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De nederlaag van een taktiek.
Troelstra en de zijnen vertellen sinds tal van jaren

aan de arbeiders van Nederland het praatje, dat de
vrijzinnigen, merk Roodhuizen en Treub, zoo veel
beter zijn dan de kerkdijken slag Kuyper. De weer
legging van deze leugen is opnieuw dezer dagen
geleverd in de tweede kamer, door de verwerping
der bakkerswet. De «voorstanders» van algemeen
kiesrecht, de demokraten der linkerzijde, optredende
als paladijnen van de ontwikkeling van het fabrieks-
bedrijf in de broodberejding, verwierpen uit sluwe
berekening de wet van den kerkdijken minister pp
den nachtarbeid in de bakkerij, diewas gefatsoeneerd
voor het kleinere bedrijf. De anti-revolutionairen als
partij van de reaktionaire kleine burgers met veel
arbeiders in haar gevolg was verplicht, als regeerings-
partij, wel iets te doen, v/il zij hare aantrekkings-
kracht niet verliezen voor de arbeiders die zich laten
lijmen door haar. Nu gaan alle hervormingen ten
bate van de eene groe.r altijd ten koste van de
andere in onze klassenmaatschappij.

Zoo de liberalen het roer van staat op het huidige
oogenblik hadden, zou wellicht het zelfde spel zijn
gespeeld. De misleiders, type Roodhuyzen, Treub en
consorten, speculeeren thans met oog op de verkie-
zingen van 1913, op de gunst en recommandatie van
de «middenstof», van den breeden zoom van den
middenstand, en van het grootkapitaal als wier ware
handlangers zij thans zich opwerpen om aan de
regeering te komen en de kerkdijken te verjagen
van het laadje ; om demagogische leuzen te hebben
tegen de kerkdijken, als «vrijheid van bedrijf» en
«maatschappelijk ontwikkeling». Het is dan ook niets
dan de vuilste demagogie van Dr. Bos en consorten,
mitsgaders Borgesius, als zij thans zich op de
borst slaan en op huilerigen toon hebben verklaard
bij de eindstemming dat het tegen de maatschappe-
lijke ontwikkeling is enz. Lohman bleef zich zelve
gelijk; als conservatief was hij tegen.

De parlementariërs van de arbeiderspartij zijn nog
niet van den schrik bekomen. De volkredactie en
Schaper in zijn vlugschrift zitten ondanks alle groote
woorden er mee verlegen. Hoe, de vrienden van
links, de burgerlijke «democratie», op wie de taktiek
der arbeiderspartij steunt, de hoop en toeverlaat van
Troelstra misgunnen de arbeiders zelfs zulk een
kleine hervorming? Dat hier de «linkerzijde» aller-
eerst schuld heeft kan niet worden vermoffeld. Zooals
altijd weigeren en Schaper en «Het Volk» opzettelijk
de conclusies uit dit feit te aanvaarden.

De «vader» der bakkerswet Schaper, werd in den
steek gelaten door zijne bondgenooten van «links».
Troelstra, de overwinnaar in den wedloop van het
parlementarisme, de steller van de motie tot regeling
van, den arbeidsduur, waarvoor hij al druk is bewierookt
en gehuldigd en als geniaal handig werd uitgekreten,
die toch maar de heele bourgeoisie schaakmat zet
door zijn listen en vondsten in cle tweede kamer en
allen voortdrijft met de zweep, hij is.thans verslagen.
De list van Troelstra, de pienterheid van kleinburger
Schaper, zijn afgestuit op het belang van het groot-
kapitaal, waargenomen door de partijen van links,
op de politieke kansrekening van vrijzinnigdemokraten
en Unieliberalen als toekomstige regeeringspartij
waaraan het belang van 20.000 bakkersgezellen is ten
offer gebracht.

Het vunzig rot van vrijzinnigen, die o, zoo «voor-
uitstrevend» zijn, bleken de vuilste en venijnigste
reactie te dienen. Wel Troelstra en gij Schaper, zijn
deze heeren van «links» die thans o ironie, het meest
«rechts» waren, niet eerlijk, niet betrouwbaar? Is
het niet een praatje van de S. D. P. als zij deze
kliek van vrijzinnige politici onbetrouwbaar heeten?

Vijanden van de arbeiders, tegenstanders van
politieke machtsuitbreiding van het proletariaat.

Juist nu de verwerping van de bakkerswet een
politiekegebeurtenis van den eersten rang is geworden,
waaruit het klassekarakter van de linkerzijde opnieuw
glashelder blijkt, even onbetrouwbaar op het stuk
van sociale hervorming als de «democraat» van
rechts, Aalberse, van de tienurenmotie, komt opnieuw
de verkeerdheid van de taktiek der arbeiderspartij in
het felste licht.

Van zijn vrienden van links moet men het maar
hebben, kan de S. D. A. P. zeggen! Daarom is de
verwerping der bakkerswet ondanks alle geblaas van
dien kant, een nedeilaag van een taktiek, de takfiek
van de arbeiderspartij die speculeert op de vooruit-
strevendheid van »links«. Evenwel zal dit de dog-
matische reformisten, de parlementaire vertegenwoor-
digers der arbeiderspartij niet verhinderen een lans te
breken voor »links«in 1913. Het feitvan deverwerping
der bakkerswet zijn de heeren dan al lang vergeten!
Op dit stuk hebben zij een verduiveld slecht ge-
heugen. Vrijzinnigen en Uniedemocraten te helpen
het regeerkasteel te veroveren, hun die ook algemeen
kiesrecht voorspiegelen, zij zal wederom worden
aanbevolen, deze taktiek, om »links* beter en be-
trouwbaarder te achten dan »rechts«. Troelstra en
de zijnen hebben niets geleerd en niets vergeten.
De feiten van den klassenstrijd bestaan voor hen
niet. De 20,000 bakkers die geofferd zijn op het
altaar der vrijzinnige politiek hebben thans aan den
lijve gevoeld hoe «vooruitstrevend* Roodhuyzen en
Treub zijn. De arbeiders die nog niet vergiftigd
zijn door het reformisme kunnen nu aan dit feit
meten of de praatjes der S. D. A. P. waar zijn. Het
is tijd, dat de Nederlandsche arbeiders thans leeren
strijden tegen alle partijen van links en van rechts,
onverzoenlijk voor het kiesrecht van de ?nan en de
vrouw, met de onze, de sociaaldemokratlsche partij,
om daardoor te komen tot de afschaffing van den
bakkersnachtarbeid met beperking van den arbeids-
tijd tot acht uur. Slechts deze taktiek van den on-
verzoenlijker! strijd voert tot het doel der arbe.idfti^^hervorming ook door de wet en <">pk/n .-(

hoofden tot het socialisme.. o va-M

De les uit België.
I 3 ul- HDe verkiezingen van den 2e" Juni lï meel

Kartel (het verbond van liberalen en si? onze 1
kraten) in stukken geslagen — dat wa^éfeht, d_\
algemeene indruk, die de overwinning van dt
partij in België overal te voorschijn riep. ügen de
politiek is volkomen mislukt; ze heeft ji de be-
tegendeel bereikt van wat ze wilde bereikei; deel
verbond is gesloten om de klerikale heerscha
doen vallen; het heeft ertoe geleid haar te versU ver-
en te bevestigen. En niet door kleine toeva^el
bijzaken, maar door oorzaken, die in de algemee£
klasseverhoudingen wortelen. Alle berichten _ ;
België, waarvandaan ze ook komen, stemmen in
oorzaak van de liberaal-socialistische nederlaag vol



komen overeen : een deel van de liberale bourgeoisie
stemde uit vrees voor de sociale wetten van een onder
invloed van socialisten staande regeering klerikaal.
Het kan daarnaast niet precies worden nagegaan, in
hoeverre het gebrek aan werfkracht van de met de
liberalen verbonden sociaaldemokratie onder de
christelijke arbdders daarnaast nog gewicht in de
schaal legt.

Daardoor is het resultaat van cle Belgische Blok-
politiek een ies van internationale beteekenis. Want
overal, waar de arbeiders de politieke strijd voeren,
ontstaan onder gelijksoortige omstandigheden dezelfde
taktische richtingen in de Sociaaldemokratie. _ In
alle landen bestaat, sterker of zwakker, een revisio-
nistische richting, die de verbonden- en blok-politiek
met de vooruitstrevende liberalen propageert: Wat
het proletariaat door eigen kracht niet kan door-
zetten, wil het door aansluiting aan een deel der
bourgeoisie zien te bereiken. In België waren de
voorwaarden voor zulk een taktiek door de drukkende
klerikale overheersching bizonder gunstig. En toch
mislukte die taktiek.

De uitslag der Belgische verkiezing is een eklatante
nederlaag van het internationale revisionisme. Niet in
dezen zin, dat de nadeden ervan en de verzwakking
van het proletariaat door hetrevisionisme eerst thans
voor den dag komen — die waren reeds over-bekend
en zijn reeds in tal van gevallen aangewezen. Maar
in dien zin, dat de voordeden, die het desondanks
scheen te beloven, en om der wille waarvan men
de schade op de koop toenam, thans blijken niette
bestaan.

Maar daarmee is niet gezegd, dat enkel een ver-
andering van taktiek thans genoeg is, of — als ze maar
vroeger geschied was — voldoende was geweest, om
betere resultaten te brengen. De massastakingen,
die vooral in het Zuiden van België direkt na de
uitslag der verkiezingen uitbraken, brachten welis-
waar de misnoegdheid der arbeiders scherp aan den
dag, maar konden tegenover de door de verkiezingen
zelf gevestigde autoriteit der Regeering niets uit-
richten ; met recht raadde het partijbestuur de arbei-
ders aan die stakingen niet voort te zetten. Want
wat de ' verkiezingen ons leeren is mèèr dan de
zwakte van een taktiek; het is de zwakte van het
Belgische proletariaat in het algemeen, en de onmo-
gelijkheid om de noodzakelijke gevolgen van deze
zwakte door taktische slimheid af te wenden.

Het is maar al te goed te begrijpen, dat de
nassa's in hun teleurstelling weer aan de oude
strijdwijze dachten, die hun als resultaat van
hun schoonste strijdperiode (1886-1893) de ver-
overing van het algemeen, zij het ook door meer-
voudige stemmen in het belang der bourgeoisie
ongelijk gemaakte, stemrecht bracht. Toen bleek
voor de eerste maal de macht van de politieke massa-
staking in handen van het moderne proletariaat. Maar
de massastaking is evenmin een wónder-middel als het
stembiljet. Ze kan de volle kracht van de proletarische
macht in werking brengen meer dan eenige andere
methode, maar ze kan gebrek aan werkelijke macht
al evenmin verhelen. Dat bleek in 1902, toen het
proletariaat het meervoudige stemrecht probeerde
weg te vagen. De strijd moest zonder resultaat
worden afgebroken, omdat niet alleen de klerikale
regeering maar ook de liberale bourgeoisie het meer-
voudige stemrecht, waarvan deze bourgeoisie eigenlijk
alleen het voordeel geniet, verdedigde. De kracht van
het proletariaat reikte in 1893 toe, toen het gesteund
werd door de sympathie van de liberalebourgeoisie,
om het kiesrecht, waardoor tot dan toe een kleine
kliek bevoorrecht werd, te wijzigen. Maar die kracht
was niet voldoende, om de politieke grondslagen
van de heele heerschappij van de bourgeoisie op te
heffen.

was het noodzakelijk geweest de tak-
fcgcn ii.;tend te richten op de innerlijke versterking

■eidersl;Jf;idersbeweging. In plaats daarvan hoopten
■ijkheiqn; door steeds meer toenadering tot de
Kd, d'grij>positie het doel, het algemeen gelijke
K :' zee bereiken — een innerlijk onmogelijke

ni m' dat de liberalen zoodoende de tak zouden

Htk^elem:arop ze zitten. En slechts door het klassebe-
f' re°°in de liberale bourgeoisie is aan de liberale

ihe J^-ie uit machtshonger op het verbond ingingen,
'mJche1

e
_ gespaard, hun beloften te breken. Thans,

n later, is ook deze taktiek in mekaar gezakt.
eervoudige stemrecht heeft stand gehouden,

gen de storm der massa's en thans tegen
ilomatieke politiek der leiders. Blijkbaar is

, door de kracht der massa's noch door een
npromis-politiek het gelijke kiesrecht te veroveren.

he' , -,
vat nu t
Het algemeene en gelijke kiesrecht kan slechts

oor de macht van een goed geschoolde, krachtig
|É-eorganiseerde arbeidersklasse, en ook met het noo-

dige inzicht, worden veroverd. Vorming van deze
macht moet doel en richtlinie der taktiek zijn.
Waarop het in België aankomt, is niet, met kunst-
matige middelen een vesting zien te veroveren,
waartoe de arbeidersbeweging nog te zwak is, maar
de zwakte van het proletariaat in te zien, en 'het
in onvermoeide arbeid, bovenal door principiëele
strijdtaktiek steeds meer te verheffen.

De oorzaken van deze zwakte en de weg tot
verbetering zijn door De Man en De Brouckère (in
Die Neue Zeit) uiteen gezet.

Het ontbreekt aan weten en het ontbreekt aan orga-
nisatie. Nergens in West-Europa is het school-
onderwijs zoo gering als in België, waar het aan
papen en nonnen bijna geheel overgeleverd is. Van
de bekrompen, onwetende, spitsburgerlijke bourgeoisie
gaat zelfs geen poging uit tot volksverlichting in
burgerlijken zin. Ongeloofelijk lange arbeidstijden
maken het voor de massa's der arbeiders uiterst
moeilijk, zich geestelijk te verheffen. Het gebrek
aan ontwikkeling en het gebrek aan organisatie zijn
wederkeerig eikaars bestaansvoorwaarden.

De Partij is een verbond van meest steun-ver-
eenigingen en koöperaties, zonder eigen politieke
aktie van de massa's. De vakvereenigingen beginnen
nog pas op te komen. In de taak van het organi-
seeren der arbeidersmassa's voorzien sinds een men-
schenleeftijd de koöperaties. Zij hebben de wanhopig
verdeelde proletariërs voor het eerst vereenigd, hun
zelfvertrouwen gegeven, de politieke strijd en de
stakingen ondersteund en de volkshuizen gebouwd.
Maar als organisatievorm van het proletariaat hadden
ze een groot gebrek: ze waren geen strijdorganisaties.
Slechts verbonden, die de strijd dienen en de direkt
aan de strijd deelnemende vereenigingen, doen in
de praktijk van de strijd zelf die proletarische deug-
den ontstaan, die de gist van'dc proletarische macht
vormen : vaste solidariteit, opoffering van elk individu
voor het geheel, discipline, inzicht in de klasse-ver-
houdingen, fierheid en zelfbewustzijn. Dit alles
brengen de vakvereenigingen door hun strijd, maar niet
de koöperatie. Deze kunnen kleine winkeliers ver-
dringen, maar niet het kapitaal bestrijden. Hun
wapen is niet de proletarische strijd, maar de kon-
kurrentie en de zaak. Zij verbeteren den toestand
van den arbeiders niet doordat ze het kapitaal een
stuk profijt ontworstelen, maar doordat ze een stuk
tusschenhandel uitschakelen. Door aan de nood, die
den arbeider tot den strijd dwingt, de ergste prikkels
te ontnemen, dammen ze de vakvereenigingen het
water af, nemen ze in zekeren zin hun funktie over,
zonder de opvoedende werking van de vakstrijd op
het proletariaat te kunnen vervangen. En ten slotte is
het materieele voordeel toch weer denkbeeldig. Als de
koöperatie maakt dat het geldloon tot meer toereikt,
dan moet, als er geen sterke vakvereeniging achter
staat, het geldloon zinken of laag blijven, omdat de
drijfkracht tot verbetering verzwakt is.

Derhalve blijft er voor de Belgische arbeiders nog
een geweldige, opbouwende taak over. De vakver-
eenigingen moeten tot machtige bonden groeien, in
staat om hetKapitaal in voortdurende strijd voordeden
te ontworstelen. Er moeten organisaties geschapen
worden, die aan de arbeiders tegenover het geraffi-
neerde apparaat van de veel persoonlijk voordeel
brengende katholieke vereenigingen en tegenover
de chikanes der overheid een vaste steun geeft.
Door een net van ontwikkelingsorganisaties — er
is reeds een begin mee gemaakt — moet, zonder
op schoolwetten te wachten, het proletariaat zichzelf
kennis en inzicht verschaffen. En als dan tegelijker-
tijd de parlementaire actie der leiders, uit de ver-
stikkende omarming van het liberalisme bevrijd, door
de wil en het klassebewustzijn van het proletariaat
gekontroleerd, de weg van een principiëele strijd-
taktiek inslaat, dan zal de nederlaag van 1912 een
nieuw keerpunt in de Belgische geschiedenis aan-
geven, de afsluiting van een periode van stilstand
en teruggang, en van een gevolg van zwakte tot
een oorzaak van klimmende macht worden.

A. P.

Onderwijzers en S. D. A. P.
We hebben er geruimen tijd geleden eens op gewezen,

hoe de Arbeiders-partij in de politieke lichamen het
socialisme meer en meer geheel op den achtergrond
stelt en er dezelfde taktiek voert, zooals een vakveree-
niging die zou kunnen voeren, die met 't patronaat om
een stuk van de meerwaarde vecht. Dat proces werkt
natuurlijk al meer en meer door en komt weer uitste-
kend naar voren bij de diskusies over de onderwijzers-
salarissen in den Amsterdamschen raad.

De raadsfractie is dan ook uit eigen rijen daarover
aangevallen. En hun verdediging is, alles te zamen
geen andere, dan deze, dat ze in den raad zoon goede
vaktaktiek hebben gevoerd. Kan men betere bevestiging
van onze meening geven.

Eischen werden niet gesteld. Een socialistische eisch
als: gelijke bezoldiging van mannen en vrouwen voor
denzelfden arbeid werd niet gehoord, integendeel, slechts
wat amendementen werden ingediend, die den goedkoo-
peren vrouwenarbeid bestendigden en 't loon iets om-
hoog voerden.

De vrijzinnig-democraten waren slimmer. Zij stelden
eenvoudig principiëele eischen, die in overeenstemming
waren met de eischen van den vakbond. Eischen, die
hooger waren dan die van de Arbeiderspartij. Er zijn,
niet waar, onder de onderwijzers zieltjes te vangen voor-
de vrijzinnige democratie, 't Was dus in 't belang dier
vrijz. dem. die eischen te stellen, zich op te werpen als
de verdediger der onderwijsbelangen. Ze konden 't te
goedkooper doen, wetende dat de voorstellen toch niet
zouden worden aangenomen. In de arbeiderspartij spreekt
men van «de stomme motie» der vrijzinnig-democraten,
't Stomme zit 'm alleen bij de arbeiderspartij. Wanneer
een burgerlijke partij, noodgedwongen, voorstellen doet,
die in 't belang der arbeidersklasse zijn, dan hebben de
vertegenwoordigers der arbeiders daar eveneens voor te
stemmen. Aanvaarden andere groepen der burgerlijke
partijen deze voorstellen niet, dan is er nog niets ver-
loren. Na verwerping van de principes poogt men eerst
door amendementen nog te krijgen, wat er te krijgen is.
Tenzij men zijn principes in amendementen kan beli-
chamen.

Doch dat was hier niet geschied. De vakvereeniging
stelde eischen. Die eischen werden niet overgenomen,
maar 't voorstel van B. en W. slechts geamendeerd.
Eigenlijk dus de omgekeerde wereld. De soc. democratie,
die eischen te stellen heeft, stelde ze niet. En eerst

wanneer eigen principiëele voorstellen gevallen zijn,
heeft men 't recht te stemmen voor verbeterde burger-
lijke voorstellen.

Zich verschuilen achter de omstandigheid, dat dan
niets van de salarisverhooging terecht was gekomen, is
al even dwaas. De verantwoording daarvan rust op de
burgerlijke partijen. Nemen die hun voorstellen terug,
ze kunnen steeds weer door anderen worden ingediend,
om de onwil der bourgeoisie te doen blijken

Trouwens, 't is zeer de vraag, of hier van onwil mag
worden gesproken. De strijdkracht van den onderwij-
zersbond, die zich nimmer met de arbeidersbeweging,
geheel solidair verklaarde, en meer en meer zijn klasse-
karakter inboet, is in de laatste jaren sterk afgenomen.
Van een drang der onderwijzers, noch der arbeiders kan
hier moeilijk worden gesproken. Veeleer is de gansche
taktiek der bourgeoisie er op ingericht, de onderwijzers
meer en meer te maken tot gedweeë ambtenaren van
't burgerlijk régime en hebben de salarisvoorstellen dat
mede ten doel.

Doch juist bij zulke gelegenheden hebben de verte-
genwoordigers der arbeiders de taak hun hooge eischen
op onderwijsgebied te stellen, onverschillig of de bur-
gerlijke partijen die zullen willen aanvaarden. Wij, die
de historie der Arbeiderspartij kennen, weten, dat deze
dat niet meer vermag, omdat ze 't socialisme heeft los-
gelaten. Thans is er in haar voorstellen, haar beharti-
ging van de belangen van het onderwijs geen verschil
meer tusschen haar en de" andere burgerlijke partijen.
Ook in deze zal ten slotte onze partij hun taak moeten

Covernemen.

De Britsche Socialistische Partij.
Zoowel in de reformistische als ook in de syndikalis-

tische pers worden voortdurend verkeerde voorstellingen
gegeven omtrent de Britsche Socialische Partij (B. S. P.),
de vroegere S. D.P. .Het is daarom zaak — al moesten
wij het wegens de plaatsruimte reeds te lang uitstellen—
onze lezers iets mede te deelen naar aanleiding van het
jongste Kongres der Partij, Pinksteren te Manchester ge-
houden.

Men doet het graag voorkomen, alsof de door de
fusie tot de oude S.D. P. overgekomen elementen —
waardoor de B. S. P. de grootste en ook de belangrijkste,
eigenlijk de éénige Socialistische organisatievan Engeland
is&geworden — de overgekomen groepen nl.uitde z.g.n.
«Onafhankelijke» Arbeids Partij (I.L. P.) en de syndi-
kalisten, alsof die de oude Marxistische S. D. P. in hope-
looze chaos en verwarringzouden hebben gebracht. Niets is.
evenwel minder waar, zooals juist op het Manchestersche
Kongres werd aangetoond.

Natuurlijk hoort men van de nieuwe menschen nieuwe
dingen. Een vroegere I.L.P.er voornamelijk wilde de
dank der Socialistische Partij brengen aan de moedige
en offervaardige burgerlijke feministen, vrouwekiesrecht-
strijdsters. Maar de vrouwen der oude S. D. P. kwamen zelf
daartegen op, en de dankmotie werd met 92 .tegen 58
stemmen verworpen.

Dezelfde voormalige I.L.P.er, dus, letwel opportunist,
nam het voor de syndikalistische fraze op: «De ekono-
mische aktie is alles, de parlementaire niets.» Maai-
de ouden, Quelch, Hyndman e. a. verdedigden het
Marxistische standpunt, dat de strevingen van de massa's
tot centralisatie van hun strijdkracht en tot grooter een-
heid van de ekonomische strijd toegejuicht moesten worden,
ofschoon de hoofdtaak van de Soc. Partij moest zijn en
blijven de organisatie dier massa's om depolitieke macht
te veroveren, in welke verovering ekonomische en poli-
tieke wapenen elkaar moesten aanvullen. We brengen
dit en vooral het vet gedrukte speciaal onder de aan-
dacht van Mr. Troelstra, die immers verleden jaar in
Het Volk zooveel lust ten toon spreide om van de
B.S.P. wat te leeren! Het standpunt der Marxisten
werd met 100 tegen 46 stemmen aangenomen.



In zake vaderlandsliefde werd de oude eisch «afschaf-
fing van het staande leger en invoering van de volks-
wapening" tegenover de nieuwe sentimenteele en oppor-
tunischtische eischen van ontwapening met 83 tegen 65
stemmen aanvaard.

Nieuw was het besluit om uit het Komitee tot regeling
van organisatie en aktie van de Britsche sektie der
Internationale te treden. De B. S.P. zal zich in het
vervolg buiten dit komitee om direkt in de Internationale
(Bureau en Kongres) doen vertegenwoordigen. _ Dit be-
sluit is nieuw naar niet wonderlijk, sinds de niet-socia-
listische Arbeids-Partij met de bii haar aangesloten
«Onafhankelijke Arbeids-Partij» en de Falian Society
in dit Komitee 16, de Socialistische Partij er slechts 4
stemmen uitbrengt; en sinds de niet-socialistische lieer
Henderson er Sekretaris is!

Maar de Britsche Soc. Partij telt dan ook 40000 leden
in ongeveei 400 afdeelingen, en gezien'de besluiten der
Partij" is het niet te verwonderen dat het nantal dei-
oude S. D.P.ers, Marxisten, in het P. B. der Partij van
5 op 7 werd gebracht. Men ziet, ondanks de goede
wenschen der - reformisten, is er voorloopig nog geen
sprake van verwarring in de jonge, uitgebreide Britsche
Soc. Partij.

Maar hoe ging het dan op het Kongres van de andere
zg. Soc. Partij, de I.L.P.r Daar was geen wanklank te
hooren! Het optreden der parlementariërs inzake de
sociale wetten van de radikale demagoog Lloyd George,
d.w.z. hun regeeringsgezind optreden tegen de eischen
der arbeiders klasse, hun zwijgen loen de liberale Regee-
ring het strijdend spoorwegpersoneel en de mijnwerkers
bedroog en met geweld tegen hen te keer ging, er werd
zoo goed als niet over gesproken. Zelfs Keir Hardie
loochende eenvoudig, dat de parlementariërs ookin hun
handelwijze met de liberale Regeering rekening hielden!
Maar K. H. kon niet ontkennen, dat er in de zg. socia-
listische Eng. Kamerfraktie vele eigenlijke liberalen zitten.
Een motie om in het vervolg alleen volgens het princiep
te handelen en te stemmen werd door het Krongres
der I.L. P. met groote meerderheid verworpen! Wel
werd een motie aangenomen om de kiesrechtvrouwen
hoogelijk te prijzen.

Hier ziet men duidelijk het onderscheid tusschen de
eigenlijke Britsche Socialistische Partij en de óók socialis-
tische zgn. Onafhankelijke Arbeids-Partij, waarvan men
alleen maar hopen kan, dat haar beste elementen nog
bijtijds in de B. S. P. zullen overgaan, en waarvan men
moet betreuren dat ze in de Internationale — omdat
ze met behulp van liberale arbeiders een tiental man-
netjes in het Parlement heeft — vaak voor dc Soc. Partij
van Engeland wordt gehouden. Inderdaad is de I. L. P.
slechts een voetstuk voor de Engelsche Millerands en
Briands, de heer Macdonald en zijn vrienden, terwijl
de oude Internationale alleen vertegenwoordigd wordt
door de partij van Hyndman en Quelch, de B. S, P.

Wp.

Centralisatie van vermogens.
Het vermogen, belast door de zoogenaamde «aan-

vullingsbelasting» d. i. de vermogensbelasting, steeg
in Pruisen van 1896 tot 191 1 als volgt: 64 milliard
mark in 1896, 91 milliard in 1908, 104 milliard in
1911. Aangezien het bewezen is, dat zeer vele der
rijkste bezitters hun vermogen — ook in Pruisen —
onjuist aangeven, m.a. w. den Staat, die hun eigen-
dom beschermt en hun langs indirecten en' directen
weg de meerwaarde doet toestroomen, bestelen, is
dit bedrag beneden de werkelijke hoogte van het
private vermogen der bezittende klasse. Bovendien
valt het vermogen van zeer vele bezitters niet onder
de «aanvullingsbelasting». Zoo waren er b.v. in het
jaar 191 1 242.136 van de belastingvrijgestelden,
waarvan 148.000 in landelijke gemeenten woonachtig.

Geeft dus het totale bedrag van het hier aangeslagen
vermogen geen juist denkbeeld omtrent de grootte
van het geheele vermogen der bezitters, een verge-
lijking van de wijze, waarop in de drie bovenge-
noemde jaren het totaal der aangeslagen vermogens
verdeeld was, is toch zeer leerzaam om de toene-
mende centralisatie der vermogens te doen zien.
Want uit die vergelijking blijkt zeer duidelijk de
snelle toeneming der groote vermogens niet alleen,
maar ook hoe die groote vermogens steeds grooter
worden en wel veel sneller dan de toeneming van
het geheel der vermogens. M. a. w. de samentrekking
van het bezit in steeds grooter vermogens komt in
deze vergelijking zeer duidelijk, hoezeer onvolledig
tot uiting.

Het volgende statistiekje geeft daar een beeld van.
Er waren in bezit van: belastingschuldigen:

1896 190 S 191 1
te samen 1 milliard 26 9 6

2 75 26 20

3 ,',' 123 47 37
4 - » 171 6" 54
5 „ 223 89 73

10 „ 667 24.2 196
5° „ 27548 6933 5042
64 „ 106308 1538 S 112°3
65 „ — 16790 11765
91 — 124676 44874
92 '„ — — 48969

103 123810

Wij zien dus, dat terwijl in 1896 nog 26 hoogst-
aangeslagenen tezamen over een vermogen van 1000

millioen Mark beschikten, in 191 1 dit er nog slechts
6 waren, een toeneming van het gemiddelde hoogste
vermogen met meer dan 300%. En bij elk verder
milliard zien wij hetzelfde verschijnsel: hetvermogen
wast snel, zoo, dat elk milliard verdeeld wordt over
een steeds afnemend aantal bezitters, wier vermogen
dus snel wa<=t, veel sneller dan de totale rijkdom.

Wij geven deze cijfers — ontleend aan de Leip-
ziger Volksz. — die helder en duidelijk zijn, hier
eens even weer om tevens te laten zien, op welk
een leugenachtige en, wat erger is, haast idiote
manier de scribenten der burgerlijke pers de cijfers
en statistieken omtrent de centralisatie der vermogens
trachten te verhaspelen om het Marxisme zoogenaamd
een hak te zetten.

Zoo kon men in de N. R. Ct. van 18 Mei j.l. de
volgende wijsheden aantreffen.

Do vermogensverderlingin Pruissen.
liet Pruisische Bureau voor Je Statistiek heeft een overzicht

openbaar gemaakt van de wijzigingen, welke zich, blijkens de uit-
komsten der Erganzungsstèuer (vermogensbelasting), daar te lande
sedert 1899 hebben voorgedaan in de groepeering der vermogens.
De opgaaf onderscheidt cle vermogens in vijf groepen, en vermeldt
het percentage van alle gezinshoofden of éenloöpende personen,
die naar hun vermogenstoestand in een der groepen behooren, een

en ander niet splitsing tusschen sleden en platteland. De percen-
tages nu waren de volgende:

vermo- verm. verm. verm.
gen boven boven boven verm.
niet 6000.— 20,000— 52.000 boven

boven 20,000 52,000 100,000 100,000

6000 mk. mark mark mark mark
„ steden. . . . 59.42 5-*9 2-85 I-21 . I-.3399 platte land . . 85.80 928 3.49 0.93 0.50

totaal . . . 87.58 7.27 3- lS 106 091
steden. . . . 89.29 5.27 2.87 1.22 1.34

19 platte land . . 55.80 9.29 3.46 0.92 0.52
totaal. . . 87.55 7.27 3.17 1.07 0.93

steden. . . . 59.40 5.22 283 1.21 1.351905 platte land . . 85.62 9.39 3.50 0.94 0.55
totaal . . . 87.36 7.24 3.15 1.08 0.96

„ steden. . . . 59.53 5.09 2.80 1.21 1.36I9ob platte land . . 85.36 9.43 366 0.98 0.57
totaal . . . 57.57 7.13 3.20 1.10 099

steden. . . . 89.41 5.09 2.89 1.23 1.39
1911 platteland. . 84.17 10.03 4-°9 '-10 °6l

totaal . . . 86.99 7.57 3.44 I-I7 i°3
Deze cijfers zijn inderdaad uiterst belangrijk, en een nieuwe

bevestiging van de stelling, dat de oeconomische ontwikkeling
niet geschiedt volgens de lijnen, door Marx aangegeven. Deze
toch. voorspelde een toenemende ophooping van het kapitaal in
weinige handen naast een toenemende verarming der groote massa.
"Indien dus deze voorspelling door de feiten bewaarheid werd, zou

men een toenemende uitzetting der percentages in de eerste en

laatste kolom van bovenstaand overzicht moeten waarnemen, in-
zonderheid in een land als Pruisen, dat in zoo sterke mate is
gaan vertoonen het beeld van den industriestaat, waaraan Marx
bij het schrijven van zijn boek dacht. Welnu, de bovenstaande
cijfers doen zien, dat juist de groep der personen, die geen ver-

mogen bezitten, althans geen grooter vermogen dan van 6000
mark. relatief teruggaande is, wel is waar niet in de steden waar
de arbeidersbevolking zich ophoopt — al is ook daar van een
doodoopende s t ij g i n g von het percentage geen sprake — maar
op het platteland en in het rijk in totaal. En met de toeneming
van de percentages in de laatste kolom (die trouwens nog niet
uitsluitend de zeer groote fortuinen bevat) gaat stijging gepaard
van de percentages in de groepen der vermogens tusschen 20.000
en 100,000 mark. Niet het door Marx voorspelde verdwijnen der
middengroepen ten bate der beide uitersten is het wat de feiten
leeren, maar een geleidelijke opschuiving van de lagere naar de
hoogere groepen, een beweging, die slechts bevredigend heeten kan.

Aandacht verdient het ook, dat blijkens de bovenstaande cijfers
de verdeeling der vermogens ten plattelande een gunstigere is dan
in de steden, waar de vermogens van 6000—52,000 mark relatief
veel minder talrijk zijn.

De schrijver van dit artikeltje, dat wij in zijn ge-
heel weergeven, ziet hier dus maar weer eens de
«theorie van Marx» vernietigd, van Marx, die een
toenemende verarming der groote massa's —in den
zin van absoluut armer worden, d.w.z. minder in-
komen in geld ontvangen, bedoelt de stumper 't
natuurlijk — en een toenemende ophooping van het
kapitaal in weinige handen zou hebben voorspeld.

Nu, wat dat laatste betreft: wij hebben uit de
hierboven gegeven cijfers gezien dat die «opeen-
hooping» inderdaad ook in de cijfers der vermogens
belasting duidelijk te voorschijn treedt. Maar men
moet wel een volslagen idioot zijn om te meenen,
dat men die «opeenhooping» in haar tegendeel kan
ompraten door het statistiekje, dat de man van de
N. R. Ct. daarvoor gebruikt. Want uit die statistiek
blijkt natuurlijk niets omtrent de werkelijke beweging
der vermogens. Dat de groep der zeer kleine ver-
mogens, der heel kleine bezitters, iets gedaald is
van 1899 tot tgii ten opzichte van het totaal aan-
tal aangeslagen vermogens, namelijk van 87.58 tot
86.99% van 'iet totale aantal, bewijst volgens dezen
man «dat de groep der personen, die geen vermogen,
bezitten ; althans geen vermogen grooter dan 6000
Mark, relatief teruggaande is, wel is waar niet in
de steden, waar de arbeidersbevolking zich ophoopt, —
al is ook daar van een doorloopende stijging van
het percentage geen sprake — maar op het platte-
land en in het Rijk in totaal». In de eerste plaats
stelt deze ezel dus de kleine bezitters zoo maar

gelijk met de niets-bezitters. d. w. z. de arbeiders,
van wier toenemend aantal Marx gesj^roken heeft.
In de tweede plaats geeft deze sluwert maar geen
cijfers over het totaal vermogen, dat deze groep der
kleine bezitters — beneden 6000 M. — resp. in
1899 en 191 1 bezat. Immers dan zou blijken, dat
het percentage, dat deze grootste en talrijkste
groep in het geheel bezit van het totale vermogen,
afnemend is, m. a. w. dat de kleine bezitters, hoe-
wel steeds natuurlijk talrijk blijvend, steeds minder
van het totale vermogen bezitten. Een bewijs dus
voor de Marxistische centralisatie. In de derde
plaats ziet de man over het hoofd, dat een botte
vergelijking van het percentage dervermogensgroepen
niets leert over de vraag, die ook hij belangrijk acht,
namelijk over het aandeel, dat die verschillende
groepen bezitten in het totale vermogen. Wat weet
ik b.v., wanneer ik zie, dat in 1899 in het geheele
Rijk 0.91 °/o van alle vermogens boven de 100.000
Mark waren, dus 91 op de 10000 bezitters meer
dan 100.000 bezaten en in 191 1 103 op de 10000
omtrent de «centralisatie» van het bezit? Niets.
Want het voornaamste: de opschuiving, de centrali-
satie der vermogens komt in die cijfers juist niet
tot uitdrukking.

Maar men ziet hier weer eens, aan welke arm-
zalige hersens zelfs de groote pers tegenwoordig de
verdediging van het kapitalisme en het ompraten
van de kapitalistische werkelijkheid in haar tegen-
deel moet overlaten! V. R.

Nationale Agitatie naar aanleiding
van de Duurte.

In opdracht van deGecombineerde Bestuursvergadering,
gehouden op 13 Mei j.1., van bovengenoemd Comité, waar
tot ontbinding ervan werd besloten, geef ik hier een kort
overzicht van het verslag, dat door mij werd uitgebracht
over de ruim vier maanden, gedurende welke het Comité
heeft bestaan, alsook het voornaamste gedeelte uit het
financiëele verslag van den penningmeester.

Op initiatief van de Soc. Dem. Partij werden er voor-
bereidende stappen gedaan, om te komen tot de op-
richten van een Agitatie-Corfiité tegen de duurte, althans
om deze kwelling te exploileeren, «om de lauwe arbei-
ders op te wekken, tot deelname aan het strijdbare leger
der proletariërs, en te demonstreeren dat eenheid van
optreden noodig is om zich te kunnen bevrijden van het
kapitalisme; dus door deze agitatie te trachten de
arbeidersbeweging te versterken».

In hoeverre wij hierin geslaagd zijn, laten wij geheel
aan u over te beoordeelen, maar voorop zij gezegd, dat
onze verwachtingen niet zoo bijster groot waren toen wij
de actie begonnen, althans toen wij direct vernamen dat
vier belangrijke groepen georganiseerde arbeiders niet
aan onze actie zouden deelnemen, n. 1. de S. D. A. P.,
het N. V. V., de Bond van Christen-Socialisten (deze
had wèl principieel besloten tot deelname, maar het
vergaderen op Zondag was voor hem zulk een groot be-
zwaar, dat hij van practische samenwerking met ons af-
zag, terwijl wij van onzen kant hieraan ook niet tegemoet
konden komen) en een groot deel der anarchistische
groepen. Was het daarbij gebleven, a la bonne heure!
Maar de organen van genoemde lichamen (uitgezonderd
die van de Christen-Socialisten) hebben bij herhaling
onze actie in discrediet gebracht bij de arbeiders, en dit
is van grooten invloed geweest op het succes, dat we
met onze agitatie hebben bereikt.

Op 24 Dec. ign vond er een Algemeene Vergadering
plaats in het gebouw td'Geelvinck», waar werd besloten
tot de oprichting van een Nationaal Comité tegen de
Duurte over te gaan. Op de eerste comitévergadering,
die hierna volgde, bleek dat de volgende landelijke
organisaties deel zouden uitmaken van het Comité : het
N. A.-S. met 6000 leden; de Ned. Fed. Bond van Gem.
Werkl. met 2900 leden; de Ned. Scheeps- en Bootwer-
kersbond met 1000 leden: de Land. Fed. van Bouwvak-
arbeiders met 1600*) leden; de S. D. P. met 500 leden,
de Soc. Bond met 200 leden. Dus waren in het geheel
12 200 leden aangesloten bij ons Comité. In elfplaatsen
van ons land werden Plaatselijke Agitatie Co-hoüajflß|
gericht, te weten: in Amsterdam, Rotterdam,,n zi
Groningen,Leiden, Maastricht,Almelo,Bussnu ■
Zaanstreek, Heerenveen. s va jflDoor ons werden 53 sprekers(sters) aangez 1
onze vergaderingen het woord te voeren. . \"
waren personen als D. Nieuwenhuis, A. l' s ( fl
Mevr. Roland Holst, J. W. Smit en Mevr. F mee«
die lid zijn van organisaties, niet bij ons onze V
Dezen noem ik slechts als uitersten, die we'recht, dn
om het woord te voeren, als bewijs dat we
mogelijke meeningsvrijheid wilden huldigen, digen de ''
53 verklaarden zich een 40-tal bereid; van 3 1- de be-
wij geen antwoord; de overige 10 antwoordcie ee[
maar waren niet bereid voor ons te spreken, h
hunner onze poging zeer sympathiek gezind wart

42 Openbare wijk- en cursusvergaderingen werd>(?'er"

in het geheel gehouden, waarvan een tiental weg*e'
gebrek aan belangstelling niet door konden gaan; .e

*) Deze organisatie telde toen feitelijk ruim 3000 leden, m;
de rest van haar leden is ook aangesloten bij het N. A.-S. en ;.

zoodanig daardoor reeds vertegenwoordigd.



andere slaagden alle min of meer. De best geslaagde
plaatselijke openbare vergaderingen hadden we in Leiden
en Scheveningen. Die in 'Leiden was bezocht door on-
geveer 450 menschen. En de laatste vergadering, die
voor deze zaak plaats vond op 1 April in het gebouw
«Bellevue" te Amsterdam, de eenige die rechtstreeks uit-
ging van het Nationaal en Plaatselijk Agitatie Comité,
kunnen we ook als goed geslaagd beschouwen, daar zij
was bezocht door 400 personen en 27 organisaties uit
het land hunne afgevaardigden hadden gezonden, terwijl
nog 17 andere organisaties een sympathiebetuigingzonden
met die vergadering.

Ziedaar het slot van onze actie waarmede wij tevreden
kunnen zijn, gezien de omstandighedeu waaronder wij
de actie hadden te voeren.

Nog rest me te vermelden dat door het Nat. Comité
alléén 163.600 manifesten (dus uitgezonderd deverschil-
lende manifesten die nog zijn verspreid door onze Plaat-
selijke C2mité's) zijn verspreid over 16 plaatsen van
ons land, en dat er door ons secretariaat alleen 1270
stukken verzonden zijn van verschillenden aard.

Nu nog even een paar cijfers uit het financieel verslag
van onzen penningmeester v. d. Hagen. Deze had aan
inkomsten een totaal vanf 410.61 en aan totaal uitgaven
’466.615. Door de aangesloten organisaties zal nog een
halve cent per lid worden bijgedragen om dit tekort
aan te zuiveren, en wat er dan van het ingekomen be-
drag overblijft, zal worden afgedragen aan het N.A.S.
voor de in strijd zijnde arbeiders.

Omtrent de plaatsing van ons archief is besloten, het
af te staan aan het N. A. S.

Ziedaar een kort overzicht van ons werk, waarvan
de directe resultaten nu niet zoo groot zijn. Het was
ook slechts een eerste poging, en die heeft practisch be-
wezen dat samenwerking reeds mogelijk is voor bepaalde
zaken, het belang rakende van het geheele proletariaat,
door groepen van klassenstrijders die in zoo menig
opzicht verschillen omtrent den algemeenen klassenstrijd.
Deze poging zal en moet zich herhalen, indien het den
arbeiders er werkelijk om te doen is het kapitalisme
gevoelige slagen toe te dienen — en dit niet alleen —maar ook vooral als zij het socialisme willen verwezen-
lijken. Steeds zal de samenwerking breeder opgevat
worden als nu is geschied, waardoor zij ook steeds betere
resultaten zal afwerpen, als deze gevoerde actie hel
vermocht te doen, tot heil van het gansche proletariaat.

G. J. Kiersch, ex-secretaris
Nat. Agitatie Comité tegen de Duurte.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. De afd. besloot in district VIII aan de Raads-

verkiezing deel te nemen, voor het eerst is dit distrikt. Maandag
jl. werd dan ook Wijnkoop kandidaat gesteld, die Donderdag in
Gebouw Wilhelmina voor arbeiders en kiezers sprak, terwijl Timmler
Dinsdag en Luteraan Donderdag met de S.D. A. P. debatteerde,
en Luteraan Vrijdagavond met de Vrijz. Dem. A.s. Dinsdag
is de stemming-Partijgenooten, komt die paar avonden nog
u opgeven voor werk by Botter, Van Speijkstraat 24. En
geld kunnen we best gebruiken, en veel ook. Adres van de
Penningmeester, Brederodestraat 82". leder partijgenoot
stoune deze strijd om het Socialisme ook onder de haven-arbeiders,
gemeente-werklieden, industrie-arbeiders en bouwvak-arbeiders van
Amsterdam VIII te brengen wat hij kan.

Groningen. Onze afdeeling vergaderde Dinsdag, 't Verslag
v. d. afgevaardigde naar 't congres, gaf aanleiding tot een paar
korte opmerkingen, 't Referendum werd behandeld. Voorloopige
besprekingen werden gehouden over de verkiezingspropagauda
van 1913. Als candidaat voor het P.B. werd Sterringa gesteld,
't Huisbezoek voor propaganda voor Tribune en Socialisme neemt
van deze vergadering een aanvang; 9 leden nemen er voorloopig
aan deel.

Ons protest bij dc Mei-betoogende organisaties, heeft de S. D.
A. P., die anders niets liever dan de doofpot hanteert, gedwongen
tot een antwoord.

't Schijnt, dat ons optreden inzake de Meibetoogingskwestie niet
zonder invloed is gebleven. Tenminste er is ons zonder meer een
uitnoodiging gezonden door het bestuur van het partijgewest der
S. D. A, P, lot deelnemidg aan de provinciale kiesrechtbetooging
op I September.

Zwolle. In onze huish. vergadering werd door onzen afge-
vaardigde verslag van het partijcongres uitgebracht. Over het
stellen van een candidaat voor propagandist ontstond eenige dis-
cussie, waarna de houding van den afgevaardigde met 5 voor, 3
tegen en 2 stemmen blanco, werd goedgekeurd. Aan het refe-
rendum werd door alle leden deelgenomen. Besloten werd om niet
aan de tusschen-tijdsche gemeenteraadsverkiczinp- deel te nemen.

Vakbeweging.Toenter

Ilgen ï»-:tv (Ingezonden).
Beidersk^.-iveten hoe het in de gelederen der S. D. A. F. nog
Bijkheïc verontwaardiging opwekt wanneer er bij ons ge-
fcd, d."r : jeschreven wordt van „arbeiderspartij" zonder het
■Or o-e'0 'ul te laten voorafgegaan, is het toch een opmerkelijk
t-J-smt Pas verschenen verslag van den Bond van Neder-

P m > J.eente Werklieden, loopende over het tijdperk 1910
1 -cm D. A. P. over 't algemeen als „arbeiderspartij" zonder

1 >etiteld Ook met eenigen goeden wil kunnen we
'ilr -u dat het gedaan wordt bij wijze van verkorting,

the . -Xfezelfde zin het woord meer dan eens kon voorkomen,
'.e j£ mder eenige voorafgaande aanduiding, ja, zelfs als het

i,egrip van den oningewijde bepaald noodig kon zijn, de
). er voor te plaatsen, wordt dit toch nagelaten. Op de

,-^ina b.v , waar we voor 't eerst de S. D. A. P. vinden
dat „de politieke arbeiderspartij, daarbij geholpen door

fc .erbond, ter gelegenheid van hel verzamelen van hand-
ningen voor het Volkspetitionnement voor algemeenkiesrecht
groot aantal huisbezoekers uitzond om .. . enz , en zoo gaat

JT* door, verscheidene malen, (slechts eenmaal wordt er gesproken
, S. D. A.P.) totdat we ten slotte bij de paragraaf Kampen

Julen vermeld, als een der redenen, waarom de afdeeling Ned.
0,->iM nog niet groeien wil, dat „dc Arbeiderspartij nog geen kans

(heeft) gehad een van haar mannetjes in den Raad te brengen.'1
Onwillekeurig vragen we ons af: geschiedt dit nu met opzet

of niet. En het laatste lijkt ons psychologisch bijna onmogelijk,
juist als we aan den wrevel denken, die de benaming „arbeiders-
partij" bij de S. D A. F. nog altijd opwekt wanneer die komt van
onzen kant. liet lijkt ons dan ook meer dan waarschijnlijk dat
de vage aanduiding „arbeiderspartij' hier opzettelijk geschiedt om
de niet-sociaal democratische vakvereenigingsmenschen niet al te
zeer te doen afschrikken door hen te noodzaken telkens het woord
sociaaldemocratisch te lezen. Hoe bet evenwel zij: als de S. D.
A. I. in 't vervolg nog zoo verontwaardigd doet als wij in de
Tribune of elders eens schrijven of spreken over Arb. partij zonder
meer, dan mogen ze eerst van die verontwaardiging wel eens wat
laten blijken aan hun partijgenoot v. Hinte.

Trouwens, uit het heele verslag spreekt weer die geest, die
onze vakvereenigingen zoo behèerscht, die wij als S. D. F.'ers niet
anders kunnen dan veroordeelen, die geest van grijpen, halen,
wat er aan den andaren kant maar te halen is, ten koste van

waarvoor men strijdt, waarvoor men strijden moet, wil
de overwinning zeker zijn Van een Sociaal democraat, als de
schrijver nog altijd wezen wil, konden we toch, waar hij het heeft
over de duurte, iets anders verwachten dan deze frase: „Of deze
stijging te danken is aan de opdrijving der waren prijzen door
verschillende kapitalistische streken, dan wel door een ramp welke
de natuur over ons bracht, de uitwerking ervan was dezelfde" enz.

Wij weten wel dat in een verslag als dit niet diep kan worden
ingegaan op de oorzaken der duurte maar om hier nog net te doen
alsof het best mogelijk is dat die duurte wordt veroorzaakt door
een natuurramp, dat is toch wat al te bar. Verder wordt in de
paragraaf Kampen, -waarvan gezegd wordt dat het steeds maar niet
wil beteren wat het ledental betreft," als oorzaak hietvan opge-
geven dat „dit natuurlijk verbandt houdt met de heele beweging
in Kampen, (leen enkele vakvereeniging is hier sterk en de Arb.
Partij heeft nog geen" . . . enz. Hier wordt dus de soc. dem. vak-
vereenigieg op één lijn gesteld met alle andere vakvereenigingen.
Omdat die niet sterk zijn kan ook de Ned. Bond niet sterk zijn,
de oorzaak waarom die andere niet sterk zijn is dezelde waarom
de Ned. Bond niet sterk kan zijn. „Er moet nog zooveel worden ver-
beterd dat ten slotte ook de beroerdste lid van den Bond zal moeten
worden" heet het in de zelfde Kampensche paragraaf. Dus eerst de
verbeteringen, en dan ook de beroerdste lid van onzen Bond?
Wat een aanwinst zal deze daardoor krijgen. Wij dachten dat
het juist andersom ging; dat de beroerdsten langzamerhand wat
van hun lamlendigheid zouden afleggen door flinke soc. dem.
propaganda van onze leden en ons vakblad en dat zoo door den
sterken aandrang van een steeds meer bewust wordende arbeiders-
klasse ook eenige verbetering in onze positie kon worden gebracht-
Maar in v. Hinte's voorstelling schijnt het zóo te gaan: eerst de
resultaten, en dan daardoor de mannetjes, <fc>k deberoerdsten. Dat
hij aldus, waar hij aan 't eind van 't verslag constateert dat uit.
breiding van het ledental de voornaamste eisch is om met kracht
den strijd te voeren voor hooger loon. met zijn gedachten in een
cirkel ronddraait is hem misschien zelf nog niet diudelijk. Anders
zou hij allicht een enkel woord hebben gewijd aan de allereerste
voorwaarden voor een goede vakvereeniging: onderlegging en
opvoeding der massa in de sociaal democratie. Maar stellig acht
de schrijver van het verslag dit nog zoo noodig niet voor den bloei
van den Bond. Aan 't slot zegt hij het nog eens duidelijk : „uit-
breiding van het ledental is, wij zouden haast zeggen de eenige
eisch om daaraan (strijd voor hooger loon) te kunnen voldoen.
Uitbreiding van het ledental, zeker, v. Hinte, dat moet komen,
maar niet door ons blind te staren op het verkrijgen van kleine
voordcelen, die aan den anderen kant weer worden te niet gedaan
door steeds moeielijker levensomstandigheden, maar alleen door
soc.-dem. propaganda onder de massa te brengen, en door
zoo dien Bond groot en sterk te maken. Laat dan die aller
beroerdsten daar in Kampen en elders maar achterblijven, over
hun hoofden heen gaat de strijd; als wij dan maar krijgen hen,
die den strijd ten volle bdgrijpen kunnen, en mee kunnen doen,
zoodra wij het spinrag van onwetendheid en onbewustheid bij hen
zullen hebben weggevaagd. K. J. Jeuken.

„Betrekkelijk toevallig"?
Ofschoon geen vriend van napleiten of van 't houden van na-

betrachtingen, meen ik toch een enkel woord te moeten schrijven
over het redactioneel overzicht van ons Congres, wat betreft de
vertegenwoordiging van de minderheid van Amsterdam.

Ik had liever gezwegen, doch nu pg. Wp. (en volgens hem vele
met hem) bij het onderschrift onder het ingezonden stukje van
Barmes de meening blijft handhaven dat de minderheid van Am-
sterdam „betrekkelijk toevallig" vertegenwoordigd was en voor de
gronden van zijn meening verwijst naar de Huish. Vergad. der
afd. Amsterdam, meen ik dat de partij er het recht toe heeft over
deze kwestie een woord mijnerzijds te vernemen.

Wp. schreef zijn overzicht in de Tribune voor de partij en gaat
het m. i, niet aan dat indien zijn meening, in de Tribune geuit, van
andere zijde wordt betwist voor de gronden van zijne meening
te verwijzen naar eene Huish. Vergadering van een afdeeling.

Ondergeteekende was het die bij 't Jaarverslag op het Congres
namens de minderheid van Amsterdan sprak en over die meening
van die minderheid bij 't Jaarverslag was 't dat Wp. schreef dat
ze betrekkelijk toevallig vertegenwoordigd was.

De partij moet dus uit het overzicht van Wp. opmaken dat ik
betrekkelijk toevallig op het Congres vertegenwoordigd was.

Dat is het feit waar het omgaat! En nu is niets minder waar
dan dat.

Precies hetzelfde wat ik op het Congres zei, heb ik bij de be-
handeling van de beschrijvingsbrief in de afdeeling gezegd, en
toch koos de afdeeling mij met drievierde van de stemmen tot
afgevaardigde.

Dus niet „betrekkelijk toevallig" maar bewust gewild heeft de
afdeeling dat mijn meening als minderheidsmeening op 't Congres
gehoord werd.

Zoo zijn de feiten en nu verneem ik gaarne in de Tribune op
welke gronden Wp's meening steunt.

Groetend
11. de WOI.FF.

Naar aanleiding van een „Tribune"-artikel.
In «de Tribune» van Zaterdag, 4 Mei heeft van/Schie) een

hoofdartikel geschreven onder het opschrift «Tweeërlei Resultaat,»
waarin de schrijver over de afd. Leiden der S. D.A. P. schrijft:

«Maar in het orgaan der afd. voeren reformisten het hoogste
woord. Maar en dit is bizonder teekenend — aan geen enkele
der groote internationale gebeurtenissen wordt een vergadering
gewijd. En, wat het ergste van alles is, zonder eenig verzet van
marxistisch: zijde wordt in de jeugdorganisatie een volstrekt on-

socialistische opleiding (als men het zoo noemen mag) gegeven.
Alleen dit laatste feit al bewijst overtuigend, dat liet met de
marxistische propaganda geen ernst is. Natuurlijk wordt dan ook
de afdeeling steeds meer reformistisch, getuige de debatweigering.»

Over de twee belangrijkste dingen heb ik aan van Schie nadere
opheldering gevraagd, over de «het hoogste woord voerende re-
formisten» en over de jeugdorganisatie. Hoe luidde het antwoord?

«Uit de herinnering citeerende, noem ik U uit de «S, D.» o. a.
redactioneel geplaatste artikelen van Blom, Bomli, Al., en de Wette.
In het bezit van het blad zou ik er meer kunnen aanwijzen, dat
de jeugdorganisatie betreft, verwijs ik naar de reeds gehouden
cursusverg. waarbij de namen Tjalsma en Lezwijn reeds genoeg
zeggen, terwijl een cursus over «staat, provincie en gemeente»
natuurlijk allerminst geschikt is in het tekort aan «grondslagen"
te voorzien. Ik hoop dat verdere discussie mij in de gelegenheid
zal stellen de staaltjes van propagande verzuim aan te vullen.
Maar begreep v. K. nu werkelijk niet wat ik bedoelde?»

Bezien we zijn beweringen en deze nadere verklaring eens
krities. Eerst dan naar aanleiding van .de Sociaal-Demokraat.'»
Van de vier z. g. reformistiese medewerkers schrijft de eerste nooit
in dit blad, kan ik de derde in geen enkel exemplaar vinden en
is de vierde, de Wette, een overtuigd Marxist die nog geen jaar
geleden lid van de S. D P. was en dus reformist geworden is
in van Schie's ogen door het blote feit van zijn terugkeer- in de
oude partij. Zo voortgaande deelt hij waarschijnlik morgen
Mendels ook bij de reformisten in. Maar als we ons nu is bij
zijn indeling neerleggen en aannemen dat al deze mensen drie-
dubbel overgehaalde reformisten zijn en we gaan dan «de Soc.
Dem.» eens inzien. Wat blijkt dan? Dat in de laatste drie
maanden (en daarvóór werd het blad bijna geheel door de Redakteur
Wolda geschreven) de «Reformisten» er iy'j_ kolom, de.«Marxisten»
er 35 kolom in gevuld hebben, welke cijfers respectievelik 261
en 26 worden als schrijver dezes zich «bescheidenheidshalve» ook
maar bij de Reformisten indeelt. Ik kan dus nadrukkclik konsta-
teren dat van een hoogste woord voeren van de Reformisten geen
sprake is en dat van Schie om bewijzen voor zijn praatjes gevraagd
maar gauw wat bij elkaar heeft gelogen. Rest zijn bewering over
de jeugdorganisatie. Hierbij moeten de namen Tjalsma en Lezwijn
genoeg zeggen. Toen onze jeugdorganisatie pas was opgericht
heeft de eerste een uur gesproken over de noodzakelikheid van
jeugdorganisatie en heeft de twede eens een keer voorgelezen uit
Schapers brochure «Het groote leven in». Verder kan natuurlik,
volgens hem, een kursus over «staat, provincie en gemeente» die
tans door ondergeteekende wordt gegeven niet in het tekort aan
«grondslagen» voorzien. Met deze niets zeggende uitdrukking
moet hij zijn verlegenheid verbergen. Want hij weet wel dat hij
heeft gelasterd, hij weet wel dat p. g. van Eek indertijd door de
onder zijn patronaat staande «Zaaier» voorzon kursus is gevraagd,
hij weet wel dat zon kursus indertijd — nadat van Eek had ge-
weigerd — daarvoor door p. g. Wolda is gegeven, hij voelde
zeker aankomen (of had al gekregen) het standje dat zijn eigen
S. D, P. afdeling hem voor zijn onbenullige praatjes had toege-
dacht!

Moet hiermee misschien in verband gebracht worden dat zich
plotseling op mijn kursus een paar Zaaiers vertoonden diegebruik-
makend van de gelegenheid tot het stellen van vragen gegeven,
beweerden «dat ze het voor deze vergadering wel goed vonden
dat dit en dat wat werd verklaard en niet enkel beweerd», maar
het daarbij ongelukkiglik troffen doordat ze iets bij de kop pakte
dat op een vorige kursus al uitvoerig was besproken, nu slechts
even werd aangeroerd?

Ten slotte vraagt van Schie of v. K. nu werkelik niet had be-
grepen wat hij bedoelde. Wis en waarachtig had hij dat, hij is
niet zo stom als je denkt, maar hij hij heeft er de voorkeur aan
gegeven je eerst eens te laten uitpraten, hij heeft liever definieerde
leugens willen weerleggen dan vage. Nu zit jeerin. Slechts nieuwe
leugens kunnen je redden. Ga je gang. Maar denk eraan:

We houden je in de gatenI
0.-gstgeest 20 Mei 1912 H. van Krimi'EN.

Antwoord aan V.K.
Eigenlijk behoefde ik V. K. niet te antwoorden, door toon en

inhoud weerlegt dit stukje voor onze lezers zichzelf: het is een
typisch staaltjes van reformistische strijdwijze, het is een droevig
staaltje hoe gauw jonge broekjes in de S. D. A. P. leeren met
vuil te gooien. In één opzicht begrijp ik V. K. niet: wat kan
het hem als reformist schelen of ik zijn afd. verwijt niet voor
het Marxisme te strijden? — Intusschen men moet soms ook den
schijn vermijden of men «er in» zit. Nu dan. Ten eerste schijnt
V. K. niet te weten wat «het hoogste woord voeren» beteekent,
ziet niet in, dat dat niet met kolommen wordt gemeten, maar op
de hoogte van den loon slaat. Maar bovendien: Blom schreef
wél, al was 't kort; M. is een drukfout voor H. en de Wette
heb ik óók in de S. D. P. nooit serieus genomen, laat staan als
Marxist beschouwd. Voorts vergeet V. K. dat ik uit het geheugen
citeerde. Uit een drietal mij verstrekte nummers kan ik nu ook
stukken van K.B. (twee) en X als typisch anti-clericaal reformis-
tisch noemen. Maar al kwam er slechts af en toe een reformistisch
stukje in het bad — dan nog bleef het wezen van de zaak het-
zelfde. In een orgaan dat marxistische propaganda wil voeren,
mogen reformistische artikelen slechts als «ingezonden» met weer-
legging van de redactie voorkomen. Een blad als de S.-D. kan
slechts verwarring stichten. Had ik het blad beter gekend, ik had
scherper geschreven.

Xv de jeugdorganisatie. Ook hier is de zaak zeer eenvoudig.
Op zichzelf schadelijk behoeft een cursus als die van V. K. niet
te zijn en er was niets tegen dat de Zaaier het onderwerp liet
behandelen. Want De Zaaier gaf die cursus naast vele andere over:
grondslagen der sociaaldemokratie; historisch materialisme; om-
wentelingen in den toekomststaat enz., maar De Toekomst maakt
er de hoofdschotel van voor haar eerste seizoen. En wat anders,
welke lectuur geeft zij daarnaast? Dit nu, dat men de jongeren
niet eerst het socialistische denken zoekt bij te brengen, maar
begint met iets van hervormingspolitiek is typisch reformistisch.
Van een «standje» van mijn afdeeling is geen sprake geweest,
die is 't met mij eens. Ook heb ik geen Zaaiers ergens op afge-
stuurd en Heeft de Zaaier nooit onder iemands patronaat gestaan.

In mijn artikel vergat ik op te merken, dat de Leidsche S. D.
A. P.-marxisten met geen enkele marxistische brochurewerken.
Ernstige propaganda, nietwaar? Overigens heeft de zaak veel van
haar belang verloren nu Van Eek onttroond is. Gelukkig ont-
troond — want nu komen wij tegenover een onverhuld reformisme,
is de ergste bron van verwarring gedempt. V. S.

Abonneert u op De Tribune.
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