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Feministische en Humanitaire Dames.
Stoute wereld kom eens hier,
Laat u hervormen voor mijn pleizier!
Een Variatie op een oud liedje, in
Het Jaar van de Vrouw.

door CornEUS Veth.
De arbeiders en hun vrouwen zullen het misschien

niet weten, maar er is deze week te Amsterdam een
InternationaalKongres voor Vrouwenkiesrecht gehou-
den, voor Dames-Kiesrecht natuurlijk. Een feminis-
tische dame, Dr. Aletta Jacobs, erg ouwerwetsch, zoo-
alsfeministen nu eenmaal zijn en Presidente van het
Centraal-Comité, zei dat er een aanzienlijk aantal ern-

tige (natuurlijk ernstige) vrouwen bijeen waren geko-
men, om ditgrootste dermodcrne wereldproblemen te be-
spreken. En een „meer algemeen humanitaire" dame,

Mr E. C. van Dorp, Voorzitster van den „Bond" (niet
te verwarren met de „Vereeniging" asjeblieft) voor
Vrouwen-Kiesrecht, wier woorden minder binnen en
meer buiten de deur van hetKongres worden gehoord,
beweert, dat „de vrouwen-beweging een kind is van
twee geestelijke werelden" en dat die van denBond
gegroeid is „uit het innerlijke wezen der vrouw. Met

deze en dergelijke frases, die bij ristjes in woord en m
geschrift op dit Kongres op te vangen zijn, staan de

dames tegen de altijd ijverige Pers te praten en tegen

elkaar te babbelen over haar Stemrecht. Men kan

zeggen er komt bij de feministen zoowel als bl] de

„meer algemeen humanitairen" (wat dienaam dan ook
mogebeduiden !) hoe langer hoe minder notievan den
werkelijken, ekonomischen grond van haar eigen

streven. In de tijden van het boek van Charlotte
Peskins, (over den Economischen toestand derVrou-
wen) door Aletta Jacobs indertijd vertaald had-
den ze er nog wel eenig begrip van. Maar het begrip
wordt zeldzaam, het is bezig uit te sterven... .bij de
dames. Dat bewijzen zelfs de „Kleine Geschriften
van den Bond, die buiten het Kongres worden
rondgedeeld, en voor „modern" moeten doorgaan.
Maar veel meer dan het motto dat boven dit arti-
kel is gezet, staat er eigenlijk ook niet in. De Bond
mengt zich immers in geen politieke aktie !

Natuurlijkisditmede'ngevolgvandeallerwegenster-
ker wordende beweging van depr oletarische vrouwen.
Zooals kunstenaars en wetenschapsmensen kunnen

raaskallen als ze over de maatschappij spreken, door
hun onbestemde vrees voor het proletariaat zooals
burgerlijke demokraten naar frazes zoeken tegelijk om

hetproletariaat aan te trekken en zwak te houden, —
zoo staan de eigenlijke feministen als ouwe wijven te

raaskallen uit onbestemde angst voor de vrouw uit het

volk en de humanitaire dames , een Mr. van Dorp,

een Mevr. Wijnandts Erancken zoeken nieuwe: frases

om de proletarische vrouw te lokken, die,ze toch klein
willen houden. Maar omdat ze de vrouwen der prole-
tariërs van haar eigenstrijd af willenlokken, die dames,

daarommoest deArbeiders-Partij zich methaaren haar
Kongres bezig houden. Als er nog één andere reden
wasvoor devergadering, diede S.D. A. P. jl.Maandag
te Amsterdam hield, clan was het zeker niet de ernst
van het Dames-Kongres, maar wel de door dat Kon-
gres miskende ernst van de zaak van het algemeen
Kiesrecht ook voor de vrouw. Want waar mc n de pro-
letarische vrouw en haar nooden buiten de sfeer
van het ultra-deftige Kongres hield, daar werkte
men eigenlijk niet meer voor het Kiesrecht aan de
vrouw, maar voor het Kiesrecht aan de bezitt enden
van elk geslacht.

De proletarische vrouw echter heeft verschillende
redenen om het Kiesrecht ookvoor zich te eischen. Als
arbeidster wil zij hetKiesrecht omdat zij, deel uitma-
kend even goed als de manvan de arbeidersklasse, het
A. K. noodig heeft in haarstrijd tegen het ook haar uit-
buitend Kapitaal. Zij strijdt voor SocialeHervormin-
gen, omdat vooral ook de arbeidsters eerst daardoor
sterker en bewusterkunnenworden.Waar dewerkelijk-
heid haar evenwel meer en meeraantoont, datdie Her-
vormingen zonder den strijd voor A. K. niet te krijgen
zijn daar worden juist de arbeiders-vrouwen langza-
merhand de ijverigste strijdsters voor hetVrouwen-
Kiesrecht, veel meer dan de bourgeois-vrouwen.
Maar dan moet er ook uitdrukkelijk worden gestreden,
en wel gestreden voor het Algemeen Vrouwen-, en
niet voor het Beperkt Dames-Kiesrecht. En zelfs de
„vooruitstreverige" Bond wil zich niet uitdrukkelijk
voor Algemeen Vrouwen-Kiesrecht verklaren, zoodat
het onder zijn leden dan ook wemelt van professoren
en jonkvrouwen en zelfs Ida Heyermans er toe be-
hoort, zooals Mevr. Francken openlijk doch onge-
vraagd mededeelde. De proletarische vrouwen echter
strijden in de S. D. A. P.

Als moeder heeft de arbeidersvrouw veel meer reden
dan de burgerlijke vrouw om voor haar vrijmaking
te strijden, vrijmaking voornl. uit de handen van den
Kapitalistischen loonarbeid, die haar belet haar
moederplichten te vervullen, zooals zij wil. Tegen dat
loon-stelsel evenwel weigert de burgerlijke vrouw en
moeder zich te verzetten. Als zij strijdt voor Vrouwen-
Kiesrecht, dan is dat om haar rechten van bezit en
kennis, dat bezit en die kennis waarmee het Kapita-
lisme de wereld der arbeiders uitbuit, naast of tegen
die van den man te doen gelden. Het is niet de „eerste
stap", datDames-Kiesrecht, om te komen tot de vrij-
making van de vrouw, dat is —bij detegenwoordige
ekonomische omstandigheden en den wassenden
stroom van vrouwenarbeid,—van de arbeidster. Maar
gelijk onze partijgenoote Clara Zetkin terecht op-
merkte: het beperkte Vrouwen-Kiesrecht, in tegen-
stelling tot het Algemeene, is de laatste stap tot het
wegnemen | der belemmeringen van de vrijheid van
het bezit, ongeacht of de bezitter man of vrouw zij.
Daartoe ' hebben de arbeidsters toch geen reden, om
mede te werken. De arbeidsters strijden met den man
tegen het Kapitaal en vóór het Socialisme. Dat
moge Feministen en Humanitairen nu onaangenaam
zijn, maar de arbeidsters strijden met den man voor
het A. K. voor mannen en vrouwen. ')

') Door het verzuim van een briefbezorger" was ook
tot ónze spijt geen verslaggever van Het Volk aanwezig
in de vergadering over het Vrouwen-Kiesrecht door de
S D A. P. dezer dagen te Amsterdam belegd. Wij danken
het aan dé vriendelijkheid van een der leden van onze
Redactie dat wij zooal geen verslag dan toch ten mmste
een gedeelte ervan in dit blad kunnen opnemen, Red.

De eerste vruchten.
Voor hen, die de socialistische litteratuurkennen,

die de geschriften onzer groote voorgangers Marx
en Engels als eene onuitputtelijke bron van kennis
waardeeren, dwingt datgene, wat in onze eigen rijen
zoo in de laatste jaren gebeurt, dikwijls een glimlach
af, al is het ook geen vroolijke. En het schijnt hun
werkelijk dikwerf toe, dat Marx en Engels in hunne
critiek Hollandsche personen en toestanden op het
oog hadden, zóó, tot in onderdeelen nauwkeurig,
slaat het door hen gezegde op hetgeen thans in
onze partij geschiedt.

Er is hier reeds vroeger op gewezen dat de
„Heilige Familie" herrezen was, maar thans waart
de schim van een Herman Kriege in onze provincie
Limburg rond.

Partijgenoot Van Vorst heeft zich in Maastricht
gevestigd, aangesteld als propagandist door de
arbeidersorganisaties aldaar. Hij wordt de hoofd-
redacteur van een veertiendaagsch blad „De Voor-
vechter," en om propaganda voor dat blad te
maken, verspreidt de „Commissie voor de Sociaal-
Democratische Propaganda in Zuid-Limburg" eene
circulaire.

Deze circulaire is het, die ons zoo sterk aan
Kriege heeft herinnerd. Deze Kriege had in 1846een arbeidersblad opgericht, dat toevalligerwijze
denzelfden naam droeg als de voorganger van „De
Voorvechter," namelijk De Volkstribuun." En een
der hoofdgrieven, die Marx nu onmiddellijk tegen
Kriege oppert, is dat hij het Socialisme „tot eene
zaak van algemeene menschenliefde verdoezelt."
Welnu de oproep tot steun voor ons nieuw
Sociaal-Democratisch blad is niet gericht tol deSociaal-Democratisch voelende arbeiders, o neen:
„zij is veel algemeener", zou Kriege hebben gezegd.
Onze propagandacommissie richt zich met haarwoord tot hen, die recht en liefde onder de menschenwillen." Nu mag dit misschien in overeenstemming
zijn met de geestesrichting van den nieuwen redac-
teur, in strijd is dergelijke oproep met de tot nu
toe gangbare meening der Sociaal-Democratie.
Wij verwachten geen hulp van hen, die recht enliefde onder de menschen willen. Onder dergelijke
phrases verstaat ieder wat anders. De meest ver-
stokte bourgeois zal U verzekeren, dat ook hij
recht en liefde onder de menschen wil. Is het niet
treurig, dat men thans nog Sociaal Democraten
dergelijke eenvoudige beginselen van onzen strijd
te leeren heeft. Het beste antwoord, dat wij onzen
partijgenooten uit Zuid Limburg gevenkunnen, zijn
de woorden waarmee Marx Kriege beantwoordt: De
ijzeren noodzakelijkheid verschaft ons socialistisch
pogen verbreiding en krachtige aanhangers," en de
ontwikkeling der maatschappij „zal voor het socia-
lisme beter de baan vrijmaken, dan alle liefde, die
in alle gevoelvolle harten der wereld gloeit."

In de circulaire wordt er van gesproken, dat de
priesters tot plicht hebben „de dienaren te worden
der nederigsten onder de nederigen, der leden van
de gesmade en domgehouden arbeidersklasse."
Kriege drukte deze zelfde gedachte aldus uit; „dat
men in naam der armen, der ongelukkigen, der
verstootenen voor de eindelijke verwezenlijking van
het schoone rijk der broederliefde optrekken moest."
Maar is dit nu een taal voor leden der internationale



Sociaal * Democratie, een gedachtengang, die voor
zestig jaren wellicht nog te verontschuldigen viel,
maar thans in geen geval thuis behoort in ge-
schriften van onze partij!

Dan wordt de circulaire verder één opkamming
van partijgenoot Van Vorst, één verheerlijking,
dat hij zoo goed en braaf geweest is, om maar lid
van onze partij te worden. Dat alles zouden wij
kunnen laten passeeren, als niet het volgende ook
was neergeschreven.

Van Vorst zal het blad een bron van kennis
doen zijn, door o. a. aan te wijzen : de plaats welke
den godsdienst toekomt, doch die hem ten voordeele
van geldbejach onthouden wordt.

Zoo zal dus de „Voorvechter" in strijd met ons
beginsel, dat godsdienst privaatzaak is, aan de gods-
dienstige propaganda dienstbaar worden gemaakt.
Of dat zoo maar klakkeloos in onze partij toe-
gelaten zal worden, dient te worden afgewacht.

Onze circulaire schrijft verder dat men Van
Vorst''s streven steunen moet, door dit blad te steunen!
Tot nu toe wist men in onze partij gelukkig nog
niet van het private stteven van die of die. Naast
de Sociaal-Democratie staat echter Van Vorst's
streven, dat gesteund dient te worden.

De stellers der circulaire meenen, dat zij den steun
hebben te verwachten van hen, die het met ons
streven eens zijn, zoo ruim mogelijk opgevat. (Dik
en cursief gedrukt in de circulaire.)

Beteekenen deze woorden voor onze partij-
genooten uit Z.-Limburg, dat, wat zij in werkelijk-
heid beduiden, dan beteekent dit een van de ergste
verdoezelingen van ons beginsel. Voor ons bestaat
slechts één streven, dat is ons willen, in ons pro-
gram neergelegd, en elke zoogenaamde ruimere
opvatting is, hoe mooi ook de woorden daarvoor,
eene verzaking daarvan.

Men meent natuurlijk op dergelijke wijze eerder
vasten voet in het Zuiden voor onze partij te zullen
verkrijgen. Men gelooft volkomen te goeder trouw
op deze wijze het socialisme het beste te dienen.
Deze nieuwe „Van Vorsf'sche tactiek zal echter
faliekant uitloopen. Elk breken met de beproefde
internationale strijdwijze voor het socialisme heeft
zich steeds en overal op het pijnlijkst gewroken.

Men zal op deze wijze nooit de Maastrichtsche
uitgebuite werkers in massa's tot ons weten te
trekken en mocht dit ondanks alles wel gebeuren,
dan zal in vervulling komen hetgeen Marx tot
Kriege zeide: Dit Socialisme zal in de hoogste
mate demoraliseerend op de arbeiders moeten
werken, zoo het door hen wordt aanvaajd.

S. d. W

Een gevaarlijk spelletje.
Er is dezer dagen een circulaire rondgezonden aan

arbeidersbladen, waarin propaganda wordt gemaakt voor
het Esperanto, een van de vele wereldtalen, die zijn op-
gedoken sindsfcde kapitalistische productie de wereld meer

en meer tot een eenheid maakt, en de wereldhuishouding
de afzonderlijke en gescheiden nationale huishoudingen
vervangt.

Onder de circulaire treffen wij ook de namen aan van
verschillende sociaal-democraten en zij vond opname in
diverse arbeidersbladen.

Er is dus wel reden om op het gevaar van propaganda
voor deze zaak te wijzen.

De behoefte aan een gemeenschappelijke, aan een wereld-
taal doet zich juist onder de arbeidersklasse in zeer sterke
mate gevoelen. Het zal zeker onnoodig zijn dit nader aan
te toonen.

Maar wil dit zeggen, dat het Esperanto of eenige andere
kunstmatig uitgevonden taal in staat zou zijn in die be-
hoefte te voorzien ?

Dit kunnen alleen zij meenen, die zelf reeds een andere
taal dan hun geboortetaal kennen.

Het Esperanto speciaal is een taal, die alleen gemakkelijk
te leeren is voor degenen, wier moedertaal een Romaan-
sche is, (d. w. z. een taal, die ontstaan is uit het volks-
Latijn, als Fransch, Spaansch, Italiaansch, Portugeesch
enz,); voor,alle andere menschen echter, wier moedertaal
is, hetzij eén Germaansche taal (dus b.v. Duitsch, Engelsch,
Zweedsch, Deensch, Nederlandsch), hetzij een Slavische
taal (dus b.v. Russisch, Poolsch, Tsjechisch. Kroatisch) om
maar niet te spreken van degenen, wier moedertaal b.v.
niet tot de Indo-Europeesche talen behoort, levert het
Esperanto veel giooter moeilijkheden op dan welke andere
levende taal ook.

Het Esperanto is dus hoogstens geschiktom als gemeen-
schappelijke taal van geleerden of intellektueelen te dienen,
daar deze toch allen reeds een Romaansche taal kennen.

Maar het spreekt vanzelf, dat men met dat doel er
geen propaganda voor maakt onder de arbeiders.

De groote massa der arbeiders van alle landen doet, in
de tegenwoordige omstandigheden, veel beter om te trachten
een bestaande wereldtaal meester le worden, indien de
arbeider namelijk in de gelegenheid is een taal naast zijn
eigene te studeeren, wat toch zoolang de kapitalistische
maatschappij bestaat slechts voor een kleine minderheid
mogelijk zal zijn.

Behalve dat het hem daardoor mogelijk wordt zich met
een steeds grooter wordend deel zijner klassegenooten te
verstaan — het Duitsch bv. is nu reeds de internationale
taal voor Russen, Polen, talrijkeSlavische volken, Magyaren,
Denen, Zweden en Noren — opent de studie eener wereld-
taal den proletariër meteen den toegang tot de geestelijke
schatten, daarin neergelegd, zoowel op het gebied van de
proletarische literatuur als op algemeen cultuurgebied,
terwijl het Esperanto of een anderkunstmatig maaksel van
dien aard tot niets anders dienstig kan zijn dan om er
congressen mee en voor te beleggen.

Zoo is dan de moeite, de tijd, het geld, zaken, die den

Eroletariër werkelijk al te karig zijn toegemeten, dan dat
ij ze zou kunnen verbruiken, welke aan de studie van

het Esperanto worden besteed, verkwist zonder eenig nut.
Wij noemen het derhalve onverantwoordelijk wanneer

vooraanstaande mannen in de arbeidersbeweginghun naam
en invloed aanwenden tet propaganda dezer burgerlijke
dwaasheid.

Wij waarschuwen voor dit gevaarlijke spelletje. v.R

FEUILLETON.
Het Historisch Materialisme voor arbeiders verklaard.

door H. GORTER.
13

Het bezit van kapitaal, dat hem alleen toebehoorde,
waarmee hij kon doen wat hij wilde, maakte hem een
vrij, onafhankelijk individu, dienietmeervan degenade
van Heeren afhing. Hij stond anders tegenover de maat-
schappij dan dehoorige, uit wiens standhij vaak voort-
gekomen was, anders dan de edele, dan de geestelijke.

Omdat hij zich anders voelde in de maatschappij,
voeldehij zich anders tegenover de wereld. En daarom
had hij een anderen godsdienst noodig, want in den
godsdienst drukten de menschen hun gevoel van hun
verhouding tot de wereld uit.

Omdat hij, door zijn kapitaal, dat hij met zijn
nijverheid, techniek en handel verkregen had, in
de wereld kon doen wat hij wou, omdat hij
economisch geen machten boven zich erkende (ook
politiek hadhij zich vrijer gemaakt), omdathij als indi-
vidu, kapitalist, handelsman, vrij tegenover de heele
wereld stond, wilde hij, evenmin als een tusschenper-
soon tusschen zich en de wereld, meer een tusschen-
persoon tusschen zich en God. Hij protesteerde tegen
een dergelijken slaventoesstand.

Hij schafte den paus en den santenkraam af, hij
werd zijn eigen priester. Elk heeft zijn eigenpriester in
zich, elk staat directtegenover God.Dat leerdenLuther
en Calvijn.

Dat was deprotestantsche godsdienst, hetburgerlijk
zelfbewustzijn, dat met d<_ opkomst der moderne,

kapitalistische warenproductie opgroeide en zicb in dc
landen, die zich burgerlijk ontwikkelden, Frankrijk,
Zwitserland, Duitschland, Holland, Engeland, Schot-
land voortplantte. ')

Ook hier weder de godsdienst een beeld van het
maatschappelijk leven. Zoo individualistisch-produ-
ceerend als de burger zoo individualistisch zijn religie,
zoo eenzaam als hij zijn God.

Naar mate, vooral sinds de ontdekking van Ameri-
ka en Indië,het kapitalisme al sterker en sterker wordt,
handel en industrie steeds sneller toenemen en
sterker groeien, op het land de productie voor het
eigen gebruik af-, voor den verkoop toeneemt, naar-
mate alle producten waren, en alle menschen waren-
producenten en -verkoopers worden, naar mate de
maatschappelijke strijd van allentegen allen onder het
kapitalisme door steeds beter werktuigen en verkeers-
middelen algemeener en zwaarderwordt, naar die mate
wordt de mensch in het economische leven en dus ook
in zijn geest meer en meer vereenzaamd. De menschen
komen met de ontwikkeling van het moderne kapi-
talisme meer en meer onder de beheersching door hun
producten, de producten krijgen als het ware mensche-
lijke macht over hen, zij zelf worden, alsof ze dingen
waren, beheerscht, en a-les krijgt boven de gebruiks-
waarde die de producten voor de menschen hebben
eene abstracte ruilwaarde. De menschen in zulk een
maatschappij moeten, zegt Marx, elkaar als abstracties

') Alleen de Italiaansche steden bleven katholiek. Ook
door ekonomische oorzaken. De heerschappij van denpaus
beteekende de heerschappij van Italië over de Christelijke
wereld.

gaan zien, hun God moet een abstract begrip worden
Daarenboven wordt de ellende, naar mate het kapi-

lisme toeneemt, grooter, de maatschappij steeds
ingewikkelder en moeilijker te begrijpen, wat wezen-
lijk goed, wat wezenlijk kwaad is voor allen, steeds
onmogelijker op te sporen. Inkeer tot zich zelf, be-
spiegeling, vergeestelijking, worden deeenige middelen
om te midden van den strijd en het woedende -jachten
van warenproductie en handel zekerheid, vastheid,
geluk te vinden.

Zoo zien wij ook het beeld van God aldoor meer
vereenzamen, vergeestelijken, abstract worden. Bij
de groote wijsgeeren der zeventiende eeuw, Deseartes,
Spinoza en Leibnitz is God éénreusachtig wezen ge-
worden in wien alles, buiten wien niets is.Bij Spinoza,
die misschien wel het volmaaktste wijsgeerig systeem
heeft ontworpen (het is wel eens vergeleken met een
volkomen geslepen diamant, zonder gebreken of
vlekje,) bij Spinoza is God een reusachtig Lichaam met
een reusachtigen Geest, buiten wien niets is, en die
maar aldoor, op zich zelf, aan het zich bewegen en
denken is. Een beeld van den individualistischen,
burgerlijken mensch.

Maar bovendien werd, naarmate de techniek en het
kapitalisme zich ontwikkelden, de kennis der natuur
ook aldoorgrooter, de natuur werd in haar werkelijken
wettigen samenhangin de zeventiende eeuw al zóó ver
begrepen, dat het onbegrijpelijke, hetgoddelijke er uit
verdween. De geest daarentegen, het begrijpen zelf, de
algemeene begrippen, vooral ook van goed en kwaad,
en de zoogenaamde geestelijke wetenschappen werden
nog niet doorzien. Daardoor raakte in den Godsdienst
de natuur, de stof, meer en meer op den achtergrond.

Potgieter.
Deze week is het ïoo jaar geleden, dat E. Potgieter

geboren werd. Heeft de arbeidersklasse reden om aan
de herdenking van dezen dichter deel te nemen? Her-
denking? Door wie? Zeker niet aan die der bourgeoisie.

De Nederlandsche bourgeoisie is zoozeer geestelijk
door en door verdord, dat voor haar al denamen van
de groote zonen, die zij heeft voortgebracht, niets meer
zijn dan holle klinkklank. Bij al de artistiekerigheid,

waarin onze heerschende klasse tegenwoordig weer
doet — sinds de laatste 20 jaar ongeveer — is er van
een werkelijke beschaving ten onzent onder wat be-
schaafde lieden heeten, geen sprake.

De moderne Hollander-bourgeoisvoelt eigenlijk alleen
wat voor het impressionisme in de schilderkunst; voor
Beethoven en Rembrandt, omdat het hem geleerd is,
en voor moderne potjes en pannetjes. De reden is, dat
de samenhangtusschen den tijd, toen ons land, d. w. z.
ons volk, werkelijk een in haar soort groote cultuur
voortbracht, en de moderne beschaving van Nederland
volkomen is verbroken.

Waarom dit zoo is, heeft H. Roland Holst aan de
hand der proletarische geschiedenisbeschouwing ge-
schetst in haar niet genoeg te waardeeren Kapitaal en
Arbeid in Nederland.

Potgieter nu, de beste, wellicht de eenige dichter, en
in ieder geval de fijnste geest, die de 19e*eeuw in ons
land heeft opgeleverd, is de man geweest, die beproefd
heeft een band te leggen tusschen den grooten tijd der
Nederlandsche beschaving van de 17e eeuw en zijn
eigen armzalige omgeving.

Hij is daarin, gelijk vanzelf spreekt, niet geslaagd,
want zijn tijdgenooten hadden geen oor voor die
grootsche stemmen uit het verleden en de geslachten,
die na hem kwamen, toen Nederland werd meegesleept
in den kapitalistischen stroom, hadden aan andere
dingen te denken dan aan cultuur en ideale goederen.

Zoo is Potgieters werk, ondanks zijn grootheid
of liever juist om zijn grootheid, mislukt en zijn leven
een tragedie. De huidige bourgeoisie kent hem niet;
voor de groote massa des volks, van alle cultuur ver-
stoken, is hij niet eens een naam, hoogstens een straat-
naam ; de opvoeders van het Nederlandsche volk, de
onderwijzers, kennen hem slechts als den auteur van
vervelende en lastige versjes en proza-stukjes, waarop
zij bij examens hebben zitten zweeten, zonder er ooit
iets „aan" te hebben gevonden.

Kan de barbaarschlieid, waartoe het kapitalisme de
menschheid heeft verlaagd, treffender aan den dag
treden? Barbaarschheid? Te schoon woord. Want
barbaren hebben de Homerische zangen en hetRolands-
lied geschapen; barbaren hebben een groote en het
geheele volk omvattende cultuur en ons volk kent zelfs
de namen zijner dichters en grooten niet.

*
_

#

De arbeidersklasse, de met de proletarische weten-
schap gewapende arbeidersklasse is alleen in deze
dagen nog in staat Potgieter te leeren begrijpen, èn daar-
door hem te waardeeren. De sociaal-democratie is de
eenige kracht, die in staat is, om door de overwinning
der arbeidersklasse, heel de massa des volks, weer op
een levenspeil te brengen, waar de massa de cultuur
deelachtig kan worden, die heel het volk in den loop
der eeuwen heeft geschapen.

Potgieter eeren is in deze dagen werken aan de
.komst der sociale revolutie, die de bourgeoisie ont-
troont en de arbeidersklasse de staatsmacht in handen
geeft. Alle andere herdenking is woordenspel en
levensleugen.

Wij verwijzen ten slotte naar Kapitaal èn Arbeid
p. T42 voor een treffende karakteristiek van 's dichters
beteekenis. v. R.



God werd meer en meer een schimmige, abstracte
Geest ver van de realiteit. Hiertoe werkte de oude
christelijke verachting voor „het vleesch" niet weinig
mede. En ook de scheiding, die, naar mate detechniek
ingewikkelder, en de arbeidsverdeeling grooter werd,
aldoor zich verbreedde tusschen handen- en hoofd-
arbeid, waarbij de hoofdarbeid -bij de bezittende
klassen, de handenarbeid aan het proletariaat kwam,
ook deze scheiding maakte, evenals in de Grieksche
wereld, dat in den godsdienst de stof geheel werd weg-
gecijferd. Door al die oorzaken noemde de wijsgeer
Kant, alle tijdelijke en ruimtelijke dingen slechts ver-
schijningen waaraan geen werkelijk bestaan toekwam.
De wijsgeer Fichte erkendealleeneengeestelijkSubject
of Ik, de wijsgeer Hegel zag een absoluten Geest, die
als uiting van zich zelf de wereld stelt, welke wereld ten
slotte tot zelfbewustzijn komt en in het absolute gees-
telijk zijn terugkeert.

Zoo ver had de kapitalistische maatschappij het
burgerlijk individu vereenzaamd, vergeestelijkt en
voor zich zelf onbegrijpelijk gemaakt, dat de filosofen
der 18e en 19e eeuw zich zulk een eenzamen, ab-
stracten en onbegrijpelijken God schiepen ! 1)

Maar de uitvinding der stoommachine deed de
productiekrachten, de verkeersmiddelen en daardoor
het kapitaal enorm toenemen. De nieuwe techniek
stelde weder tot grooter onderzoek dernatuur in staat
en had dit noodig. De natuur ging weer meer open voor
het oog van denmensch, de wettelijke samenhangvan

') Het bestek van dit geschrift laat natuurlijk niet toe
.alle filosofische richtingen te behandelen.

alle natuurverschijnselen werd nog verder ontdekt, een
bovennatuurlijk wezen werdweder al verder en verder
uit de natuur teruggedrongen, verdween geheel.

En nu voor het eerst werd ook de kennis der maat-
schappij dieper. De voorhistorische tijd werd onder-
zocht, de tijd der geschreven geschiedenis werd beter
begrepen, de statistiek kwam op, men begon het wet-
telijke in de daden der menschen te doorzien zoo goed
als in de verschijnselen der natuur. En naar mate het
natuurlijke in den mensch beter werd begrepen,
verdween, evenals uit de natuur, de behoefte aan het
bovennatuurlijke uit den mensch en de maatschappij.

Het was de techniek, de verkeersmiddelen, de pro-
ductiewijze, het reusachtig kapitaal, dat opgehoopt
werd, dat aanspoorde en in staat stelde tot onderzoek
der natuur. Het waren de geweldige, uit hetproductie-
proces ontstaande sociale vraagstukken, die de gedach-
ten der menschen prikkelden om de maatschappij te
doorgronden. Het was de techniek, die in staat stelde
de diepe aardlagen te doorwroeten, verre reizen te
maken naar primitieve volken, gegevens te verzame-
len voor geschiedenis en statistiek. De productiewijze,
die de behoeften schiep, schiep ook de middelen tot
voldoening der behoefte.

En die klasse, die vooral de nieuwe wetenschappen
noodig had om haar techniek en haar winst uit te breiden
en de oude reactionaire klassen: grondbezitters, adelen
geestelijkheid te overwinnen : dat wil dus zeggen de
industriëelen en handelskapitalisten, die men in de
politiek de liberalen noemde — die klasse ging hoe lan-
ger zoo meer het wettige en natuurlijke van alle
verschijnselen in natuur en maatschappij inzien, bij
haar verdween de godsdienst zoo goed als geheel. Er

kon toch nog wel een God zijn," die gedachte, ergens
heel op den achtergrond van hunbewustzijn levend,
voor de praktijk van geen waarde, datwas wat bij hen
van den godsdienst overbleef.

De modernen of vrijzinnigen (in den godsdienst wat
men in de politiek liberalen noemde) gebruiken Godalleen nog maar om „goed" en „kwaad" te verklaren,
te voldoen, zooals men het noemt,aan hun„zedelijke"behoeften om den geest, wiens wezen hun óók nog eenraadsel is, uit een bovennatuurlijke bron te kunnendoen ontspringen. Voor de natuur en een goed stuk
van het menschen-en maatschappelijk leven hebben zijGod al niet meer noodig, de op de techniek gesteunde
wetenschap heeft hen daarover al genoegingelicht.

Zoo heeft het moderne kapitalisme sinds de dagen
van Luther en Calvijn den godsdienst, doordat het de
wereld aldoor beter begrijpen deed, steeds fijner, rag-
fijner, vager, verder afgelegen, onwezenlijkergemaakt.
Men heeft in reactionnaire, vrijzinnige, jazelfs socialis-
tische kringen het mij zeer kwalijk genomen, toen ik
eens schreef, dat de godsdienst als een laffe schim met
gebogen hoofd van de aarde vlucht. Het was echter
niets dan het constateeren van een feit : de godsdien-
stige voorstellingen worden aldoorschimmiger, alleen
tenondergaandeklassen, alskleineburgersenboeren,en
reactionnaire klassen, als grootgrondbezitters, leven,
methunideologen,nogmetovertuiginginvoorstellingen
van vroeger eeuwen, het meerendeel der bezittende
klassen en hun intellectueelen hebben nog slechts een
schim van godsdienst over, of huichelen om andere
redenen overtuiging, of gebruiken den godsdienst als
kluister voor het proletariaat. De kennis, die door de
ontwikkeling derkapitalistische productie is gebracht,

De Vagebond.
Groen zijn de weien,

Groen zijn de boomen,
Licht zijn de luchten,

Heet is de grond.
Heet zijn de handen,

Brandend de oogen,
Groen is de plunje

Van den vagebond

Geel zijn de blaren,
Dor zijn de velden,

Donker de wolken,
Kil is de grond.
Kil zijn de handen,

Somber de oogen,
Geel zijn de wangen

Van den vagebond

Wit zijn de velden,
Wit zijn de boomen;

Hard zijn de wegen,
Hard zijn de stroomen.
Wit zijn de haren,

Bleek-blauw de mond.
Stijf ligt het lijf

Van den vagebond.

Groen kleurt de linde.
Groen kleurt de wei;

Zoet geuren winden,
Zacht zoemt de bij.
Wit straalt de meibloem,

Geel glanst de grond.
Groen is het graf

Van den vagebond.
D. St.

Woningellende.
Het is ongeveer een halve eeuw geleden dat Marx in

Tiet Kapitaal, schrijvende over de woningtoestanden der
Engelsche arbeiders, specialiteiten op woninggebied citeerde,
die, ofschoon ze als inspecteurs alleen terapporteeren hadden
wat ze zagen, toch zich geroepen gevoelden, een kreet van
afschuw, te doen hooren omtrent de walgelijke toestanden,
die ze constateerden.

En omdat die woningellende, zij het dan ook eeniger-
mate veranderd, toch nog bestaat onder het kapitalisme,
is het niet van gewicht ontbloot, die officieele autoriteiten,
die Marx aanhaalt, even te laten zeggen, hoe ze de toe-
standen vonden.

Uit het woningrapport van Dr. Simon, citeert Marx
(bldz. 624, band 1):

„Ofschoon mijnofficieelen uitgangspunt uitsluitend medisch
is, gebiedt toch de meest gewone menschelijkheid de
andere zijde van het kwaad (van den woningtoestand) niet
over-het hoofd te zien.

„In zijn hoogsten graad (van slechten woningtoestand)
is het gevolg haast onvermijdelijkeen zoodanigeverloochening
van elk kiesch gevoel, zoo vieze verwarring van lichamen

en lichamelijke verrichtingen, zoodanig vertoon van ge-
slachtelijke naaktheid, dat ze eenvoudig beestachtig, niet
menschelijk is.

„Aan deze invloeden bloot te staan is een schande, die
verergert, naarmate zij langer voortwerkt. Voor dekinderen,
die onder dezen vloek geboren worden, is het een doop der
schande."

Een andere autoriteit haalt Marx aan: Dr. Embleton
van Newcastle, directeur van een hospitaal: (bldz. 627,
band I.)

„„Zonder twijfel is de oorzaak van het voortduren en
verbreiden der typhus gelegen in de opeenhooping van
menschelijke wezens en de onreinheid der woningen. De
huizen, waarin de arbeiders gewoonlijk leven, liggen in
afgesloten stegen en sloppen. Zij zijn, met betrekking tot
licht, lucht, ruimte en reinheid ware voorbeelden van
gebrekkigheid, van ontbering en ongezondheid, een smaad
voor elk beschaafd land.

„„Daar liggen 's nachts mannen, vrouwen en kinderen
door elkaar. De huizen zijn slecht van water en nog slechter
van privaten voorzien, vuil, zonder behoorlijke ventilatie
en geheel verpest.""

Inderdaad zijn de woningtoestanden nóg zoo slecht.
Niemand zal ontkennen, dat bij de ontwikkeling der
arbeiders-organisaties groote lagen der arbeidende bevolking
zich in die halve eeuw ontworsteld hebben aan een toestand,
die toen in beduidenden omvang ook bij hen aanwezig was.

Maar anderzijds zal wel niet ontkend kunnen worden,
dat er bij de uitbreiding der bevolking, ontwikkeling van
industrieën en kapitalistische tendenzen der voortbrenging,
ontstaan is een groot leger ongeschoolde proletariërs,
die voor 't meerendeel de bevolking der krotten uitmaakt,
naast een deel slecht betaalde proletariërs en zoogenaamde
armen

En waar het kapitalisme internationaal is, daar is de
menschelijke ellende, die ze over duizendtallen uitstort,
evenzeer internationaal.

En wat voor zooveel tientallen jaren verhaald is in Het
Kapitaal van Marx dat is, wat de woningellende betreft,
tot op den huidigen dag nog waar.

Die burgerlijke rapporteurs spraken van „verpeste"
toestanden en van een „smaad" voor elk „beschaafd" land

Het kapitalisme kent hoon noch smaad, en zijn beschaving
komt slechts een gering deel der menschheid ten goede.
Het kapitalisme moet nu eenmaal krachtens zijn eigen
wetten werken, al brengt het de krachten en machten voort,
die het zelf ondermijnen.

Die bende onderkruipers, van uit Engeland en Duitsch-
land aangevoerdbij deRotterdamsche havenarbeidersstaking,
die groote aantallen ongelukkigen, die steeds en overal
loeren op 'n groote uitsluiting of werkstaking, om als
onderkruipers, werkwilligen dienst te doen, men kan er
van op aan dat het de mannen zijn, die in die krotten
zijn opgegroeid, in de achterhoeken van de groote steden
of uit de achterlijke boerenbevolking zijn voortgekomen.

Het zijn de proletariërs, die bij hun geboorte „de doop
der (kapitalistische) schande" hebben ondergaan in die
krotwoningen.

In ons land zijn ze ook bij duizendtallen te vinden
In ons groot Mokem zijn het de . ,kerels" en , wijven"

zooals de bourgeoisie ze noemt, en die wij kennen als
die klassegenooten, die bij onze klassebetoogingen op
i Mei aan den kant blijven staan, die ons aangapen of
wij de gekken en zij de verstandigen zijn, of wij met onze
demonstraties niet anders te doen hebben dan hun reden
te geven tot 101, tot hossen en joelen of tot dwaas staren
naar onze vaandels en toortsen.

Hoe ellendiger de volkshuisvesting, hoe sprekender bewijs
voor de slechtheid der kapitalistische voortbrenging.

De woningellende is als graadmeter te gebruiken van
de werking van het kapitalisme.

De slechte woningtoestand beteekent dat er te weinig
verdiend wordt door de arbeiders, dat de arbeidstijd te
lang is, dat er teveel arbeiders zijn en te weinig werk, dat
de organisatiemacht der arbeidersklasse nog niet zeer veel
te beteekenen heeft, dat de sociaaldemocratie nog niet
veel beduidt onder groote groepen der bevolking.

En voor zoover er woningwetten en bouwverordeningen,
woninginspecties en woningraden, gezondheidsraden en
woningpolitiën zijn gekomen, bewijst het slechts, dat 't
kapitalisme en zijn burgerlijke politici en technici slechts
tot oplappen en opkalevateren van den rotten toestand in
staat zijn.

En dat dit steeds gebeurt: eerstens uit zelfbehoud voor
de eigen klasse, met het oog op de „openbare veiligheid
en gezondheid", en tweedens door den drang van hetsocialistisch, georganiseerd proletariaat in en buiten de
vertegenwoordigende en wetgevende lichamen, dat wetenwij wel.

Maar ook blijkt, als de bourgeoisie al hervormend en
oplappend optreedt, juist bij de woningellende, dat ze meest
terugschrikt voor de konsekwentie van haar eigen daden.Dat zien webv. zeer sterk in Amsterdam, waar de gemeente-raad op den loop ging voor het belang van huiseigenaren
en krotbezitters. S. J. Pothuis.

Uit de Vakbeweging.
Belgische Vakvereenigingscongressen.

Pinksteren hielden van de Belgische vakbonden de
metaalbewerkers, boekdrukkers, boekbinders, gemeente-werklieden en bouwvakarbeiders hun jaarlijksch congres.

Het belangrijkste van alle was 't congres der bouwvak-
arbeiders, datßin Hoei (prov. Luik) plaats vond. De bouw -vakarbeiders behoorden, wat merkwaardig is, tot voor
korten tijd tot de slechtst georganiseerde arbeiders van
België. Hun zeer losse nationale federatie werd in 1906met 1430 leden in 7 afdeelingen gesticht. Hun leden zijnbijna uitsluitend metselaars en opperlieden, op twee ofdrie plaatsen ook stucadoors. In 1907 steeg het ledental
tot 3779, 31 Maart 1908 bedroeg het, na den gunstigen
afloop van verschillende plaatselijke loonbewegingen 4961.Het voor vier maanden opgerichte vakblad heeft een
oplaag van 6650 exemplaren.

De bouwvakarbeiders nu hebben op dit congres
een stap gedaan, die niet alleen voor hun eigen organisatie,
maar ook voor de ontwikkeling der geheele Belgische
vakbeweging van het grootste belang is. Zij zijn de eerste
van alle Belgische vakbonden die hun losse nationale
federatie hebben veranderd in een gecentraliseerde, geheel
ingericht naar let voorbeeld der Duitsche vakbonden. In
plaats van de verschillende plaatselijke kassen komen
nationale stakings- en werkeloosheid-kassen, kassen voor
rechtshulp en ongevallenverzekering. Het entreegeld zal
i franc, de contributie voor bestuurs- en agitatiekosten
25 centimes per maand, die voor de stakingskas 35 centimes
per maand bedragen De vaststellingvan de contributie voor
de overige kassen en de plaatselijke afdracht werd opge-
dragen aan een commissie van 7 leden. De nieuwe rege-ling treedt reeds den ien Juli van dit jaar in werking.
De plaatselijke groepen mogen niet meer dan 20 pet. van
de totaalinkomsten voor hunne bijzondere doeleinden ge-
bruiken. Al deze bepalingen werden met 12 tegen 2 stem-



heeft den godsdienst vleesch en been genomen, hem
alleen nog een spookachtig ethisch bestaan gelaten.

Maar dezelfde economische ontwikkeling, dieaan de
liberalebourgeoisie een groot deel van den godsdienst
heeft ontnomen, ontneemt hem geheel aan het pro-
letariaat.

Het is toch ook niets dan het constateeren van een
feit, als wij zeggen, dat het proletariaat meer en meer
ongodsdienstig wordt.

Ook dat is even maatschappelijk-natuurlijk als alle
veranderingen in het godsdienstig denken, die wij tot
nu toe besproken hebben.

Wij zagen, datbeheerscht worden door machten die
men niet begrijpt, in het algemeen de oorzaak van den
godsdienst is. Denatuurkrachten.demaatschappelijke
krachten, die men niet begrijpt, en doorwelkementoch
voelt, datmenbeheerschtwordt, worden vergoddelijkt.

Hoe staat het daarin met den modernenproletariër,
den industriëelen arbeider uit de stad vooral, die
midden in het kapitalistisch grootbedrij f leeft ?

Dat de natuurkrachten geen onbegrijpelijke macht
hebben ziet hij in de fabriek voor zich. De mensch
kent enbeheerscht ze daar, speelt met deze ongetemd,
gevaarlijkste krachten. Al kent de arbeider ze theore-
tisch niet, praktisch temt zijn handze, en hij weet, dat
ze gekend worden.

De maatschappelijke krachten daarentegen, die de
oorzaak zijn van zijn ellende, kent de moderne prole-
tariër door en door. De kapitalistische productiewijze
heeft den klassestrijd doen ontstaan, waaraan hij
deelneemt, en deklassestrijd heeft hem dekapitalisti-
scheuitbuiting en hetprivaatbezit als de oorzakenvan

zijn toesland doen kennen en het socalisme als zijn
redding. Zoo is er voor hem noch in natuur, noch in
maatschappij iets bovennatuurlijks. Hij voelt, dat er
niets is in natuur of maatschappij, wat hij niet kan
begrijpen, al geeft de maatschappij hem voorloopig
nog te weinig gelegenheid. Hij gevoelt ook, dat wat nu
nog overmachtige oorzaak van ellende voor hem en
zijn klasse is, dit niet aitijd zal blijven. Hij weet, dat
de klassestrijd en de organisatie van het proletariaat
er een eind aan maken zal. Bij afwezigheid dus van
gevoel van onbegrepen overmachtkomt de godsdienst
niet bij hem op, of, als hij hem vroeger gehad heeft,
sterft hij weg. De socialistische arbeider is dan ook niet
anti-godsdienstig, hij is ongodsdienstig, atheist.

Geldt dat nu al voor den „gewonen" arbeider, die
niet veel tijd of lust of gelegenheid voor studie heeft,
hoeveel te meer nog voor hem, die door den klasse-
strijd tot eigen onderzoekwordt aangespoord! Hij kan,
juist doordathij arbeider is, doordat de nood van het
proletariaat hem dwingt tot onderzoek,de maatschappij
beter leeren begrijpen dan b.v. een burgerlijk democra-
tisch professor in de economie. De bourgeois kan de
waarheid niet zien, hij kan niet toegeven, dat zijn
klasse ondergaat, hij kan zelfs den klassestrijd niet
erkennen, waarin zijn klasse de nederlaag lijden moet.
De geest van den arbeider daarentegen , dip alles van
de toekomst te hopen heeft, is op dewaarheidgescherpt
als de jachthond op het wild.

En welk een bronnen heeft de arbeider ! Nu meer
dan zestig jaren geleden legde Marx aan het proletari-
aat uit, hoekapitaal ontstaat uitonbetaaldenarbeid, i)
Zestig jaren geleden openbaarden hij en Engels aan de

en Kapitaal door Karl Marx.

arbeidersklasse het wezen van den klassestrijd i). En
daarna ontvouwde Marx in „het Kapitaal" het wezen
van het geheele kapitalistisch Productieproces, dat de
arbeider ook inklarenkorterenvorm in,,De Ekonomi-
scheTheorievan Karl Marx" en in „Het Erfurter Pro-
gram" doorKautsky kan uitgelegd vinden. Dat zijn
bronnen van kennis over de maatschappij, zooals de
bourgeoisie niet heeft. De arbeider, die zijn dorstaan
deze gelescht heeft, zal in de maatschappij nietalleen
niets bovennatuurlijks meer zien, hij zal wat de maat-
schappij betreft, niet alleen afwezigheid van godsdienst
gevoelen, maar er zal iets positiefs, een klare, vaste
wereldbeschouwing in hem komen.

En in dewerken van Marx, Engels, Mehring,Kauts-
ky, Van der Goes, Roland Holst en andere uitstekende
partijgenooten zal hij, als hij doorgaat met lezen en
nadenken, bewezen vinden', hoe het geestesleven der
menschen door het maatschappelijk zijn wordt be-
paald, datrecht klasserecht, politiek klassepolitiek is,
dat goed en kwaad maatschappelijke veranderlijke
begrippen zijn en al die andere groote waarheden, die
wij in dit geschriftje in 't kort hebben trachten aan te
toonen en die het historisch materialisme leert. Dan
begrijpt hij ook de veranderingen, die in het denken
plaats hebben, dan begrijpt hij zijn eigen denken. De
man, die de maatschappij praktisch, met zijn handen,
maakt, doorziet haar dan met zijn geest ook al meer
en meer. Het klassedenken begrijpt hij, en weervalt
er dan een stukvan den godsdienst, het metaphysisch
denken, dat hij thuis en in de kerk leerde, weg.

') Het Communistisch Manifest door Karl Marx en
Friedrich Engels.

men aangenomen. Brussel werd aangewezen als de zetel
van den bond. Van i Aug. af wordt een bezoldigd secre-
taris aangesteld, in den loop van 't zelfde jaar nog vijf
districtleiders, de eerste op een aanvangssalaris van 2100
francs (maximum 2400 frs.), de laatsten op een salaris van
1800 francs (maximum 2100 frs.) Voor de vaststelling der
wekelijksche contributie werd de commissie in overweging
gegeven ze te bepalen op 55 centimes voor de eerste
klasse, 30 centimes voor de tweede en 20 centimes ge-
durende werkloosheid in den winter.

In 't eerste oogenblik lijkt 't verrassend, dat juist de
bouwvakorganisatie die toch eerst in 't begin van haar
ontwikkeling is, plotseling voor alle andere Belgische
vakbonden deze overgang naar de centrale vakbond vol-
trekt. In den grond der zaak was het echter voor haar
veel gemakkelijker, dezen stap te doen dan voor de andere
organisaties, omdat zich in de laatsten een geest van
traagheid heeft gevormd, tot welker ontwikkeling bij de
bouwvakarbeiders de tijd ontbrak. Nu is tenminste in eén
geval met deze traagheid gebroken — de eerste Belgische
gecentraliseerde vakbond bestaat; de andere vakbonden
zullen nu wel spoedig het voorbeeld der bouwvakarbeiders
moeten volgen.

De Metaalbewerkers hielden hun congres te Brussel.
Tot heden was hun organisatie, ofschoon ze niet geheel
met die der duitsche centrale vakbonden overeenkwam,
toch van alle Belgische vakbonden 't .erst gevorderd op
den weg der centralisatie Ook heeft ze in den loop der
laatste drie jaren naast die der bouwvakarbeiders de
grootste vooruitgang getoond. Ze telde op r April van dit
jaar 16081 leden in 125 plaatselijke vereenigingen, die weer
in 7 districten gegroepeerd zijn, die elk een bezoldigd
leider hebben. De ledentoename bedroeg in 't laatste jaar
trots de crisis 3859. Daar in de Belgische metaalindustrie
in 't geheel 93050 arbeiders en arbeidsters werkzaam zijn,
bedraagt 't percent der georganiseerden nu 17.04. Het
maandelijks verschijnend bondsorgaan is verplichtend en
heeft een oplaag van 19800 exemplaren. De vakbond geeft
ondersteuning bij staking, werkeloosheid en ziekte. In
't laatste vereenigingsjaar hadden 33 stakingen plaats,
waarvan 10 gewonnen, 10 gedeeltelijk gewonnen en 9
zonder gevolg waren. De inkomsten van den bond be-
droegen 255186 francs, de uitgaven 193137 francs, 'tkas-
saldo 62049 francs.

Het congres, door 129 gedelegeerden bijgewoond, had
te beslissen over een voorstel van 't Hoofdbestuur, waarbij
de maandelijksche bijdrage voor de stakingskas van 30 op
50 centimes verhoogd werd. Na een lange discussie werd
dit voorstel met 7694 tegen 7315 stemmen verworpen.
Daarna werd besloten, de salarissen der beambten en
districtsleiders te verhoogen, zoodat in 't vervolg de districts-
leiders van 150 tot 200 francs per maand, de algemeene
secretaris 200 fr. per maand zullen ontvangen. Aan 't slot
van 't congres verklaarde een vertegenwoordiger van
't hoofdbestuur, dat 't voorstel tot verhooging der afdracht
voor de stakingskas op de volgende jaarvergadering op-
nieuw zal worden ingediend met de zekerheid, dat 't dan
zal worden aangenomen.

Hef congres van de boekbindersfederatie, die
iiso leden en 12 afdeelingen telt, besloot, in jbvereen-
stemming met 't besluit van 't algemeene vakvereenigings-
congres, tot de stichting van een nationale stakingskas met
een bijdrage, aanvankelijk van 25 centimes per lid en per
maand.Ook werd — eindelijk — tot aansluiting der federatie
bij de internationale boekbindersorganisatie besloten.

Het congres der gemeentewerklieden leverde niets
bijzonders op.

Daar de boekdrukkersorganisatie in 't algemeen— ten minste wat haar geest betreft — eenigszins naast de
overige Belgische arbeidersbeweging staat, zoo bood ook
Kaar te Mons gehouden congres een van de overige vak-
vereenigingscongressen verschillend beeld. De boekdrukkers-
federatie, die zeer sterk vasthoudt aan haar politieke
neutraliteit, is wel een der oudste, doch ook een der
zwakste der nationale vakbonden van België. De dikwijls
van een soort gildengeest eenigermate doortrokken plaat-
selijke vereenigingen zijn zeer particularistisch (werkende
alleen in eigen belang); zoo heeft tot heden de nationale
federatie nog geen secretaris

Een voorstel, dat de aanstelling ten doel had, werd
uitgesteld Van de besluiten van 't congres zijn voorts
slechts die vermeldenswaard, welke de afschaffing eischen
van het binnen een bepaalden tijd te leveren aangenomen
werk, evenals die, welke 't hoofdbestuur opdroegen een
onderzoek in te stellen naar de loonen en arbeidstoestanden
der boekdrukkers in het geheele land. Een groot deel van
den tijd was aan feestelijkheden gewijd, die aan de deel-
nemers van 't congres door het liberale stadsbestuur waren
aangeboden, er werd veel over den industriëelen vrede
gesproken, gegeten en champagne gedronken en 't feest
eindigde met de aanbieding van een nieuw vereenigings-
vaandel aan 't hoofdbestuur door den opperburgemeester
van de goede stad Mons. Wie waagt 't dan nog, slecht
te denken over de politieke neutraliteit der vakvereenigingen ?

(Z. V.)

Ten bate der rijken is God de Industrie
geworden,die denarmen christelijken arbeider
slechts zoolang laat leven, totdat de hemel-
sche handelsverbindingen tot de gelukkige
noodzakelijkheid voeren, om hem naar een
betere wereld te zenden.

Richard Wagnbr.

Ingezonden.
Dulden of erkennen?

Waarde Redactie,
Hetgeen J. schrijft onder mijn ingezonden stukje in het

laatste nummer van „De Tribune", noopt mij tot een
enkel woord. Ten tweeden male beweert J. dat de gods-
dienstige in de sfeer der partij wordt geduld". Ik meen
dat deze bewering, als zij waarheid inhield, de aandacht
zou vestigen op een grove fout der partij. Want als de
geloovigen in onze partij werden geduld, zou dit beteekenen
dat zij eigenlijk niet tot het lidmaatschap behoorden te
worden toegelaten. Is J. deze laatste opvatting toegedaan,
dan mag hij de geloovigen in departij niet dulden. Niemand
mag in de partij worden geduld die op haar lidmaatschap
geen recht heeft.

Het is voor zoover ik weet door de sociaal-democratie
nimmer en nergens geëischt dat hij die zich voor het
lidmaatschap aanmeldt, het historisch materialisme zij
toegedaan. Het zou met onze partij gauw gedaan zijn als
dit werd geëischt. Hoevelen der thans tot onze organisatie
behoorende leden zouden dan deel ervan kunnen büjven
uitmaken ?

Van de leden der partij wordt slechts geëischt dat zij
instemmen met ons beginselprogram. Zulke instemming
nu met hetgeen neergelegd is in art. 2 onzer statuten is

zeer wel mogelijk voor iemand die het historisch materia-
lisme verwerpt. LBetoogt J. in zijn artikel tegen S. K.
Bakker (evenals v. R. in zijn stuk tegen Enka in de
vorige Tribune) dat het program toch de slotsom is van
een historischmaterialistischebeschouwingderjmaatschappij
en van hare geschiedenis —■ ik antwoord dat ook andere
redeneering dan marxistische tot de gelijkluidendeslotsom
kan leiden. Het gebeurt toch waarlijk wel vaker dat
een vraagstuk langs verschillende oplossingsmethoden tot
eenzelfde uitkomst kan worden gebracht.

leder nu die tot de slotsom komt dat de zinsnedenvan
ons program de waarheid weergeven, heeft recht op het
lidmaatschap onzer partij. Schaart hij zich in onze rijen,
dan mag hem niet worden toegevoegd dat hij daar slechts
wordt geduld. Dan dient zijn recht als partijgenoot ten
volle te worden erkend.

Merkt men nu op dat het toch voor departij nietgeheel
ongevaarlijk is als er een meerderheid van geloovigen dreigt
te komen in onze afdeelingen en op ons congres — dan
ben ik het hiermede volkomen eens. Maar ik meen dat
juist Marxisten voor de komst van zulk eene meerderheid
niet zoo beducht behoeven te zijn. Van historisch materia-
listisch standpunt immers ziet men het Marxisme als een
samenstel van waarheden en beschouwingen, welker ver-
spreiding en doordringing door de economische omstandig-
heden en door de ervaringen van onzen strijd wordt bevor-
derd. Met vertrouwen dus op sukses kan men de propa-
ganda voor het historisch materialisme ondernemen en
voortzetten.

Het maakt op mij, en naar ik weet ook op anderen,
meermalen den indruk of sommigen uwer die zoo exklusi-
vistisch optreden tegen geloovige sociaal-demokraten het
vertrouwen missen, dat Marxisten toch in de overwinning
hunner denkbeelden kunnen bezitten. En het is somtijds
of zij, die zoo beangst zijn voor de opname van anders-
denkende sociaal-demokraten in onze partij, van de S. D.
A. P. willen maken een wijsgeerige sekte in plaats van de
organisatie eener strijdende klasse, die door economischen
nood tot den strijd wordt gedreven.

J. W. AI.BARDA.
Juist omdat ik het met J. grootendeels eens ben, moet

ik opkomen tegen zijn dulden van godsdienstige partijge-
nooten. leder die met zijn geweten weet klaar te spelen,
ons program te aanvaarden, is voor ons een vol pattij-
genoot. Doet hij toch nog aan godsdienst, dan is datvoor
ons onbegrijpelijk, maar het gaat ons niet aan. Alleen hebben
wij tegen elke poging de hist. mat. grondslagen der partij
aan te tasten te protesteeren en te strijden.

Zou het ook niet goedzijn, duidelijkheidshalve, te zeggen,
dat stukken als van S. K. Bakker wel geplaatst mogen
worden in „Het Volk" onder „Ingezonden" ? Daar laten
we zelfs Treub toe. Van Schiis.

Naschrift van de Red.
Wij van onzen kant willen nog het volgende opmerken.

Wij zijn het met het Ingezonden van Van Schie goeddeels
eens. Aan Albarda wenschen wij nog mede te deelen wat
hij wellicht wist maar te weinig acht, dat naar onze ziens-
wijze ons program geen rekensommetje is, waartoe men
wellicht op verschillende wijzen kan komen, maar dat het
een historisch feit is, waartoe men in werkelijkheid alleen
op grond van de materialistische beschouwing der maat-
schappij is gekomen.

En wat ons vertrouwen aangaat. Albarda kan gerust
zijn, wij zijn vol vertrouwen, zekerheid zelfs van het succes
der propaganda van het hist materialisme in het algemeen.
Dit belet evenwel niet, dat een ook volgens A. nietongevaar-
lijke eventueele meerderheid van geloovigen in onze Partij,
noodlottig kan worden voor de Partij als zoodanig. Dat
gevaar dient in alle geval geweerd, en wij voor ons zullen in

De Tribune" tot afwering daarvan, door opwekking tot
den strijd en het brengen van inzicht waar wij kunnen,
blijven medewerken. Wij verwijzen dus verder naar onze
artikelen en sluiten deze speciale discussie. Red.

(Wordt vervolgd.)
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