de Duitsche arbeiders buitengewone ontbering
zal brengen ; zij geeft aan de komende revolutionaire
stemming der massa's — die op de conferentie al bij
vele woordvoerders gehoordwerd —■ een practisch doel,
dat groote bevolkingsgroepen pakt, en dat tegelijk
slechts als vrucht van een feilen revolutionairen kamp
kan verkregenworden.Dit besef, datdestrijd dienube-
gint, meer is, dan alleen een eenvoudige kiesrecht-
strijd, gaf aan de conferentie een byzondere, hooge
geestdriftige stemming, een revolutionaire wijding.
Een heet verlangen, om een einde te maken aan de
smaad en de onderdrukking, waaronder de arbeiders
gebukt gaan, gloeide in deverklaringen van de woord-
voerders van Groot-Berlijn, dat de Berlijnsche arbei-
ders tot alles bereid zijn, en in talvan andere redevoe-
ringen. Nieuwe strijdmiddelen werden besproken ; de
massastaking, tot nog toe in de Duitsche partij alleen
als verdedigingswapen tegen aanslagen op 'trijksdags-
kiesrecht erkend, werd hier als bruikbaar aanvals-
wapen genoemd. Natuurlijk niet in den zin, dat dit nu
morgen dadelijk te probeeren of uit te voeren is. Groote
maatschappelijke bewegingen moeten groeien uit de
omstandigheden en hetzal geheel van de omstandig-
heden afhangen (het verloop van de crisis, haar uit-
werking op de Russische revolutie e. d.) welke vormen
de strijd in de komende jaren'zal aannemen. Dat het
echter jaren van krachtigen strijd zullen zijn, en dat
het Duitsche proletariaat tegen de zware taak, die het
wacht, opgewassen is, dat toont de revolutionaire
geest, die op deze conferentie tot uiting kwam.

Kleine berichten.
Door de crisis komen uit Amerika niet alleen de arbeiders

naar Europa terug, maar ook het in Amerika onverkoopbare
ijzer wordt hierheen gezonden door de Trusts. Reeds nu doet
dit zijn invloed op de Europeesche markt gevoelen. De
prijzen vallen van 181 tot beneden 150 Mk per ton staafijzer.
In Engeland gaat bovendien de prijs van platina terug van
110 op 92 shilling.

* * *
Volgens de telling van 1900 werkten in de Vereenigde

Statenruim 1 f miljoenkinderen tusschen 10 en 15 jaarregel-
matig als loonarbeiders, waarvan bijna een half miljoen
meisjes. Ongeveer 150000 dierkinderen waren pas 10 jaaroud,
daaronder ± 10000meisjes, die als spinsters, naaisters, tabak-
arbeidsters, stenografen, winkel- en loopmeisjes, dienst-
meisjes en kelnerinnen enz. dienst deden. Meer dan 5000 tien-
jarigemeisjes waren als kelnerin of dienstmeisjewerkzaam !

* * *
Met de intensiteit van den arbeid is bij de Duitsche

Mijnwerkers het aantal ongevallen en ziekten gestegen. In
1851 werd een Mijnwerkergemiddeldop zijn 55ejaar invaliede.
Thans is dit gemiddelde 45 jaar. Een kolossale „..Verelen-
dung" dus ondanks een klein beetje hooger loon !

Uit de Vakbeweging.
Biefstuk met aardappelen.

't Was ons niet geheel onbekend, dat omtrent cle
opvatting van de taak van den sociaal-democraat
in de vakbeweging, omtrent de verhouding van die

beide, en de plichten van den eersten tegenover de
laatste, andere meeningen bestonden, ja zelfs
meer gangbare, dan de onze.

De prediking van den scherpen, onverbiddelijken
klassestrijd, anders gezegd 't maken van propaganda
voor de sociaal-democratie in 't vakblad, is volgens
ons de plicht van den sociaal-democratischen redac-
teur te allen tijde. We wenschen, inderdaad, voor
den vakarbeider biefstuk met aardappelen in zijn
vakblad, en zien hem dat niet liever toegediend als
Zondagsch gerecht, om hem de overige dagen der
week met aardappelen te doen volstaan. Als wij
spreken over 't verband tusschen soc.-democratie
en vakbeweging, bedoelen we niet alleen den min
of meer vasten vorm van samenwerking dier beide
organisaties, doch ook — en zeker niet als bijzaak— den revolutioneerenden invloed van 't gesproken
en geschreven woord van den sociaal-democraat in
zijn vakafdeeling, in zijn vakbond, in zijn vakblad.
Wij zijn altijd socialisten, overal socialisten en
slechts socialisten, ook in cle vakbeweging. Al wat
we doen, doen we ter versterking van onzen klas-
senstrijd, tot verheldering van de hoofden onzer
medevakgenooten, onzer medeklassegenooten.

Dat doen we, juist, omdat we sociaal-democra-
ten zijn.

't Spreekt vanzelve, dat dit door onze klasse-
genooten, nog niet voldoende bewust van eigen
roeping in de kapitalistische maatschappij, niet altijd
wordt gewaardeerd. Ze zijn gewoon, dat dikwijls te
betitelen met minder vleiende uitdrukkingen als
„bementoren, beleeraren, bedreigen," beschoolmee-
teren van de vakbeweging. Er zijn zelfs vakbonden
-— als de onderwijzersbond — waar men dit zooveel
mogelijk wil trachten te weren en daaromtrent
voorstellen voor congressen indient. En er zijn zelfs
in ons ongelukkig landje sociaal-democraten, die
daaraan meehelpen.

't Gevaar is dan ook — en zeker in ons land,
waar deze opvatting niet geheel degangbare is — niet
denkbeeldig, dat de leidingvan de vakbonden, zooals
Polak 't ons laat zeggen, „dreigt te verburgelijken
en te verwateren", al zijn* die uitdrukkingen door hem
misschien wat scherp gekozen. In de vakbeweging
zit ontegenzeggelijk een tendenz tot verwatering,
door zijn voortdurend schipperen met patroons, door
duizend en een anderekleinere en grootere oorzaken,
hier nu niet alle aan te geven. Slechts de tegen-
tendenz der krachtige sociaal-democratische propa-
ganda kan dat gevaar geheel afwenden. Ze is daartoe
volkomen iv staat, doch tevens daarom noodzakelijk.

We. zullen dan ook niet nalaten, wanneer we dat
gevaar meenen te zien, daarop te wijzen. Dat we
daarvoor zouden moeten beschikken over een soort
universeele kennis van onze geheele vakbeweging,
over een soort intieme kennis van al zijn onder-
deelen, is natuurlijk een onjuiste opvatting. Boven-
dien, anderen zijn ons te dien opzichte, zonder dat
iemand er aan dacht, hen dat te verwijten, reeds
voorgegaan; ook de schrijver van dat argument.

Buiten deze geheele opvatting staat nog een
meening, die we omtrent den A. N. D. B. in een
onzer vorige nummers gaven. Deze vakorganisatie
heeft in weinige jaren een loonstandaard voor 't
grootste deel zijner leden verkregen, als door geen
Nederlandsche of Buitenlandsche vakbond met de
gewone middelen zou kunnen verkregen zijn, zelfs
al ware ze even sterk geweest als de A. N. D. B.
Want naast haar sterkte, naast haar centraliseering
van 't bedrijf in één plaats, is van zeer groote in
vloed op dien loonstandaard geweest 't afsluiten van
't bedrijf voor andere arbeiders, 't Zou moeilijk
gaan dit te ontkennen.

De financiëele verhooging van positie van dezen
arbeider brengt ongetwijfeld met zich mede een
mindere ontvankelijkheid voor 't socialisme, een
meerdere verburgerlijking, die trouwens geheel werd
geconstateerd niet door ons, doch door een „meer
bevoegde." Dat de vakbond daardoor voor den
klassenstrijd mindere waarde krijgt, spreekt vanzelve.

Zelfs al deelt men derhalve niet de meening, dat
den vakarbeider steeds biefstuk met aardappelen
toekomt, dan had men toch moeten inzien, dat in
deze tijd van verhooging der financiëele positie
die beide gerechten voor deze arbeiders onontbeerlijk
waren. Hoe de leider van den vakbond dat 't best
kan doen, laten we te zijner beoordeeling. Dat hij
't moet doen, ,dat hij met zijn medesocialisten een
dergelijke tegentendenz moet te voorschijn roepen,
lijkt ons onbetwistbaar.

Daarmede heeft alweer niets te maken, of men
nog al wat durft schrijven en zeggen, dat zijn
hoorders en lezers niet aangenaam is. 't Verschil
hiertusschen en wat wij verstaan onder een voort-
durende ievolutionneering en bewustmaking, een

steeds schrijven met dit doel, is duidelijk genoeg.
Als men 't eerste gewend is, zal men 't tweede
integendeel gemakkelijker zijn invloed zien uit-
oefenen.

Niet te ontkennen, integendeel te waardeeren
als klassebewuste uitingen zijn de vele goede daden
door den A. N. D. B. verricht. Dat de A. B. B.
door herri werd gesticht, was een zeer goede daad,
al is ze misschien te vroeg gekomen. Doch juist te
meer dwingt 't ons tot kritiek op 't feit, dat 't
juist diezelfde A. N. D B. is, die thans dien be-
stuurdersbond in dien ouden, goeden vorm wil doen
verdwijnen. Dat de leden van dien bond voor nog
niet zoo langen tijd bereid en in staat waren, tien-
duizenden guldens aan stakende klassegenooten te
verschaffen, wij juichen 't toe, betreuren evenwel
te meer, dat die leden de laatste jaren daartoe
meer instaat maar minder bereid waren. Dat de
A. N. D. B. een lëerlingregeling treft met 'tpatronaat,
wie onzer zou dat afkeuren — en we moeten dat
even vermelden, omdat die opvatting schijnt te zijn
ontstaan — wij hebben 't slechts gehad over de
afsluiting van het bedrijf en de gevolgen daarvan
èn voor den A. N. D. B. zelve èn voor deandere
arbeiders in Amsterdam. Wij vallen zelfs daarom
den A. N. D. B. niet hard. We mogen niet ver-
wachten, dat in een tijd toen 't socialistisch besef
in ons land nog zooveel zwakker was dan nu, een
vakbeweging als die der Diamantbewerkers, plotse-
ling ontstaan en in korten tijd tot een dergelijke
macht gegroeid, dit middel tot verbetering der
eigen lotspositie niet zou hebben aangegrepen.

Geenaanvallen op devakbeweging zijn nochkunnen
ons doel zijn, slechts verheldering van inzicht, verkla-
ring van toestanden en wijzen op gevaren, die den
klassenstrijd in zijn vollen omvang in ons land be-
dreigen, hebben we ons tot taak gesteld.

C.

Ontvangen Boeken.
Soc. Dem. Arbeiderspartij in Nederland. Arbei-

ders-Jaarboekje igoB. Tiende Jaargang. Uitgegeven
door de Brochurenhandel der S. D. A. P. Keizers-
gracht 3T$, Amsterdam.

Inderdaad voorziet dit jaarboekje in een behoefte en we
bevelen dan ook alle arbeiders aan, het zich aan te schaffen.
Men vindt er tegenwoordig zoo ongeveer alle adressen in.
die voor hen van belang kunnen zijn. Alleen ishoi vreemd.
dat het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
zoodanig in het boekje is vergeten.

Ms het ons geoorloofd is, een opmerking voor het vervolg
te maken dan zouden wij wel wenschen, dat de vrij om-
vangrijke'kalender genaamd: De Arbeiderspartij in de
Tweede Kamer, wat minder omvang en wat meer bewer-
kin» kreeg. Het is o. i. thans een voor den omvang te
onbelangrijke opsomming van weinig waarde voor de
3.rbciders

Na de'adressen zijn natuurlijk deOverzichten het belang-
rijkst. Vooral hetbinnenlandsche behoorde voor de toekomst
een soort objektief overzicht te zijn van het jaar. Gaat
het nu aan, om in dit boekje het eerst te doen voorkomen,
alsof het jaar icjoj, anders dan 1906, voor de Hollandsche
politieke arbeidersbeweging„allerminst" „een slap jaar"was,
en daarna dieo.i. helaas nog niet bestaande, schoone uitkomst
toe te schrijven aan het Haarlemsch Congres ? Wij voor
ons gelooven van niet. Leerzamer voor de arbeiders is, wat
J. F A. over „het treurig»fiasco van minister Veegens"
zégt die hij met recht op sociaal gebied „een tweede
Kuyper" noemt: „hij haalt evenveel overhoop en brengteven
weinig tot stand." . .

In het Buitenlandsch Overzicht van Vliegen doet het
weldadig aan, na wat er in den laatsten tijd wel eens
beweerd is, te lezen dater teStuttgart ook over de koloniale
politiek gedragslijnen zijn vastgesteld naar welke de wereld-
macht der S. D. thans zal hebben te handelen. Dat meenen
wii ook En dan: dat de Duitsche Partij van haar eigen
kracht niets verloren heeft, en datvan de v.edeskonferentie
het fta.co zóó volslagen is, dat zelfs de meest optimistische
ideoloog geen loflied aan durft heffen, en dat zelfs het z.g,
Prijzenhof slechts schijnbaar gelukt is, dat zijn uitspraken
die men de arbeiders eigenlijk overal en dagelijks behoorde
te zeggen en vooral: te verklaren.

Minder begrijpelijk is, dat voor Frankrijk deverwarring in

de Partij uitsluitendtoegeschreven wordt aan het inderdaad
verwarrende optreden van het anti-militarisme a la Hervé,
en dat niets gezegd wordt van de minstens even ver-
warrende handelingen van de ministerialisten, die toch het
heele jaar door in de weer waren. En allerminst begrijpelijk
is, hoe van de Marokko-expediiie kan worden getuigd, dat
zij is „uitgelokt door moord op Europeanen" en nogal
gematigd!" is geleid, terwijl iedereen weet, dat zij juist
door de Europeanen isuitgelokt, en even moorddadig is als
elke koloniale expeditie. Dit had nu in ons jaarboekje met
moeten kunnen voorkomen.

Het boekje is verrijkt met eenige gedichten van Henr.
Roland Holst en versierd met de portretten van onze
gestorven Ouden: P. L, Tak en Ignaz Auer.

Wii raden in elk geval ieder arbeider aan : Koopt het
boekje spoedig. Want de oplaag is spoedig uitverkocht

Steunpenning.
E. J. T. f025; J. R. fo. 15; J. D. f2.50; AB. S.f 0.35

T. W. f 10.—; R. f I.—; door bemiddelingvan W.J.H, f 9.—

Drukkerij van den A. N.D.8.. Amsterdam-
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