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De held van Leeuwarden.
De arbeiders zijn het natuurlijk nog niet vergeten,

dat Generaal Sabron, onze tegenwoordige Minister
van. Oorlog, zoodra hij Minister werd, een Noodwet
indiende, waarbij ele 2200 man, die Van Rappard
wel meende te kunnen missen op het blijvend ge-
deelte, weer werden opgeroepen. De heer Sabron
had den heeren Kamerleden wijs gemaakt dat het
land in gevaar kon komen, als men het bijna halve
millioen, dat dit stukje extra-militarisme kostte,
hem niet toestond. Er zal wel geen Kamerlid ge-

soort argumenten natuurlijk, om u^n algevaarcug-
den, die anders misschien met de mond vol tanden
zouden staan, als de kiezers hun het volgende jaar
eens vroegen, waarvoor toch wee** die verzwaring van
persoonlijke en geldelijke lasten waren, het antwoord
bij voorbaat in den mond te leggen. Terecht zeide
de heer Patijn, die dezer dagen over dit zaakje
bij de behandeling van de Oorlogsbegrooting nog
eens sprak, dat de waarheid omtrent het gebruik
dier 2200 man wel geen invloed zou hebben gehad
op het eind-oordcel van de Kamer. De Kamer zou
de Noodwet natuurlijk toch hebben aangenomen,
want — en dat zei de heer Patijn niet, al meende
hij het misschien wel — dat Kamer-volk is eigen-
lijk maar sternvee, dat zich drijven laat, en zeker
in zake militarisme, zooals de geschiktste zaak-
waarnemers van het Kapitalisme, op het oogenblik
Heemskerk en zijn lustige kornuiten het maar
willen.

Wat de heer Patijn wel zei is, dat die 2200 man
eigenlijk alleen noodig waren voor zakken-sjouwen
en andere veredelende handlangers-diensten. Of
eigenlijk: de heer P. zei het niet, maar hij vroeg
het den Minister met zoon vraag, waarop je het
antwoord van te voren al weet. Èn dan nam hij
de gelegenheid meteen te baat om den Minister
toe te voegen, dat de Raad van Defensie (Ver-
dediging), zoon nieuwe oorlogs-instelling van Gene-
raal Sabron, eigenlijk moest heeten: „Raad van
Defensie van het leger tegen de Volksvertegen-
woordiging." Hetgeen in gewoon Hollandsch wil
zeggen, dat de Raad van Defensie in werkelijkheid
is ingesteld, om Leger en Vloot, die noodige be-
scherming van het Kapitaal tegen den Arbeid, in

Holland te onttrekken aan een tegenwoordige of
toekomstige kontrole van een mogelijk demokratisch
Parlement. In één woord die meneer Patijn was
niet mis dien dag, zooals hij trouwens veel meer
rake dingen zegt:

Evenwel op die rake dingen, die burgerlijke afge-
vaardigden wel eens kunnen eruit gooien als ze in

de oppositie zijn of willen zijn, kan men niet te
veel staat maken. Dat wisten de arbeiders nu wel,
maar de heer Thomson, óók al een liberale grootheid,
die langen tijd heel radikaal deed, was van oordeei
dathet den volke nog maar weer eens getoond moest
worden Hij vond blijkbaar, dat hij nu _l jaar lang
genoeg in de oppositie was, om zijn radikale Friesche

vrienden te voldoen en dat hij nu eens wat voor
zijn meer behoudende Friesche kiezers moet gaan
over hebben, om zich als geschikt afgevaardigde
liet volgend jaar opnieuw aan gansch de liberale
bent van Leeuwarden te kunnen voorstellen. In
alle geval, en onze Friesche partijgenooten zullen
het zeker evenmin vergeten als 's Heeren Thom-
sons Kommittenten, de heer Thomson redde het
reactionaire Ministertje al vóór hij zichzelf kon
redden. Hij gaf een boel cijfers, waaruit geen mensch
wijs kon worden en ook niet behoefde wijs te worden,
evenmin als voor en na uit de verklaringen van
het sabelmannetje Sabron. Ze dienden toch alleen
maar om den afgevaardigden te "doen zien, dat de
grens-garnizoenen nu eerst behoorlijk versterktkonden
worden, en de o zoo radikale Thomson versterkte
zoo het van Sabron (wat een mooie naam toch voorzoon oorlogsman!) afkomstige legende-tje, als zou
zonder die 2200 man het .vaderland" zoo maar
pardoes in gevaar zijn.

Wat de heer Sabron den heer Patijn geantwoord
heeft dat schenken onze lezers ons wel. Het zij
hun genoeg te weten, dat de reaktionaire Sabron
in navolging van den „radikalen" Thomson (maar
niet zóó erg als deze) met cijfers goochelde, en dat
ten slotte de heer Patijn in de zaak gelijk kreeg.
Zelfs het Handelsbladen andere konservatieve bladen
moeten erkennen, dat de 2200 man vermoedelijk
geheel dienen voor zakken sjouwen. Aan dat ver-
maak wordt dus in Nederland een half millioen
ten koste gelegd, en weer duizenden arbeiders aan
den arbeid onttrokken!

En het eens zoo radikale heertje van Leeuwarden
werd ineens zóó ministerieel, dat hij zelfs de in-
stellingen van dien Raad van Defensie (die nota-
bene tegen het Parlement bedoeld is( lofwaardig
en onschuldig vond. Enfin, gelukkig voor ons, heeft
ook deze „burgerlijke demokraat" bijtijds zijn waren
aard vertoond. Wp.

Hoe drie kwart in ons land woont.
Er is indertijd een boek verschenen van de Sociaal

Technische vereeniging van democratische ingenieurs
en architecten, dat een uitstekend overzicht gaf van
aantallen woningen en dichtheid der bezetting van
inwoners.

Een beeld van den toestand geeft het in zoo tref-
fende cijfeis, dat het inderdaad der moeite loont, enkele
der gegevens te veiwcrken en te vermelden.

Over den aard der slaapplaatsen, toevoer van licht
en lucht, over het al of niet voorradig zijn van goed
drinkwater, loozingskanalen en dergelijke meer bevat
het geen gegevens, doch het materiaal demonstreert toch
zóó treffend, het geeft zóó een voorstelling van den
in-rotten toestand op woninggebied, dat men al zeer
verstokt reacdonair moet zijn om niet met overtuiging
te constateeren, dat ons volk van Nederland schrome-
lijk lijden moet onder het tekort aan licht, lucht en
woningruimte.

Nemen wij aan, de steden en het platteland dooreen
gerekend, dat een woning met 3 vertrekken, zonder
iets van den aard dier vertrekken zelf te zeggen, een
slechte woning is, of althans niet genoeg ruimte voor
een gezin biedt dan leeft een groot deel der bevolking
slecht en nog onder dat peil.

Wanneer men verder weet, dat bij de woningstati-
stiek een keuken en een alcoof, een slaapplaats op 'n
zolder, of 'n ander afgesloten ruimte voor slaapplaats
tot vertrekken worden gerekend, dan begrijpt men dat

wat in de statistiek is opgenomen als een woning met
3vertrekken de grens van het middelmatige nog* lane*niet bereikt heeft. s

Welnu, niet minder dan 3601388 personen of onge-veer 73 procent woont in woningen met 3 of minderdan 3 vertrekken, terwijl het totaal der vertrekken indie woningen" 1550796 is, zoodat de gemiddelde bezet-ting van elk vertrek, de keuken, de zolderkamer, het
alcoof medegerekend, 2-3 personen is.

Voor de verschillende provincies geven wij enkelecijfers.
Zuid-Holland. Bevolking 1116414, hiervan woont in

woningen met 3 en minder dan 3 vertrekken 806670personen of 72J- %.
Zeeland. Bevolking. 214191 169402 of 79 %Noord-Holland. „ 942221 656281 „ 70

'

ïtrecW . f " 244°95 166435 .68 ;;Noord-Brabant. - „ 530177 373325Gelderland. „ 550595 393997 faLimburg 267149 117692 „44Friesland. „ 324787 294828 „ ____
„

erijssel. „ 324063 250942 „ Tl \ „
Groningen. „ 286472 243259 „ 85 „
Drenthe. .. 139065 ie-,8657 » 93 -Kn nu eenige gegevens over de woningen en hetaantal menschen, dat er in gehuisvest wordt.
(Men lette vooral op de reeds gegeven definitie vankamers en vertrekken bij de woningstatistiek.)

Een-kamer Twee-kamer Drie-kamer
T->E>r*mvr-TtévT won.ingen* woningen, woningenFKUVINCILN: waarin 5 tot waarin 7 tot waarin 10 totmeer dan 6 meer dan 12 meer dan 18
v-, tt„ _ pers. wonen: pers. wonen: pers. wonen:Zuid-Holland 19084 16274 2041Meda?i „ , 5323 3419 425JNoord-Holland 12062 11824 1598Htrec,ht

D . 3259 3593 480JNoord-Brabant 6616 7121 __§_
Gelderland TOS9T 8428 102-3Limburg 1218 ,894 380"Friesland 24926 3050 272Overijsel n57l 51?2 'Groningen 13023 3141 +£

De groote en middelmatig groote steden hebben eengroot procent écn-kamer-bewoners. De meeste stedenmeer dan Amsterdam. Amsterdam heeft rol/, DroCentécn-kamer-bewoners. (Lees: bewoners van één krot 1Men verheze evenwel niet uit het oog dat de 2- en3-kamer bewoners ook slecht gehuisvest zijn, en eengroot deel der bevolking uitmakenWij nemen echter, als type het minimum van eenwoning : een hok.
Wij verkrijgen dan getallen, die boekdeelen sprekenvan woningellende.
Beter hebben het Leiden met io"G| Den Haag met

13 'o-en Utrecht iajVSlechter dan Amsterdam de volgende stedenRotterdam i6° 0> 's Hertogenbosch 17%,' Breda 14*%. Zut-phen 18; %, Maastricht 22_ "0, Deventer en ZwolleHi-V Groningen 30& 0 « en Leeuwarden 46%Men ziet dus hoe ingekankerd slecht de volkshuis-vesting in ons land is.
Ongetwijfeld is ook hier, als bij zoovele vraagstuk-ken van sociaal belang, de zaak weer zóó, dat hetslecht gehuisvest proletariaat zoo moeilijk voor de vak-beweging en de sociaal-democratie kan worden gewon-nen en dat omdat dit zoo moeilijk is, hun toestandzoo slecht blijft, want alleen organisatie en verzet derbetrokkenen kan het kapitalisme tot verbeteringen

noodzaken.
Er heerscht in onze beweging nog wel eens demeening, dat in die krotten geen arbeiders wonen, dieyoor de vakbeweging dienen gewonnen te worden, diein laatste instantie als ongeschoolde proletariërs bij de



vakbonden komen, als eerst dus het overgroote deel
der geschoolde en vakkennis bezittende arbeiders in
de vakbonden is.

De cijfers toonen ons het tegendeel aan. Onder de
slecht gehuisvestebevolking zitten arbeiders van allerlei
vakken, die moeilijk te organiseeren zijn en van de
sociaal-democratie, zoo ze er al wat van hooren, niets
begrijpen.

Spek, de propagandist van den Schildersgezellen-
bond, is in het Zuiden geweest en na verteld te hebben
van de lage loonen en lange werkdagen schrijft hij
over den woningtoestand en de bewoners dier krotten
in Maastricht in De Schilder van 20 Juni o. a. :

„De arbeidersbuurten bestaan er dan ook gewoonlijk
uit gore, nauwe, donkere sloppen en stegen en de
woningen zelf zijn in den regel oude, bouwvallige,
ongerieflijke krotten en hokken. Maart ongelukkigste is
nog wel, dat een deel — en een groot deel — dezer
ongelukkigen zelf niet beseffen in welken toestand zij
verkeeren. Zij zien 't niet, dat hun leven en dat van
hun meestal talrijk gezin in dergelijke hollenen krotten
wordt verwoest, dat zij lichamelijk en geestelijk worden
gesloopt, langzaam maar zeker!

Zij begrijpen niet, dat zij een leven leiden, meer
gelijkende op datvan werkbeesten, dan van menschen.
't Is hun ook trouwens steeds voorgehouden, volgzaam,
gehoorzaam en tevreden te zijn met het lot, dat hun
op aarde beschoren is.

Onderwijs is hen slechts karig en onvoldoende ge-
geven. Velen hunner kunnen of slecht, of in het geheel
niet lezen en schrijven. Geen wonder dus, dat er zijn,
die nog geen flauw begrip hebben van den omvang
hunner eigen ellende."

Te midden van 'n ovcrweelderige natuurschoonheid
staan dorpen, die tot verblijfplaats strekken aan de
bourgeoisie, die het in de groote, ruime prachtige
stadspaleizen te eng vindt. In die plaatsen vinden wij
nog 'n procent een-kamer bewoners dat ontzettend is:
Amersfoort 12*- %, Rozendaal 34%, Apelddorn 28]%,
Ede 29Ï %, Rhede (bij de Steeg) 19% enz.

Het kapitalisme houdt het proletariaat gebonden in
'n poel van ellende, onwetenheid, ziekte, ontaarding
en machteloosheid en toch: het socialisme zal redding
brengen. S. J. Pothuis.

Tweeërlei taktiek en tweeërlei takt.
In het tijdschrift van de minderheid, een zeer

kleine minderheid, der Duitsche Partij, de zich
eenigszins ten onrechte socialistisch noemende
„Monatshefte", heeft Eduard Bernstein weer eens
kritiek geoefend op de taktiek en de politiek der
Duitsche Partij, naar aanleiding van de nu afge-
loopen verkiezingen voor den Pruisischen Landdag.

Die verkiezingen, welke voor de meerderheid der
Duitsche Partij niets anders waren dan een episode
in den strijd tegen het Pruisische drieklassen-onrecht,
en daardoor tegen hethuidige Pruisen en demachts-
verhoudingen in het geheele Rijk, een strijd om
een revolutionnair doel m. a. w., hebben de stoutste
verwachtingen der Partij overtroffen. De bres, ge-
slagen in den muur van het Pruisische onrecht, is
niet alleen wijder dan iemand durfde hopen, maar,
wat haast nog meer beteekent, de burgerlijke zoo-
genaamd vooruitstrevende partijen zijn door dezen
strijd van haar laatsten schijnglans ontdaan. De
groote tegenstelling tusschen de democratie en de
hervormingsgezindheid der Arbeiderspartij aan de
eene, van de behoudzucht op politiek en sociaal
terrein van alle burgerlijke partijen aan de andere
zijde, is door dezen strijd opnieuw duidelijker ge-

worden. Het laatste restje der burgerlijke demo-
cratie is opgeruimd. Met vreugde en voldoening
hebben dan ook niet alleen de Duitsche arbeiders
maar heel de Internationale de groote beteekenis
van deze jongste overwinning geconstateerd.

Niet alzoo Bernstein en degenen, die met hem
gelijk denken.

In het genoemde orgaan ontkent hij, dat de
Duitsche Partij er eigenlijk een politiek op na houdt;
de Duitsche Partij doet niet veel anders dan op
goed geluk, in 't blinde maar voort te strompelen.
Het centraal orgaan der Partij, de „Vorwarts", die
sinds 1905 aan de handen van Bernstein's over-
overtuigingsgenooten is ontrukt, heeft het verder,
naar zijn meeniug, ellendig laten liggen. Het heeft
als een dolleman naar links en naar rechts geslagen,
zonder zich te bekommeren om de vraag, of het
niet raadzamer zou geweest zijn, de burgerlijke
democratische elementen aan te moedigen steun te
zoeken bij de sociaal democratie.

Bernstein's kritiek vindt haar hoogtepunt in deze
opmerkingen ;

Wij wisten toch lang van te voren, dat het jaar 1908
ons een verkiezing voor den Landdag zou brengen. En wij
wisten ook, dat, wanneer de plutocratische en de clericale
meerderheid van den Landdag gebroken zou worden, dit
bij het drieklassenstelsel slechts door een overeenkomst
met de vrijzinnigen mogelijk was Een vèr ziende politiek
had daarnaar haar taal en hare methode moeten inrichten.
Het ontbreekt^'n het kamp van de vrijzinnigen niet aan
lieden, tot wie onze partijgenooten in dewetgevende licha-
men en de gemeentebesturen nog in de verhouding staan,
dat zij met hen discussieeren; het ontbreekt er niet aan
mannen, die met de blokpolitiek slechts van halver harte
meegaan. Deze elementen had men moed behooren in te
gieten, hun had men den ruggegraat moeten versterken;
hun had men 't mogelijk moeten maken, in de eigenpartij
te werken voor een verstandhouding met de sociaal-
democratie.

Bernstein had weliswaar voor eenige weken nog
precies het tegenovergestelde geschreven, dit name-
lijk, dat de Partij in geen geval op vrijzinnige
elementen moest rekenen in den strijd tegen het
drieklassenonrecht, doch deze meening behoefde
blijkbaar revisie. ''Het hoofdorgaan der Duitsche
Partij noemt Bernstein's redenatie eenvoudig meelij-
wekkend, en inderdaad iets anders is zij wel niet.

En de „Leipziger Volkszeitung" schrijft ervan:
Wat uit deze redenatie spreekt is de ziel van het revi-

sionisme, dat het langzaam rijp worden der politieke ver-
houdingen niet kan afwachten en hierin voorzien wil door

kunst", door een vèr-ziende politiek en andere staatsmans-
wijsheidT Het is precies dezelfde opvatting, diepartijgenoot
Eisner na de verkiezing van 1903 liet blijken, toen hij
van de driemillioenenzege een wereldomkeering" dateeren
wilde. Dat van deze wereldhistorische omkeering niets is
gekomen, heeft de verkiezing van 1907 ten overvloede
bewezen. En dat deze vèr-ziende politiek van Bernstein
eveneens tot niets anders zou geleid hebben dan tot een
reusachtige blamage voor de partij, daarover is men het
in de geheele partij wel eens, behalve bij het dozijn blok-
genooten. Daarin brengt ook de liefelijke methode der
revisionisten geen verandering om zichzelf voor te stellen
als de politici van de daad, of, zooals de Frankische
Tagespost (met Eisner) schrijft als aanhangers van een
..actieve politiek", terwijl de anderen maar voortsukkelen.

En waarin bestaat nu de vèr-ziende en actieve politiek
van Bernstein ? In een overeenkomst met de vrijzinnigen,
daar waar dezen het meest verrot ziju."

Voor ons is er aan deze Bernsteinsche kritiek nog
een bijzonder belang verbonden.

De meening immers van onze leidende partij-

organen, van onze meerderheid, omtrent de Duitsche
partij en hare politiek is sinds jaren de meening
van Bernstein en de zoogenaamd socialistische

Monatshefte". En de hoofdredacteur .van ons partij-
orgaan schrijft, als hij de Duitschers over onze
partij heeft in te lichten, slechts in datzelfde tijd-
schrift eener kritiseerende minderheid. v.R.

FEUILLETON.
Het Historisch Materialisme voor arbeiders verklaard,

door H. GORTER.
15

Ten tweede is de geest der menschen traag. Niet
vlug neemt de gedachte nieuwe vormen aan, ook al is
het lichaam in nieuwe arbeidsverhoudingen. De
traditie, dc overlevering drukt op de hersens der leven-
den. De arbeider kan dit zoo gemakkelijk in zijn eigen
omgeving zien. Daar zijn twee mannen, op dezelfde
fabriek, met dezelfde misère, denzelfden nood. En toch
is de een een stumper, die niet strijden wil en geen vrij
denkenkan leeren. Inpolitiek, godsdienst,vakvereeni-
ging volgt hij den pastoor. De ander is vol leven, hij is
een en al strijdlust, altijd is hij aan 't praten, proselie-
ten maken, opruien. Geen God en geen meester, dat is
zijn gedachte.

Naast verschil van temperament is het hier de
traditie, die werkt. Het Katholicisme, hoesmijdig ook
voor nieuwe vormen, is een godsdienst, die paste in
oude verhoudingen. Maar het houdt zich taai staande
door de traagheid, die, zooals in de stof, ook in de
gedachten is. Lang nadat een productiewijze vergaan
.9, kan men soms haar oude verdroogde bloemen
vinden.

Ten derde zorgen de klassen, tegen wie nieuwe klas-

sen opkomen, er voor, dat hun ouele denkwijze nog
langblijft bestaan.Vroeger, toen deklassenstrijd nog in
godsdienstige vormen, onder godsdienstige leuzen
gestreden werd, had een opkomende klasse, die andere
maatschappelijke verhoudingen wilde dan de regeeren-
de, ook vaak een nieuwen godsdienst, die beantwoord-
de aan wat zij goed, rechtvaardig, waar achtte. Zoo
b.v. was het protestantisme in den aanvang in ons
land een godsdienst van oproerlingeir. Maar wanneer
dan eenmaal die opkomende klasse de oude had ver-
drongen en de heerschende gewordenwas, dan maakte
zij ookhaargodsdiensttot denheerschenden, dan drong
zij dien aan allen op, maar danveranderdezij den gods-
dienst ook van revolutionair in conservatief, dandruk-
te zij in dien godsdienst ook de nieuwe verhoudingen
uit, waarin zij gekomen was. Zoo werd het Christen-
dom, eerst degodsdienst van armen en slaven, en toen
nog uiterst eenvoudig, een simpele godsdienst van
liefde, toen het de officieele kerk werd, een zeer inge-
wikkeld stelsel met dogma's, ceremonieën, plaats-
vervangers van God op aarde, hiërarchie en uitbuiting,
in weinig meer gelijkend op het eerste christendom.
De klasse, die aan de macht en in andere verhoudingen
komt, verandert eenvoudig den godsdienst en maakt
hem van een middel van strijd, op haar beurt tot een
middel van onderdrukking.

En dat is het, wat wij ook in onze dagen zien.
Lijdzaamheid en deemoed, dulden, dat deel van

Jezus' leer hebben de heerschende klassen, die voor
zich zelf het genieten namen, sinds het christendom
hun godsdienst werd, aan de onderdrukten ingeprent,
tegen de onderdrukten gebruikt. Wanneer de bezitten-
de klassen zelf revolutionair waren, zooals de Calvi-
nisten en andere protestanten, dan preekten zij dat
dulden aan zich zelf niet, doch strijd. Maar nu er een
klasse opkomt, die niet wil dulden, maar vechten tot
zij overwonnen heeft, nu wordt de oude religie van
lijdzaamheid eloor alle secten, ook die vroeger revolu-
tionair waren, weer gebruikt om ten minste een deel
der opkomende klassen van den strijd af te houden.

Het is dusgeen wonder, dat door de vereendekrach-
ten van het overschot van oude productieverhoudin-
gen, traditie en klasse-overheersching een oude gods-
dienst zoo lang haar bestaan en kracht bewaart. Dat
zij dan geen rijk innerlijk leven meer heeft, maar meer
een steenachtig overblijfsel lijkt, kan ons niet ver-
wonderen, nu wij weten, dat ook de godsdienst uit
de maatschappij voortkwam.

s. De Kunst.
Over dit gebied van den geest moeten wij kort zijn.

Want hiertoe dringt, helaas, de proletariër niet door.
Maar dat hier, hier vooral ook, onze leer gelden

moet, kan uit een enkele overweging en een enkel
voorbeeld duidelijk blijken.

De overweging is deze : Kunst is, in lijn, of kleur,

Een Document.
Namens de Commissie voor de Sociaal-Democratische

Propaganda in Zuid-Limburg, verspreidden de partijgenooten
Paris, Botke, Bessems en De Jonge de volgende circulaire,
waarvan wij ons best kunnen voorstellen, dat „Het Volk" zelfs
desgevraagd haar liever niet onder de oogen zijner lezers
braclit :

Een woord uit Zuid-Limburg tot hen, die Recht en Liefde
onder de menschen willen.

Dc Maastrichtsche Arbeielersbeweging gaat, niettegen-
staande groee>te moeilijkheden, rustig voort zich te ontwikke-
len ten spijt van de dienaren van den Geldzak en van het
Kapitalisme.

Het bewustzijn van het onrecht, dat de arbeiders te
Maastricht lijeleu, ontwikkelt zich geleidelijk naast den groei
der onafhankelijke elrbeidersbeweging. welke laatste haar
vorm vindt iv de Sociaal Democratie.

Een ieder, die de onafhankelijke arbeidersbeweging een
zonnige toekomst toeweuscht, verlangt, bewust of onbewust,
naar de Sociaal-Democratie — naar het >Socialisme.

* * *
Echter wordt het Kapitalisme uog ijverig gediend : allen,

die iets van goei Mammon, den koning der koningen van het
kapitalistische stelsel wenschen, vallen in blinde aanbidding
neer en haten met ongetemde haat ons, de verbreiders, de
verkondigers der heerlijk schoone sociaal-demorcatische
beginselen.

Zij vallen op ons aan ; niets is hun te gemeen, te laag, te
vuil, niets ook is hun te.... heilig, dat zij er ons niet mede
naar het hoofd zouden werpen.

Er ons mede zouden verwonden omdat.... wij willenRecht
en Liefde onder de menschen.

Indien zij er mede dooden kouden, dan namen zij hunne
heiligste beelden om ons daaronder te verpletteren. Nu zij
weten, dat dit toch niet geeft, doen zij hunne geestelijken
tegen ons optreelen en, waar wij dezen op hun plicht wijzen
van niet de kapitalistische klasse te dienen, maar de dienaren
te worden der nederigsten onder de nederigen — der leelcn
van de gesmade en domgehouden Arbeielersklasse, elaar
maken zij hunnen verdierlijkten volgelingen wijs, dat wij
Kerk en Altaar aanvallen en den Godsdienst belagen : Geen
leugen is hun te valsch.

Enkelen echter onder deze geestelijken konefen zich niet
dwingen tot knechtendienst aau de bezittende klasse. Zij
wierpen alle geestelijke pracht en praal, gemakzucht en
invloed van zich af eu traden tot de schare eler arbeiders,
vragende e „Laat mij met 11 werken, want nwe idealen zijn
heilig en hoog, als elie eler heerschers laag e-

En zoo is. ook tot ons .gekomen ele ex-priester H. J. van
Vorst, welke van nu af zal optreden als Hoofdredacteur van
ons herveirmd, thans 14 daagsch blad : De Voorvechter.

Van Vorst, ele door de onafhankelijke arbeiders organisaties
alhier aangestelde propagandist, zal ons blad leiden in de
banen van het krachtige idealisme, dat de oorsprong is van
zijn overgang .tot de Sociaal-Deemoeratie.

Van Vorst zal zijn bekendheid met de katholieke kerk, de
aldaar heerschende misbruiken, de plaats, welke den gods-
dienst toekomt, ) doch die hem ten voordeele vau'geldbejach
onthouden wordt, benutten om ons blad een bron van kennis
te doen zijn.

Van Vorst zal, gesteund door ons allen iv ruimen zin, het
Blael doen worden een getrouwe photographie van het
arbeidersleven zooals het is, een beeld ook van het arbeiefers-
leven zooals alleen de met kracht en energie, standvastig
gevoerele klassenstrijel dit zal doen worden.

En nu, gij, die met ons streven, zoo rn ijk opgevat,
het eens zijt, steunt ook gij Van Yorst's streven eloor ons Blad
te steunen.

') De cursiveering is van de Redactie van de Tribune



of geluid, afgebeeld gevoelsleven. Waarvoor voelt de
mensch meer dan voor menschen ? Voor niets meer.
Dan moet met en door de wisseling der verhoudingen
van mensch tot mensch ook de kunst veranderen.

Een voorbeeld is dit :
Het individu der burgerlijke maatschappij staat

alleen eu wordt door productie en producten be-
heerscht. Dat moet in zijn kunst aan den dag kennen ;
het komt, van af de Grieksche burgerlijke kunst uit de
vijfde eeuw voor Christus tot op onze dagen, aan
den dag.

Het individu der socialistische maatschappij voelt
zich één met allen, heeft kracht door allen, en be-
heerschtmet alleende productie en de producten. Dat
moet eenmaal in zijn kunst aan den dag komen, het
gevoel van heerschen, vrijheid, geluk met allen —
moet en zal zich dan uiten, zoo zeker als drang tot
uiting in den maatschappelijken mensch woont. Maar
die kunst zal evenzeer, dat wil zeggen hemelsbreed,
verschillen van de burgerlijke kunst, als-het socialis-
tische individuvan het burgerlijke.En datverschil zal
veroorzaakt worden, behoeven wij het nog eens te
herhalen?,door dat de productieverhoudingen nu die
van privaatbezit en loondienst, dan van gemeen-
schappelijk bezit en arbeid zijn.

VI. Besluit.
Wij hebben hiermee de taak die wij ons gesteld

hadden, ten einde, gebracht. Overzien wij nu nog
eenmaal, wat ons gebleken is.

Wij zagen: Wetenschap, Recht, Politiek, Zede,
Godsdienst en Wijsbegeerte, Kunst wijzigen zich dooi-
de wijziging der productieverhoudingen! die zelf weer
worden gewijzigd door de ontwikkeling der techniek.

Wij zagen dit uit een reeks van zeer eenvoudige,
algemeen bekende, maar zeer uitgestrekte bewijzen,
die geheele klassen en volkeu omvatten.

Natuurlijk konden wij niet een oneindige reeks
bewijzen geven, en zeker zijn er vele gedeelten uit de
geschiedenis, die ons, als men ze ons voorlegde met den
eisch ze historisch-materialistisch uit te leggen, in
verlegenheid zouden brengen. Omdat wij te onwetend
zijn om alles te expliceereu, wat onze tegenstanders
gelieven te bedenken. Maar daarom juist hebben wij
zulke geweldige voorbeelden genomen, omdat, als zij
juist zijn, in hun grooten omvang, de waarschijnlijk-
heid, -dat de theorie juist is, zeer sterk toeneemt.

Bovendien zijn door onze partijgenooten, vooral in
Duitschland, maar ook in ons land, op allerlei gebied
der geschiedenis zoo vele toepassingen van het his-
torisch materialisme gemaakt, met zulke schitterende
uitkomsten, dat wij rustig kunnen zeggen: de ervaring
heeft de juistheid van dit deel der leer van .Marx
bewezen.

Wij zagen verder, datmen vooral niet het historisch

materialismealseen vorm moet nemen, waarin men dehistorische vraagstukken slechts te passen heeft ■ Menmoet beginnen met studie. Wil men weten hoe hetkomt, dat eene klasse, ecu volk op een bepaalde wijzedenkt, dan zegge men niet: o, deproductiewijze iszóódie geelt van zelf een dergelijk denken." Dan zou menzeer dikwijls bedreigen uitkomen, want dikwijls levertdezelfde techniek bij het eene volk een geheel anderdenken dan bij het andere, zooals ook op dezelfdetechniek bij verschillende volken verschillende pro-
ductiewijzen kunnen steunen. Men onderzoeke ookandere factoren, de politieke geschiedenis van het
volk, het klimaat, de aardrijkskundige ligging, die,
naast de techniek, ook hun invloed hebben opproduc-
tiewijze en denken. Eerst als men die andere factoren
kent, dan komt het historisch materialisme, <^e wer-
king der productiekrachten en verhoudingen in die
omgeving schitterend aan den dag.

Kan men die historische studie niet maken, dan zij
men tevreden met onzen eigen tijd, met den strijd van
kapitaal tegen arbeid, waarvan de weerspiegeling in de
geesten, vooral voor den arbeider, klaar zichtbaar is,
en waarvan de kennis hem, bij geiede lectuur en het
volgen van goede cursussen zeer goed bereikbaar is.

Wij zagen verder ook, dat de afzonderlijke geeste-
lijke departementen in onzen geest geen afgesloten
hokken zijn. Samen zijn zij één geheel, alle werken zij

Een woord van afscheid.
In de Voorwaarts, weekblad voor de Arbeiderspartij in

Zuid-Holland, totnog onder redaktie van Bergmeijer en
Ravesteyn, lezen we in het nummer van 20 Juni j.l. een
hoofdartikel, waaraan wij het volgende ontleenen:

„Wat wij in ons vorig artikel (zie vorig no. vaxiDe Tribune)
hebben voorspeld is op een bagatel na uitgekomen. De
demagogie heeft het spel gewonnen. Wel is de motie van
Rotterdam II ingetrokken, maar daarentegen is de motie
Rotterdam I, waarin geconstateerd worelt, dat, „zooals
„Voorwaarts" nu geredigeerd wordt het eene belemmering is
voor de propaganda, aangenomen.

Nu deze motie met vrij groote (n tegen 7 stemmen) meer-
derheid is aangenomen, rest ons niets anders danheente gaan,
De beschuldiging is vau te erustigen aard 0111 haar naast ons
neer te leggen, en er ons tegen te verdedigen zou napleiten
voor niets zijn.

Zoo gaanwij heen. Het is de moeite waard om de redenen
te ontvouwen.

Wij worden weggestuurd, omdat wij met alle kracht het
socialisme;propageerden, omdat wij vasthielden aan ons
partij-programen last not least omdat wij kritiek oefenden op
enkeie vooraanstaande partijgenooten.

In de federatie heeft Spiekman het met ronde woorden
gezegd, dat men de voortdurende kritiek niet meer wil.

Zwijgen dus. Het partij-ideaal van Srjiekman en de zijnen
is het ideaal van hetkerkhof. Daar spreekt ook geen mensch.

Men begrijpt, dat wij na al deze dingenonmogelijk kunnen
aanblijven. Ook de uitdrukking van Spiekman, dat er eene
redactie moet komen, die in overeenstemming moet zijn met
demeerderheid, spreekt boekdeelen. Zoo spreekt de eerste de
beste burgerlijke praatjesmaker. Want wat is de meerder-
heid ? (iaat men den stelregel van Spiekman volgen, dan
krijgt men in hetklein, wat men in Amerika in het groot ziet
gebeuren ; dan isde leus evenalsdaar : the prey for the vietors
(de buit voor de overwinnaars.)

Wij zouden wel eens willen zien welk gezicht Spiekman
zou trekken als op hem de thans door hem verkondigde
leer werd toegepast.

Maar het is niet aan ons, maar aan onze partijgenooten om
dit alles te overdenken. Wij weten wat ons te doen staat. Wij
hebben gestreden met eerlijke middelen, maar zijn in het
ongelijk gesteld. Het zij zoo. Kalm dragenwij dit, omdat wrj
in ele vaste overtuiging' zijn. elat vroeg of laat zeil blijken, dat
wij het aan het goeeïe eind hadden. Zij, die een vast ver-
trouwen in hun beginsel hebben, hebben geen haast en nemen
nog veel minder hun toevlucht tot oneerlijke middelen of
demagogische fratsen. ,-,■'__. 1 -, ■, ■ Wil dienen de partij en het beginsel, met het omgekeerde is

niet óns het geval. Dan zouden wij „strevers" van zeer licht

Wh gaan kalm heen, ons schild is onbesmet eu wij onder-
werpen ons aan het ostracisme (gericht) Zondag j.l.over ons
gehouden. Ka ele campagne, in Rotterelain tegen ons op
touw gezet, verwonderen wij ons over niets meer. Alles
is mogelijk in zoon elriifjacht."

De reda: andere dan bc-
ireuren, d.rt de Voorwaarts als jiropaganda-middelvoor de
Internationale Sociaal-demokratie onzen vrienden Berg-
meijer en Vau Ravesteyn uit handen is genomen. Evenwel
heeft als steeds ook deze daad van de reactie zijn goede
zijde. Immers als nu zoo maar per dringende motie een
, Marxistische" Rcdaktie, die ele macht in Rotterdam,
dwz partijgenoot Spiekman niet aanstaat, naar huis
kan worden gezonden, dan zal zeker toch wel_ op een
Kongres na rijp beraad de gansche „revisionistische
Redaktie van Het Volk ontslag kunnen worden gegeven,
zoodra het inzicht in en de macht van het Marxisme rn de
partij is gerijpt.

De Kunst en het Proletariaat.')
In de eerste plaats wil ik wijzen op de herhaaldelijk in

onze partij geuite meening, een meening die inderdaad nog
getuigt van „algemeen-menschelijke" opvattingen, als zou
n. 1. ieder greintje ontwikkeling, ook al wordt deze mede
door hulp van bourgeois gegeven, de arbeiders ten goede
komen in hun revolutionnaire strijd tegen de bourgeoisie.

Zoo goed als iemand die socialist wil heeten wijl hij de

schoonere toekomst etegenover het afschuwelijke heden stelt,in werkelijkheid geen socialist kan zijn indien hem niet
tevens duidelijk is de historische noodzakelijkheidvan tijd-
perken als het kapitalistische, indien hij niet uit de historie
de vastheid zijner overtuiging put voor de noodzakelijk
komende toekomst, evenmin zal het bijbrengen van een
algemeene opvatting van schoonheid iets bijdragen tot de
sociaal-democratische vorming der arbeiders.

Waar A. O. meent, dat „bij minder ontwikkelde lezers"mijn artikel „gevaarlijke verwarring zou kunnen stichten
omtrent den invloed dien kunst op arbeiders heeft," daar
moet ik opmerken dat het in 't geheel niet in mijne be-
doeling lag den invloed weer te geven dien kunst oparbeiders heeft, maar om van vereenigingen zooals „Kunst
aan het Volk" en dergelijke het maatschappelijk karakter
weer te geven.

Het is toch voor een sociaal-demokraat onaannemelijk
te geïooven, dat de bourgeoisie zou e medewerken aan
instellingen, die rechtstreeks bij arbeiders een anti kapita-
listischen geest verwekken, zooals A. O. meent, dat de
invloed van het „schoone" bij de arbeiders ten gevolge
heeft. Eenmaal sociaal-demokraat zijnde, zal de arbeider
door den invloed der kunst in zijn anti-kapil alistische
gevoelens versterkt worden, zooals elk verschijnsel-in het
kapitalisme bij den socialist niet anderskan waargenomen
worden dan door een steeds stijgenden hartstocht tegen
het kapitalisme, waarvan hem het afschuwelijke telkens
duidelijker wordt. Wanneer deze opvatting er eenmaal is,
wordt zij, en dikwijls niet het minst, door het leelijke in
de hedendaagsche kunstvertooningen gevoed en gesterkt.
Dit juist is de fout van A. 0., dat hij gelooft behalve in
de bekeering van het individu-arbeider tot sociaal-demo-
kraat door de aandoeningen van het schoone in dekunst,
in de kracht van een burgerlijk dogma, n.l. dat de kunst
der [.bourgeoisie de uiting van schoonheid is, waarvan een
zekere invloedten gunste van het socialismeop de individu-
arbeider uitgaat.

Dogmatisch omdat de kunst in het kapitalisme evenzeer
aan den invloed van het klassekarakter onzer maatschap-
pelijke samenleving is onderworpen en dus ook de ken-
merken dier samenleving d. w. z- invloeden ten kwade
voor de arbeidersbeweging, in zich sluit. A. O. zelf is
sterk onder dien invloed ten kwade, die in de algemeene
opvattingen over „ontwikkeling door kunst" zijn gelegen
waar hij zich al verheugt wanneer een arbeider een beetje
van dergelijke ontwikkeling deelachtig wordt.

De kracht der bourgeoisie, waardoor zij in staat was
hare heerschappij te vestigen en te handhaven, lag grooten-
deels in de industrieele aanwending van kennis in 't belang
van het betrokken individu, in zekeren zin zonder zjeh te
bekommeren om de gevolgen daarvan voor zijn mede-
menschen.

Bezit en kennis waren beide de voorwaarden van de
klasse der heerschers om alles aan zich te onderwerpenen
een maatschappij te vestigen waarin ook de kunst zich
slechts binnen de grenzen door het bezit gesteld bewegen
kon.

Daarom is het mij totaal onbegrijpelijk hoe A. O. in de
hedendaagsche kunst zooveel schoons en treffendskan zien
voor cic ontwikkeling van den arbeider. De kunst in het
kapitalisme, wat is zij anders dan een ktrmisvoorstelling
waar de bourgeoisie door de arbeidskracht van een bij-
zondere groep proletariërs te koopen hare verveling tracht
kwijt te raken.

En dan in een tijdperk als heden, van den invloed der
kunst te verwachten dat zij op den geest der arbeiders
zal inwerken, dat deze anti kapitalistise*he gevoelens in
zich voelen opkomen, is wel het toppunt van ideologie,
als men weet en dagelijks ziet, hoe ontzettend de kunst
in al zijne uitingen mèt deze maatschappij lijdt aan verval,
idiotisme, aanstetlerij, verwaandheid, decadentisme, kortom
al diezelfdeeigenschappen vertoont die de thans heerschende
bourgeoisie kenmerkt, wijl het de ondergaande klasse is.

Daarom kan voor de reeds socialistisch voelende arbei-
ders de kunst inderdaad revoiutiomieerend werken, maar
niet in den zin zooals A. O. veronderstelt bif arbeiders die
voordien van het socialisme en zijn maatschappelijke beteeke-
nis nog niet het flauwste besef hebben.

Organisatie en ontwikkeling zijn twee begrippen, die voor
de arbeiders in hun strijd tegen het kapitalisme één zijn

i) Een antwoord aan A. O. zie No. 35.

en steeds weer één zullen worden. Daarom moeten ook de
arbeiders slechts hunne ontwikkeling vermeerderen in en
door hun strijd tegen het kapitalisme, wil deze kennis
werkelijke beteekenis hebben voor de toekomst. Overbod;e
is het daarom dat bun deze ontwikkeling in een verbond
van sociaal-demokraten en bourgeoisie gegeven wordt. Zij
behoeft daarom niet op deze wijze gegeven te worden, om
de eenvoudigereden dat in den strijd van het proletariaat
tegen de bourgeoisie van zelve kennis en inzicht moeten
veroverd worden door de arbeiders, die deze wapens noodig
hebben om tot de overwinning te geraken. In hun eigen
organisaties nemen zij dit dan ook reeds ter hand. Aan
„scharrelaars in|Ethiek en socialisme"heeft dearbeidersklasse
geen behoefte en het aantal van dergelijke verwaande
schepselen behoeft waarachtig niet vermeerderd te worden.
A.O. draait de zaak precies om als hij zegt: „naarmate
de arbeiders meer behoefte aan schoonheid, aan hooger
levensgenot krijgen zullen ze ook het ontberen hiervan bij
de lange lijst voegen, van wat hen rechtmatig toekomt enwat ze willen veroveren in hardnekkigen strijd. Behoefte
aan schoonheid en hooger levensgenot kunnen de arbeiders
alleen krijgen in een groeiende strijdlust tegen hetkapita-
lisme waarbij geen verlanglijstje van begeerlijkheden opge-steld wordt maar waar alle verlangens en begeerten op-gesloten liggen in één maatschappelijk doel n,l. de productie
in handen van de gemeenschap te brengen.

De arbeidersklasse behoeft niet speciaal gedrongen teworden tot kennismaking met het burgerlijk-schoone, wijlhet schoone in den strijd-zelve de arbeiders de leegte endikwijls de doellooze voortbrenging van alle kunst bij debourgeoisie leert, en hen het betrekkelijke van dit schijn-schoone eener ondergaande klasse doet zien.
Wat de arbeiders rechtmatig toekomt, leeren deze eerstdoor de geschiedenis der maatschappelijke ontwikkelingDaarin wordt hun duidelijk hoe telkens de macht van debezittende klasse het was, die de niet-bezitters in denbeginne verwaarloosde doch hen later aanwendde omdaardoor de winsten van de eigen klasse te vergrooten.Slechts het besef der grenzelooze uitbuiting maakt dearbeiders tot helden in den strijd om een betere, hoogere

maatschappij te grondvesten en in het waarachtige besefvan deze groote historische taak voelt de bewuste proletariër van thans niets voor de schijnlusten der bourgeoisie,
en gaat hij glimlachend langs de rissen burgerlijke heeren'
en dames die zich aan „kunst" te goed doen. Hij gaat in
het heerlijke vertrouwen, dat er eens een tijd zal aanbrekenwaarin dergelijke afstervende vormen van samenleving vaneen enkele klasse volkomen znllen zijn vernietigd door denkrachtigen, massalen strijd zijner eigen klassegenooten.

Dergelijke gevoelens, die de arbeider krijgt door hetsocialistisch inzicht van de burgerlijke samenleving en haarkunst — dit is o, A. O.!, iets van het broodnoodige om
in de zware eentonige levens iets van den verkwikkenden
ontsparmenden invloed van de strijdlust der strijdendearbeidersmassa's brengen. De door het kapitalisme afge-sloofde en uitgeputte arbeiders kunnen daardoor nadergebracht worden tot hun eigen makkers tot hunkameradendie reeds lang den zwaren, schijnbaar eentonigen toch
zoovol afwisseling en levensgenot brengende strijd tegenhet kapitalisme voeren.

Hoe gelukkig het ook voor een individu arbeider moge
zijn wanneer hem eenigemeerdere ontwikkeling is geworden
als zijne mede-arbeiders, toch ligt voor een sociaal-demo-
kraat daarin niet het voornaamste dat de arbeider zichontwikkelt daar het slechts erop aankomt, die ontwikkelingbij de arbeiders te brengen waardoor inderdaadhun krachtals revolutionnaire klasse versterkt wordt.

De mate en hoedanigheid van deze ontwikkeling vindtde proletariër uitsluitend bij zijn eigen klasse, omdat nietde bourgeoisie maar alleen zijn eigen klasse' door kennisvan de maatschappelijke verhoudingen in revolutionnairekracht kan winnen. Het maatschappelijk doel bepaalt bijde arbeidersklasse de behoefte aan een ontwikkeling dievoor den bourgeois onnuttig is en dus bij haar ook nietaanwezig kan zijn, wijl haar doel nimmer door een bewustemaatschappelijke kennis werd gedragen.
Om deze redenen is het een ijdele hoop te geïooven datden arbeiders nog ontwikkeling in vereeniging van sociaal-democraten en bourgeois gegeven kan worden wijl deontwikkeling die de bourgeois bedoelt, altijd naast die vande arbeidersklasse staat.

W. A. H.



op elkaar in depolitiek werkt in op economie, zede of
politiek, techniek op wetenschap en vice versa. Er
bestaat wisselwerking, terugwerking, eigen leven van
het eens opgebloeide geestelijk leven. Maar hun stuw-
kracht is de arbeid en de kanalen, waarin de geeste-
lijke stroomen gaan, zijn de productie verhoudingen.

Ook de traditie is een macht, dikwijls een remmende
En het geheele proces, zagen wij, is een menschelijk

proces, dat zich door menschen en tusschen menschen
en in menschen voltrekt, dat wil elus zeggen niet een
mechanisch. Wij haelden telkens de gelegenheid er op
te wijzen, dat de grond van al het gebeuren de men-
schelijke behoefte is en de menschelijke drift. De drift tot
zelfbehoud, de drift tot voortplanting', de sociale
drift. Drift en behoefte dat zijn geen alleen-mechani-
sche, dat zijn ook geestelijke, dat zijn levende dingen,
het is gevoel, wat toch zeker niet platweg-mechanisch
is. Niets is dommer, of verraderlijker, zagen wij, dan
het historisch materialisme met hetmechanisch mate-
rialismeteverwarren. De techniek zelf is niet alleen een
mechanisch, ook een denkproces.

Wij zagen ook, dat het groote middel, waarvan zich
de natuur bediende om het menschelijk denken
te ontwikkelen is de strijd, in onzen tijd vooral
de klassenstrijd. Wij zagen in talrijke voor-
beelden, dat de zelfde techniek de klassen in ver-
schillende productie- en eigendomsverhoudingen
brengt en dat daardoor hun ideeën botsen ; dat er

tusschen hen een strijd om het eigendom ontstaat en
daarmee tegelijk een idëeele strijd over recht, politiek,
godsdienst, etc. Dat de materiëele zegepraal eener
klasse tegelijk de zegepraal harer ideeën is.

Dat alles zagen wij, en wij kunnen er nu, meenen
wij, veilig de slotsom uit trekken, dat het denken iets
voortdurend wisselends is, dat het denken aldoor in
beweging is en dat eeuwige waarheden op al deze
gebieden, die wij behandelden, niet bestaan, dat het
eenige eeuwige, absolute daar de verandering, de ont-
wikkeling is. En dat is ook juist dat algemeene, die
groote waarheid, die wij in den aanvang zeiden, dat,
al zouden wij er niet speciaal over handelen, toch wel
uit ons betoog aan den dag zeiu komen. De lezer ziet
zeker wel, dat wij dat resultaat uiet als vooropgezet
dogma hebben gegeven, maar als een besluit uit feiten,
uit de gewone historische ervaring.

b. De kracht der waarheid.
Maar wij hebben deze beschouwingen geenszins

gegeven, om de arbeiders tot filosofen te maken. Dat
de lezer ziet, dat de geest evenals alle dingen, een
wordend, geen absoluut ding is, dat is waardevol, het
kan, ook alswijsgeerige waarheid,een beste uitwerking
in zijn geest hebben, het is toch maar een nevenresul-
taat.

Ons bedoelen ging op iets anders, wij wilden de
arbeiders tot strijders maken. En tot overwinnaars.

En als zij dit betoog aandachtig lazen, dan moeten zij
hun innerlijke kracht hebben voelen groeien.

Want wat volgt uit onze leer en onze voorbeelden ?
Dit.
Dat, wanneer de techniek zóó verandert, dat zij een

klasse van een onbeteekeneiiele tot een machtige, van
een slavin tot strijdster maakt, ook de ideeën van die
klasse van onbeteekenend sterk, van slaafsch ver-
heven moeten worden. En dat, als de- techniek, die
klasse ten slotte maakt tot overwinnaars, hare idééën
eindelijk ook de éénig-WARE moeten worden.

Dat is het, wat wij bedoelen, wij willen aan ele
arbeidersklasse het zelfvertrouwen geven, dat zij de
Waarheid heeft, het zelfvertrouwen op haar geest.

(Slot eolgt.)

Uit de Vakbeweging.

Herverzekering.
Een onzer vakbladen ,De Timmerman" bevatte onlangs

blijkbaar van de hand van Mr. E. M. Meijers, doch
ongeteekend een artikel over herverzekering, een onder-
werpwaarover doorgenoemdenheerook werd geschreven
in het „Sociaal Weekblad" Hoe verkeerd 't is van een
redactie van een arbeidersvakblad dergelijk burgerlijk
geschrijf aan zijn lezers voor te zetten, is duidelijk.

Voor den redacteur van 't „Sociaal Weekblad" is
natuurlijk de klassenstrijd niet 't levensprinciep van de
vakvereeniging. Hij erkent slechts haar waarde, in
zooverre als ze door voorzorgen voor haar leden te
treffen in tijden van werkloosheid ziekte e. d., dien strijd
tempert.De voornaamste taak der vrijzinnige democratie
als onderdeel der bourgeoisie is te trachten deklasse-
tegenstellingen voor de arbeiders zooveel mogelijk te
verdoezelen, voor zoover dit mogelijk is de scherpe
kanten van 't kapitalistisch productie-systeem te ver-
bergen en in enkele gevallen, waar dat zonder te groote
kosten kan, te verzachten. En dat alles in de onbewuste
hoop, dat zoo min mogelijk arbeiders de aard van
eigen strijd duidelijk voor oogen zal staan.

Werkloozenkassen zijn dan ook reeds jarenlang een
onderwerp vanjdankbare oplettendheid voor hen geweest.
En de gemeenteAmsterdam heeft door de zwakheid
dervakbeweging ter plaatse het Gentsche stelsel kunnen
aanvaarden, omdat 't slechts weinig kosten medebracht
en onwillekeurig den indruk wekt als zoude daarmede
voorzien zijn in de gevolgen van dit uit 't productie-
systeemvoorvloeiendeuvel. De enkele percenten georga-
niseerdenin Amsterdam, die daarmede geholpenworden
zijn eenvoudig van zoo goed als geen invloed vergeleken
bij den omvang dezer kwaal, die de geheele arbeiders-
massa teistert

Edoch, er dreigt voor 't gerustgestelde gemoed der
vrijzinnig-democratische temperaars een groot gevaar.
Luister slechts:

Hadden de vakvereenigingen in Amsterdam dezen winter
geen hulp gekregen van de Commissie uit de Burgerij, dan
zou bij de meesten de werkloosheidskas re ds lang uitge-
riut wezen. Maar hoe zal het nu gaan, inelien dit Burger-
comité ophoudt te werken eu de werkloosheid niet
vermindert ? En hoe moet het gaan in latere jaren wanneer
ons land wederom door een groote werkloosheid geteisterd
wordt en de burgerij niet geneigd zal zijn de kassen der
vakvereenigingen, gelijk thans ter huif) te komen ?

Mr. Meijers heeft gezien, dat in tijden van crisis het
wcrkloozenfonds van de vakvereeniging niet in staat
is te voldoen in den nood der leden; ze geven, zooals
alle fondsen doen, slechts vor3r een betrekkelijk klein
aantal weken per jaar uitkeering en eischen, als bijv.
dat der timmerlieden een contributie van 14 cent per
week alleen voor dit doel. Met een zekerheid, anders
slechts Marxisten eigen, zou men zoo zeggen, weet hij
tevens te vertellen, dat die crisissen terugkeeren en
geeft als waarschijnlijkheid bovendien een scherper
standpunt der kapitalistische klasse tegenover den daar-
door ontstanen nood der arbeiders.

Geen oogenblik denkt natuurlijk de schrijver van
't artikel in „De Timmerman" eraan 't kapitalisme voor
de gevolgen verantwoordelijk te stellen, integendeel:

, .Een hulp als thans doorparticulieren geboden is, moet uit-
zondering blijven ; zooveel mogelijk moeten de vakvereeni-
gingen uit eigen kracht zich weten te helpen.

Welzeker, daar zijn ze immers voor. Ze zijn in de
oogen van dit vrijzinnige heerschap een prachtig instru-
ment tot wegneming van de scherpe kantjes van het
kapitalistische stelsel. Hij heeft dan ook t middel
natuurlijk reeds ontdekt.

Een plan om dewerkeloosheidkassen der vakvereenigingen
door zulke slechte tijden heen te helpen, heb ik ontworpen.

Zoo luidt het verder als inleiding op zijn herver-
zekering.

Die herverzekering is bij slot van rekening niets
anders dan een gemeenschappelijke reserve, die de
gezamenlijkevereenigingen metwerkloozenkassen zullen
maken voor tijden van crisissen in 't bedrijf van één
van die vakken. De schrijver verwacht ook daarbij wel
steun van de gemeente. Wil de vakvereeniging voor
eigen steun dus dezelfde reserve behouden, dan zal ze
de contributie natuurlijkerwijs moeten verhoogen.

Zoo komt zelfs een vrijzinnig-democraat ertoe de
solidariteit van alle arbeiders te prediken, als hem dat
in 'tkapitalistisch belang voordeelig schijnt. De gevolgen
van de chronische werklooeheid worden weggenomen
door 't werkloozenfonds van de vakvereeniging, die van
de crisis door de herverzekering. Klaar is Kees en we
leven in de schoonste aller werelden.

't Spijt ons, den heer Meijers de schoone illusie, als
zoude de herverzekering 't middel zijn tegen een crisis
over de geheele wereld, te moeten ontnemen. Dat zou
zelfs niet 't geval zijn voor de georganiseerden, die een
dergelijke maatregel wilden treffen.

Meer en meer nu reeds en in de toekomst in steeds
stijgende mate wordt een crisis in één bepaalde industrie
een zeldzaamheid. De concentratieder bedrijven is reeds
zoover gevorderd dat een wereldcrisis reeds onmiddel-
lijk ingrijpt in alle of bijna alle takken van 't kapita-
listisch productiesysteem. En 't maken van eene
gemeenschappelijkereserve voor een crisis die toch allen
of bijna allen in sterke mate zal treffen, heeft geen
zin. Als de vakvereeniging dit in haar belang nood-
zakelijk acht, kan zijn de contributie verhoogen.

We zeggen uitdrukkelijk: in haar belang, want
met 't belang, dat 't kapitalisme heeft bij de zorg der
vakvereeniging voor werklooze leden, heeft dit niets
uitstaande.

Wanneerwij inonzen vakbondkassen in'tlevcnroepen.
dan doen wij dit, terwille van onzen strijd tegen het
patronaat. En vooral onze werkloozenkas heeft dit
uitdrukkelijke doel. Niets zou 't patronaat liever zijn dan
een uitgeputte en niet tot strijd in staat zijnde vakbond,
waarvan de leden alle weerstandsvermogen door gebrek
aan dergelijke kassen misten. Geen schooner gelegen-
heid om de 'oonen te drukken en de vakbond geheel
machteloos te maken dan onder deze omstandigheden.
Dat de vakvereeniging in tijden van werkloosheid haar
loonstandaardkan handhaven, danktze aan deze kassen,
ook dat ze in tijden van crisis niet geheel haar macht
verliest, al staat ze ook in zeer vele gevallen dan
bijna machteloos.

W*?ar 't echter den schijn aanneemt, alsof deze „her-
verzekering" de gevolgen van de crisis voor de vak-
vereeniging zou kunnen voorkomen, daar is'tnoodzakelijk
erop te wijzen, dat het een misdaad zou zijn, dit den
arbeiders voor te spiegelen. Die gevolgen voor de
arbeidersmassa weg te nemen, is in onze kapitalistische
maatschappij niet mogelijk, zonder haar grondslagen
aan te tasten, is zelfs onmogelijk voor 't georganiseerde
proletariaat, al zal 't den nood eenigermate verminderen.

Geheele wegneming der gevolgen is slechts mogelijk
bij geheele wegneming der oorzaken, dat is : bij ver-
andering van 't kapitalistisch in een socialistisch
productiesysteem. C.

Economische Kroniek.
De crisis.

Wanneer men den oogenblikkelijken toestand
beoordeelen wil naar de argumenten diergenen, die
voor een jaar nog elk gevaar voor een sterke
afname van werk loochenden, dan moet men
zeggen: laat alk hoop varen! Zooals men weet,
handelde 't toen slechts om een „storing in 't
circulatieproces van 't geld", ontstaan door spe-
culaties in de Vereenigde Staten, 't Zou spoedig
zich wel weer herstellen. Als depaniek in Amerika,
als de „runs" naar de banken maar ophielden,
dan zou de geldmarkt zich wel weer herstellen
en 't productieproces zijn gewonen gang gaan. Zoo
troostten ons kapitalistische bladen en optimistische
arbeiderspers. Lang wachtte men op een verbetering
van de geldmaikt, die een toestand doormaakte
sinds 1870 niet gezien. En ten spijt aan alle voor-
spellingen ontstond in Amerika de industrieele
crisis.

De daling van 't disconto behoort reeds weer
geruimen tijd tot 't verleden, de industrieele opbloei
blijft echter hardnekkig uit, ondanks de verdwijning
der geldcrisis. De groote trusts in grondstoffen
hebben hun productie beperkt. Bijna zonder uit-
zondering staat de productie in alle industriesta ten
in 't teeken der beperking en vermindering. Een
nieuwe productie ontwikkelt zich nergens, doordat
overal een gevoel van onzekerheid is, waarbij nog
de vrees komt om internationale complicaties iri
Europa.

De industrieele crisis in Amerika is niet aan 't
verloopen", zooals de kapitalistische pers schrijft,
ze is nog in vollen bloei " Ja haar werking is in
den laatsten tijd sterker voelbaar dan in de eerste
maanden. Het krediet is uitgeput, 't gespaarde op-
geteerd. Een onderzoek van 't schoolbestuur van
New-York heeft gewezen op een buitengewoon
slechte gezondheidstoestand bij de ' kinderen der
volksscholen. Ze acht de oorzaak daarvan : te weinig
voedsel. De kleedingindustrie ligt nog voor een zeer
groot deel geheel stil, 't overgroote deel der arbei-
ders werken slechts een paar dagen per week,
duizenden in 't geheel niet. En 't stilliggen van
dit bedrijf, dat zich over 't geheele land uitstrektis 't zekerste bewijs voor den slechten toeitand.
omdat de arbeiders de groote afnemers zijn.

't Deposito om de New-Yorker spaarbanken is
in den laatsten tijd sterk verminderd; ofschoon
daardoor de intrest voor 't loopende half jaar ver-
loren gaat. Deze deposito's betreffen bijna uitsluitend
de spaarpenningen der arbeiders.

En dat 't.in 't overige deelvan't land niet beter
is dan in New-York blijkt uit de waarschuwingen
in de vakpers om niet te vertrekken naar andere
plaatsen omdat daar evenmin werk is. 400.000spoorwegarbeiders zijn bij 't begin van de crisis
ontslagen, en 't ontslag van meerderen gaat nog
steeds door.

Voorloopig is noch in Amerika, noch in Europa
't eind van de crisis reeds aanstaande. C.
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