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SOC.DEM.WEEKBLAD

Tegen Patroons-Tirannie
Aldus de titel van het Manifest van het Ned.

Verbond van Vakvereenigingen in zake de uitsluiting
der Textiel-Arbeiders te Enschedee. Al drukken wij
het Manifest niet af, het spreekt vanzelf dat wij de
oproep van het N. V. V. volkomen ondersteunen.

Men weet reeds uit De Tribune waarom het gaat.
Er was een geschil op de fabriek-Menko. De bazen
dier, fabriek vloeken en schelden, beboeten en straffen,
schorsen en ontslaan, alsof wevers en spinners, zoo-
als het Manifest terecht zegt, honden zijn in plaats
van menschen. Daartegen kwamen de arbeiders op,
en toen dit niet hielp gingen ze naar hun organi-
saties. Maar de patroons, zelf georganiseerd in de
fabrikantenvereeniging, weigerden het geschil, dat
intusschen tot een staking was gekomen, met de
besturen te bespreken.

En nu de staking twee maanden duurt, wordt op
grond van reglement der fabrikanten, de uitsluiting,
hoe langer hoe vollediger, geproklameerd voor de
negenduizend arbeiders die in dienst der fabrikanten-
vereeniging zijn. Men weet het, de patroons kunnen
wachten. Het wereldverbruik der textiel-goederen
blijft in de laatste jaren achter bij de ontzaglijke
uitbreiding van het bedrijf. Daarom laat men de
bedrijven wel gaarne een poosje stilstaan, en zeker
als men daarmede de machtiger wordende vijand,
het proletariaat, kan treffen. In een onderhoud met
een korrespondent van Het Handelsblad verklaarde
een der Van Heeks uitdrukkelijk": Met name aan
den middenstand zal onberekenbaar nadeel worden
toegebracht." — Inderdaad, niet de fabrikanten zijn
het, die in de eerste plaats de schade van deze
opgedrongen strijd zullen hebben.

Maar, Nederlandsche proletariërs, het zal van u
afhangen of deze berekening der textiel-baronnen
geen misrekening zal zijn. Alle organisaties der
arbeiders gaan hier tezamen in den strijd. De
moderne, de onafhankelijke, de christelijke, de katho-
lieke ; en ook internationaal worden zij gesteund.
Als alle Nederlandsche klassebewuste arbeiders hier
hun plicht doen, als ze allen direkt en regelmatig
steunen, dan kan de strijd zoolang worden uitge-
houden, dat het voordeel van den stilstand in het
bedrijf een nadeel wordt voor de fabrikanten, en
dat zij ten slotte zullen moeten opgeven hun weige-
ring van de erkenning der organisaties.

Arbeiders van Nederland, de kapitalisten moeten
op de knieën. Door uw eensgezindheid kunt ge ze
dwingen. Draalt dan niet, maar toont u solidair
door daden, door geld, met de strijdende wevers en
spinners van Enschedee. Wp.

De affaire Van Heeckeren.
Reeds geruimen tijd is er in het Parlement en in de

pers een zaak aanhangig, di; wel eens even onze aan-
dacht verdient.

Een anti-rev. lid der Eerste Kamer, die vroeger gezantwas
in Zweden, Van Heeckeren beweert namelijk, dat hij in
't bezit van stukken of bewijzen is, waaruit zou kunnen
blijken, dat op de regeerina in de jaren 1904 of '05,
zooals ook door het dagblad Het Vaderland indertijd
vermeld is, directe pressie zou zijn uitgeoefend door een
buitenlandsche macht. Pressie, die bedoelde de militaire
krachten van ons land te vergrooten en dus de militaire
uitgaven op te drijven.

Indertijd hebben wij onder den titei Keizer en Konin-
gin aan de onthullingen van Het Vaderland een stukje
gewijd ener toen op gewezen, dat het op den weg had ge-
leger, der Soc.-Dem. Kamerfractie om deze zaak tot on-
derwerp van een interpellatie te maken. Zij had toen
licht moeten eischen over eefi der duisterste kanten van
onze regeerende machten: de verhouding tot de ons
omgevende groote mogendheden. De Kamerfractie heeft
dat toen (in 1908) natuurlijk niet gedaan: zij had be-
langrijker(?) zaken aan 't hoofd dan den strijd tegen het
militairisme, dien zij bij die gelegenheid had kunnen
voeren.

Sinds dien tijd nu is in de pers en in de Eerste Kamer
dat zaakje telkens weer opgedoken. De tegenwoordige
minister van buitenlandsche zaken heeft een paar maan-
den geleden met stemverheffing een mededeeling gedaan
in de Eerste Kamer, waarin gezegd werd, dat er van de
beweringen van den heer van Heeckeren niets waar was.
Sinds dien tijd gelooft een belangrijk deel der leden van
de Eerste Kamer en gelooven ook een aantal burgerlijke
persorganen, dat Van Heeckeren inderdaad maar wat
leutert en verleden week heeft de Eerste Kamer na een
nieuwe verklaring van den minister, besloten de zaak
verder in den doofpot te stoppen, d.w.z. geen debat toe
te laten over een door v. H. ingediende nota.

Die poging tot smoring zal natuurlijk geen resultaat
hebben. Het is van te groot belang voor heel het Neder-
landsche volk en niet het minst voor de arbeiders te
weten of er inderdaad wat waars is in 's heeren v. H's
beweringen, m.a.w. of werkelijk pressie. van buiten wordt
of is geoefend om het Nederlandsche militairisme te
versterken.

Het zou, nog eens gezegd, bij uitnemendheid op den
weg van sociaal-democratische arbeidersvertegenwoordi-
gers hebben gelegen dit te onderzoeken. Hun oogen-
bliks- en directe voordcelen-politiek heelt dit verzuimd.
Hopen wij, dat het licht nog van andere zijde zalkomen.
Maar intusschen zien wij weer eens, hoe noodig de tegen-
woordigheid in de Kamer van een werkelijk sociaal-
democratisch afgevaardigde zou zijn. v. R.

Het Weekblad.
Den opmerkzamen toeschouwer kan het niet ont-

gaan zijn, dat Het Weekblad der S. D. A. P. een
zeer belangrijke verandering heeft ondergaan. Want,
niettegenstaande nog steeds onder den titel van dit
blaadje vermeld staat :'«Onder Redactie-van H. Roland
Holst en F. M. Wibaut", draagt de inhoud ervan
thans volkomen het kenmerk, slechts geredigeerd te
worden door den laatste. Deze wijziging heeft den
lezers ervan slechts in den administratieven vorm
bereikt door het bericht van de Redaktie in 't No.
van 20 Mei, dat tot nadere aankondiging alles voor
de redactie bestemd, gezonden moest worden aan
Wibaut.

Klaarblijkelijk heeft alzoo H. Roland Holst haren
wanhopigen arbeid gestaakt. Na den 20sten Mei, en
reeds zelfs eenigen tijd daarvoor, bevatte Het Week-

blad niets meer van haar hand. En er mag zeer
zeker niet worden aangenomen, dat de gebeurtenissen
in de S. D. A. P. en daarbuiten daartoe geen aan-
leiding gaven. Daarvoor kennen we haar meeningen
te goed. Haar niet meer mede redigeeren van dit
blaadje blijkt ten duidelijkste, als zelfs zonder dat
daartegen werd opgekomen, de beschouwingen van
de Leipzigcr Volkszeitung, al was 't dan slechts door
Loopuit, werden voorgesteld als «scheeve voorstel-
lingen" en «halve waarheden".

Wij kunnen noch mogen dit alles stilzwijgend
voorbij doen gaan. Formeel moge Het Weekblad
dezelfde zijn gebleven, inderdaad beteekent dit, dat
de strijd voor het Marxisme, niet alleen in theorie,
maar ook in praktijk, in de S. D. A. P. daarmede is
gestaakt. Wij hebben steeds moeten erkennen, dat
ondanks verschil van meening, H. Roland Holst dit
metterdaad poogde, al was ze dan ook daarbij, zonder
haar wil, bij slot van rekening, slechts de speelbal
van 't revisionisme.

De beteekenis van Het Weekblad, volgens zijn
voorstanders, was te zijn : de vrije meeningsuiting van
het Marxisme in de S. D. A. P. Wij hebbenHet Week-
blad nooitgewild. Wij eischten de vrije meeningsuiting
allereerst in de partijorganen. Wij eischten de vrije
propaganda voor het Marxisme, op den bodem van
het sociaal-democratisch program. De weigering daar-
van door de S. D. A. P. deed de S. D. P. ontstaan.

Thans heeft het revisionisme het de voornaamste,
we mogen gerust zeggen, de laatste strijdster voor
het Marxisme in haar eigen gelederen onmogelijk
gemaakt dien strijd voort te zetten. Natuurlijk zal
ons tegemoet worden gevoerd, datdit formeel onjuist
is, Ndat die vrijheid ook voor H. R. H. nog bestaat.
Dit is even waar, als het feit, dat de S. D. A. P. nog
heeft een Marxistisch program. Zoo min echter die
partij een Marxistische is, zoo min is ook in de
S. D. A. P. de strijd, de praktische strijd voor 't
Marxisme nog mogelijk.

't Is wel onaangenaam voor de S. D. A. P. dat deze
erkenning zoo duidelijk reeds te voorschijn moet
treden voer het Internationaal Congres. Daar zal
natuurlijk Het Weekblad nog moeten figureeren als
de vrije meeningsuiting van het Marxisme, die de
S. D. A. P. nooit heeft willen smoren, maar waarvoor
ze zelfs een orgaan heeft geschapen. Daarom moest
dat weekblad blijven voortbestaan. Daarom moest de
S. D. A. P. de meest ondemocratische handelingen
toelaten. H. Roland Holst mocht worden uitgeschol-
den, mocht worden aangeduid als een minderwaardige,
als een onwaardige zelfs, ze moest in Het Weekblad
blijven — al had men anderen reeds om veel minder
ernstige «vergrijpen" geroyeerd. Het kwaad in eigen
rijen was voor 't revisionisme gering, daartegen
waren andere middelen. Doch op het Internationaal
Congres mocht niet openlijk blijken dat Het Week-
blad slechts een val was bedacht door 't revisionisme,
een pleister op een doodelijke wonde.

Dat is de vloek van Deventer voor de Marxisten,
die toen in de S. D. A. P. gebleven zijn. 't Zijn er
niet velen meer. We kennen er zelf van, wakkere
strijders voor 't socialisme voorheen, die thans tot
werkeloosheid gedoemd, vernietigd zijn en de hoop
hebben opgegeven, te moedeloos om met ons mede
te strijden. We kennen er ook, die vroeger, hoe
weinig bewust ook, in" de S. D. A. P. met ons mee-
streden en die in de weinige maanden, die ons van
Deventer scheidden, hun Marxisme aan den kapstok

Alle steun op te zenden aan de afdeelings-
penningmeesters of direct aan het partij-sekre-
tiiriaat adres 31. MENSING, 33 Laings Nekstraat,
Amsterdam.



hebben gehangen, die, onbewust bij velen, doch niet
bij allen, zich hebben aangepast aan het revisionisme
en voor den werkelijken strijd voor 't socialisme
voor goed verloren zijn.

Op onze partij rust de plicht, de Internationale
de beteekenis en de gevolgen van Deventer duidelijk
voor oogen te stellen. Doch ook op die weinigen in
de S. D. A. P., die werkelijk Marxist gebleven zijn,
rust een plicht, waarvan zij zich niet kunnen ont-
trekken, n.l. uit te spreken, wat is.

Of zij den moed daartoe zullen hebben! Of niet
ook hen de moedeloosheid reeds heeft aangegrepen.
Wij weten het niet; doch hopen het althans nog
van de enkele, die hun leidster was. 't Zal onze partij
versterken, zeer zeker, 't Zal ons standpunt in Kopen-
hagen versterken, ongetwijfeld. Doch 't uitspreken
der waarheid, ook in deze is plicht, voor de inter-
nationale sociaal-democratie.

C.

De verheffing van het Proletariaat.
De strijd tegen het kapitalisme wordt den arbeiders in

de eerste plaats opgedrongen door de neerdrukkende
strekkingen van het kapitalisme. De ekonomische theorie
zegt, dat de arbeider den kapitalisten zijne arbeidskracht
verkoopt, en de waarde van deze arbeidskracht, d. w. z.
de waarde van datgene wat de arbeider noodig heeft om
te leven, hem als loon wordt uitbetaald Dat wordt
evenwel door de theorie slechts als het normale geval
aangenomen, evenals zij in hare beschouwingen, terwille
van de duidelijkheid vooropstelt, dat alle waren naar
hun wezenlijke waarde gekocht en verkocht worden. In
werkelijkheid wijkt, bij elke waar, de betaalde prijs af
van hare waarde, naar haar verhouding tot vraag en
aanbod.

Waar het aanbod de overhand heeft, daalt de prijs
onder de waaide. Zoo is het ook gesteld met de waar
arbeidskracht. Waar een overgroot aanbod van arbei-
ders bestaat, daalt het loon tot onder de waarde der
arbeidskracht; zij moeten met minder tevreden zijn dan
het noodzakelijk levensonderhoud en mogen blij zijn, als
zij, hongerend, in voortdurende nood en ontbering hun
leven maar juist kunnen rekken. Zij bevinden zich bui-
tendien nog in een veel ongunstiger toestand dan andere
warenbezitters. Deze kunnen, als de geboden prijs hun
niet hoog genoeg is, hun waren meestal bewaren; maai-
de arbeider kan dat niet, omdat zijn waar verdwijnt en
vernietigd is, als het hem niet gelukt haar dadelijk aan
den man te brengen.

Zoodra het eerste opkomen van het kapitalisme groote
massa's kleine handwerkslieden en arbeiders uit het
kleinbedrijf werkeloos maakt, volgt daaruit onmiddellijk
een neerdrukken van het loon tot op het minimum,
noodig om te kunnen bestaan, terwijl tegelijk door lange
werktijden de gezondheid wordt geknakt. Het eenige
middel om tegen deze neerdrukkende strekking op te
komen is de organisatie, tot opheffing der onderlinge
concurrentie. Voor zoover de ekonomische vorm betreft,
schijnt dit veel gelijkenis te hebben met de afspraken
van ondernemers om hun waren te bewaren, opdat de
prijzen opgedreven en de koopers naar hartelust uitge-
plunderd kunnen worden. Daarom hebben ook de bur-
gerlijke economen en politiekers het verbond der arbeiders,
de vakvereenigingen, bij hun opkomst uitgemaakt voor
misdadige samenzweringen, die evenals de »rings« der groot-
kapitalisten, zich een ongeoorloofd voordeel wildenrooven
ten koste hunner medeburgers, waarvoor de vakvereeni-
gingen dan ook wettelijk en gerechtelijk vervolgd moesten
worden. Voor de bourgeoisie is nu eenmaal de arbeids-
kracht een waar als elke andere, aardappelen b.v. Dat
aan deze waar een mensch vastzit, een mensch, die nog
andere begeerten heeft dan alleen drager te zijn van
arbeidskracht, daarom bekommert zij zich niet. Eerst
sedert de arbeiders zich als menschen, als strijders, doen
kennen, moesten burgerlijke wetenschap en burgerlijke
politiek wel als zoodanig rekening met hen houden,
rekening houden met de vakvereenigingen, ze zelfs het
hof maken. Maar de kapitalistische ondernemer denkt
inderdaad nog altijd juist zoo; de trust, die de katoen,
en de vakvereenigingen, die de arbeidskracht duurder
maken, beschouwt hij op dezelfde wijze, of slechts met
dit onderscheid, dat hij tegenover de laatsten, uit lafheid
tegenover de groot-kapitalisten en uit klassehaat, vijan-
diger staat. Wat evenwel bij die oppervlakkige gelijk-
heid buiten beschouwing wordt gelaten, is ten eerste het
feit, dat het stijgen der loonen tegelijkertijd beteekent,
het stijgen van een geheele, groote klasse van menschen:
tot beschaving, het menschworden der groote, verkom-
merde massa. En ten tweede gaat zelfs de ekonomische
vergelijking niet geheel op; de kapitalisten willen met
het opjagen der prijzen, de prijs hoog bo-oen de waarde
doen stijgen, terwijl het er in den strijd der vakvereeni-
gingen eerst om gaat de waarde-zelf der arbeidskracht
te verwezenlijken.

Het onmiddellijk doel der vakvereenigingen is, den
arbeiders de waarde hunner arbeidskracht te verzekeren.
Wanneer de burgerlijke bladen over de hebzucht en de
bovenmatige eischen der arbeiders jammeren, en die van
de vrome soort onder hen, met ten hemel gekeerde oogen,
over de verkwistingvan het tegenwoordige geslacht, dat zich
steeds meer afkeert van de eenvoudige zeden en de
geringe behoeften der vaderen, dan — toonen zij daarmee
slechts hun onwetendheid of hun huichelachtigheid. Wat

den arbeiders in den strijd hunner vakvereenigingen
voor oogen zweeft, is geen onbegrensde rijkdom, ver-
kwisting en de gelegenheid, elke gril te bevredigen,
maar de vervulling hunner werkelijke behoeften, de ver-
vulling van datgene wat noodzakelijk is om te kunnen
leven.

Dat ligt reeds opgesloten in het feit, dat voor elke
verbetering strijd moet worden gevoerd, dat elke loons-
verhooging slechts met groote inspanning, ontbering en
gevaar bemachtigd kan worden. Deze worden niet door-
staan voor onnoodige grillen, maar slechts voor het
noodzakelijke. De gevolgen worden bepaald, behalve
door de uiterlijke verhoudingen en den uiterlijken tegen-
stand, door de wilskracht en den offermoed, die de
arbeiders in den strijd toonen. Waarvan hangen dezen
af? De arbeider vergelijkt datgene, wat hij krijgt, met
datgene, wat hij noodig heeft om te leven; zijn loon
meet hij af aan den maatstaf zijner behoefte; zoo ver-
gelijkt hij dus den prijs met de waarde zijner arbeids-
kracht. Het verschil tusschen beiden, gevoelt hij als
nood, als gebrek, als armoede, die hem drijft tot den
strijd. Hoe grooter de afstand tusschen prijs en waarde
der arbeidskracht, met des te grooter verbittering en
wilskracht zullen de arbeiders strijden en zooveel grooter
zullen, onder overigens gelijke omstand'gheden, .de ge-
volgen, de loonsverhoogingen zijn. Hoe kleiner deze
afstand is, zooveel minder drukkend wordt de toestand
gevoeld, zooveel kleiner zal de neiging zijn, zich voor
verdere verbeteringen aan groote offers en gevarenbloot
te stellen. Daarom zal vooral de eerste tijd, waarin de
organisatie overal sterk groeit, de tijd zijn der grootste
positieve resultaten, waarin het loon het sterkst stijgt.

Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de strijdlust grooter
is, naarmate het loon lager. De waaide der arbeids-
kracht is geen vastbegrensde, maar hangt af van histo-
rische en maatschappelijke verhoudingen. Landverhuizers
uit Oost-Europa naar West-Europa en Amerika stellen zoo
weinig eischen aan woning, voeding en levensstandaard,
de waarde hunner arbeidskracht is zoo gering, dat hun
een loon, waarvan andere arbeiders niet leven kunnen,
hoog voorkomt, en zij daardoor niet aan strijd denken.
Bij de eerste ongeorganiseerde,diep omlaag gedrukte slaven
van het kapitalisme, die door de ellende ontaard waren
en verstompt, onverschillig en niet in staat tot strijden,
waren ook de behoeften en eischen zeer laag.

Eerst de organisatie brengt met liet ontwakend gevoel
van kracht en het uitzicht op de mogelijkheid van een beter
bestaan, tevens mede hoogere eischen aan het leven, het
verlangen naar meer levensgenot, de onweerstaanbare
drang naar ontwikkeling, dus een stijging van de waarde
der arbeidskracht. De onbewuste ellende wordt tot be-
wuste ellende, die opwekt tot strijd; met de gestegen
waarde der arbeidskracht moet ook de prijs, het loon
stijgen. Daarin niet liet minst ligt de groote beteekenis
der vakvereenigingen, dat zij bij hen, die zonder hoop
zijn, nieuwe hoop wekken, bij hen, die niets eischen, de
eischen wakker roepen, want de eischen der menschen
zijn de graadmeters van de hoogte hunner beschaving.

En deze rijzing van de waaide der arbeidskracht gaat
steeds door. Aan de eene hand brengt het kapitalisme
aldoor nieuwe massa artikelen onder het bereik of bijna
onder het bereik der arbeiders, aan de andere kant doet
hun strijd voor de vrijheid hun geestelijke behoeften
toenemen, terwijl te gelijkertijd de machtiger wordende
organisaties hun krachtsbesei versterken. Het loon kan
dus niet een vastgestelde grens bereiken, waarbij een
verdere rijzing onmogelijk is, maar het doel, waarheen
het streeft, stijgt zelf aldoor. Op het eerste snelle stijgen
der loonen volgt dus geen stilstand, maar slechts een
langzamer stijgen. Natuurlijk doen zich daarbij nog andere
omstandigheden gelden; uit angst voor de macht, der
organisatie kan de tegenstand en de aaneensluiting der
ondernemers, zoozeer toenemen, dat tijdelijk de loon-
stijging uitblijft; dat is dan een teeken, dat de strijd-
wijzen zich moeten aansluiten bij deze nieuwe verhou-
dingen.

A. P.

Klein-Spanje.
't Was in 1903, dat door eene spontane staking, uiting

van solidariteit der spoorweg- met de havenarbeiders, de
macht der spoorweg-directies was geknot. De April-
staking kwam echter — en daarmee de nederlaag voor
de nog onvoldoend georganiseerde arbeidersklasse.

De spoorweg-directies, weer in het rustig bezit van de
absolute macht, gebruikten deze, om de ongewenschte
elementen onder het personeel te ontslaan en de directie
der H. S. M. richtte, toen eenigen tijd later de Ned.
Ver. v. Spoor- en Tramw. person. zich ging herstellen
van den slag haar toegebracht, eene waarschuwing aan
het personeel, waarin het lidmaatschap dezer vereeniging
„ontraden" werd. Het personeel werd door vrees be-
vangen. Eindelijk — na een 5 tal jaren van doffe- be-
rusting — begon er weder nieuw leven te komen. Achter-
uitgang der onderkruipers-organisatie (de „Bond van Orde")
en oprichting van eenige categorische vereenigingen,
waren er de eerste teekenen van. En, door de propa-
ganda van onzen partijgenoot Nathans vooral, week lang-
zamerhand de vrees terug, begon de Ned. Ver. opnieuw
aanhang te krijgen en leden, was dus weer de grond
gelegd voor machtsvorming. Dit nu was — zooals zich
laat begrijpen — een doorn in 't oog der machthebbers
en van hunne slaven, de verraders van 1903, deze
Hollandsche Zwarte Honderd, die het naderend einde
voorzagen van hun georganiseerde stroopsmeerderij.

Nathans werd — door de vriendelijke bemiddeling
dezer heeren — overgeplaatst naar Salzbergen, het ver-
banningsoord voor ontevreden en oproerige spoorweg-
mannen. In het vak-orgaan deed hij zijn protest weer-
klinken daartegen en tegen de bewerkers ervan. En met
succes! Hij zou niet meer hoeven te gaan. De directie
heeft durf, nu zij geen staking heeft te vreezen voor-
loopig: Nathans werd ontslag aangezegd. Bewust van
haar oogenblikkelijke macht voegde de directie er brutaal
aan toe, dat het was om het artikel in het vak-orgaan.
Dat Nathans sociaal-democraat is, ja, daar had de directie
niet zoo veel op tegen, mits... hij zijn ideeën voor zich
hield, geen propaganda maakte voor het socialisme en
ook-geen directe aanslag deed op de zakken der aandeel-
houders door middel van de actie der Ned. Ver. Hij
had, in 't kort, precies dezelfde vrijheid, die Ferrer had
in Spanje.. . n.l. te denken, zonder zijn meening te
mogen uiten. En Nathans, hier — in Klein-Spanje —wordt niet gefusilleerd (daarvoor is men hier te beschaafd)
neen, met het snijdende zwaard van den honger treft
men hem beter. Dat voelt hij langer en .. . men ziet
geen bloed en voorkomt te luid gerucht. De vrije
meeningsuiting, denkt de H. S. M., is alleen goed voor
de kapitalisten en voor hunne handlangers, die wel zoo
stom willen zijn, zoo groot gemis aan klasse-besef hebben,
dat zij zich leenen tot hulptroepen voor bescherming
der kapitalische orde".

Natuurlijk zal het toch niet gelukken, door reactionaire
middelen als deze, het socialisme van den spoorwagen
te weren. Integendeel; men levert hierdoor de beste
wapenen waarmee het socialisme kan strijden. Zulke
middelen brengen — meer dan honderd vergaderingen —
bij het personeel het besef van zijn rechteloosheid, doen
het beter zien de klove, welke de arbeidersklasse van
het kapitalisme scheidt.

Al scherper strijd zien we hier, zien we overal. Een spook
waart rond door Europa — het spook der zwarte Reactie. Op
politiek gebied en op economisch.

In België het ontwerp-Helleputte, dat den spoorwegarbeiders,
nu ook wettelijk, alle, zelfs christelijke, beadviseerde, organisatie
verbiedt.

in Frankrijk, waar het edel driemanschap Briand (de vriend van
Vliegen en moordenaar van Liabeuf e.a.), Millerand, Viviani, om
de „eer" vecht, wie de beste waakhond is van het kapitaal; waar
deze renegaten voor den zooveelsten keer het leger ter beschikking
stellen van kapitalisten, om de staking aan den spoorweg te
breken. En waar de „democratische" regeering nu weer poogt de
overige „cheminots" met een kluitje in 't riet te sturen. Totdat
de nu al meer en meer dreigende algemeene spoorwegstaking uit-
breekt en zij opnieuw gelegenheid heeft haarkapitalistisch karakter
te toonen door het zenden van troepen.

In Duitschland, waar, ondanks het ingroeien in het socialisme,
spoorweg-arbeiders reeds worden ontslagen bloot op vermoeden,
dat zij eene socialistische vergadering hebben bezocht: waar de
politieke strijd juist zoon grooten omvang, zoon scherp karakter
kreeg door de beweging voor het algemeen kiesrecht; waar verder
het bouwvak-conflict nauwelijks beëindigd is.

Overal verscherping der klasse-tegenstellingen, toe-
neming van strijd.

Aan ons — socialisten der S. D. P. — de taak het
Hollandsche proletariaat de lessen te doen trekken uit
deze gebeurtenissen en de arbeiders er op te wijzen,
dat onze strijd — de strijd voor het socialisme — ook
de hunne is. E. J. V.

Uit het Buitenland.
Engeland. Wij kunnen niet genoeg het voorbeeld van

Engeland aanhalen om de arbeiders te waarschuwen voor
de taktiek van vertrouwen en steunen op een deel der bur-
gerlijke partijen, d.w.z. op de „radicalen", die beweren,
dat zij de burgerlijke maatschappij en het kapitalisme
zullen en kunnen oplappen en die de arbeidersklasse
gouden bergen van allerlei sociale maatregelen en ver-
beffing beloven.

Immers: Engeland is het eenige land in de wereld
waar dat radicalisme althans nog met eenigen schijnvan
waarheid en voor oppervlakkige beschouwers in de laatste
jaren vanzins en bij machte scheen te zijn iets van zijn
beloften te verwezenlijken. En, bij Engeland vergeleken is
het sociaal-liberalisme of radicalisme overal op het vaste
land van Europa totaal onbeduidend, machteloos en
zwendelachtig.

Wij weten ook, hoe groote verwachtingen men van
zekere zijde in de arbeidersbeweging op de groote over-
winning van het Engelsche radicalisme in 1906 heeft
gebouwd. Niet alleen in Engeland de vakvereenigings-
raannen en de partij der vakvereenigingen, de Labour-
partij, maar ook in Europa. En niet alleen de revisionisten
in alle landen, bij ons Het Volk, in Frankrijk Jaurès, in
Duitschland de Monatshefte, maar ook een deel dei-
Marxisten. De laatsten uit tactische overwegingen,vooral
in Duitschland. Immers: de Duitsche Marxisten, het
centraal-orgaan der Duitsche Partij vooraan, meenden
het tactisch juist te zijn de Engelsche radicalen zooveel
mogelijk als een lichtend voorbeeld ie stellen tegenover
de zwakheid en ellendigheid van het Duitsche vrijzin-
nigendom; de Engelsche vrijheid tegenover de Duitsche
onvrijheid en jonkerheerschappij; den Engelschen vrijhan-
del met zijn gevolgen tegenover de ontzettende gevolgen
van het Duitsche protectionisme (beschermingstelsel).
En daarbij kwam nog, dat zij de Engelsche Arbeiders-
partij door dik en dun wenschten te steunen, omdat zij
in haar een bestrijdster meenden te vinden van de
oorlogstoerustingen ter zee in Engeland en dus een kracht,
die in Engeland hetzelfde werk zou kunnen verrichten



als de sociaal-democratische partij zoo schitterend in
Duitschland deed. Dit deel der Marxisten heeft er
ongetwijfeld op die wijze toe bijgedragen om de Engelsche
Arbeiderspartij te stijven in haar verkeerde taktiek, namelijk
in plaats van geleidelijke losmaking steedsgrooter toena-
dering tot het radicalisme na te streven. Immers: de
actie der Engelsche sociaal-democraten, die in Engeland
zelf naar dit doel: de geleidelijke losmaking derArbeiders-
partij van het radicalisme streefden, werd op die manier
door de sociaaldemocratie op het vaste land tegengewerkt,
miskend en gelogenstraft, terwijl de heeren liberale arbei-
dersleiders, wien het om de baantjes en niets anders te
doen was, zich konden beroepen op de erkenning en den
steun der sociaaldemocratische partijen op hetvaste land.

De teleurstelling is zooals onze' lezers weten, niet
uitgebleven.

De Arbeiderspartij, die steeds dichter bij het liberalisme
zich aansloot, die bij de verkiezingen van dit jaar door
dik en dun met- de demagogen van het radicalisme mee-
zeulde, heeft daarmee niet alleen niets bereikt dan het
behoud van-eenige mandaten voor de parlementaire ver-
tegenwoordigers, ziet niet alleen nu alle verwachtingen,
die zij van het radicalisme op elk gebied koesterde, in
rook opgaan, maar wordt nu zelfs door die zelfde libe-
ralen, die zij zoo trouw gesteund heeft, in den steek
gelaten, nu de rechterlijke macht den grondslag van
haar bestaan bedreigt, namelijk het recht der vakver-
eenigingen om van haar leden bijdragen te eischen voor
de kosten van de politieke actie.

Laat, een beetje al te laat, erkent nu eindelijk b.v.
de Vorwdrts, die zoovele jaren bijna uitsluitend de lofre-
denaars der Arbeiderspartij het groote woord liet, dat
het mis is, totaal mis, zoowel met het sociaal-liberalisme
als met de in de radicalen geloovende Arbeiderspartij.
Het blad constateert, dat de nieuwe Engelsche begroo-
ting gekenmerkt wordt door slechts één ding, 66 millioen
gulden, voor nieuwe marine-uitgaven, waaruit blijkt, dat
het „nieuwe" liberalisme volledig zich heeft neergelegd
bij de eischen der Whigs, de groot-kapitalistische elementen
der partij, die even groote imperialisten zijn als de
Unionisten. Dè groote overschotten van het budget 'van
den luidruchtigen puriteinschen schetteraar Lloyd George
verdwijnen in den muil van Moloch marine.

Daartegenover staan slechts enkele miserabele milli-
oentjes die als een aalmoes worden uitgetrokken voor de
ouderdomspensioenen der gemeente-armen.

De oplossing der groote sociale vraagstukken, die be-
loofd was, de verzekering tegen werkeloosheid en ziekte
wordt weer totaal in 't nevelig verschiet geschoven.

Het blad gaat dan voort:
Men moet de verklaringen van den kanselier der schat-

kist (Lloyd-George) in verband met de verklaring lezen,
die de eerste minister gisteren in het Lagerhuis gaf, om
de knoeierijen der liberale politiek goed te doorgronden.
Mr. Asquith zeide, dat het Parlement de door de troons-
wisseling opgehoopte zaken onmogelijk in deze zitting
zou kunnen afmaken. De beraadslaging over de begrooting
en de derde lezing van een paar andere ontwerpen zou
dus in een in November beginnende herfstzitting moeten
geschieden. Aan deze flausjes gelooft echter niemand.
Wanneer de regeering ernstig wilde, dan zou zij alle
voor de hand liggende ontwerpen licht voor eind Augustus
kunnen afkrijgen, op 't gevaar af, dat de liberale en
conservatieve heeren dan eerst 14 dagen later op patrijzen
kunnen gaan jagen. In de werkelijkheid wil de regeering
door uitstel van zaken tijd winnen om de conferentie
over het veto der Lords (het gekonkel met de Unionisten)
op een fatsoenlijke wijze te doen mislukken. In denherfst
kan het spook der Lords dan weer op het politieke
tooneel verschijnen en bij de nieuwe verkiezingen begin
volgend jaai voortreffelijke diensten bewijzen, terwijl de
werkeloozen- en ziekteverzekering als lokaas kan dienen
voor de sceptisch wordende arbeidersmassa's.

Zooals men ziet, gaat de Vorwarts hier nog uit van
de gunstigste veronderstelling voor de liberalen, namelijk
dat zij werkelijk van plan zijn opnieuw over het veto-recht
van het huis der Lords een verkiezingsstrijd te houden,
in plaats van, wat ons veel waarschijnlijker lijkt, 't met
de Unionisten op een accoordje te gooien, ten einde het
huis der Lords in werkelijkheid sterker te maken (door
het b.v. een ten deele vertegenwoordigend karakter te
geven).

En over den toestand der Arbeiderspartij schrijft de
V., dat die van dag tot dag erger wordt. Het eene
rechterlijke verbod (van heffing der contributies door de
vakvereenigingen) volgt 't andere en de liberalen doen
reeds zoo, als hadden zij de Arbeiderspartij in hun zak.
„Het is moeilijk in te zien, hoe de partij zich voor een
gevoeligen teruggang kan behoeden anders dan door een
moedigen uitval tegen de regeering, die met een fari-
zeesch lachje het bestaan der partij door de justitie laat
ondergraven en daarnaast de leiders met hoffelijke woordjes
beduidt, dat zij in de Osborne-aangelegenheid nietsvoor
hen doen kan."

Thans, toont het blad aan, zou het nog mogelijk zijn op
de regeering met de leren en Unionisten een gevoeligen
druk uit te oefenen door in een ioo-tal districten can-
didaten te stellen, nadat men de regeering had omver-
geworpen. De liberalen zouden dan eieren voor hun
geld moeten kiezen. Maar, hoe langer de aanval uit-
gesteld wordt, des te moeilijker wordt ook deze druk,
aangezien de ebbe in de kassen derArbeiderspartij steeds
toeneemt en zij weldra niet meer in staat zal zijn nog
een krachtige aanvalspolitiek te voeren.

Intusschen: de heeren der Arbeiderspartij denken niet
over een aanval op het liberalisme. Deze snoode ge-

dachte kan bij hen zoomin oprijzen als welke lage misdaad
ook. Nog dezer dagen antwoordde een van hen, toen
men hem in het debat verweet, dat hij liberale politiek
dreef: „Ja, welke andere politiek moet ik dan drijven?
Slechts èèn der beide groote partijen kan iets voor de
arbeiders bereiken De Arbeiderspartij is er slechts voor
propaganda-doeleinden." Breng zulke kerels maar eens
de noodzakelijkheid bij, om tegen het liberalisme, dat
hun partij, hun levensbeschouwing is, hun ideaal, dat hun
met de paplepel ingegoten is, op te treden!

De Vorwdrts hoopt natuurlijk nog weer er op,, dat de
„beslistere" elementen in de Arbeiderspartij, d.w.z. een
Keir Hardie e. d. zich nu opmaken en deze heeren den
ruggegraat wel stijver zullen maken. Hopen staat na-
tuurlijk altijd vrij. Dat doen de Christenen en de armen
van geest ook. Maar wij meenen, dat er voor die hoop
al zooveel grond bestaat, als voor de hoop op de komst
van den Messias of voor die op de weldaden der ra-
dicalen! v. R.

Kleine berichten.
De groote Duitsche bouwvak-uitsluiting' eindigde deze week

definitief. Na de I.eipziger timmerlieden en opperlieden, besloten nu
ook de metselaars op de voorwaarden van liet scheidsgerecht aan
den arbeid te gaan. Hiermede is de strijd slechts uit, om binnen
niet le langen tijd hoogstwaarschijnlijk algemeener en nóg scherper
begonnen te worden.

* * #

In Spanje probeert het groot-iudustriëele en groote-stads-kapi-
talisme zich onder den angstigen „demokraat" Canalejas aan de
greep van de eeuwen-oude koloniale- en grond-kapilaals-machten
te onttrekken. Dit uit zich in heftige anti-Roomsche bewegingen
van het volk en in kleine regeerings-aanvallen op de macht van
de Katholieke Kerk in Spanje. Natuurlijk haalt ook hier weer
het proletariaat de kastanjes uit het vuur voor de late en laffe
bourgeoisie. Maar zoo stijgt ook het krachtbewustzijn van het
proletariaat.

* * *Pablo IglOSÏas, de dappere leider der Spaansche Sociaaldemo-
kratie, en eerste socialistische lid van het Spaansche Parlement,
wist van de Regeering gedaan te krijgen dit ze de stukken be-
treffende de gebeurtenissen in Barcelona in den zomer van 1909
eu den schandelijken gerechtelijken moord op den burgerlijken
vrijdenker Francisco Ferrer zal publiceeren. Ook hier staat dus
de Sociaaldemokratie vooraan ni den strijd voor de burgerlijke
vrijheid.

* * *
In de groote bokspartij tusschen den Neger Johnson en de

Yankee Jeffries, waarin de Neger overwon, vonden de groote
hanzen der Amerikaansch-kapitalistische demagogie een gezochte
aanleiding om het proletariaat van alle „beschaafde" rassen
tegen het zwarte proletariaat op te hitsen. Talrijke moorden op
weerloóze Negers door middel van de bij de beschaafde blanken
geldende lynchwet, vonden zoodoende in de groote steden plaats.
Maar het zwarte proletariaat van Amerika en Afrika vond er
gelegenheid in zijn zelfbewustzijn tegenover de hooger staande
rassen te uiten".

* * *Als gevolg van de voortdurende verzwakking- van Rusland
tegenover Japan en van den verrotten binhenlandschen toestand
van dat thans konstitutioneel uitgemoorde land, wasRusland dezer
dagen genoodzaakt een verdrag met Japan te sluiten, waarbij de
oppermacht van Japan in Oost-Azië zooal niet formeel dan toch
feitelijk wordt erkend.

* * #

In Denemarken is ondanks de moreele vernietiging van den
persoon van de vroegeren eerste-minister Christensen, door de
burgerlijke radikalen en revisionisten thans weer een ministerie
gevormd, dat weder geheel onder invloed van dezen boeren-
demagoog staat. Ook daar kan men de macht van het bezit, in
Denemarken klein boerenbezit alleen vernietigen door de macht
van het op de industrieele ontwikkeling berustende proletariaat in
onverzoenlijken strijd met alle Bezitspartijen te organiseeren:

» * *
Een klein SUCC6S heeft de Sociaaldemocratie en dus de S. D. P.

te Amsterdam behaald. De Bestuurdersbond heeft nl. moeten toe-
geven een openbare vergadering over de Bouwvakstrijd te zullen
houden. Voor ieder wien de klassenstrijd boven al gaat, zal daar
moeten worden getoond dat men ook in Holland de proletariërs
niet sterker maakt door hen in hun scherpsten strijd met de sterk
vereenigde patroons met alle middelen te nekken. Maar alleen
door ze te steunen. Wp.

Het kapitaal en de vakvereenigingen.
V.

Eenheid van Vakstrijd en Polieken strijd.
De scheiding tusschen den maatschappelijken en po-

litieken strijd van het proletariaat was slechts tijdelijk;
ze was'steeds meer uiterlijk en dikwijls denkbeeldig;met
de uitbreiding van de machtssfeer der stakingen vervalt
zij van zelve. Wie de politiek van de vakvereenigingen
wil uitsluiten, moet de ontwikkeling der vakvereenigingen
zelve tegenhouden.

De kapitalistenklasse keert zich dan ook van haar kant,
behalve met maatschappelijke, ook met politieke strijd-
middelen tegen de vakbeweging. Er ontstaat opnieuw
een tegen de vakvereenigingen gerichte kapitalistische
wetgeving en eveneens een kapitalistische rechtspraak,
die in Engeland haar begin vond en zich naar andere
staten uitbreidt. Voor alles wordt echter bij elke groote
staking, met behulp der pers en door het parlement, de
geheele burgerlijke openbare meening tegen de arbeiders
mobiel gemaakt. De strijd tusschen enkele kapitalisten-
groepen en de arbeiders wordt geproklameerd tot de
zaak der geheele kapitalistenklasse. Men behandelt de
staking van den aanvang af als een zaak van den staat,
als een politieke aangelegenheid. Men verlangt van de
regeering niet slechts politiebescherming, die men door
overbodig reqtiireeren van militairen tot een provocatie
van de arbeiders maakt, maar men esicht gebiedend
maatschappelijke en financieele ondersteuning, die men

dan ook door termijnverschuivingen, opheffing van straf-
bepalingen en andere bevoordeeiingen van de zijde van
den staat, zoowel als van de gemeenten overvloedig
verkrijgt.

Het ware een dwaze verblinding, deze houding der
kapitalistenklasse tot een gebrek aan sociaal inzicht te
willen terugvoeren. Er zit juist een zeer sterk sociaal
inzicht achter — maar, 't is waar, niet van proletarisch,
maar van kapitalistisch gezichtspunt bezien. De kapita-
listenklasse strijdt tegen het proletariaat met alle naar
ten dienste staande middelen, zonder zich vooraf met
de onderscheiding te bemoeien, of het maatschappelijke
of politieke, parlementaire of buiten-parlementaire strijd-
middelen zijn, ze gebruikt even goed de hongerzweep
als de bajonetspitsen, als de staatsschatkist, en stoort zich
in geen enkel opzicht om allerlei wijze leerstukken van
een uit de lucht gegrepen sociale gerechtigheid. Om
dezen strijd te beantwoorden, moet de arbeidersklasse
tegenover deze macht een andere macht plaatsen. Dan
eerst zal ze de kapitalistenklasse ook den zin voor pro-
letarische gerechtigheid bijbrengen.

Het begrijpen van het politieke karakter van den vak-
strijd voert de vakvereenigingen tot de doelbewuste aan-
wending ook van zuiver politieke strijdmiddelen. In de
eerste plaats is 't noodig de direct tegen de vakvereeni-
gingen gerichte politieke maatregelen af te weren — dus
de strijd om de vrijheid van vereeniging. 't Is verder
noodig, het door de vakvereeniging veroverde langs
wettelijken weg te bevestigen, algemeener te maken en uit
te breiden -— dus de wettelijke arbeidsbescherming. En
hoe meer de vakstrijd aan draagwijdte wint, hoe nood-
zakelijker het wordt, in de staking zelf tegenover de
politieke machtsmiddelen der kapitalistenklasse den in-
vloed der arbeidersklasse in staat en gemeente te zetten.
Met de financieele, maatschappelijke en politieke aaneen-
sluiting der kapitalistenklasse komt ook overeen een
stijgende consolideering der burgerlijke partijen in de
parlementen en een volkomen onderwerping der burger-
lijke pers aan de belangen van het kapitaal — des te
noodzakelijker wordt het voor het proletariaat ook in
zijn vakstrijd zich als klasse aaneen te sluiten, bij elke
afzonderlijke handeling een gemeenschappelijke wil te
toonen, een parlementaire arbeiderspartij en
een politieke arbeiderspers in 't leven te roepen.
De sociaal-democratische scholing der arbeidersmassa's
het onophoudelijk op de bres staan voor de arbeiders-
belangen in 't parlement en in de meest uitgebreide
openbaarheid door de sociaal-democratie, de krachtige
bewustmaking der arbeidersmassa bij elke staking door de
arbeiderspers, danken het de Duitsche vakvereenigingen
niet voor het minst, dat ze in den loop van een tiental
jaren met een zeer bescheiden aanvang erin geslaagd
zijn, de Engelsche Trade-Unions te overvleugelen.

De technische ontwikkeling en de organisatie van 't
proletariaat.

Intusschen verstrekt zich een technische ontwikkeling
en een concentratie der bedrijven, waardoor de grenzen
der afzonderlijke beroepen worden verstoord, de meest
verschillende vakarbeid door elkaar vermengd wordt,
nieuwe specialiteiten geschapen en tusschen de andere
ingelascht worden, zoodat de meest verschillende cate-
gorien van arbeiders op elkaar zijn aangewezen. Nog
verder dan de concentratie der bedrijven gaat de con-
centratie van het kapitaal — de industrieele kartellen,
de bankconsortiums, tegenover de beurs verdwijnt alle
beroepsonderscheid en er is nog slechts een loonarbeiders-
klasse, die uitgebuit wordt. We zien dat in overeen-
stemming daarmee de vakvereenigingen, uitgaande van
de organisatie der afzonderlijke beroepen, zich als md u-
st rie verbonden vereenigen en door centrales
een samenwerking der vakvereengingen in 't geheele
land en op afzonderlijke plaatsen bereikt wordt; we zien
aan 't voorbeeld van Engeland, hoe de vakvereenigingen
er toe komen, een zelfstandige politieke arbeiderspartij
te vormen.

Vrouwenrubriek.
Twee wetswijzigingen.

Op verzoek der redaktie van ons blad, wil ik beproeven
de verzorging van deze rubriek op mij te nemen.

Ik zal trachten dit te doen naar de meening, zich
uitende op ons laatst gehoudencongres in denwensch van
den A'damsche afgevaardigde, die te kennen gaf, dat deze
rubriek anders dient te zijn dan voorheen en zich meer
moet aansluiten bij de gebeurtenissen van den dag.

Allereerst trekt dan onze aandacht, dat onze Neder-
landsche regeering wijziging wenscht te brengen in twee
wetten.

Een wetsontwerp ligt gereed dat inhoudt dat devrouw
als rijksambtenaar en als onderwijzeres, indien ze huwt,
ontslagen zal worden, en één wijziging wil de fabrieks-
arbeidsters — waaronder zeer vele gehuwden — een
uur per dag minder doen werken dan thans bij de wet
geoorloofd is.

Tegen die beperking van den arbeidsduur der vrouwen
verzetten zich de fabrikanten met kracht, maar de maat-
regel tegen de gehuwde onderwijzeres wordt door dat-
zelfde mensch-soort juist in de hand gewerkt. Reeds
hebben enkele gemeenten bij gehuwde onderwijzeressen
op ontslagname aangedrongen.

Hier zien we de kapitalistische klasse ten opzichte van
den arbeid der gehuwde vrouw een standpunt innemen,
dat in deze beide gevallen lijnrecht tegenover elkander
staat.

De gehuwde fabrieksarbeidster kan geen uur per dag



uit de werkplaats (de fabriek) gemist worden, de onder-
wijzeres mag — als ze huwt — geen uur langer in de
werkplaats — de school — blijven.

Wat zou toch wel de oorzaak van deze tegenstrijdig-
heid zijn ?

Bij de beantwoording dezer vraag denken we het eerst
aan de directe winst, die de arbeid der gehuwde vrouw
oplevert voor de kapitalistische klasse. Het oordeel dezer
klasse toch is grootendeels afhankelijk daarvan.

Welnu, elk uur fabrieksarbeid brengt directe winst in
de zakken der fabrikanten. (Behalve bij te lange arbeids-
duur, doch onze Nederlandsche fabrikanten denken daar-
over wat achterlijk. Wij laten dit echter voor dit oogenblik
rusten}.

De vrouwenarbeid in de school echter moet worden
betaald zonder directe winstafwerping voor den kapitalist
en tevens is de onderwijzeres een onbereikbaar voorwerp
om directe winst uit te kloppen.

Berooft men haar nu, als gehuwde vrouw van 't middel
tot levensonderhoud, dan wordt de kans grooter, dat ze
ander werk — meer winstgevend voor de kapitalistische
klasse — zoekt en zoo wordt die klasse weer een groep
van vrouwen als uitbuitingsmateiiaal toegevoerd.

Het voorwendsel, dat de „gehuwde vrouw in haar gezin
behoort te zijn" is larie, wordt geheel te niet gedaan
door de fabrieksarbeid der gehuwde vrouw, die in ons
land zelfs niet één uur per dag gemist kan worden.

En uit de groote toename van vrouwenarbeid blijkt
ten duidelijkste dat 't praatje over „de verzorging van
't kind" bloot verzinsel is en dat de werkelijkheid, het
volle economische leven, de vrouw als producente op-
eischt om winst uit haar te slaan.

Zoolang het kapitalistisch stelsel het heerschende is,
zullen al die voorgewende teederheden over „verzorging
der kinderen", enz. dienst moeten doen, om het ware
karakter van het kapitalisme te verbergen.

R. V.—S

Het ontslag van Enka.
Zooals onze lezers wel zullen weten is de redactrice

en propagandiste van het orgaan der zoogenaamde
Christen-socialisten-, Mej. van der Vlies (Enka), die onder-
wijzeres waste Rotterdam aan een bizondere (Christelijke)
school onlangs door het bestuur dier inrichting ontslagen.
De reden was, dat Mej. van der Vlies zich oneerbiedig
had uitgelaten over Dr. Kuyper en, erger, beweerd had, dat
het Rotterdamsche anti-rev. kamerlid Mr. deJong, redac-
teur van het daar verschijnend anti-rev. partijorgaan de
Rotterdammer, in een particulier gesprek Kuyper even-
eens zou hebben afgebroken. Het ontslag was natuurlijk
een even ergerlijk staaltje van verkrachting der vrijheid
van denken, schrijven en spreken als de beruchte circu-
laire van B. en W. te Rotterdam, het ontslag van onzen
partijgenoot van Dijk, dat van Nathans, de aanschrijving
van B. en W. te Amsterdam, kortom als alle uitingen
van den geest van reactie, die in de bourgeoisie van alle
schakeering meer en meer Ulles overheerscht.

Maar waar wij nu op wilden wijzen is dit.
Mejuffrouw Van der Vlies is van haar ontslag in

beroep gegaan bij een daartoe bestaande commissie en
die commissie heeft na een uitvoerig onderzoek, waarbij
de ontslagene door een rechtskundig adviseur werd bij-
gestaan, het ontslag ongeldig verklaard en vernietigd.

De motiveeiing van dit vonnis is interessant, maar
onze plaatsruimte laat niet toe dat we er op ingaan.

Het is echter in ieder geval duidelijk, dat de onder-
wijzers aan Christelijke scholen, scholen van de politieke
partij, die door de Arbeiderspartij steeds wordt gedood-
verfd als erger reactionnair dan de liberale in ieder
geval toch nog iets meer rechtswaarborgen hebben, dan
de openbare onderwijzers, die afhangen van liberale
gemeentebesturen.

Wat voor ons een aanwijzing te meer is om met ver-
dubbelden ijver den zwendel aan de arbeiders te open-
baren, dien de liberalen, geholpen door de Arbeiders-
partij, op politiek gebied drijven. v. R.

Uit de Vakbeweging.
Het verleden van den A. B. B.

Het loont de moeite, de historie van den Amster-
damschen Bestuurdersbond nog even nader te be-
schouwen, nu het blijkt, dat zelfs sommige van de
oorspronkelijke en tegenwoordige leiders, die die
geschiedenis hebben meegemaakt, ze klaarblijkelijk
nog steeds niet hebben begrepen, althans ten op-
zichte daarvan de kluts kwijt raken.

De A. B. B. toch was bij zijn oprichting en in zijn
werking gedurende het grootste deel van zijn bestaan
het lichaam, dat de practische propagandiste was
voor de eenheid der politieke en economische actie.
Op den voorgrond stond steeds bij haar leiding,
dat de economische actie alleen voor de arbeiders-
klasse niet voldoende was, doch dat het socialisme
het middel moest zijn tot de zegepraal der arbeiders.
Dat propageerde hij steeds in woord en geschrift,
op vergaderingen en in debat. In sommige zijner
rapporten, als 't werkloosheid rapport, dat in zake
herverzekering e. a. kwam zijn socialistisch standpunt
in zake de vakbeweging sterk uit; in vele zijner
manifesten, bij de Meibeweging en andere gelegen-
heden sprak ze zich meermalen voor den onver-
zoenlijken strijd tegen het gansche kapitalisme uit.

In woord en geschrift — we herinneren slechts aan
de pogingen van den A. N. D. B. en Polaks «Pro-
blemen van de vakbeweging» — verzette hij zich in
woord en geschrift tegen de pogingen van 't revisio-
nisme tot beperking van den taak der bestuurders-
bonden, toen dit de vakbeweging van de Mei-
beweging wilde vervreemden en de kiesrecht-actie
beknotten. En bijna steeds was de leiding in staat
die aanvallen te weerstaan.

Dat was de oude Amst. Best. Bond, dat was zijn
wezen, dat was een groot deel van zijn kracht en
zijn invloed op de gansche Nederlandsche vakbe-
weging.

Ten slotte heeft ze die taak moeten overdragen
aan het lichaam, aan welks tot standkoming zij steeds
had gewerkt, het N. V. V. En die taak heeft het
N. V. V. slechts gedeeltelijk overgenomen. En de
A. B. B. is geworden tot een filiaal daarvan zonder
verder meer.

Dat is in 't algemeen geschetst het verval van
den A. B. B. Want er is een groot verschil tusschen
de opvatting van de taak der vakbeweging, zooals
de A. B. B. die zich voorstelde en zoo 't N. V. V. dit
thans opvat.

Trouwens we behoeven dat niet met de stukken
te bewijzen. Geen van de oude leiders van den
A. B. B. zal dit ontkennen. En in stilte bekennen
ze de goede, oude tijden van weleer, zonder den
nieuwen tijd te zien, wellicht wat mokkende maar
tot ander verzet niet in staat, of wat scheldende op
de S. D. P. en den ouden onverzoenlijken strijd ver-
loochenende.

De bouwvakstaking en 't werven van „arbeids-
willigen" dóór den A. B. B. is een van de sterkste
uitingen van het verval. Pothuis heeft ook getracht,
de historie van den A. B. B. voor dit optreden te
doen pleiten. Het bestuur van den A. B. B. heeft
gemeend op een aanval in ons blad door middel
van een ingezonden stuk in Het Volk te moeten
antwoorden. De heiersstaking van 1905 moet na-
tuurlijk daarvoor ook dienst doen. Ze kan dat
niet. Het bestuur van den A. B. B heeft daarvoor
slechts zijn eigen verslag van 1904 blz. 136 en 137
te herlezen om te weten:

i°. „dat het zelve de eischen der heiers in elk
opzicht gemotiveerd verklaarde,

2". dat waren de heiers om steun gekomen en
was die beweging overigens normaal verloopen, de
Alg. Verg. zeker steun had verstrekt,

30. dat de steun niet geweigerd werd omdat het
anarchistische arbeiders waren en gewezen op de
feiten, die aantoonden, dat aangesloten arbeiders bij
den A. B. B. niet werden gesteund en die bij het
N. A. S. wel."

Is het standpunt van den A. B. B. bij de laatste
staking geweest als dit? En dit geldt nog slechts
de motieyen voor 't niet verleenen van steun. Deze
berustten in hoofdzaak geheel op 't toepassen der
solidariteitsstaking en der besmettingstheorie. De
A. B. B. weigerde daarom toen steun — onzes inziens
terecht, doch geen dier argumenten gold voor de
staking van thans,, zeker niet gedurende de eerste
maanden daarvan.

En de A. B. B. riep geen „werkwilligen" op !
Trouwens, de vraag of gesteund moet worden ja

of neen, moet beoordeeld worden voor elke zaak
afzonderlijk.

Had de A. B. B. den laatsten strijd beoordeeld op
de wijze als ze dat de heiersstaking deed, dan had
ze dezen strijd moeten steunen op de door haar zelf
boven aangegeven gronden.

Evenwel, in den tegenwoordigen stand van zaken
is een onafhankelijk oordeel tegenover het Vakverbond
vrijwel uitgesloten — de zotte vertooning bij de
Meibeweging heeft dat duidelijk doen zien. Het N.V.V.
is thans het aangewezen lichaam ter beslissing van
den steun in vakaangelegenheden, waarnaast de po-
litieke partij natuurlijk zijn volkomen vrijheid behoudt,
al of niet dit advies te volgen.

Als het bestuur van den A. B. B. dus ook meent,
dat onze meening in 1907, betreffende de steun der
Rotterdamsche bootwerkers, dat niet de A. B. 8., maar
't N.V.V. een beslissing moest nemen voor de ge-
heele vakbeweging wederom in tegenspraak is met
onze tegenwoordige houding, dan is dat alweer een
vergissing. Want ook thans meenen wij dat nog.
Alleen, wij vinden de opvattingen van het N. V. V.
niet altijd de meest juiste in 't belang van den klassen-
strijd en bestrijden ze dus. Doch dit heeft met den
vorm der beslissing niets uitstaande.

De A. B. B. achtte elke verdediging van haar stand-
punt in de bouwvakstaking tegen ons geschrijf on-
noodig. Zij heeft zich dan ook inderdaad niet verdedigd.
We hebben hier echter slechts willen aantoonen, dat
ze dit met een beroep op haar verleden zeker niet
kan. C.

Ingezonden.
VV. 'R.

Tn Uw blad van 25 Juni 1.1. komt onder het hoofd „Liefdes-
betuigingen" een bericht voor uit Rotterdam, dat voorzoover het
„Rotterdam V" betreft, beslikt onjuist is. Onze candidaat_Spiekman
heeft, voor onze afdeeling optredende in eene stampvolle ver-
gadering, er met grooten nadruk op aangedrongen alleen te stemmen
op den sociaaldemocraat! Precies het omgekeerde dus van wat
Uw berichtgever den Tribunelezers meedeelt. Het bericht over de
vergadering in R'dam I zal vrees ik evenmin den toets der waar-
heid kunnen doorstaan.

Ik vertrouw dat U deze korte tegenspraak wel in Uw blad wilt
opnemen.

J. TER LAAN, Secr. S.D.A.P. R'dam V.
Onderschrijf van den berichtgever.
De heer Ter Laan moet de lezers van De Tribune wel voor even

groote domkoppen houden als het meerendeel der Rotterdamsche
leden der Arbeiderspartij. Dit blijkt uit zijn brutaal ingezonden
stukje. Wel, geachte heer, wij nemen graag aan, dat Spiekman
in district V optredend (met de herstemming toch zeker) alleen
den „sociaaldemocraat" (Spiekman) aanbeval. Ons berichtje in
De Tribune over de vergadering der Jonge Liberalen met Rood-
huyzen als spreker, gewaagde echter alleen over het daar door
Spiekman gesprokene. Deze vergadering was geen onderonsje van
S.DAP.-sche arbeiders, maar een voor de geheele stad belegde
groote, liberale propaganda-meeling en hier zei Spiekman niet,
stemt in V alleen den sociaaldemocraat — hoewel hij 't heel goed
had kunnen zeggen zonder er de liberalen eenig ongerief door te
doen — maar: stemt den sociaaldemocraat in V en maakt voor
de andere plaats van uw stembiljet gebruik, zooals gij dat zelf
wenscht. Deze dubbele taktiek — een voor de arbeiders en een
voor de liberalen — is geheel in overeenstemming met het heele
optreden der Arbeiderspartij in de politiek, zie b.v. de houding
ten opzichte van de pensioen-kwestie.

Hoe meneer Ter Laan de brutaliteit heeft om te veronderstellen,
dat onze lezers zijn goochelstukje niet zouden merken, is alleen
te verklaren uit het karakter der Rotterdamsche arbeidersbeweging.

Van het Partijbestuur.
VERANTWOORDING.

Ontvangen voor de partijkas: van Afd. Alm. f 2.50 contr. en
/ 140 steun; Afd. VI-11. ’ 2 08 contr.; Afd. L./Q.82 bijdrage-Tr.

M. Mensing.

BERICHT.
Het aantal stemmen bij het referendum uitgebracht op Gorter,

stond in nr. 40 verkeerd. Het moet zijn 313.

Van de Afdeelingen.
Den Haag. Vrijdag i Juli sprak Wijnkoop voor een stampvol

zaaltje over „Militarisme". Het debat met een drietal anarchisten— die 't onderling natuurlijk volmaakt oneens waren — gaf den
spreker gelegenheid, duidelijk en scherp ons soc. dem. standpunt
tegenover de anarchistische frazen te stellen.

Onze cursussen blijven uitstekend gaan, zoowel wat betreft het
aanlal als den geest der bezoekers.

Ook de straatcolportage met de Tribunes gaat den laatsten tijd
zeer goed. De partijgenooten worden intusschen nog eens her-
innerd, dat iederen Zaterdagavond 8- uur colporteurs noodig zijn.
(Zich aan te melden bij v d. Werff, Bakhuizenstraat 17).

Advertentiën
Bij mijn vertrek naar Zuid-Afrika wensch ik alle

vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel en een
flinke strijdkracht toe.

Delft, 5 Juli. VAN HOEPEN Jr.

S. D. P. AFD. AMSTERDAM.
Huishoudelijke Vergadering op Dinsdag 12 Juli

te B'/.j uur in Café Centraal N. Prinsengracht J2.
AGENDA:

1. Verkiezing van een bestuurder.
2. Regeling Zomercampagne:
1. Vergaderingen met vakarbeiders over Vakbeweging en Sociaal-

Democratie : metaalbewerkers, sigarenmakers, havenarbeiders, bouw-
vakarbeiders, gemeente- en rijkswerklieden, spoorwegarbeiders,
typografen.

Adverteeren vakblad en Arbeid Strooibiljetten door leden in
die vakken of anderen in of aan de fabrieken te verspreiden.

2. Openbare vergaderingen, door middel van kaartverkoop door
alle leden vooraf: entree 5 cent. Onderwerpen: De beweging in
Duitschland, onderwijs, vakbeweging, militairisme, occasioneele
onderwerpen enz.

3. Huisbezoek met De Tribune in bepaalde arbeiderswijken.
Bladen gratis 3 of meermalen bezorgen, de ie of 2e maal zien of
adres geschikt is, na 't 3e nummer eens gaan praten.

4. Wijkvergaderingen over Onderwijs. Wat wil het Anarchisme,
de Arbeidswet e. a.

5. Verspreiding van kleine vlugschriftjes over De Tribune, wat
ze is en waarom een arbeider ze lezen moet Vooral aan de
fabrieken, waar gecolporteerd wordt.

6. Verspreiding van overdrukjes van bepaalde artikelen uit
De Tribune.

7. Regeling der colportage met I cents vlugschriften P. B.
8. Regeling brochurecolportage.
9. Versterking Garantie-fonds.

10. I cent voor De Tribune.
11. Oommissie huisbezoek aan alle leden, om allen aan "t werk

te zetten.
12. Huisbezoek abonné's — niet leden om ze te winnen als

partijlid.
13. Het organiseeren van een fietsclub om in de nabijgelegen

grootere plaatsen om Adam lectuur te verspreiden en te verkoopen.
14. Het vormen van groepjes, die gezamenlijk trachten in

arbeiderswijken met lectuur en wooi-d de arbeiders voor het
socialisme te winnen.

Het Bestuur.
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