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IIij deelt verder mede, dat alle afcleelingen
vcrtegenweerdigd zijn.
Thans komt aan de orde de behandeling
vau hel Jaarverslag en Ierzonder lijd het VUOlstel-Bussum
met amendementen, luidende:
'
Vuorstel-B u s S u m. De Parlij spreke zich j,ij elken vl rijtt
van niet bij het :\. V. \'. aangesloten
organisaties
ui tover
hel al 01 niet verteenen van 'Leun.
Arnend.vtl t r e c h t. Dil. voor-tel
te lezen: liet purtijbc"Luur sproke zich bij elken belangrijken
strijd van al ol' niet
hij het S \'. Y. aangesloten
organisaties
uit over het, eventueel verleenen van steun.
. Arnend-P. B.: De partij .preke zich hij elken belangrijken
strijd uit enz.
.. \menct.-H. 0 tt 0. r dam.
Aan hel voors lel toe te voegen:
.'-;a ingewonnen
advies der atdceling
tel' plaatse
waar de
sll ijd gevoerd wordt.
H a a I I e m wensent cene enkele opmerking
te ruukeu
over de vcrkiezingscijters
van Den Haag. Deze zijn onjuist
mectegedeeld
eu verwekken
den schijn, alsof wij niet meel'
macht .\Yillen pronken dan wij werkelijk bezitten. ()ll': 1)('zwaar 1". dat dergelijke dingen, zulke overdreven
voorstell1ng-: gemakkelijk
loL demagogie
aanleiding
kunnen geven.
\\ a gen 1e I cl (Amsterdam): Als minderheid
in de delegatie. wensen ik een enkel woord naar aanleiding
HH de
houding van hel partijbestuur
bij cle bouwvakslakiuz
11'
z('ggeu. Xlijns inziens is deze staking up onjuiste
\üjze' gesleund. Op ons eerste conzres hebben wij eene tuetie aangonoruen waann WIJ opwekken
lot aansluiting
bij de mnderHP organisattes,
Maar daarmee
waren
onze steun aan <11'
anarchisten
en cle grievende woortlen lol en kwaliücati« VUil
de modernen
in strijd.
Mijne meening i". dat, de houding del' arbeiders in dl' I1Wderne organisaties
georganiseerd
rle juiste was. EH in WWl
hJJ de heiersstaking
dachten de Xlarxisten
in Am-ter-lam
el' da J1 ook geheel ander' over dan thans. Tocn wertl el zcr-r
hcftig' legen Tak opgetreden,
die voor steunen wa-. Thans
is onze houding geheel en al veranderd.
\Yij spreken
1'1'
thans van. clat die anarcnisti
che arbeiders
toch ook den
klassenstrijd
voeren. \\'as het. in 1903 echter dan QCC'llkla-.sellsll'i.i~l? Waarom was hel toen gaan werken ge;'11 olldpl:kr-uiperij en lhans wel? Thans, nu deze hpeJp stak ine ccne
I cclameslaking
voor de anarclustis
he tactiek wa-. '
De modernen hebben het contract meL de patroons alzcsloten .. omda,t. zij eindelijk eens zelfstandig wilden Ilpt.l'l'dgn~
weg wilden Komen van onder den greep del' anareuisf ischo
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organisaties.
Ik zelf zou ook niet ander- gehandeld
hebben
tegenover de heeren Ooubitz c.s. De modernen zijn bij het
aangaan "an den strijd met gekend,
welke vcrplichtmgr,n
hadden ZIJ dan? De anarchi ten hebben er accn oorrenblik
aan gedacht de Juiste tactiek toe le passen. '-r-ueoer\\-aren
ZIJ ":OU1'alles anti-S. iJ. A. P., thans anli-muder~.
. \\ JJ erkennen
en plopageeren
de moderne tactiek als tle
juiste. Bereiken wij dool' onzen steun
dal de anarchisten
dal. zullen inzien? De ondervinding
va~ jaren moet ons loch
~'elecill hebben, ctat zij slechts door harde ervaring
wijzer
hullen worden. DIe hoeren L:IJn Cl' prat op, hun elzen boontjes te kunnep doppen. Welnu, laten \\ ij hen dan\llaar
dat
laten doen.
El heelt in onze eigen rijen cenc eigenaardige
kentering
plaa~s gehad. In 1903 dachten \YiJ en Lloc, dat dergelijke
-tak ingr-n niet gesteund
moelen
worden.
Doch door dcn
invlot ti van Deyenter hceü el bij ons eene opschuiving
naar
het impossibilismo
plaats gehad, naar de syncli cal Isl en, clic
ureenen door de enkele vakactie hel, kapitalisme
le kunnen
overwinnen. Ook als leeken van opschuiving naar dien kant
meen Ik den verleenden
steun te moeten arkeuren.
. L II t h e ra a n (Amsterdam):
Wagenleid
vertcgenwoordlgL hier I,net ZIJne rneerung de kleinst mogelijke minderheid
van lil.' afrlenling "\m,;tel'Clam,';leeht..;
enkele personen.
Met
onzen st~Lm komen wij niet in strijct met onze vakbewegingmotte. \\ IJ hebben op de ve rgaderingen.
clie wij over deze
staking hebben gehouden.
gezegd.
dat de anarchistische
arbeiders
verkeerd
clen strijd voeren, dat de centrale
orgurusalu- de beste vorm van organisatie
is. Dal is loch goene
tezeruoctkoming
aan heL syndicalisme.
Doch het X. V. Y.
heeft als l'eg:el, alle niet bij hem. aangesloten
organisaties
in
hun strijd met te sleunen .. Daar mag' men geen regel van
maken, cIat, wordt dogmatisme.
Dat Llijlt de .erdeeldheid
<lilde]' het :\ ede rlandsche proletariaat
bevorderen.
Dal wij in 1\)03 tegenover de heiers
anders optraden, is
gC'en al g-lll1lenl. lIel ging toen om eten zesden man aan de
heistelling
Echter ook toen hebben wij nooit onderkruiperij
g"1J0ctp·f'l,elll·cl.wat de Xlarxi slcn 111 de S. IJ .. -\. P. lhan
wel
doen.
Wagcnteld
zcirle precies eender al" de modernen
lc willen
optreden
in ctcl'gelijke irevallt'n: en hij noemde
den naam
Gnubitz. ln den .\. \". D. B. is dal ('('htrr pen gt'hecl ander
gcval. Daar behoeft rue n Gouhilz niet crn-slig tp nemen. Daal'
vcruien de anarchisten
cene kleine
mvloedlooze
mirido rhcid.
Toen de ronlrale
organisatie
in de, bouwvakken
werd op7
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sleehls ~ leden, bij liet alsluiten van het contract 1 . later 50 leden, En dat is Loch maar
eene kleine minderheid,
Llie niet de groote meerderheid
kan
overheer schen. Daartegen
moet elke socialist zich verzetten.
Men mag niet toelaten, LlaL door 18 man een bindend
contract wurd] algesloten, dat mag men niet doen, voor men
de meel'detheid
achter zich heelt.
Iloe komt Wagenteld
el' bij, ons zwenking naar hel impossihilisrne
te verwij ten? \\ïj zijn niet veranderd,
maar wèl
S, D, .v. p, en x. v. v. HeL is iets geheel nieuws, door niiddel van justitie en onderkruiperij
een belere tactiek. ingang
le doen vinden.
De nederlaag
van df' bouwvakarbeiders
is de nederlaag
van alle .'\ederlanLl-:che arbeider.
En deze nederlaag
slaab
ook op de modernen
terug. De overwinning
der aannemers -- met achter hen het bank-kapilaal
- en van hun
lijforgaan
"JleL Handel-blarl",
is in zekeren zin ook vcroorzaakt door .,Ilel Vulk" en de moderne ergani satie- , BUVPJldien zullen die houwvakarbeiders
thans niet meel' luisteren
naar de woorden
van hen, die een hoogeren organisatievorm willen. Zij zullen de nederlaag
wijlen aan de moderHen PIl niet aan hunne eigen slechte
öreanisalie.
Wij z ijn
met afgeweken
van uen j ui len weg, maar zij, die den
arbeiders verhinderen
het. goede inzicht uit. dezen strijd
te
pulten en zoo de gehecle Xederland
che arbeidende
klasse
voor de moderne oraarusaties
te winnen,
Daarom keurt de
ardeelin 0' ,\ 111tenlam de houding van hel Partijbestuur
in
dezen strijd volkomen sroed.
Deze opmerking
dient levens nog gemaakt:
\Yaül'OIll is Cl'
door
ons Partijh» .tuur bij de grondwerkersstaking
geen
advi s gegeven?
De 11 11 a a g wil er op wijzen, dat, toen de sternmencijlers
over Den Haag zerecüticeerd
werden,
el' wed rorn Ioul en
gemaakt zijn',
Col tof (Den Haag) kan zich volkomen
met de mecning
van de meerderheid
van Amsterdam
vereentgen.
Den Haag
wil dan ook als leiddraad voor de toekomst het amendementUtrecht op het voorstel-Bussum
aangenomen
zien, omdat er
in de eerste plaats
verschil
gemaakt
WOJ1dt lusschen
1)('langrijke
en onb-Iangrijke
stakingen,
ten 2e wij als partij
dan onze meening zullen geven, hij al of niet door het. .
Y. V. gesteunde
stakingen,
en ten 3e omdat het de beslissing
over steun bij hel Partijbestuur
hrenat.
L 0 0 n te i n Bussum
meent, dat de regeling aldus moet
zijn: Ie het Partijhesluur
geeft advies en clan spreekt
de
geheele partij zich ' voor
leunen of niet-steunen
uit, \Yat,
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W~3l'nfellrs
argumentatle
betren over Guuhitz c.s., dat be\\'IJ~ l hier J Ui.,;L net tegendeel, van wal, hij bewijzen wil. \Vij
1100lJ.P11 het steeds van de anal'chis~en
zoo argekeurd,
dat zij
ons I~lunzen, strijd belemmerden.
En als wagenretd
zegt,
dal hIJ helzelfde zou cluen. ah de lellen del' moderne
Ol'o'anisahe, clan betwijlel ik L1al len zeel' ·te. Ik weet zeker ;1.1L
hij nuoi l tul. onderkruiperij
komen zou.
'
\' is s c hel' \.\I1l'iLenlam): \\'ij dachten al, dal Bussums
voor-Iel onduidelijk
gererügeeru
was en vermoedden
dat
hel bedoelde, - wat thans ook bl ijkl, - de bcslissinz
over
sle uu bij de geheele partij en niet bij het P. B, te ])r~ngen.
Duururn moel Amsterdam
ZIch Iegr n het voorslel-Bussum
verklureu.
Wij willen, dal, de beslissing bij het P. U. liggen
zal, dam dIL van Jaar lul jaar de gcnecle
parlij verlegen\\'ou!'dlgl. meer up hel algemeen aspect Ietten zal, lel vijl de
urdeclingr-n
meel' me! pluutsclijko
omstandigheden
zull-en
1'(' kenmg hu uden.
\\'Ij vcrklaren
mb tevens legE'n Ctrcchl, waar deze spreekt
Y;Ul -Iak ingen, al dan niet door hel .\. \. Y. gesteund.
\\ïj
hebben unze vakverecnigingsmutio
en daaruit volgt, dat zondel' \ r rdere redeneering.
HW zelf SpI ckcnd.
de slakiugen
van hl'[ .\. v'. \. dool' ons ,,'(11 den ge .lountl. Over clc~lakingt-n, niet dool' het x. V. V. gc-Ieund.
niuet echter van
geval lot geval worden acoordecld.
\\'ij zijn echter VUOI'invoeging
van hel woord: ,.belan/.!:rijk". ,\iL'l voor elk wisse-wa-jo
moeten \\ ij ons uil-.;prrken.
Ilel ameudcmenl-Hollcrdam
meenon wij ook le moelen onlraden, om redenen, reeds zooeven door ons gegeven. Bovendien spreekt het loch van zelf. daL bij belangrijke
stakingen
hel. P. B, wel advies bij de aldeclingen
lel' plaatse vragen
zal, indien hel dit noorlig acht.
Thans cc ne OI)Il1CI'king over hel. verslaz. [Iel is zeel' mager
en mank I meel' \tel! indruk van pen toast, dan van een jaaroverzit-hl. \Vij zijn van meening. <lat el' in de perste plaatcene uitcenzcuing
van de politieke
omstandigheden
had
moeten in VO 0 1'1\0men , Dit ontbreekt
wo i<orc! als geheel.
wij "inden hierover sleehls wo nu en dan een enkel woorcl.r.
Dil p-eefL geen overzicht WJUI' hem, dir later de gescluedeni ...
onzer parlij zou willen behandelen.
\\'ij yinden in dil verslag gef'1l uiteenzetting
van de fusieonrlei-liantleliuzr-n.
clie de plotselinge
('ri.'is en penibele omstandigheden
over onze partij henben gehl'a('hl
\\'ij hadclen
in dil jaarverslag
eene ruimere hchanrleling
en ui lr-enzetting \ un die zoozenaamde
CllltlPiha ruIr 1intren va IJ d('ll ,.('(') ('taris van hel Internation
lal Bureau i-!('\\"('Il,-,c!Jl~ lh' "nCl']1('II,
door hem grlwuil,1. gaal J1(' zirll bluolg(']p!.rtl.
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gegevens
versl: ckl moelen
worden van de daling en stijging van helledenlal.
In di] verslaz wordt lang niet voldoende de nadruk
gelegd op het ve~lies aan leden door. die fU::;Ic-gesclllede~J s.
•\1::, medegedeeld
wordt, hoeveel WIJ toen verloren,
madl.,;~
onze aroei een veel beleren indruk. Bovendien
dienen ,\ IJ
ook inoheL algemeen de groei of daling van het ledental JU de
verschillende
afdeelingen
te kennen.
Over de aansluiting
bij het Internationaul
BUleau was
men in onze aicleeling van meerring, 'laL onze gecl~legeerden
niet sterk zenoec op hun. luk hebben gestaan.
\\ IJ meenen
recht le hèbben oniet alleen op eene adviseerende.
maar oo!,beslissende
stern. Als het niet ander' kan, dan maal' de S.
D.. \. P. daar z sternmen en wij één; maal" WIJ meenen zeel"
sterken aandrang
le moelen uitoefenen
lol handhaving
van
onzen vollen eisch.
'
Ten slotie nog iets over de houcUIlJ~ van het P. B. ten
opzichle van hel Utrechtsche
blaadje. DI'. 1)laac.I~e werkt, cl?1
kan niet anders, het werken met "De Tribune
legen. \\ IJ
zien dan ook uil, het jaarverslag,
dat in Utrecht hel slechtst
mei
De TI ibune" wordt gewerkt. Wij mogen geen voedsel
()'eve~' aan de gedachte, dat hel oprichten van zulke blaadjes
~QO noodig is. \Vij wenschen
geen verbod. maal'. wenschen
toch te weten. of het P. B. getracht heeft de oprichting van
dit blaadje tegen te gaan.
.
FonLeck
(Utrecht):
lIet amendement-Utrecht
op hel
voor' tel-Bussum
i door anderen
reeds voldoende
verdedizd. \Vil men echter de woorden
.. al clan niet" lalen vervallen. dan is dil Utrecht ook goed. \Vij staan met. op deze
woonden.
.
..
~~ersL eene opmerking
over hef jaarverslagv
Dil wijst ecne
kleine stijging' van 100 leden aan. In werkelijkheid
IS deze
stijging misschien
wel 2ooleelen.
In Ut.re~ht. b.v. beg?unen
wij met 21. leden. Toen Mondels de par lij vcrliet.
hielden
wij er 7 over. Thans echter leeels weer 25. Dus ('rn vooruitgang van 18 leden. (Applaus).
En zoo zal het overal \\'('1
geweest zijn.
.,
De opmerking,
hier 0\'01' d~ . Irechlschc
~,BaaT~hrek~1'
gemaakt,
is misschien
oppervlakkig
gezien juist. .\la.ar dan
ook zeer oppervlakkig.
"Want ons blaadje ,\"{)J"(][qratis V~I,,spreid en i. een
voortdurende
propaganda
\"o01'_"Oe 'l I"Jbune". Wij bewerken
met. dal blaadje meel' clan ,)00 personen. Als wij ze tot vaste lezers van on~ blaadje .p·emaal,~
hebben, komen wij LoL hen en zeggen: "'U mud glJ II ook
op "ne Thhl~ne"
abonneer-en.
Enkel hel !.rIl l',eed~, dal
Gorter en Wijnkoop
medewerkers
ZIJn, bewijst
1 ceds
vol-
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doende, dal do hier geuite vrees ongegrond
is. ].;1' is geen
de nunst
reden ons blaad~e op te hellen.
De cijlers over het werken met "De Tribune" zijn voor
L-ll'echL onj ui-t. I~l' staat dat wij 0 .,Tribune 's" verkochten.
LeL 0 n: Hoogs lens 10per week .
F 011 ter k: Dat is in ieder geval een 0 met een 1 er voor!
\'1 i s sin gen wensent naar aa.nleiding van het amendement-t.uecnt
le vragen, wat belangrijks
en wat onbelangrijke stakingen
zijn.
Hen gel 0 en Del f L vragen, hoc het komt, dat in het
jaarverslag
geen medecleelingen.
over hunne
aïdeelingen
voorkomen.
Zij hebben deze wel ingezonden.
De \. i s s e I" .Den Haag): Ik heb met genoegen
gehoor~!
dal \\'aa'enIelt!
namens zoon kleine minderheid
sprak. HIJ
hall hovendien op eenigeroi
wijze bewijzen moelen
geven
van onze zwenking naar heL irupossibilisme.
Ilij heeft dit
echter gezegd zonder
eenig SpOOI' van bewijs te geven. Ik
onderschrijf
clan ook Lutheraans
tegenbeloog
van lelter tot
letter.
•
Op de schommeling
van het N. V. V. en ele kwestie van.
steunen,
wensen ik hier even te wijzen, Op de jaarvergadering van het ;\I. V. V. is besloten,
dat de Bestuurdersbonden geen steun mochten verteenen.
dan daar, waar het N.
V. V. ook steunde .. \ls wij dien regel niel erkennen,
be.chuldigt men om; van anarchisten-paaierij.
Xlaar al' het in
hun kraam te pas komt, doen zij hetzelfde.
Op het oogenblik sleunt
het :\. V. V. en de Haagsene Bestuurdershond
Ilaagsche grondwerkers,
die loch ook nog niet volkomen in
hun strijd de moderne kunst (gelach) verstaan.
7:IJ. hebben
nog geen weerstandskas,
geene landelijke organisaüe.
Maar
zij worden
gest urid, omdat. men naar hun aansluiting
hunkert,
In Den Haag- verklaarden
Jan Oudegesst en Muller': Noem
ons één karwei,
wam' door onze mannen onderkropan
IS.
En eenize weken later werd tot onderkruiperij
geadviseerd.
(Applau~). Dat L hun vastheid in taktiek. Wij kunnen hier
niet, anders, clan dehouding
van het. P. 13. 111dezen volkomen goedkeuren.
r.\pplaus).
'
..
V oor z i l ter: De, mededeeling
van Hengelo IS dOOI" mIJ
abusievelijk
uit "De Tribune"
weggetalen.
..
I~er':-;t de zemaaktc
opmerkingen
OW1'
onze houding 111
zake vakboweaina.
Iiel i,s niet toevallig, dat 'wij er hier zoo
ruim over le;pJ'èken
hebben. Xaa. l. het algemeen kiesrecht
is de vakbcweg+ng
voor om: heb voornaamst».
(JOk daar-moet
het socialisme doordringen.
Ilet is cene vergissi ng van \Vagenfelcl, als h ij meent,
dat

-102 wij het doel onzer vakbewegingsmotie
voorbijgestreefd
hebhen. Wij willen echter niet klakkeloos
meegaan
met alles
wal het x. V. V. bellelt te doen. De Visser hee1l reeds aan~'eloond, dat hel X. V. V. bovendien niet altijd wo vast van
lijn is. Wij weten bovendien,
daL wij in Holland, en ook
nog in landen, waar de sociaal-demooratie
reeds zeer veel
'[erker is, arbeidersbewegingen
hebben te onder .teunen, al
wordt onze strijdwijze nog niet geheel en al gevolgd.
Nu gaat hel hierom, of de gevoerde strijd een stuk klassestrijd is. Als in den A. X. D. B. een handjevol
anarchisten
tegen de over vegende meerderheid
ingaat, is dal, kwajongeuswerk.
Dat hebben wij den bouwvakarbeiders
op onze
vergaderingen.
ook gezegd .. xlaar dal, is bij de bouwvakarbciders-niet hel geval. Zij hebben een geweldige strijd gevoerd,
met hoofdzakelijk
steun uit eigen rijen, al kon Kolthek el'
ook op WIJzen, dat ettelijke honderden
uil het )I. V. V. hen
hebben gesteund.
Hun geweldige
strijd werd ten slotte een
gewelddadige
strijd .. \ls men dat geen klas,sesLl"Ïjd noemt,
clan IS men ziende blind, DIL was geen kwajongenswerk.
maal' ernstige
strijd, omdat daar ernst achter zak
Men vergete bovendien niet, dat ook het anarchisme
in de
laatste jaren veranderd is. Hel zijn svndicalisten
zeworden
en hun strijd heen toch wel iets ernstig». Wij h~bben heL
syndicalisme
te bestrijden,
maar kunnen
niet ontkennen
dat er in dezen strijd door hen kranig gevochten is, Zeker:
er' IS nog lang geen voldoende
discipline
en centralisatie,
maal' als \\'agenfeld
zich bedenkt" zal hij inzien
dat de huidige taktiek van het ='\. Y. Y. llLID dat nooit brengt. Xlen kan
hun dat niet Ieeren, als men aan cle zijde der patroons gaat
staan.
\\'agenfeld
zeide, daL wij sedert UlU;) veranderd
zijn, Ik
\\,1 de heiersstaking
niet ophalen en bovendien
moel men
elke zaak op zich zelf beschouwen.
Maar in vel zet legen den
heruchten
raad van Polak waren alle Xlarxisten hel eens.
Waarom
hebben cle modernen
b.v. de staking in l.lmuiden met gesteund
en de grondwelkersstaking
in Den
I I aa !:.\. wel gesteund?
Men ziel hiernit,
dat hel . .. Y. V.
zelve in zijn taktiek zwenkend
is.
,\'e/'(l('1' is Spiekman
ook bij de Rotterdammer
staking- van
che.n regel afgeweken.
Tegen hem is men niet opgekomen.
Spiekman
doet in Rotterdam, dal is op zijn eigen g-ebied,
(gelach) wat hij wil.
Maal' zouden wij dan niet in het belang van het sor iulisme
van den regel van het ~. V. y, mogen afwijken?
Ilet is gelukkig gC\\"CeSL, dat wij clen bou\\'Val,nf'l)('icl('l'S
getoond hebben,
dat el' nog sociaal-democraten
waren, die
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in hun strijd riaast hen stonden. Xa uns is ook Roland 1l0J~t
in "HeL \\'eekblad"
voor hen opgekomen,
echter
niet
\\,[baut,
zooals "De Arbeid" abu sicvelijk mededeelt.
liet. is onwaar, als men zegt, dat deze strijd begonnen
is
om anti-modern
te zijn. Zeker verstaan de z.g.n. anarchisüsche bouwvakarbeiders
de kunst van goed strijden nog niet
volkomen,
maar de modernen
dan wel?
Een contract,
~toor 19 man algestoten.
gellankeerd
door
de christetijken,
dat is erger dan niets. Door deze wijze van
optreden kwamen
de modernen
lot, hunne misdadige
houding.
Ik kan mededeelen,
dal U trech I haal' amenderneut
"al
clan niet" heeft teruggenomen.
Toch ,,,ilik
er nog iets
over zeggen. Als eene organisatie
van hel . .'\. Y. V. in staking
is, spreekt het van zelï, dat wij steunen.
Dan denkeu wij
niet (Jan een apart advies vooraf.
Daal' wij meegaan met de veranclering
van de woorden
"par'Lij" in "pal'LijbeiSt,UUl''', zijn ,\'.ij tegen het. voorstel-Bussum. Waar het, partijbestuur
de partij van. congre
tol congres vertegenwoordigt,
meenen ook wij, daL cle beslissing
door hel parlijbestuur
moet worden genomen.
Ondanks het door Amsterdam
gezegde, gaan wij mee met
hel amendemen t-Botlerdam. llet is goed, dat de ardeeling
ter plaatse gehoord wordt. HeL P. B. kan niet van alles op
de hoogte zijn.
\ isscher heeft er ;-;00 jui ·t, op gewezen,
al gebruikte
hij
het \\ oord ook niet, dal cle Iusie-hi-torie
eigenlijk
een
conlusie-hisloric
was. Ik ben blij. dat er uit de partij zelve
stemmen
gekomen zijn, dat wij niet voldoende
op ons sluk
hebben gestaan in zake beslissende
-tern in het Bureau. \\'ij
kunnen
thans zeggen, dat onze parlij de meest volledige
aan Iuiting verlangt.
In het jaarverslag
komt cic kolos-ale
vooruitgang
niet
voldoende
naar voren. \\'ij hadden b.v. in Amsterdam
± 70
leden verloren, en loch hebben wij daar 83 nieuwe
menschen voor het socialisme gewonnen,
want de nieuw gewonnen menschen
waren geen 1:). D .• \. Pi-ers. Dat 1\.01111 in het
jaarverslag
niet uit.
Daar ook hel P. B. op het "tand punt stond, dat gratisverspreiding
van de Utrechtsche
.. l3aanbl'eke(
een VOI'111
van aldceünzs-propagnnda
wa:
meenden
"'IJ de uilgave
van dat blaadje niet te mogen beletten.
..
Wa gen fel d: Aan den ernst van den sl rijd der mclselaars heb ik niet getwijfeld. Maal' ik wees op de veJ'andel'Jngvan houding onzerzijds tc.gCI10VCl de-l;.\elijke l!c\\'cgïngl'l1. IJl
de grondwerkersstaleng
werd de IW""llE'ltmg"t.JlCol'IC tocge-
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past, maar eveneens bij de nietselaars.
En ik vind dal al
deze motieven tol niet-sleunen
hadden moeten leiden. Van
elke staking kan men zeggen, dal zij een stuk klas:::e:sLrijd is.
Men ~pl ak hiel' van minderheid
en meerderheid.
Maar de
me l:il'laa 1s \'01 men ook maal' l'en kleine
minderheid
der
Louw vakarbeiders, die dool' den aard van hun beroep de
anderen kunnen dwingen. DaL is terrorisme. \Yelende
dat
dOOI' hun \\-ijzr van optreden een uitsluiting komen zou, zijn
zij in stl ijd gegaan.
zonder
de anderen
le raadplegen.
Daarom sla ik svmpathiek
legenover de modernen
en noem
ik dl' sta king der metselaars misdadig.
Hel b wijs, dat de stakers VOOI' alles anti-modern
waren,
ligt in hun niet willen confereeren
met de modernen.
En
wat de onderkruiperij
beu eH, de Centrale Bouwvakarbeidersbond
ontkent, dat cloor zijn leden de plaats der slakers
is ingenomen.
\\'aaI'0111 l.Imuiden door hel. X. Y. V. niet gesteund
is'?
Omdat Van ucn Berg en dergelijke
personen
de leider
in
deze beweging waren.
In j 90j noemde Wijnkoop de anarchisten desorganisatol'en in den klassenstrijd. \VaUI'OIll is diL thans anders?
Als in de diamantindustrie
een .slelletje anarchisten
op
eigen houtje slaken ging, zou ik beslis I zoo handelen, zooals
thans de moderne
bouwvakarbeiders
hebben gedaan.
Col I Cl f (Den Haag): Heli spij L ons, dat. er door hel P. B.
nog geen openbare erkenning
gedaan is van de fout bij het
weergeven
der slemmencijters
van Uen Haag begaan.
Ik
hoop, flat cl il hiel' thans nog ge chieden zal.
Hel '-pijl ons verder, dat Utrecht de woórdcn "al clan niet'
intrekt.
\\ij begrijpen
niet. dal het zoo maal' steunen
van
iederen ,,11 ij cl van hel. X. Y. Y. in onze vakvereenigingsmotie zou Iiggen opgesloten,
Is hel ooit onze meening
geweest. dal wij alles van het X. \. V. maar hebben goed le
keuren?
Een voorbeeld
kan zijn. I'pne aïdeeling,
die een
contract sluit. ter vijl haar ledental anderhalve
man en een
paarde kop bedraagt, en daardoor in strijd géraakt. Ilet is rle
fouL geweest van de Marxisten in de S. D. A. P., dat zij in
Leeuwarden
zich aan het X. Y. V. blindelings
onderwierpen. \\'ij moelen zoo iets nooit cloen.
De B r u i n (Haarlem)
neemt de door Utrecht ingetrokken woorden over.
V.a Tl S c h i e (Leiden) vraagt. of het jaarverslag
vooraf
door het P. B. is goedgekeurd .. \ls men zoo'n verslag vooraf
in het P. B. behandelt,
kan men de onaangenaamheden,
die thans voorgekomen
zijn, vermijden.
.
L II I her a a n (Amsterdam): Ctrcch t zei de, dat de "Baan-
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breker" gratis verspreid wordt. Maar er staat loch uV: Colporlageprijs
1 cent.
F 0 n Lel' k: Ja wel, maar wij verknopen cle blaadjes niet,
wij zeven ze gratis uit.
L u I 11era a n: Ondanks dal, handhaven wij toch, dat
onze gehcele Iinancieele
kt acht voor .. De Tribune"
gereser.
vecrd moel blijven. En wij mecnen, dat er hiel' bij het P. B.
gebrek aan houding was.
\\agenfeld
gebruikte
zooeven
hel woord
terrorisme.
In
den .\ . .\. D. B. - eLal kan niet anders - terroriseert
de
meerderheid
de mindemeid
ook. xlaar het ware beter geweest. dat hij op het I801'1'0 ri me van ele bourgeoisie gewezen
had, die met uit-luitingen
de arbeiders
terroriseerde,
gesteund door cle I egeering, ([001' rijksveldwachters met geladen revolvers, Daal' had hij ah sociaal-democraat
op moeten
wijzen. (Applaus).
•
Wij willen ook ééno centrale organisatie
in de bouwvakken. al hebben wij de z.g.n, anarchisten
thans
gesteund.
Op onze beide vergaderingen
hebhen wij .dil den belrokken
arbeiders
uiteengezet.
1I e l m e rs (Zwolle) meent ZIch tegen hel amenclementUtrecht te moeten verklaren.
De , oor 7: i t ter.
Wagenleld
zeide, dat wij lederen klassenstrijd niet behoeven Le steunen.
Maar ik vraag,
of wij
een contract moelen erkennen.
dat op zoon onverantwoordelijke wijze tot stand gekomen
is?
!LeL was de zoo slimme
tactiek
der patroons.
eerst de
modernen
met het contract el' onder te krijgen, en toen door
de verdeeldheid
der arbeiders
ook de vrijen kapot te maken,
\y<tt ik in 1905 schreef, handhaaf
ik nog. doch elk geval
dienen wij op zich zelf Ie beschouwen.
Het. gansene P. B. - dil in antwoord
aan f:ollof·hetreurt cle fout, met de Ilaagsche slemmencijfers
gemaakt.
Alles wat er hier over gezegd is. onderschrijven
wij. Cijfergoocheltoertjes
zijn heusch niet bedoeld.
Wij willen geen
indruk van meerdere
macht verwekken.
dan wij in werkelijkheid bezilten.
Bij de grondwerkersstalong
waren wij nog te zwak om
advies te geven. Xlen vergele nicl, dal wij in den begintijd
veel hebben doorgemaakt.
Dal is de reden van uilblijven van
artvies in die dage-n. DiL lag niet aan ons, maal' aan den
algcrueenen
partijteesland. Thans. nu wij er heler voor
staan, zal dit niet meer gC'heul'rn.
Hierop gaat men over Lol slr mrning en wordt hel -oo rslelBussum (met amend.-Utmcnt
en Rotterdam)
aldus aangenomen:

-

106 --

"lIet partijbestuur
sproke zich bij clkcn belangrijken
sl rijd
van niet bij het X. V. V. aangesloten organisaties uit over
het al of niet verleenen van steun,
na ingewonnen
advies
der atdeeling
ter plaatse waar de strijd gevoerd wordt."
(Hierna wordt de avondziuing gesloten).

Zitting 2de dag.
OIIJ JO UUl" heropent
de Y 0 () 1" zit" er het congres.
Aan de orde is het Financieel Verslag.
13 r a n den b u I' g (Den llaag) vraagt hierbij inlichtingen
over een post,' groot f 4.50, aan de S. D. A. P. gestuurd
voor deelname aan de dcmonstraüe
VUOl' het algemeen
kies':'
recht. Deze demonsLraLie is niet gehouden.
Is het geld nu
uok later terug ontvangen?
De V 0.0 I' zit ter geeft in overweging, de behandeling
van het Iinancieel verslag UIL te stellen tot Mevr. Mensing
weer aanwezig is, die gisterenavond
plotseling
ongesteld
werd. Waarschijnlijk
zal zij de middagzitting
wederom bijwonen.
Aldus wordt besloten.
Hierop komt in behandeling
"De Tribune".
Lu th e I' a a n (Amsterdam) : In eene redevoering,
die
Ferdmand
Lassalie voor cle Frankfurter
arbeiders
hield,
wees hij er op, dat de liberale pers er toe diende de proletariërs van den jutsten weg af te houden, dien zij te bewandelen hebben.
Die klacht over de burgerlijke
pers geldt nog
voor de geheele be-chaaïde wereld en de arbeider- hebben
dan ook in hun pers een wapen tegen de burgerlijke
pers
te smeden. Onze" Tribune" heeft dus ook de taak, de arbeiders in hun revolutionairen
strijd voor te lichten,
hun tot
wapen in den strijd te zijn.
Al' Amsterdam
hier critiek uitbrengt.
doet zij dat om dil,
wapen - wat de "Tribune"
is - nog scherper
te rnaken.
Maar vooraf hebben "ij de redactie een woord van dank te
b.rengen voor hetgeen zij in het. aïgeloopen
jaar heoIt verricht. Deze dank dient ook - en dat is gisterenavond
verzuimd - ons partijbestuur
gebracht.
Thans onze critiek. In de courant ontbraken
vele ruhricken, die er wel dienen L zijn, IJ. Y. ren rubriek
.. Binnenland". ]JeL is wenseneank.
dat onze beginselen
niet alleen
in hot algemeen
worden verkondigd,
maar ook aan allerlei
gebeurtenissen
in ons eigen land worden
gedemon';fl'cent.'
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Dan dient ons orgaan meer populair tc zijn. En dat niet
in den slechten zin, van ons aanpassen
aan slechten smaak,
maal' in den goeden zin. Voor Van Havesleyn hebben we in
het algemeen
niets dan lof, maar zijn schrijfwijze
i-.: te gecomprimeerd,
de stof te veel saamgeperst.
De economische
rubriek verschijnt veel te ongeregeld.
De
feiten uit het industrieel
leven zijn voor ons zoo leerzaam.
Hieraan kunnen wij telkens onze theorieën
demonstreeren.
Ilet is dus zeer wenschelijk.
dat zij geregeld vers chijnt, Als
de redactie
haar zelf niet schrijft,
is het noodig.
dat zij
iemand daartoe aanwij l. Vandaar ons voorslel op cle agenda.
Bij de grondwerkersstaking
is er door de redactie
geen
telling genomen.
Wel plaatste zij een noot onder een stuk
van J. C. P. D8 t vinden wij minder goed .. \ls cle redactie
iets le zeggen heeft, moet zij dil. in een hoofdartikel
zeggen.
Een speciale eigenaardigheid
van Van Havesteyn
is het,
om in hel "Buitenland'
met, de S. D .. \.. P., het binnenland,
te polemiseeren.
\Vij meenen, dal de arbeiders
daal' weinig
leering uil trekken. Als el' met de S. D .. \. P. gepolemiseerd
moet worden,
moet dat niel in de rubriek Buitenland
gr-

schieden.
De afdeehng droeg ons tevens op, hel volgende [el' sprake
te brengen:
Van Ravesteyn
heeft de Marxisten,
die bij de
eindstemming
over
de Fransche
pensioenwet
niet met
Guesde mee tegen gestemd hebben, eenigszins
verentschuldigd. Onze afdeeling noemt dIt verkeerd.
Het was hiel' niet
eene Iormeele kwestie, zooals v. Ravesteyn
zich uildrukte.
Dergelijke uitingen zullen onze vroegere
vrienden
van tie
S. D. A. P. tegen ons exploileeren.
Bij den velen lof, dien wij de H.edactie te brengen hadden,
hebben wij toch ook cleze opmerkingen
moelen maken,
St e r rin g a (Groningen).
Wij kunnen
ons relereeren
aan hetzeen Amsterdam
hier heeft gezegd. In het algemeen
hebben ook "ij de Redactie hulde te brengen,
In het algemeen kunnen wij vrij tevreden zijn met ham' werk. Mel zeergroote helderheid
en scherpte heen onze staf van rcdacleuren zich van zijn taak gekweten,
Soms was elf' vorm echter, waarin geschreven
werd, wel wat moeilijk, en wellicht
zal h«t in de toekomst mogelijk zijn dit te verbeteren.
De economische
rubriek zagen ook wij gaarne geregelder
verschijnen
dan than . De korte, heldere en zeer zeker juiste
artikeltjes
van De Wolff hebhen wij dit jam' tr dikwijlt

gemist,

.

Enkele artikelen
over hel huitenland.
overgenomen
mi
de "Leipziger
Volkszeitung",
hadden
wij dikwijls
gaarne
als hoofdartikel
'geplaatst gezien, om ze meer onder de aan-

---.: lOS dachl van onze lezc: S te brengen en dus zoodoende de pro-,
pagandistisch«
waarde te verncogen
van ons orzaan.
8ij dl' kwc-üe-Drucker
en 11. s. hadden wij g~ame meerdrre voorztchtignei«
betracht zezien. Tegenover
hel artikel,
daL iJ.!lcrn met de initialen 11. S. gekroond
was, slaan wij
mei 11('[ mee-t sympathiek.
Bij het geval-Urucker
heen de
I cdactio hare dwaling
ingezien en ruiterlijk hare fout, erkend;
toch ware heL (jok beter geweest, dat meerdere
vocrzichttgheld dat file I noorlig had gemaakt. In het geval-Ho S. zijn de
gronden niet vuldoende om beslist te kunnen verklaren,
dat
het Spiekman is. Onder zoon onvcorzichtigheid
kan onze
geheclc partij en ons orgaan lijden.
. Verder eer Haag over de houding der redactie tegenover
inzenders
Wil ingezonden
stukken.
Zoo'n stuk wordt wel
eens geweigerd,
zonder iets in de correspondentie
te vermelden. J let j" mij zelf gebeurd,
toen ik nog geen lid der
S. D, P. wa-: ook is mij een dergelijk geval uit Winschoten
bekend,
V oor zit Ier: Ook die inzender
is geen S. D. P.-er.
S Le Hl' in?' a: Welnu, laat men dan mededeelen,
dat de
courant
alleen voor S. D. Pe-ers openstaat. :\Jaar wij hebben
toch wel ingezonden
stukken van niet S. D. Pv-ers zien opgenomen.
Ik ze-u deze opmerking
niet gemaakt hebben, al.
el' 111 het geheel geen stukken van niet-S. D. P.-el'~ opgenomen werelen; '\lél,ar voor rectificatie
in dingen, bepaalde personen betreffend,
geeft cle redactie
dikwijls
wel aan nietleden eernge plaatsruimte.
Daarom wenschle
ik gaarne in
deze eenige hel derbeid.
V i ~s c her
(Amsterdam):
Voor mijne aldeeling
heb ik
noe' een paar punten Lel' sprake te brengen. Aan cle rubriek
BUltenland hechten wij eene zeer groote waarde. Wegens de
ondergeschikte
rol van ons eigen landje is de Jeerins uit
het Bui tenland voor ons van zoo~n onschatbaar
nut.
ons
echter hindert is, dat de verschillende
beschouwingen
over
het builenland
telkens bij zulke kleine
beetjes
en hrokjes
komen, nu e~ns over dit hoekje (Ier wereld,
cle volgende
week weel' niets, en dan weer over geheel iets anders.
Ik
arbeider
raakt zoo het verband kwijt.
Dali \\"01'(11 verder
hel begrijpen
eenigszins
bemoeilijkt
dool' .. een gp\',oonLe van V. Ravestevn,
die hij met meer
schrijvers .1~·pmeen heeft, te lange zinnen te schrijven. Dat is
voor arbeider-, te moeilijk te lezen.
1.n het g<:!VnHf. S. sluiten wij ons hij Groningen
aan. Ook
WIJ mern.en.
dat c1f' noodigo voorzichtigheid
niet, voldoende
betracht
IS. I)e conclusie
is te vlug getrokken.
De r-ubriek Vakbeweging
is ren weinig' le academisch

'Vat

iOO-

gehouden,
Daardienen
meel' feilen Ir worden gegeven. Bovendien moel bIJ die rulmek
steeds aan onze vakvercentgmgsmoue
gedacht worden. \' olgen-, sonnuigcn
onzer Ieden
geb I.' urde di] niet steeds.
F u n I I.' t;k(lJlrecht):
Als wij hiel' entlek uit gaan brengen,
dun <lellen \\ IJ YOOl'Op al hel goede. wal hiel over de rcdacuo
gezegd IS, van u tot z Le,onderschrijven.
Ja, als wc al heL
goede zouden willen opsommen,
konden wij wel van nu lot
hall zes doorpraten.
Onze criliek gaal 0\'01' de uilzondeI ing. die den regel
bevestigt.
\\ïj. erkennen de groote moeilijkheden,
waal mee de "Tribune
Ic kampen heeft, den leugen en laster. niet het minst
van den kant van "lIet Volk" .. vlaar el' zijn loch ook andere
I'cden,rn~. die de .. Tribune" beletten <lal te zijn, wat ze reeds
moest ZIJn.
De stukken zijn dikwijls t1:. moeilijk geschreven.
in zinnen,
waarm Je minstens
5 minulen
naar onderwerp.
voorwerp
en gezegde le zoeken hebt. Dan zeg'l de ar beulei-: .. Daar
begrijp ik 1,rpen bliksem van."
•
Bovendien
moeten
wij nio] verouderstellen.
dat onze
arbeider» reeds veel voorkennis
bezitten.
lij weten helaas
hel a IJ c van het socialisme
nog niet.
De rubriek Bui tenland is hoogst belangrij I en prach lil-!'
voor hen .. die reeds Iets weten. xlaar zij. hij wie dal niet
het geval IS, hebben el zoo weinig
uau. door den vorm.
waarin deze rubriek geschreven
wor.t L.
B,v. de wijze, waarop over den Balkan zcschreven
wordt
n~: 3'~!beginnende
aldus: "Den vorigcn Z~n1l'l behancleldel~
WIJ....
(Gelach). Welke gewone arbeider wed nu. wat hij
m den vortgen zomer over de Balkankwestie
las? En dan
verder over Creta rn over .,De Hellenen!"
"lJellenen.
HelleIl~n", zal de nrbcitler vragen, "wal zijn <lal HWI' dingen'!"
(Gelaeh).
\Vij lachen er hier om, maal' ik ),a11 in allen ernst
d(~
redactie niet voldoende op hel hall drukken
loch zoo eenvoudig mogelijk te schrijven.
'
Bovendien
hebber. wij lelkens kode, Iris=rhe. 'opwekkende artikeltjes
noodig, ook m de andere
rubrieken,
zooalIJ.\'. de Vrouwen-rubriek,
opwekkend,
om deel te nemen
aan den strijd.
. 11\. wil niet zeggen, dat. wal in die Vrouwen-rubriek
slond
~n de artikelen ,.\\-at wij te doen hebben" nonsens is; 1]('1
IS \"001 on~ wel bezrijpelijk,
als wij cr uver nadenken, maur
de arbeider
11"efl er mets aan. ,\Jen verzcte niet de Trihune" is in de eerste plaats propugnnrlabla<l.
n'icl i~~ de
eersta plaats partijblad.
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\\ïj hebben korte. prettige artikeltjes
noodig zooals Van
Schie, Wijnkoop,
Gorter en Ceton ze kunnen s~hrijven.
bat
\VII dus ,~11et zeggen
de "Tribune"
op lager peil brengen,
neen, WIJ Willen haar op hetzeilde peil behouden
maar toch
populair doen zijn. Als voorbeeld van dergelijke' artikeltjes,
noem Ik een artikel UIL ,.De Baanbreker"
over een arbeider
die 2 jaar gevangenisstraf
kreeg voor het stelen van 1/3II.L:
anthraciet.
Aa.n dergelijke
dingen
kan men zoo goed de
maatschappelijke
legenstellingen
demonstreeren.
Als men
thans ,de Katverstraat doo r gaal, vindt men stof genoeg voor
dergelijke artikeltjes.
Bij Amsterdam
kan ik mij aansluiten
in wat zij over het
nul del' Economische
Rubriek
zcide. De Wolf'I
die zich
thans hiel' zijne vingers blauw te pennen ziL behoorde dat
ook nagenoeg
iedere weck voor .,De Trib~ne"
te doen.
Iedere week behoorde van hem een Economisoho
Rubriek
le verschijnen.
(Applaus).
.
De polemiek - ook de lage en genieene van "Het \'olk"-wordt
niet voldoende
afgeslagen.
Als voorbeeld
kan ik
nemen netgeen "Het Volk" over het jaarverslag
zeide. Dal
had toch kort en lraohtig - en 0 zoo gemakkelijk
- weerl~gcl .!w!ll1en wOl'clen: Wij hoorden gisterenavond,
dal "Hel
\ alk lil zijn berichtje over onze vergadering
voor de bouwvakarbeiders
6 leugens neerschreef.
\Velnu, zet dan die zes
leugens van ., net Volk" 111de courant.
Als het moel. een
aparte.
vaste kolom .. Leugenberichten
uit "Hel
Volk'.
(Gelach).
Verder moet ons streven zijn, onze aanvallen
op het. kapitalisme hoe lange!' hoe meer regelrecht
te doen plaat
heb-ben. Ab het nog maar steeds geschiedt over de S, D. A. P.
heen, zou de s~hijn-indruk
v:er\Y~kt kunnen worden, dat wij
alleen anti-S. Ü. A, Pe-ers zijn. Xaluurlijk
moet de S. D. _\.
J>. he:-llcdrn
worden. maar meer en meer dienen wij het
kapitalisme
rechtstreeks
aan te vallen.
1\U nuz iets over de wijze, waarop wij onze tegenstanders
aanva Hen, \\'IJ moetel~ steeds zakelijk blijven, wat VOOI'ons
toch mIJ gemakkelijk
IS, daar toch de waarheid aan onzen
kant is. Een enkelen keer leek echter onze strijdwijze
wel
iets up die van ,.Het Volk". Daaraan mogen wij ons echter
niet bezondigen.
lIet is te begrijpen;
.lat men eens een enkelen keer huilen de schreef gaal. maar wij moeten toch zorgen. Sle(·(L zakelijk te zijn.
Eor-st, p('ne klr-inighr id. Ik zou willen vragen. waartoe die~en kleine pculerighoittjcs
als: De Heer \\'il)(lUl?
I;al. zijn
Itauwlgticidles,
die niets. bewijzen. Een andere halcl ijkhe itt.
In l'pn ,.tlll'Jr over SIl('CVIIPI - zakr-lijk zal wel hel r ech l aan
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û,nzen kant. zijn -- werd telkens gesproken
van den l1eC1'
Sneevliet en clan met alle ZI'S voorletters.
(Gelach). Waartoe
dient dat?
In no. 1It van cle ,.TribLU1e" worden de S. D. A. Pi-ers in
~~categorieën verdeeld. MeL de eerste twee verdeelingen
<Ta
ik accoord, ..maar de derde soort zijn dan de strebers, die
111 die partij
om de baantjes komen.
Dat mogen wij niet
zeggen.
l n ter l' up tie: xlaar Loch is het waar!
F li 11 te c k: Wij mogen dat, alleen zeggen, als wij tevens
op ,slaanden
voet de bewijzen leveren. (Applaus),
En J::, na verder bewezen, dat 11. S. Spiekman
is? Het is
zeel' aannemelijk,
dat het zoo is ook ik heb de moreele
ove rtu: ging, dat het. zoo i", maal: als men het neerschrijft,
moel men hel bewijzen,
en met zeggen, dat Spiekman
het
tegendeel maar eens Lewijzen moet. De redactie had in het
geval-Drucker
de cir culaire niet. gezien. Zij had het schrijven
dus meL moeten opnemen.
,lI\. ben hiermede
aan hel einde mijner te maken
opmerkingen .gekomen. Ten slotie dan nog dit. Bij ;,HeL Volk"
was altijd nagenoeg
alles ongenietbaar
voor ons slechts
ecne. kleinigheid
goed. lIier is hel omgekeerd.
Het v'erkeerde
IS bijzaak. De hoofdzaak
i::: heb vele goede in de ,,rL'ribun{'''.
(Luid applaus).
Me" 1'. S 1 e 1 (\Yeslel'ellldcn):
Ouk ik heb namens
mijne
aïdeeling
de redactie lof te brengen
en wel veel lof, al is
ook (i.~. vorm voor de arbeiders
bij ons wel soms eens al te
m.oellIJk. D~t geldt niet in ue eerste plaats onze leden, dat
zijn beproefde
SOCIaal-democraten,
maar de arbeider.
die
wij nog' moeten krijgen. Xlaar ook sommige parLijg'enJoten
die" LIel Volk" onder Tak reeds. lazen, ,-erkaarden
mij, dat
ZIJ, om sommige
zinnen te begrijpen, ze zes- of zeven maal
hadden over te lezen.
Laat men - on,,~rschil1ig wie ook. dit verzoek geldt alle
chrijvers In de .. Tribune" - loch korte zinnen schrijven.
Over den inhoud klaagt men niet. Gorters artikelen.
die de
wetenschap
van het so .ialisme behandelen,
werden
volkomen begrepen.
Die duidelijker
wijze van schrijven zal aan
het blad en aan de propaganda
len goede komen.
\' a n Sc h i e (Leiden): Het is ons moei-lijk, hier een oordeel over de ,!Tribune"
uil te spreken,
omdat dat afhangt
Vim het standpunt.
waarop men ZIch plaatst.
Bij de pal lij:
genootcri was er live!' de .. 'I'ribune"
niets dan lof. Ook 7. ij
z~gell gaarne als Fenteek allo genoemde
dingen verwezenIijkl., ll1.aar dan moet hot blad 2- à. ::l-maal zoo groot zijn.
Wat I echter de .. Tri bune. VOM de arbeiders,
niet-pui-lij-
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verklaren,

EH dan 'ljijl hetuiij,
evenals Fonteck, te lllUetcn
zou goed als niets. ,\1 bciders, (he \\'IJ Het ane reerst moeten henben, zeggen na eenigs wc ken, dal wi] 1wl
blad maar met meer moeten
sturen.
En uat i~ eene zeer
t'Ill"llge kwestie .• \.an UIl' werken ligt het ruet. Een zeer
gTuul, .dcel u~~er leden werkt zeer hard met de .. Tr-ilru ne",
De "I ribune
eischt echter van de ul'beiders te veel VUUl'kennis. Ook worden el' veel te veel vreemds woorden 0eIn uikl, en wel up volkomen noodelooze wijze.
0
.. In (Ilt verband mos; ik el' nog up wijzen. dat het pl'upagandanul1lmer
voov ons eeno gr oote teleurstelling
was. Hel.
peil van ontwikkeling
del' arbeiders
bij ons staal beneden
hel . ~:sLel'damSChe peil, Maar toch wordt
el' ook bij clal
III o.}J~ocmtlanummel
veel te veel voorkennis
verondersteld.
1:-1' ZIJn a;.'belders,
die nauwelijks
den naam S. D, A. p,
j~t'mI~n. ZIJ we~en, Ja" daL de ,,::--o.cialen" "de rooien" zijn.
En clJ(' ma 'sa van aroicders kan door ons op deze wijze niet
worden bewerkt, niet bereikt.
C? l,t 0 1 (Oen Ilaag): De vorige sprekers henben mij thans
c~,ns IHCl het Iradilionecle
gras VOOl' de voeten \\'cggeillaaid,
\\~nl ,WIJ hebben hJC'!' alleen 101 te brengen.
Cri tiek geven
\\ IJ niet, omdal, meer le geven,
dan de redacüe
gegew'n
h~ell,. o~nlOgeIIJ,~{ w~s. DaL er gebr eken aan de courant zijn,
ligt niet aan de capaeIlOllC'n 01 rumdor goeden wil del I'cda('Lw, maal aan gelJlek aan ruimte .. \Jen versrele niel dal (/1'
'1' il
"·1
1 f
'
t::,
" 1'1rune
::; é(: L:ó nel'
kleuuJrladzijrlen
pel' wCL'k !-rf'H'J1
kan.
De rubrieken der vaste medewerkers verschijnen
echter
\'C?~ (e ollI'~geimaIJg.
De koloniale lubriek in hel bijzonder,
otschoon el 111 denIaatstan
tijd eerugo beter-ehap
le hespcllI en I", De eC(lnonu~che 1 uhriek wordt eveneens
vei waak
luosd.
lIei \ uoto,leJ-.\m'-'tel dam hicloml!'enl
IwdoeJt zck« 1',
dal, hel ('ongre.!:' u.Isp: eeln «en vasten mede,vcll\cl
h ic rvour
Ic \\ onsenen. Deze moet echter Hiel door de pari ij, maal'
door dl' reuactie benoemd worden. Zoolang De ,\'oHf deze
l'tJIJl'I(;],;,,..eh reef, was, zij uil'lekend.
vlaar hij -chijnl ze niet
meer le willen schrijven. \\'clnu.
dan heeft de Ict!adi('
een
ander aan te wijzen.
EI' is hier door v€r~('hillcne/c personen den wensch uileoSlll'oken, de "Tribune"
moei- populair te doen zijn. Zrl,'N,
el' ZIJIl \\rl CPIlS artikelen g(',..(']!J'C\'('ll mrt cr-n J11ilHlpl' \.wl'd
gl'kozf'tl \\o(ln!je el' in, .\laal' i~ de' algl'l11c(,)1(' wijZ(" \\'a'cllop
de al'lJ/wJen. ll1, tic ,.Tri buno" worden ges eh l'C\'('11 , (/0 001'zaak, dal ZIJ niet wurden j)ngTqwn? Dil i:-; mij I'ccds herhaaldelijk {-rf'zegct, maar altijd 'Hl.S ik in staal, dil Ir W-o(,I]('ggen. De S. D, .\. P.-el's willen ons natuurlijk
niet bcgl ij_
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de arbeiders
hebben, die zich Biel dool' de
ce r-Ie de Leste moeilijkheul
laten ontmoedigen.
I~Jl dan zullcn zij o.p den duur de "Tribune"
wel leeren j)egl ijpcn.
Zeker, wij kunnen de .,1'1 ibuue" ",::1 up een peil brengen,
da t dl' domste ons begrijpt, maartlan blijf! el' niets achter.
Dal 1~E;e1tde ervaring
wel geleerd.
.\10n moel loch ten slolte Dij somruige dingen oenige voorkennis veronderstellen.
Want, als men alles vcrlellen wil,
zou men geen artikel, maal' lel kens een boekdeel
moeten
sclinjven.
Een boekdeel.
dal telkens
dikker worden
zou,
daal' de historie loch hoe lange]' hoe meer feiten mede te
dc'eltlJ heelt. (Gelach).
\\'ij moeten de arbeiders
Cl' aan ge"-ennen
hun hersenen
1(' leeren gebruiken.
Xu nog iets over hel persoonlijks
in de .,Tribune"
en het
gP\'a.l-1 L S, ~\1::; wij over bannljesjagr-rij
spreken, moeten wij
dal doen, omdat wij hiermede cene I)E'!lêlalclc l'()I'lu[Jlie in de
al boldersbeweging
wenschen
te keeren. ~~\pj)lau!:'). JIeL is
nuttig. dat wij op al die verkeerde
dingen- wijzen,
zonde!'
aanzien des perseons. En als hel. in hel belang' <lel' zaak
noodzakelijk
is, moeLen \\ ij 0.01, personen
omver Iocpen.
Zouden de brieven van Pannekeek.
die zoo leerzaam zijn,
niet wedercru geregeld kunnen verschijnen?
Over hel algemeen
heeft de "Tribune"
in hel aïgcloopen
jaar
uitstekende propagarulistische
en opvoedende
arbeid
vei-richt. \Vij hebben ook in Delfl. mef de .,TribLlne" gewerkt
en gx.ede result alen daal mee bc rei k l. •\an alle eist-hen kan
de "Tribune"
niet voldoen, maal' zij voldoel aan de cischen,
rlie een groote-stadsch proletariaat er aan stellen mag. En
de moeilijkheden,
die men clan nog ondervindt,
moelen door
de mondelinge
propaganda
worden overwonnen.
De , oor z il L e 1': De gemaa/\ te opmerkingen
zullen dool'
mij namens de redactie
worden
beantwoord.
Wij hebben
hiel' veel lof geoogst, maar toch ook critiek. Veel van dip
(']'it iek, ofschoon niet alles, kan door ons worden
beaamd.
waar men meer bijzonderheden
over
het binnenland
wen scht. beloven wij daaraan te zullen voldoen . Xlua r men
vcrzctc nir l. dat veel van de I uim!e afhangt.
,\Jen wensent de stukken meer populair, helpr verslaanhaar, Zooveel mogelijk trachten wij allen populai r te zijn .
•vlen heeft hiel' onderscheid
gemaakt l.ussche n een partijblad
en een propagandablad.
Maal' wij dienen toch in de aller('{"I'sle plaats 'lan de opvoeding van f)JlZP eigen leden le wo rken. Dat zijn de menschen.
clie onze he~rimclen verder-hebhen le brengen, En als gevolg van onze propaganda
zijn PI'
reeds i n ons land honderden bewuste socialisten. Zoo kwee-
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ken wij mannetje
voor mannetje
nieuwe,
goede strijders,
die onze principes
weuerom verder doen doordringen.
Collo] wees /eer lerechl up de waarde van de mondehngc
propaganda
bij hel werken niet de "Tribune".
.\len had het venler over unzen strijd legen de S. D .. \., P.
Wij moeten wel onze le,;ren::-lelling tot die parlij markeercn,
dal kan niet ander" .. \.!>: wij dal niet deden, zouden wij lot
een vulgair soort -orialisme
komen.
dat geen socialisme
meer is. Wij moeten de ur heidors onze eigen revolutionaire
prolelan sche politiek la ten zien.
En oru nog een
up de moeilijkheid
van de ,.Tribune" terug Ie komen - er is altijd eenige kennis en .ocialistische opvoeding noodig, om een blad, als het onze, te begrijpen ... Le Socialisme'
van Guesde is toch ook zoo gemakkelijk niet, ook maal' niel zoo in eens IB begrijpen.
Wat in hel algemeen over de vaste rubrieken
is gezegd,
kunnen wij onderschrijven.
\\'C'nschL De Wolff geregeld de
economische
I, ronlek te verzorgen,
zooveel le beter. De
redactio hoopt. ~l;::l hel niel noodig zal zijn hem te vervangen, en dal hel congres voor De. 'vVolff eene goede aansporing zal zijn geweest. (.\.pplaus).
Tijdens Je grondwerkersstaking
was, zooals ik reeds p'i,,terena vond opmerkt e. dü partij nog niet goed op poolen
gesteld. De redactie zal bij eene volgende gelegenheid,
nu
alle", wel in orde is. ook hierin haar plicht vervullen.
Thans onze onvoorzicbügheid
n hel geval-Drucker
en in
het geval-lt. S. \Yat men over het geval-Drucker
zeirle, is
volkomen juist. maar niet \n1L men over het geval-It. S. opmerkte.
H. Spiekman i:-: Je eeruge. die zoo schrijft, als 11. S. deed.
Als een stuk Ir. G. uit Bussum onderteekend
L, weet men
ook onmiddellijk
of het Gorter al dan niet is.Zoolang
dus
het tegendeel niet bewezen i , hebben wi] het vol-te recht
piekman als H. S. aan te wijzen.
En als het Spiekman
niet is, dan is hij het Ieltelijk loch.
dan;
het zijn dubbelganger.
Up innerlijke
gronden
komt
men onmiddellijk
tot de conclusie dat. het Spiekman
i.. En
zelfs al is het geen Spiekman.
dan is hel een ander. die in
Rotterdam
onder de letters H, S. een belangrijke
rol speelt.
Dan blijft de critiek. hierop uitgebracht,
door ons nog geldend, al is het dan ook Spiekman niet. Is er hiel' een fuut
begaan, dan ligt zi.i niet bij ons, maar bij H. S, te Rotterdam.
'I'egenover
inzender-;
niet S, D. Pi-ers, heen de redactie
'geen verplichtmgon
Toch worden van hen niet alle stukken geweerd, maar wij kunnen
niet van elk geval apart
rekenschap
geven. Als deze stukken voor ons gcene hclee-
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.kcnis hebben, verdwijnen
zij zonde!' meer. Zijn zij van eenig
belang, ook <lilzijn ze tegen onze 1ichling. ctan worden
zij
geplaatst.
Val iueu het Builenland
nog uitgebreiderbehandelt!
wensent le zien, doet ons veel genoegen. \\'ij vree. 'den, dal
jlCL reeds te veel plaat' vererschte.
Wensent
men echter, dat
het nog uitgebreider
zal ;.jj n.dan
zal hel geneuren.
.\len
klaagde, dat de artikelen
over hel Builenlancl
slechts
bij
klcino brokjes en beetjes verschenen,
Dal kan niet anders.
. xlen muct elke week een greep doen. En te. moeilijk? Zou
dat te vcranderen
zijn? xlen kan loch elke week zoon kwestie niet van den grond af ophalen. Het is eene geleidelijke
opvoeding VOOI' onze leden.
Wat. .vnislerdam
over de rubriek
Vakbeweging
zeide,
moelen wij alwijzcn
We houden ons beslist aan onze vakLewegingsmoüe,
al \ erdedigen wij niet alles van de modernen legen de klippen op.
tIrcch!
was met zijne entlek een weinig overdreven.
'Wij
kunnen b, v. loch nietelke
wee-k de CreLenzer kwestie ophalen. U\'01' partij- en propagandablad
heb ik het mijne reeds
gezegd .. \.1s wij tweemaai
in de week verschenen,
ZO,U telkens één nummer
een propagandanummer
kunnen ZIJn.
I tel a I tikel in de "Baanbrekor"
over die veroordeeling
lol
~ jaar gevangenisstral
moest ons lot voorbeeld zijn. DaL dal
een Z(;('1' goed artikel was, geloof ik wel. .\Jaar waarom het
ons Jan niet. gestuurd?
l-' 0 11t e c k: Het is gestuurd.
\' 00 r z i 1 ter:
Ja zeker, afgedrukt, in de "Baanbreker",
maal' niet. hel stuk Sluur ons altijd dergelijke stukken en,
al' het. eenigszins gaat, komen zij er in .
.vlen wensent meel' polemiek ook met .,lIel \'011;,"', zelrs
een regelmatige
rubriek
.. Leugenberichten
uil "lJet Volk".
l.fo r t e r: Dan houden wij geen rurmte voor iets anders
o\'er, (Gelach).
..
Y 0 0 l' zit ter:
Zeel' juist. en bovendien
clan hadden WIJ
wel dazwerk:
alles wat door hen tegen en ever ons ge.sch1'C'vP~1.\\ ordl, is Ieugena-htig. En het. is juist een onzer
zwaarste grieven tegen cle Xlarxisten in de S. D. A. P., dat
zij legen die verleugcning
niel voldoende
opko~en.
(_\ppla u-) ... Het Volk , schreef. door onmacht
en nijd geleid,
JaL me 11 over cerie partij, al de onze, overgaat lol. de orde
van elen dag. En dat, nadat wij juist. eene vergadering
van
arbeiders
hadden gehad, zooals cle S. D, A. P. ze' niet houden «an .. \PP!llllS) . .\cen, om al de leugens van dien kant
rege1111a[.i8·t~, wccl'l('g~rell. hebben wij go en Lijd Pil i-uim!e
genoeg.
i
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,Hel spreekt van zelf, dal wij hoc langer hoe meel' het kapitalisrue rechtstreeks
zullen gaan Lestrijden.
:\ u de opmerkingen,
gemaakt over den vorm, waarin \\ ij
den -Irijd legen onze tegenstanders
voeren, \\Ij zijn bijna
nooit persoonlijk. xlaar zoo nu en Jan maakt L1e zaak het
noodzakelijk
den pel soon levens overhoop te .Iekeu. Dal
kunnen en mogen wij niet nalaten. Troelstra heeft in zijnen
strijd ui de neginjai en del' S. D.. \. P. ook niel geschroomd
het prestige van .\lCu\\"enhuis
aan te randen. Dal was nul l isr
en noodig. \\'ij moeten hel ook doen, als hel een enkel~
maal nultig en noodig is.
bn nu de uiting over ,,~ll'eber:;".
lIoe gaal hel daarmee?
.\len kan dal nooit bewijzen, \"001' hel te laal is. Vóór i9Uö
kon men bel ook niet van Hl iaud zeggen. Doch allen, d!e de
Marxislische
politiek niet aanvaarden,
komen er toe.
Anseele bedoelde ook niet voor 20 jaar als minister eens
de zaak V3 n het. proletariaat
te verraden.
En in ons land
maken Troelstra, Vliegen en Schaper, als zij op den door
hen ingeslagen
weg blijven voortgaan,
zich zelf I ijp voor
verraders
van de arbeiderszaak.
(Luid applaus).
IIelgeen Letden zeide, IS reeds beanl woord. Lei den is bovendien een achterlijke
plaats, maar des te zwaarder is dun
ook ,de plicht" die daal' op de partijgenooten
rust, Ieder
partijgenootdient
daar dan des te krachtiger- en des te Hinkel' op te treden.
,Ua! ons proJ)aganc1a~,ummer
zoo slecht was, kunnen
wij
met onderschrijven.
\\ Ij kunnen
echter de stellige toezegging ge\"en~ dat hel volgend nummer een echt propagandanUJllmer zIJn zal.
.
vle] Den Haag zijn wij het eens, dat de beperkte
ruimte
pene beleunnering
vOOI' vele o'oede dmgen is. Ook moesten
daardoor
reeds somruige
rubrieken
eenige weken blijven
liggen. Met de brieven van Pannekoek
is het altlus /.\'('sleld.
Hij heelt ons eene zeer vage toezegging gedaan,
.\ ten moot
mrt vergeten,
dat 'de partij-arbeid
in Bremen en Berlijn hem
nagenoeg
geheel in beslag neemt.
V a n R a v e .::Le y n: ()p delailkweslies
zal ik hiel' ui el in
gaan, maar ik zal eenige van cle hoofdlijnen
behandelen.
De criliek, die men hiel' heeft uitgebracht.
zou ik ze I\"("
nog besL kunnen aanvullen,
Dal de binnenlandsche
politiek
met voldoende behandeld
worrlt. is juist. Manl' hel kan llog
niet; de benoodigdo
LUImIe outbreekt.
Telkens
moeten wij
stukjes en brokjes geven, WIJ kunnen
nooil doen. wul wij
wo! zouden willen.
'
I~(m rubriek
"Klûssejuslil,ie"
kan ook wegens gebrek aan
ruimte nog met komen. En zoo ook vele andere dingen.
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\' OOI' zoover de Cl iliek bedoelde, dal wij een propagandahlad VOOl' de arbeider s in hel algemeen moeten zijn, kan ik
Cl' niet mede
meegaan.
Onze laak is hel, uilbouwen
van de
xorial isl ische gedachte,
en \\'ij zijn hel, eenige blad, dat dal
duel, C I' is geen ander.
uIl echt knikt, dal, hel 'I, hiermede
eens is . xlaur wal hcleekent zijn ciitiek dan? Bij cle oogenhhkkclijke stagnatie in de socialistische
beweging hier le
lande moeten wij een' kern kweeken.
Dal is onze allervoorna.uuste taak. xien hebbe niet. al te 151'00te verwachtin.gen
'OIH' de toekomst
van eten groei der partij. \Vij worden nieL
'ZUil speerlig
eene groote partij. \\ïj moelen den nadruk leggen op de socialistische
opvoeding onzer leden. Dal is onzo:
eer ste laak.
\Vat, verder de opmei king aan mijn adres betreft over den
moeilijken vorm, waarin ik -chrijl, 'ik zal mijn best doen,
daari n verbetering
te brengen.
De \' is s e r: Op één ding wensch Ik hier even te wijzen.
Een deel der partijgenooLen
is zoo bang, wat "lIel, Volk"
van de "Tribune"
zegt, Maar daar moelen wij ons heusch
niet aan storen. Die hoeren
van "lle~ Volk" schelden
op
Wijnkoop,
omdat-hij
voor hen de g'evaarlijkste
debater is
en op \'an Havcslevn,
omclal hij onder de schrijvers
in cle
"Tl'ilJune"
voor hen de gevaarliJksLe
tegenslander
is, (Applaus), I;:n nu wilden zij 0 zoo graag in onze rijen legen
Van Ravcstev neen
heibeltie verwekken
mel het uitspelen
van dat geval-H. S.
Xlisschien heeft. Spiekman heU dal stuk niet geschreven,
maar het een jongetje gedicteerd.
Man n o u r v: DaL is onzin.
I) e V i « s e r: D,,! is geen onzin. want waarom komt er
van zijn kant geen flinke ontkenning?
Hij het, verslag van rlc .. Leipziger"
ontkende
Wijnkoop
dat te hebben
ge cbreven.
Toch hield Troel~ll"ü slaande,
(lat hel verslag wel van \\'ijnkoop
alkomsüg
was, Hop veel
te meer mogen wij nu staande houden, dat H. S. wel Spiekman is, waar de ruiterlijke
ontkenning
achter vege blijlt.
~I e v r. .\1.e n s i n g:: Ik heb hiel' aan de partijgenootcn
mijn leecl\yezen te betuigen, dat ik gisterenavond
door ziekte
niet aanwezig kon zijn,
De vraag, hij hel" Financieel Vel' lag gesteld, over de terugbetaling: van de f '1.')0, goslort voor deelname
aan de k icsrechtdemon
tralie, moel. ik aldus beantwoorden.
Ilet geld
was gestort
toen de afwimpeling
kwam. Xaar mijn no rdccl
kon dat niel t,eruggevraagd
worden.
Verder heb ik hiel' nog ieLs ave!' de Vrouwe nt-nbriok
tp
zeggen, niet als medowcrksfer,
maar als lid van hel P. R.

-

118-

de laatste vergadering
van he] P. 13. stelde ik VOOI" dezerubriek uil (te .. Tribune"
weg' te laten. Voor de vrouwen in
de partij 'lcht ik ze niet noodig. De vrouwen builen de parlij
worden met een arl ikel lje om de::3 0[1 weken toch niet
bereikt. Daal \'OOI zouden alzonderlijke geschriftjes
nooelig
zijn. Ik vel'lèg'cl1wool'digde
echter in deze zaak de kleinst• mogelijke minuerheid.
Als de \ rouwenrubriek
nu dus wederorn verschijnen
zal, is het echter
beter dit door een
ander dan mij te laten doen.
Man nou r y: Den partijgeneeten wensch ik op het hart te
drukken,
zich niet al te zeer bezorgd
te maken over de
moeilijkheden,
die de .,Tribune·'
voor de arbeiders
oplevert,
lIet socialisme
is nieL zoo moeilijk, het 1:Sslechts zoolang
moeilijk, als men heL nog niet gesnapt heeft.
In de kwesli« van H. S. meen Ik, daL v. Ravestcyn
te "ergegaan is. \"ant
het is toch geen journalistiek
gebruik.
pseudoniemen
na tI' snuffelen .
.Itn de kwestie van de "Strebers".
"Vat Wijnkoop
zeide,
is geheel wat anders. Daarmee Last men iemands bedoelingen niet aan. Echter wel, als ik zeg, jij bent lid van de S. D.
A. P., omciat jij een baantje bij de coöperatie of icl« dergolijks wil] hebben. Dat is een aanval op bedoelingen.
Dal
mogr-n wij niet doen, wel handelingen
bestrijden.
CeL 0 n: Amsterdam klaagt er over, dat te weinig feiten
in de rubriek vakbeweging
behandeld
zijn. Men nocme clan
eens de feiten, die men bedoelt, en die niet behandeld
zijn.
Ook zou ik gaarne willen welen, welke theorieën in die.
rubriek verkondigd
zijn in strijd met onze motie.
V a n S (~h i e (Leiden): Collof en Van Raveslet n maken
zich hier aan een gevaarlijk misverstand
schuldig. \\'ij willen juist den inhoud van de .,Tribune"
niet. aan den vorm
opofferen; alleen zeggen wij, dat de vorm gemakkelijker
zijn
kan.
F 0 n 1 e c k (Utrecht): Onze crihek werd door de redacue
gedeeltelijk
onderschreven.
Wij willen niet, dal de .. Tribune" up lager peil komt, maar wij wensenen
ecnvoudig.-rtaal. En wij wenschen
dit do redaclie op het. hart Ir drukken, dat deze wensch, uüg-ezonderd
Den Haag, uil nagenoeg alle afdeelingen
komt.
Jk heb straks bij 'Wijnkoop'
woorden
mee ,Q'('applaud iseerd: maar wat hij zei, ging naast de kwestie. Iiel stond er
niet, zooals de voorzitter
het hier uiteenzette.
In de ,.Tribune"
werd van rnenschen
ge. proken. die om
Iinanciecle
redenen in de S. D. A. P. waren.
De voorzitter zeide, dat men op innerlijlee grondcn
tot deconclusie
komen moet, dal lT. S·. Spiekman "js. 1\Ja1\1' nam"
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men aan innerlijke gronden niets. Wij moeten
wa] wij zego·en.
,
Collo! zei de, dat wi] lol plicht hebhen
corruptie
aan te
wijzen, aan de kaak te stellen. Xlaar op deze WIjze stellen
wij niets aan de kaak en geven wij aan de argumenten
van
"Het Volk" maar een schijn van waarheid.
(Applaus).
\' i s s eh e r (Amsterdam):
Op onze vraag aan Van Ravesleyn over de beoordeeling del' (Ju~sdislen, die voor de pensweuwet stemden,
ontvingen
WIJ lot nu toe nog geen
antwoord .
.\leL onze opmerking
over de vakbeweging
bedoelen
wij,
duL in die I ubriek wel algeureene
dingen behandeld
worden,
die zeel' interessant zijn, maar dat wij ook gaarne daarin
de cunci ele Ierten zo uden behandeld
willen zien in kleine
berichtjes.
Unze andere opmerking
bedoelt te zeggen,
dat
dc. evndicalisten
t weinig bestreden worden, Cl' aan hen te
wcing' aandacht
wordt besteed.
\Vij nieenen dat. Mannoury
III tie H. S.-affaire
te vel' naar
de andere zijde afdwaalt.
Zeker is het onze plicht op dergelijke dingen te wijzen; er moel op gewezen worden,
WIe
lt. S. clan ook mag- zijn, dal. een, die zich sociaal-democraat
noemt, op dergelijke
wijze in burgerlijke
bláden
<cbrijven
ka n. en loch eene positie in de nroeidersucweging
blijft
vervullen.
Dat is iels, wat voorzeker aan de kaak moel worden zesteld.
DaL het P. B. aandrong
op hel wederom verschijnen
der
Vrouwenrubnek.
is een zeer loffr-Iijke zaak . Maar clan moet
het anders zijn dan tot nu tee. (lP die wijze paste het. niet
VOOI' ons blad. Zoo was het. aal .Iig '"00)' een 01 ander
Iemiui '[i:-:rh orgaan, een tendens, die de .,Proletarische
Vrouw
ook al eenigszins
heeft. xlet al die Iraaugheden en toekomstdroomen, dool' Xlevr. xlensing in de Vrouwenrubriek
verkondisrel wordt de arbeidersvrouw
niet lut goede sociaalclemoèr~te opgevoed.
.,
,
,
Col tof (Den Haag): Leiden en Ctrecht WIllen den inhoud
niet aan den vorm opofferen.
Maar al. men populariseert
beneden de gTens van thans. clan moet de inhoud daaronder
lijden. De tlrheicler
beho ft zijn versland niet ongebruikt
te laten.
\Yal de kwestie der .,Slrebel":-:" betreft, eene groote partij,
en vooral eene "arbcifle.rspartij".
kweekt
baantjesjagerij,
dat is te belreuren,
maal' vooralle
bestrijden,
Bij het geval-U. S. schijnen
«unmigen
hier zoo bang" te
zijn, overgevoelige
me~scheIl:,Il'
hebhen ar~'estooten,
waarom mogen wij geen innerlijk
g"J'onclen laten gelden en
'I'roclstra in cle Kuvper-zaak
wel?

kunnen

heen

bewijzen
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\' a 11 B a v e " t e y n: I k geef toe, dat ik mij in het geval
van dil' Ulle~di!-'lcn wel wat te zacht
heb Uitgelaten,
Hel
had scherper
Lehooren te zijn. .\Iaul' men is nu eenmaal
g't'lleigd, zijne engere geestvcrwanten
een beetje te ~pa1'en.'
\ 0" I '/ I tl el'
"ïj hopen. dal Van Raveslevn
niet mei.
d('1gelijke zac!llaanliglleiLl
zal doorgaan, en ook 'zijne engere
gee,;t, el wanten. als nel! moet, niet spal'en zal. C1elacl1).
(10k de redactie had crilick up de "rouwen!
ubrick. die
nu weden-n:
door .vlevr .. vlcusing of een ander zal worden
\"CI /-Olgd .. \lailr Visscher's
r ri lick "au Ieminisme
moet hiel'
toch al" onjuist worden algewezen. (Applaus).
Auisle rtiam Ir ek l haal' voorstel
over de medewerker
voor
de Economische
Rubriek in,
Op voorstel van .\ rusterdam
wordt tevens de redactie
hij
acclamatie
herbenoemd,
Aan de unlc j" thans hel Financieel
Verslag, met voorstelAmsterdam
en amendement
daarop, luidende:
.
Voorstet-Amsterrlam:
,,\'001' de Redaotie
van "De Tribuno' wordt. GOO gld. pel' jaar hesehikbaar
gesteld."
AI1l~~ldrlllpn l-Ito! tcrdam:
"Dl' aideelingen
dragen
hierYOw' een cent per lid en per weck al.'
Het eerst is hierover het woord aan Kr ij g s man
(Rolterdam): \\'aarom
zijn de drukkosten
van de , Tribune" ZUl)
betrekkelijk
hoog? Andere cou ranlen. rlie niet zoo veel kleiner van lormaat
zijn, b.v. .,FI iesch Volksblad",
bedragen
dez,e t 1:~O,). maar bij ons f 2WO, Ligt cliL aan het papier?
\1 Cl de I' wen :ir'hlen WIJ gaat ne nog eenige nadere inlichlingen, wal Amsler.Iam
mef zijn voorstel bedoelt.
L u I hel' a a n (Amster-dam):
""ij n.eenen, dal wij op den
duur lot bezoldiging
van onze redacreuren
moelen
komen.
Daartoe willen we een Ionds doen ontstaan,
waartoe
ieder
partijgenoot
verplicht is bij te dragen. Dal zoo iets el' komen
kan. bewees (Ic geschiedenis
met de drukkerij
van den .\.
X. U, R. Toen hadden wij het gelet in een ommez icn hij
elkaar. Onder zewone omstandigheden
moeten
wij echter
evenrens
offervaardia
zijn.
\\"ij willen niet, dat de leden reglementair
verplicht
zijn.
die 1 cent te otïeren, maal' wel, dat hel al. eenr moreels
verplichting
gelden zal.
D cBr
u in (Ilaarlem)
vraagt hel advies van hel P. B.
over dit voorstel.
V (J 0 r z i [,I er: Xamens hel, P. B. moel ik mij hiel' tegen
dit voorste) verklaren,
zooals hel hier ligt. Wij zir-u niet. \
waar dat ·geld vandaan
moet komen.
zelf:" niet dir éénc
cent. !Tel P. B. adviseeJ'1 alleen een proef le nemen
voor
één jaar. De Commissie
van Behcer zal dan verdere mirlde-
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Icn hebben na te gaan, hoe er fondsen komen moeten ter
\'o~rzlelllllg' III de mee 'l ,noödzakclijI\e onkosLen.
Let 0 n: Op Krijgsman s vraag kan ik dit anLwoorden,
dal hel met ~lOg-ehJk IS een Q'oedkoopere drukkerij
te hij .
gen .. \len vergete niet, dat de loonen hier nooger ZIJn, dat
\\'IJ een VLIj goed soort van papier
oebruiken,
en dat wij
verschlüenue
Iettersoorten
gebruiken ~ waardoor onze inhouu
heel wal grooter wordt.
'
Rot lel dam
Illeen~, dal. er na de toelichting,
door Amsterdam gegeven, wetrug van dal voorstel overblijft. Daarom
j" het amendement-Hotterdam
nooclzakelijk,
\ 00 r Z 1 L Lel':
Het ga~Lnlcl
aan, nieuwe verplichtingen
op onze leden te leggen. ZIJ .hebben Cl" reeds vele. Een proef,
I)l! ts de bijdrage vrijwillig ZIJ, kan wel O'enomen worden.
.Y a n S c h i e (Leiden) zegt, dat men ~ijne verwachtingen
niet al te hoog spannen moet. Er zijn. thans reeds aïdeelingen, clie meer aldragen.
Col I.() f (Den Ilaag) vraagt, of nu het voorstel-Amsterdam
2"rno111en moet worden, zooals bet daar ligt, of zooals de
toelichting
luidde?
\' a el e r (Wecsp) weet thans niet, hoc hij sternmen moel.
\\"al, geeft hf't" als el' loch geen geld is.
.
LuL her a a n (Amsterdam)
zegt, dat zijne aldeeling
met
haar voorstel opvoedend
werken wil. Ilet mag: bij ons niet
gaan, zooals bij de S. D. A. P., dal. de lasten op slechts enkele personen
neerkomen,
Ons voorstel is echter nog niet
imperal ief bedoeld. slechts voorloopig als moreele verplichting. Xu had de voorzitter
echter niet moeten heggen, dat
er toch niets van terecht komt. Daarmee
breekt
hij eene
goede gewoonte,
die door sommige
afdeelingen
reeds in
praktijk wo relt gebracht,
radicaal
aL
V oor zit ter:
Geen goede gewoonte
worrit door ons
afgebroken.
maar wij hebben de zekerheid nipt. dal het ~eld
el' komt. Daarom willen wij echter loch wel de wenschelijkheid in rle aldeelingen
propageeren.
Hel voorstel-Amsterdam
\YOI'C1l verworpen.
~~nkel Am. tcrclam voor,
~~en vcor-tel-Botterdam.
om rte wenschelijkheid
van dl'
aldrachf van 1 ct. per lid voor de .,Tribune"
uil te spreken,
wordt aangenomen.
Aan de orde is thans punt 7 van de agenda:
.
.. Verkiezing
Commissie VOOI' geschillen
tnsschen Reclactle
en inzenders."
DO Y 0 0 r zit t. er merkt op, dat hel beter is, rleze door
do aïdcoling Amsterdam
te laten benoemen,
dam' deze ledcn
Joch daar woonachtig
moeten zijn.
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echter VOor 11e'[vervolg een voordracht van de aïdeeling Amsterdam,
waaruit
hel congres elan kiezen moet.
\" 0 Cl r z i L 1 e 1': Voor het vervolg is deze wijze van verkiezen zeker aan te bevelen.
ToL leden van de Commi sie van Beheer worden aekozen
uit de drie dubbeltallen: Booleman, Endt, Alex. P.ol~k, Van,
Heesotna, v. Leeuwen en Joh. Visscher bij eerste stemming \
reeds Boolernan en Joh. Visscher, met 21 en 22 slemmen
van de 25 sleunnen, terwijl Endt 8, v. Leeuwen 3, v: Reese~.a 9 en Alex. Polak 10 stemmen verkreeg.
BIJ herstemming wordt hierop v. Heeserna gekozen met
H ,slemmen" A. Polak kreeg 10 stemmen, van onwaarde 1hl' wordt besloten, het volgend congres in Rotterdam le
houden, nadat. Leiden ter wille van de propaganda eer·t noz
Enschedé had voorgesteld.
1:>
1:>
Tot algevaardigdennaar
het, Inl ernationaal Congres \'"01"den Gorter en Wijnkoop aangewezen.
Hierop komt in behandeling voorstel-A'dam, luidende:
"Erl(ennmg der parüj als rechtspersoon
worde aanzevraagd."
0
J 0 .~. ".1 ss c her (Amsterdam) wijst er op, dat. de noodz~kell.lkheid. van de erkenning der S. D. P. als rechtspersoon
UIt de ervaring gebleken IS, toen één persoon voor de schuld
der ."Tribune" aangesproken werd.
HIerop wordt diL voorstel met algemeene stemmen aanzenomen.
;:,
Aan de orde. is thans het voorstel-Delft, met amendementBussum, luidende:
.Voorstel-Dellt: "IJ et congres spreekt de wensenolijkheid
UIt, de brochure "HIstorIsch Materialisme'', door H. Gorter
te laten herdrukken."
,
. ~mend.-Bussum:
Op het voorstel Talen volgen: "en in
eigen beheer UIt. te geven de brochures, diens Lig voor de
algemeens propaganda en geschreven dool' partijgenootcn,
die nu nog: in handen van den brochurehandel del' S. D. A.
P. en in die van 'particuliere uitgevers zijn."
Del I t WIl met deze brochure intense propaganda rnaken .
.J 0 h. V I S sc her (Amsterdam) voelt veel voor het amendement-Bussum, maar het zal wegens Iinancieele bezwaren
niet gaan.
Van del' \V erf I (Den Haag) gaat met Amsterdam
accoord. Zou hel bovendien niet beter zijn nu eens een andere brochure uil te geven?
G.o r ter: pc brochure over de beginselen del' Soc.-Deuioeratic komt binnen een paar maanden. Zij' is opnieuw bij ge
II

Le 1d (Amsterdam)

wenscut
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we1'J(1 met de nieuwste gegeven', ontleend aan de Duitscha
beroeps- en bedrijlstelling van 1907.
Ik hoop, <lat wij ook de Iirochur e over hel Ilistorisch Materialisme weder kunnen laten verschijnen. Dal is voo I' onze
richting eigenlijk nog het beste, sterkste wapen, Ik wil hiermede dil zeggen, dat w:ij onze uiterste best mOLLen doen,
al onze krachten inspannen, om beide brochui es te doen
verschijnen.
HeL partijbestuur moel maal' beslissen,
welke
clan hel eerst verschijnen moet.
,. a n Sc h i e: Nog VOOl" de kiesrechtmeeting.
Voo I' Z i L1el': Dat kunnen wij niet vast toezeggen. Men,
moet dit aan het P. B. overlaten.
Hierop wordt het voorstel-Delû-Bussum ingetrokken.
Aan de orde is thans het voorstel-Zwolle:
"Het Congres draagt het P. B. de uitgifte op van een aanlal beknopte, zeel' eenvoudige propagunda-gesch rilLjes, waar
afzonderlijk in ui teengezet wo nl] ons standpunt in zake de
verscherping
del' IdassetegensLellingen,
het onderwijs, de
godsdienst enz. enz."
Zwo [1 e: Ons voorstel spreekt VOOl" zich 1.elL Geschriftjes
zijn noodig, om de' verdachtmakingen
der S. D. A. P. te
bestrijden over onze houding tegenover den gOlh\lienst enz.
Zoo duur konren derg'elijke vlugschrittjes niet.
Y oor z i LIer: Ook dit zijn wederom wenschelijkheden,
waarop wij on- echter niet kunnen vastleggen.
Ya d e r (\Vee."p): Is het niet mogelijk, het zetsel uil cIe
,.'fJ'ibune' te lalen slaan en het dan als vlugschriftje uil te
geven?
'" a n S ("h i e: De afdeelingen kunnen hovendien vooraf
opgeven hoeveel exemplaren zij wcnschen,
Y 0 0 l' Z i II e J" Dat is natuurlijk te doen.
\"a 11 Sc h i.e: Wij in Leiden hebben zoon behoefte aan
de propageering van onze allereerste beginselen .. Wij hebben daal' r-igcnlijk f'en eigen blaadje voor noodig, kleiner
dan de UIrechlsche
.,Baanbreker·', wam-in wij ook de plaatselijke aangelegenheden IJe:::prekcn kunnen. Voordal, wij bij
onze arbeider: met onze moeüiixore lilteraluur kunnen aankomen, dienen wij r(']'~t de zeel' =envoudige li tteratuur
vooraf le laten gaan.
\'00 r z i t l el':
llet P. B. meent dergelijke
plaatselijke
blaadjes he list le moelen ontraden. El' moet met ons driemaandclijksch propagandablad
ge\\"E'rkt, worden. Die vlugsch.rillen zijn zeker goed, maal' wij kunnen er ons thans nog
niet op vastleggen . .\Jen zij toch niet te ongeduldig en verlange niet te veel in eens,
Krij gs m a n (Roll,el'dam): Onze niecning is, dat bel P. B.

t.t' weinig waardo aan de schntlclijke
propaganda hecht. Dal
i", het allel noodigste en dr aldeeluigen
moeten, als het dan
llIet anders kan, wat op de moudeünge
propagnnda bezuillJgt'11. Van Iuoi gen hebben we gcnoord, dat net extra-nummer nog te moeilijk i". Dan moeten er eenyoudio'e brochuI'ptje" konren. Dat is noodzakelijk
en hel P. H. dient daartoe
dl' middelen
Le vinden,
\' i " s c hel' .Ams terdarn) : J k zou Krijgsman
willen vragen, waar het P. 13. die middelen vandaan moel halen? Wij
hebben ons ch iemuancle1iji\"ch
1)1upagandabtad
en daar mee
moel gewerk! worden. En cle aideelmgen, die over eenige
nuddclen l,;escl1ll,I,(>n, moeten zelt dar} maar meer doen. Laat
men voor bet exl ra-nurumm- wenken geven, wat men gaarne
opgenomen
zag.
Del J t vindt, daL men het. voorstel-Zwolle verwerpen
moel tel' \\'111e van het voorslel-Bussum,
het tweemaal pel'
week verschijnen
van de .,TrilJune".
\ a lt ti er \" c r I I (Den Haag) wil el Rolterdam op wijzen, dat het verkeerd zou zijn aan cle mondelinge
propaganda le tornen.
\ ti 0 r zi II el:
Hoezeer wij ook hei wenschclijke
van het
voorslel-Zwolle
inzien, moelen wij Cl' ons loch tegen verzetten. Als het niet kan, dan 1,a11het niet. Bovendien mogen
WIJ onze mondelinge propaganda
niet· verwaarloozon.
Xlindel' dan thans mogen wij niet III het publiek komen,
\Vij
kunnen
niet inzien. dat het vool'sLel-Zwolle
het voor ons
allernoodigste
Levat. al erkennen
wij cle wenscheijknnir].
Hel vOOI'"I,81Z\\'olle wordt verworpen.
Aan de orde is thans hel voo l'Stel Bu: sum:
.,De "TI'ibune"
verschijns twee keel' per week."
Voorstel-Delü.
Idem.
L 0 0 n s t ei n .Bussum):
De wenschelijkhonj
van dit \'001'"leol b hoef ik niet nader te bepleiten. ofschoon wij vreezen.
dat hel op financieele bezwaren alsluilen zal.
,Y I a min g (Delft): Zou het, niet mogelijk zijn bij verhocgmg van den abonllementsprijs
op 53 cent per 3 maanden,
een geregeld nropegandanummer
uit I~ geven?
Vn o r zit ter: Z(-e1' zeker moet hel er in de toekomst (~)C
komen, dal de "Tribune"
wordt uitgebreid.
Wij hebben
echter thans onze Commissie van Beheer. die al die uitbreidingsplannen
nader te ontwikkelen
en le overwegen
heeft.
I let ~nUl,L niet aan, claL wij den abonnementsprijs
verhocgen.
Daarom kan hel voorslel-Bussum
thans niet worden
aanvaard. .vls wij allen flink voor de ,:rribune"
gaan werken,
7: a! de Commissie
spocrng met goed omschreven
voorslellen
kunnen komen..

Cel 0 n: lIel is goed, hij del gelijke voor-lellen de cijlers
eens nu te gaan Bij het verschijnen
van 2 maal per weet,
vei d uboelen al onze onkosten, ti us de inkomsten
zouden ook
moelen verdubbelen.
HeL gut anlieloncls 'dus ook, dat slecht
hel tekort aanzuivert,
\\'ellicht
zal hel echter mogelijk ZiJIl
het velaend jaar eens verder te zien.
Hel v~ol::iLel-Bussum wordt hierop i ngetrokken.
Ilet votaende voorstel-Bu .sum:
,\11. 10 \'an het huish. reglement alinea 1, worde gcwijzrgtl al' volgt:
.
'
Iedere aldeeling heelt hel I echt, zooveel algevaardigden
te '~enclen al s zij verkiest.
,
.,Algpmeene
leden kunnen zich 001<. al, gewoon lid üansluiten bij een aldeeling hunne!' keuze, behoudens goedkeuring van het P. B."
) Bij art. 11 van hel huish. I eglemenl worde aan de eerste
alinea toegevoegd:
"
'
"Met. dien vers Lande, dal de algevaardigden van meerderheid en mi nderheid in de ardeeling
zooveel ste lIl111Cll lIJ 1brengen als hun geloofsbrief
\ crrne!dt", komt thans aan de

orde.

'

,,',

"I,"

13u s :-;u m zegt, dat de toelichling
reeds irr de ,,? riuunc
gegeven is.
,
V a II Sc h i e (Leiden) moet dil voorstel ontraden. Hel.zou
de stemming
bij handenopsteken
onmogelijk
maken. Bovendien is hel volkomen over boclig.
V 0 0 r 2 j tie 1': Het P. B. sluit, zich volkomen IJij Leiden
aan.
Den 11 a a 0': Ofschoon wij \'001' een groot gedeelte
met
hetzeen Leid~n zezt accoord gaan, meenen wij toch, Jat de
mo~'elijkheicl moetovel'blijven,
om ook de minderheid eener
afJ~eIing- stemgerechtigd
op hel congres te doen "ertegen-

woordigen.
L L l' cc h l meent, dat het voorstel de kosten del' congressen zeer vernocgen zou.
,
L 0 (I n s I e i n (Bus um) wijst op hel geval, als Cl' m AmsLcJCI:J,1lleene beslissing
genomen
,,,'oT,clt met GO legen W
stemmen.
Dan rom aanvaarden
"'IJ het amendement-Den
Haag, dat do mogelijkheid
wil opentalen.
.\1 a nno 11 r ': Bussum ziel tI(, zaak te veel al- {,~]ll'ekellsommetje.
TIet zou natuurlijk een ideaal z,IJn, als WlJ H'dcrvJl
<lag hij elkaar zouden kunnen komen. (Gelach: .• \laaj', d~tI
gaat nu eenmaal nieL. \\'rlnu,
dan moet de nundcrhcid
ZI(11
maar laten overtuigen.
Bovendien het. reletenduin
IS ('1' Lo('11
altijd nog.
Het voorstel-Bussum
wordt vcrworpen.
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\' 0 o r zit I,er: Saal' mijne meening is hiermede
niet. uitgesproken,
elal ceue alileebno' up eio'éll veranLwounling
geen
Illeerderhellben
1l1111del'heid:-H'l-lcg'enWOOl'dioing' zou mogen zenden,
0

.van ct~ orde komt nu vuul':'lek\m..;lerdam,
luidende:
,. Ilet LUllgl'C"'; der Su ..-Dem, Parlij enz. betui ot zijn svuijJalhle l1lellJel "Ireyeu van den Algeni. Soderlanl(:,chen
Bond"
\,~Il I~a~)(Le!~- ll h'~,ntuÜl bedienden
naar een duo I' rijkwe~
\~:;~gel:~l~( aCtltulll:::-lLullllg van alle innkels en magazijnen,
~\e,kt haal leden uI: ~tan lIet \>e1'zoek van genoemrlell
Bond
IOkut111ell 'Iecd:; \"001' ~ UUI' ....;avonds
te doen
()'cvulo' le' .
g-even,
''''
0
n ?l'llilgl hüi.u· woord- en pCll\'oerclel'::; op dil denkbeeld
en d(,zen eisch ~yur \'Cl\Tueg-de \\'inkesluitin,',.
waar nooena
te IH'opagerren.
'0,

,f

'. Lul 11 e l' a a n (~\m:'lel'l/alll) ze('I, dal dit VUOl';;lel o'cctaan
l , om ~" l,loen uitkomen,
dal onze ]iarlij in de alle~eeI'ste
plaat" o"oobtand::;Lel' I;; van (/('rgelijke maaLr'egeijen.
.De. /')e~ch!edeI1l:-:i lu,.;:,chen den .\lgem.
\'ed.
Bond van
Ilandels- en h.anioorbcdlrnden
en de S D .1 I) J
," 'L
hoc " I' -I 1 t .
.'
. ,L
.
Je\\ Ij;;,
0' \e~)~eell
~e. IS, ab d~ l'evlsioIllsLen
toegeven
aan de
~,elel~l~(ll \dn!\!ellLhm'g-cI11jke
kiezer-s. De Boncljie~()pbevel
van Iloogerllancl,
van het 11. B. del' s. D. A. P. zijn slandpunt 10, el; vcrklaarde.
dal hrL geneele cundje!
op een
IlU"vi::rslanü berustte.
Lol t ,()1 Den Haag;: .\alllllllijk
gaan wij mot IlPt voorstel-. \11\ ",Ienlarn. accoo:'d. ,\laaI' tet:en L utheraaus
1icwering
u~eI d~n Bond \ au lldIH/eJs-. en .l\allLoorbedlenden
moelen
\\ Ij. op"I.)~llt'll. lJeze \'ool"Il'!Il!1g' is bewust onjui-q gege\'cn.
\ 00 1.2 I t t e 1': Ik kan
nle( toeJale:1 dal Colluf dat van
('en lHlrtJjQ·enoot. zegt.
'
(
(
1I I ti
de Lzuak.

C

I' <t a

/1

handhaaft

zijne

van

~:mg'even voor"ll'lJillo'

L

L

(

lIel V()()I'"lel-.\IJl:,ll'I'Llalll
aang-0nomen.

wo, dl meL aJg-rmeene

:-:t.emll1rn

'ylg'L \'un~·~te]-\ïi;;"ingen
\ Oorslel-\ 11.:':lIlgPIl tol
ten met:

meI tevens \\'esIC1'('llll/pll
:
ailll\'llIlino' van art. ~ del' .slaltl-

L

0,

t

.:,\Ip·emeene
leden kunn n xich ook als ge\\'oon
lid aanslLnlr>n IlIJ rene af!lrrlinp' hunner
keuze, hehOllt/rJlS O'()cl!/(rltl'lng- van het, P. 13."
eEe~l illllPlJlt -\\'r.;;t(·I:cmdcn
wi! 111 den cel',;len zin van daL
arll"r[
llJrt UnO!' \ JI";:'lngr!1 gcnornlrl,
zoodal \\'("'-: 1(' l'r 111d{,11 \.d,l.tPlls.llr
lellpl' grnolllPll een nieuw "OOI ,.;{pJ(lort) met
hrL (lOg, op t pla tl~ln n(f VUOt' "plaatsen"
lr-zen gemeenten.
D r \ l' U n In \ Jls";ln~rcn): nnzr afL!erling I)('slaut cigr n-
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lijk uil 2 afdeelingen,
Vli singen en "Middelburg, hel, kan
nog niet. auders .. vlaa.r de huuüae toe .Land wa VUOl den,
Hestuur dersborid een argument
on
le weigeren.
Daarom
vragen wij deze veranderin.g .
M r v 1'. St e 1 (We,sLerelllden): In Groningen
beslaat een
o'emecllLe uil 3 of 1 dorperi. In Friesland
nog wel uit moor.
Wij willen daarom dat in dil artikel voor "plaats" gemeente
zeiezen wordt en dat de verspreide leden zich kunnen aan<luiten bij eene aldeeling in hunne gemeente.
JJe \' 0 0 r zilt er ontraadt èn voolslel-Vlissingen
èu We,,Iercruden ... Plaats" is juist dool' zijne vaagheid
voor ons
nog de beste umschrijvmg
In Amsterdam omvat onze altl,
meel' dan ééne gemeente.
.\1'1. ft komt aan de verdere bezwaren
tegemoet.
De \'001' Lellen Vlissingen en Westeremden worden
verworpen.
HeL voorstel-Ensohcdá,
luidende:
.
"lIeL Congres besluit, dat de kosten
der afgevaardig-ue.~l
procenlsgewijze
dool' de aldeclingen
worden
gedragen
,
komt thans aan de orde.
P i e Ier sen
(Enschedé)
wijst el' op, hoe goed het zou
kunnen zijn. dat ook kleine afdeelingen
.teeds een algevaardizde zouden kunnen zenden.
Co tt 0 I Den Haag) staat sympathiek
legenover dit, VOOIstel. Maar zooals het nu voor OIlS ligL bevat het. vele leemten. \VaL verstaat men onder .,dc kosten"? Moelen alle afgevaardigden
vergoed worden? Alleen de reiskosten, of ook
de verhlijfkosten?
Zou echter het P. B. op hct volgend
cong-res niet met eene regeling kunnen komen?
. \' 0 0 I' Z j tt e 1': Tol nu toe is het met deze zaak nog zeer
~'ocd geleopen. \\'ij kunnen het nog he 1 een jaartje aanzien.
Ilef voorstel-En checlé wordt verworpen.
I liermede is de agenda atzehandetd.
.
\. t n S c hi e (Leiden):
Daal' wij nog niet zellstandlg
aan
de Slatenverkiezingen
deelnemen,
zou Lelden zaarne
onze
houding daarhij vastze teld zien.
•
.
\' oor Z j t ter: Wij zijn nog- niet sterk senorS': zcltstandtg
aan deze verkiezingen
deel te nemen. WIJ adviseeren dus
thans, om hier te besluiten
de S. D. A. P .. daar te steunen,
waar wii" aldeelinaen
hebben, Een dusdanig voorstel IS ook
0
in de aldeelmg Amsterdam annzcnomen.
Hiertoe wordt besloten.
BoL
e man (Amsterdam) slelt VOl)!'. de openingsrede van
rlen voorzitter
al feuilleton
in de "Tl ibune"
te plaatsen.
Hierloe wordt onder applaus besloten,
.
JI el m e r s ,Z\,"olle) vraagt, of hel P. B. 011 ÜJr plaatse ,
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kan cene
atdecling
te slichten.
\. u u r z i L 1 e J': DJ! plan ziet el' zoo gemakkelijk
uil. maar
brengt zulke outzettende
moeilijkheden
mee. \\ïj hebven
thans reeds .udeelingen
in • .oorden en Zuiden, van \\'esLcJeinden
loL \'li" .ingeu.
Ons voorloopig
program
van uilhrcidmg is vulkomen verwezenlijkt.
\Vaar de S. D. ,\. t-.
Uit! speciaallucale
redenen niet kon doordringen,
daal' zal
het. \001' ons nog veel moeilijker
zijn. \\ïj zullen dezen wenk
ter hUL te nemen, maai men moel zich niet te gl uole illusie"
vormen.
Del J t vraagt, of hel P. B, zijn aandacht niet ceus aan
Srhiedam wijden kan.
\' u 0 I' Z i I [ e J: Dat. i" wal. aridets. \\ïj
zullen ook daar
u achtr-n aanknoopingspuutcn
te vinden.
lraar niemand meer het, woord verlangt, zijn wij aan hel
eind van uns eerste Jaarcongros gekomen.
De problcnieu,
die ons bezig hielden, waren nog geen andere dan vragen
van 1)1 opagnrida en organisatie.
I~J"rest mij neg slechts onzen verslaggever
Dl' Wolli dank
te bi cugen voo: zijn ijvel'ig pennen van gisleren
CH
vandaag. (Applaus).
En nu, vrienden,
allen weder aan het werk. Er zijn velen
onder ons, clie alle" deden, wat zij konden, maar ook nog
tientallen,
die meer kunnen, dan zij deden.
Eeu jaar van
hard werken wacht ons allen!
En hiermede verklaar
ik dit Congres voor gesloten.
\Jlel Congres gaat ouder het zingen van onze, ocialistischc
liederen uiteen).

