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macht in den Staat zal hebben veroverd, door de
bourgeoisie zelve en door middel van het politieke vaker gezegd, niet alleen taktisch, óök organisatoapparaat der burgerlijke staats- en rechtsorde." En risch staat onze Partij er in de hoofd-plaatsen, als
verder: Het is „noodig dat het (proletariaat) geheel 't tot strijd komt, oogenblikkelijk niet al te gunstig
begrijpe, dat de eenige maat, waarnaar al zijn daden voor. De socialistische organisatie is er in de laatste
Zij, die zich op het tweede kwartaal wenschen moeten worden gemeten, deze is: maken zij de jaren, vooral ook in het laatste jaar, niet op voorte abonneeren, kunnen dit nu reeds doen en ontproletarische organisatie, krachtiger en omvangrijker, uit gegaan. Dit hangtA.rfatuurlijk met de gansche
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„De dwaling der ten deele nog in de spinnewebben maat om overwinningen te behalen zooals de InterDe parlementaire regeeringsvorm op zich zelf is
der burgerlijke ideologie bevangen arbeiders (en nationale Sociaal-democratie die bedoel/, zoodat de
prolerarische organisatie krachtiger vooral wordt en reeds één groote fictie, d. w. z. een leugen, en al de invan hun voormannen, Wp.) bestaat hieruit te meestellingen, waarmee zij omringd is-of waaruit zij samen
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het lot der arbeidende klasse, op de vernietiging
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De fictie der onafhankelijke machten in den staat is
een leugen. Rechterlijke, wetgevende, besturende
machten zijn in werkelijkheid niet van elkaar onafhankelijk of op zichzelf staande : zij zijn slechts machts
instrumenten, onderling elkaar beïnvloedendeorganen
derzelfde klasse.
De fictie, dat de koning zou regeeren, maar niet
besturen, is een leugen evengoed, als de ministerieele
verantwoordelijkheid, de onafhankelijkheid der rechterlijke macht en zooveel andere burgerlijke instellingen.
Al deze instellingen of opvattingen, die eenmaal in
den tijd, toen de bourgeoisie zelf in de landen, waar het
parlementarisme ontstond, in Engeland, Frankrijk,
om de macht worstelde, werkelijkheden niet slechts,
maar wapens ware in haar strijd, of ook wel deideele
uitdrukkingen van haar behoefte, hebben hun karakter en zin totaal gewijzigd sinds de arbeidersklasse optrad als politieke macht, sinds zij zich als de Steenen
Gart aan de tafel van Don Juan, neerzette aan den
feestdisch der bourgeoisie om haar in 't graf te sleepen.
De arbeidersklasse bedient zich — bij gebrek aan
een beteren strijdbodem
van het burgerlijke regeeringsinstrument, het Parlement om daar haar eischen
te stellen en, zoo mogelijk eenige brokken van de tafel
desrijken, d'en zij bedreigt, af te grissen.
Maar zoolang de arbeidersklasse zelf niet in staat is
om de uitoefening van bestuurszaken op zich te nemen
gelijk de bourgeoisie dit doet, zoolang de arbeidersklasse niet door een geweldige verkorting van haar
arbeidstijd de gelegenheid heeft gekregen om zich ook
met de algemeene belangen voortdurend te bemoeien,
is zij genoodzaakt, den strijd in de machtsorganen der
bourgeoisie over te laten aan vertegenwoordigers, die
uitsluitend of zoo goed als uitsluitend zich aan dezen
w
arbeid kunnen wijden.
En steeds ontstaat daarbij het gevaar, dat de parlementaire vertegenwoordigers van het proletariaat,
meegesleept door hun ijver, zich laten verleiden om in
het burgerlijke parlement nog iets anders te zien dan
een terrein, waar, ja gestreden wordt om eenige directe
voordcelen, maar waar toch in de eerste plaats steeds
de onmacht en onwil der bourgeoisie moeten worden
aangetoond om op welk gebied ook duurzame of ingrijpende hervormingen tot stand te brengen.
Het parlement m. a. w. moet voor de vertegenwoordigers der arbeidersklasse steeds vóór alles blijven een
tribune,waarvan zij het luidst en 't verst,omdat zij zich
bevindt in de machtigste burg der bourgeoisie, tot het
proletariaat kunnen spreken.
Zelfs dan nog moet en kan de beteekenis van het
Parlement als strijdperk voor de arbeidersklasse niet
worden overschat, omdat reeds een zekere mate van
politieke ontwikkeling en vooral omdat een orgaan
noodig is, wil de stem der proletarische vertegenwoordigers in het Parlement doordringen tot de arbeiders.
En het behoeft zeker niet veel betoog : de materiëele
en intellectueele toestand van verreweg de meeste
arbeiders is zoo : de in het , Parlement gesproken
woorden bereiken hen of niet, of zooal, den toch
door middel van de anti-proletarische pers in een zoo
verslapten en verknoeiden vorm, dat ook in dit
opzicht de waarde van den strijd in het Parlement,
wat heel iets anders natuurlijk is dan de strijd om het
Parlement, niet te hoog moet worden aangeslagen.
Een der misvattingen, die de parlementaire vertegenwoordigert van het proletariaat steeds moeten
trachten te vermijden is o.a. ook deze, dat van hun
taktiek in deKamer veel of belangrijks voor dekracht
van het proletariaat ien zijn machtsontwikkeling zou
afhangen.
De opvatting m. a. w. als zou het mogelijk zijn door
zekere manoeuvres, in navolging van de tactische
zetten- der fracties van de bourgeosie, meer invloed te
verwerven, de verleiding, die voor eiken van geboorte
tot parlementariër aangelegden vertegenwoordiger der
arbeidersklasse, zeer groot is, om,als politicus te bereiken, door politieke politiek als 't ware af te troggelen van de bourgeoisie datgene, wat de macht der
arbeidersklasse nog niet vermag af te dwingen.
Nemen wij de kwestie, waarover in ons parlement
nu reeds een jaar gepolitikasterd wordt sinds den 21
December 1906, toen de minister Staal bijna sneuvelde
door zijn belagers in de Eerste Kamer, die vonden,
dat hij niet genoeg mannetjes voor 't bewaren van de
„orde" beschikbaar stelde.
Ziet men als vertegenwoordigers van de arbeidersklasse in deze kwestie, in de inrichting van ons militarisme, in de grootte van het blijvend gedeelte, in de
eerste plaats een gelegenheid om zekere fracties der
bourgeoisie te dwingen op militair gebied te bezuinigen, de lasten van het blijvend gedeelte voor debetrok
ken miliciens te verzachten, dan, het spreekt vanzelf,
zal daarvan een politiek-tactisch optreden in de
Kamer 't gevolg zijn.
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Bij het optreden van een ministerie als datgene, wat
wij nu sinds 1905 bezitten en dat nu naar allen schijn
wel van 't tooneel zal verdwijnen, door niemand den
door de Unie-liberalen wellicht betreurd, zal men in
zulk een geval verwachten, dat 't met ernstige bezuiniging zal aantoonen, niettegenstaande voor deze verwachting geen enkele oorzaak aanwezig was.
En stelt zulk een ministerie, dat eenvoudig mee
moet drijven met den stroom, dat zelfs in ons landje
steeds hoogere uitgaven voor 't militarisme moet voorstellen niet uit kwaadwilligheid zoozeer als wel omdat het nu eenmaal de bourgeoisie moet dienen — dan
zal de toorn over deze niet vervulde belofte des te
heviger tot uiting komen, naarmate de teleurstelling

—

grooter was.

Troelstra gebruikte in zijn heftigen aanval op den
20 December tegen den minister van Rappard, een
aanval, die naar vele burgerlijke pennevoerders aannemen den minister en daarmee het ministerie ten val
zou hebben gebracht : o.a. deze worden tegen „de
regeermgspartijen." : „Er is dit groot verschil, dat het
Kabinet, hetwelk aan het tegenwoordige voorafging,
niet de pretentie gehad heeft, het legervraagstuk uit
het moeras te zullen halen. En gij wel."
Een kreet van teleurgestelde liefde zouden wij
geneigd zijn, die woorden te noemen."
Inderdaad niet te verwonderen, dat Troelstra, indien hij van dit Kabinet zulke verwachtingen heeft
gekoesterd, het nu aanviel met een felheid, welke in
het scherpste contrast stond met zijn uiterst .gematigd
optreden bij de begrootings-debatten, toen hij het
hoofdpunt van het programma dezer zelfde regeering
het idiote blanco, aanvaardde.
Politieke politiek, hier komt het op aan, moet zoo
van het eene uiterste in 't andere vervallen.
Haar ontbreekt eenvoudig de hechte grondslag, die
het wetenschappelijk, het historisch-materialistisch
inzicht geeft, dat van hervormingen op welk gebied
ook van de bourgeoisie in het tegenwoordige stadium
der maatschappelijke ontwikkeling niets meer is te
verwachten.

Een nagekomen oordeel.
De Stem des Volks, Weekblad voor de Arbeiderspartij te Utrecht, onder Redactie van Mendels, thans
lid van het Partijbestuur, schrijft in zijn nummer
van 14 Dec. over De Tribune:
Wij hebben met de aankondiging yan dit nieuwe blad
wat langer gewacht, omdat wij,, voor wij een oordeel gaven,
eerst den inhoud van eenige nummers wilden kennen, om
te zien wat het brengen zou. Zoo kunnen wij dan nu zeggen
dat het blad verscheidene» leerzame en opwekkende bij-

dragen bevat, en dat het ter verheldering van inzicht in
het wezen van het kapitalisme, in de bedoelingen der
burgerlijke partijen en in de taak der sociaaldemokratie
goede diensten kan bewijzen.
Van verschillende zijden heeft men de red akteuren hard
gevallen, omdat zij hun onderneming op eigen initiatief en
voor eigen risico hebben op touw gezet, Men was van
meening dat een dergelijke publikatie alleen van de Partij
mocht uitgaan en dat de uitgaaf van dit weekblad, zooals die nu geschiedde, als een uit organisatorisch oogpunt
te veroordeelen daad diende beschouwd te worden.
Wij kunnen deze bedenkingen niet deelen, en achten de
consekwentie van het oprichten van een tweede dagblad
naast Het Volk (waarvan b.v. de redaktie van dit blad
gewaagde) ten eenenmale verkeerd getrokken.
Daar toch zou men in concurrentie met een bestaand
partijorgaau treden, en dus duidelijk tegen het partijbelang
optreden. Hier daarentegen geldt het een algemeen propagandistische uitgaaf die door de partij als zoodanig nog
niet is ter hand genomen. Kn bovendien, waarom zou men
wel desnoods elke week een propagandistisch geschrift
mogen uitgeven in den vorm van een brochure, en niet
in dien van een blad ?
Wij zouden zoo meenen, hoe meer Socialistische propaals het gehalte maar niet
gandalektuur, hoe beter
ondeugdelijk is.

—

Arbeidersklasse en „openbaar belang."
Op het congres van spoorwegpersoneel, 17 November 11. te Utrecht gehouden, werd een door de Commissie van Voorbereiding opgesteld rapport behandeld,
dat eene uiteenzetting bevat van de grondslagen tot
wettelijke regeling hunner positie, zooals zij voor het
personeel der verschillende spoorweg-maatschappijen
wordt gewenscht.
De eerste zinsnede van de algemeene.inleiding van
dit concept, dat zonder discussie werd goedgekeurd,

luidt:

„Het openbaar belang vordert, dat over de diensten
van het spoorwegpersoneel steeds beschikt zal kunnen
worden ; de wet heeft, uit die overweging, het neerleggen van den arbeid door dat personeel strafbaar

gesteld."

Ziehier een wijze van voorstelling, die wij gedurende
en met de staking van het spoorwegpersoneel in 1903
van de burgerlijke persorganen van alle partijen
hebben kunnen hooren, en waarop ook de regeering

zich bij hare ontrechting van de spoorweg-arbeiders
beriep. En het is deze zelfde beschouwingswijze, die
ook in andere landen dienst doet, overal waar de
regeeringen het spoorweg-personeel van het stakingsrecht willen berooven.
Het is daarom wel de moeite waard na te gaan, of
ook de arbeiders deze consideratiehebben te aanvaarden, en zich bij het feit, dat hun het scherpste, het
beslissend economisch wapen wordt ontnomen, hebben neer te leggen, omdat zij het „openbaar" of
„algemeen" belang erkennen als iets, waarbij hunne
byzondere belangen moeten wijken.
Dat „openbaar belang", dat aan de arbeiders wordt
voorgehouden iets te zijn, waarvoor bepaalde groepen
hun byzondere belangen moeten opgeven, wat is dat
eigenlijk voor een ding ? Is het wel iets dat waarachtig bestaat ?
Met „het openbaar belang" bedoelt de bourgeoisie
in den regel 1) de ongestoorde voortgang van het maatschappelijk leven. In de fabrieken en werkplaatsen
moet gewerkt worden ; in de handelsplaatsen en havens moeten de grondstoffen en goederen af en aanvloeien ; de zakenmenschen moeten naar de beurs
kunnen gaan, de kooplui naar hun kantoor, de rechters naar de rechtbank, de Tweede Kamerleden naar
den Haag, enz. enz. Kortom : de geheele maatschappelijke machinerie moet glad en netjes loopen, die
maatschappelijke machinerie, waarvan de kern is de
productie, en wel de kapitalistische productie, d. w. z.
het voortbrengen van meerwaarde, de opeenhooping
van meerwaarde, door den onbetaalden arbeid der

arbeidersklasse. Die maatschappelijke machinerie,
welke noodzakelijk altijd weer opnieuw voortbrengt
aan den eenen kant overvloed, rijkdom, weelde, ver-

slapping door genot ; — aan den anderen ellende, overmatigen arbeid, verminking van lichaam en geest,
prostitutie, tuberculose, alcoholisme enz. Het „openbaar belang" is in één woord het belang der heerschende en bezittende klassen, dat de kapitalistische productie niet worde onderbroken, de burgerlijke orde niet
worde verzwakt. Het „openbaar belang" is een ander
woord voor het verlangen van den industriëelen- en
handels-kapitalist ongestoord te verwerven ; van den
rentenier, te genieten ; van alle handlangers en dienaars
der burgerlijke orde, te heerschen. Het is, gelijk zooveel
andere uitdrukkingen, innerlijk voos en leugenachtig,
omdat het een uitdrukking is, bestemd om het klassekarakter van onze huidige maatschappij te omhullen
en te verbloemen.
Het „openbaar belang" is in één woord een fraai
masker, voorgebonden voor het hatelijk gelaat van de
„belangen der kapitalistische en heerschende klassen."
Maar, zal de lezer misschien vragen, is er toch niet
iets van aan, dat er een openbaar belang, een belanguitgaande boven de verschillende klasse-belangen en
ze allen omvattend, bestaat ? In het kapitalisme en de

burgerlijke heerschappij, is het dan werkelijk nietbeter
en gunstiger, ook voor de arbeiders, " dat alles zoo
geregeld mogelijk zijn gang gaat, dat de productie niet
onderbroken wordt? De arbeiders lij den toch ook onder
de stremming, die het gevolg is van groote stakingen
in takken-van-bedrijf, welke diep ingrijpen in het
maatschappelijk leven : stakingen in de steenkool-industrie, het haven- en spoorwegbedrijf, enz.
Dit is zeker waar : kapitalisten en arbeiders hebben
tot op zekere hoogte en in zeker opzicht gemeenschappelijke belangen. Overvloed van werk b.v., goede oogsten,
ongestoorde vrede, liggen in het belang van alle maatschappelijke klassen, dus in het „algemeen of openbaar
belang." En storing van de productie treft daarenboven de arbeiders duizendmaal feller, harder, meedoogenloozer dan de bezitters.
Maar
wat de maatschappij vooruitbrengt is niet
het gemeenschappelijke, maar het tegenstrijdige in de
belangen tusschen de groote moderne klassen. Niet
uit de éénheid, uit de tegenstelling van belangen wordt de
beweging der maatschappij geboren. En zoo komt het,
dat de arbeiders strijdend voor de byzondere belangen
van hun klasse of zelfs van een onderdeel daarvan, inderdaad strijden voor het sterker en strijdvaardiger
worden der eenige klasse, die de maatschappelijke,
juridische, staatkundige verhoudingen in overeenstemming brengen met de moderne productie-krachten, strijden voor de ontwikkeling der maatschappij
en daarmee voor het
'van kapitalisme tot socialisme
eenige ware, echte „algemeene belang."
De ongestoorde voortgang van productie en verkeer
iskapitalistischbelang.Een spoorwegpersoneel, behoorlijk gesalarieerd, bevrijd van overmatigen arbeidstijd,
vrij openlijk deel te nemen aan de politieke- en de vakbeweging,niet gedwongen tot oogendienst.nochgenooddat is een ontzaakt zijn overtuiging te verbergen
zaggelijk belang voor het geheele proletariaat. Welk
een groote aanwas van kracht b.v., zou het voor cle
Duitsche arbeidersbeweging beteekenen, konden cle
"-—
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honderdduizenden spoorwegmannen aldaar op dez"e
hoogte komen te staan ! En wanneer dit door staking

Troeltra's politiek systeem der
sociaaldemocratie.

verkeers-stremming, enz., die de staking voor Duitschland zou veroorzaken, geen gewicht in de schaal
mogen leggen. Want al deze meest kapitalistische,
meest stoffelijke belangen, die de heerschende klassen
dan zonder twijfel als „openbaar belang" zou betitewat zouden ze beteekenen, vergeleken bij het
len
gewichtige, klare, beide ideeële en stoffelijke arbeidersbelang ?
Nog helderder wordt dit, wanneer men denkt aan
spoorwegstakingen, plaatsvindend als onderdeel eener
algemeene proletarische beweging. Dergelijke bewegingen kunnen, zooals in Rusland 1905, een groot
revolutionair doel hebben, of wel, zooals in Holland
1903 en Italië 1904, 2) meer het karakter van een algemeen spontaan protest tegen de kapitalistische orde.
In het eerste geval, waar een revolutionaire klasse
storm loopt tegen een afgeleefd en verrot systeem, is
het wel zonneklaar, dat juist het „openbaar belang",
het belang der massaas, die onderdrukt en verstikt
worden door een klein getal korrupte bevoorrechten,
door den strijd, door de wanorde en anarchie, die uit
hem volgt, gediend wordt. Hoe grooter die wanorde,
hoe vollediger die anarchie, hoe volkomener het verstoord worden van economischen en politieken samenhang des te beter dan, want des te meer kansen op
overwinning.
Maar ook de bewegingen onzer dagen, die, te zwak
om een directe revolutionaire uitwerking te hebben,
meer het karakter dragen, wat ook hun aanleiding zij,
van een geweldig, protest tegen de ellende, de onderook
drukking, de ontrechting van het proletariaat
dergelijke bewegingen zijn uit socialistisch oogpunt
met vreugde te begroeten. Zij wekken in het proletariaat het gevoel van wat het eenmaal zal kunnen, wanneer, door dieper bewustwording en door de school der
organisatie, de revolutionaire gezindheid en de klassen-solidariteit, die thans nog slechts nu en dan even
uitlaaien, zullen geworden zijn tot een verterend vuur.
Zij bemoedigen het prolerariaat in even hooge mate
als zij zijne vijanden met vrees vervullen. Zij brengen
scharen van onverschillige, versufte arbeiders, zij het
ook slechts voor korte oogenblikken in den strijd ; zij
verhaasten den groei van het klassebewustzijn en
verhelderen het inzicht in de maatschappelijke tegen-

ii
Niet enkel zorg voor de toekomst, wanneer wij
practisch aan den opbouw van het socialisme gaan,
heeft Troelstra tot zijn beschouwing van het „politiek
systeem der sociaal-democratie" gebracht.
Hij meent, dat dit bovendien noodiglis ,forrf onze
gedragslijn voor het tegenwoordige vast te stellen.
„Eerst, als de partij zich een duidelijk beeld van de
politieke organisatie gevormd heeft, die zij wil opbouwen, zegt hij, kan zij uitmaken, waarheen zich hare
tegenwoordige positieve arbeidvooral heeft te richten.
Haar opvatting van de vakorganisatie, van de rechten
en plichten van beambtenvereenigingen etc. zullen
daarvan sterk afhangen. Tegenover burgerlijke partijen wint zij een vast kenmerk, dat voor haar van waarde is bij de beoordeeling van de vraag, in hoeverre zij
in ieder apart geval met een of meer van deze partijen
zal kunnen samenwerken." Blijkbaar heeft Troelstra
het gemis aan een vast standpunt gevoeld, dat bij de
beoordeeling van allerlei wetten den maatstaf voor
onze houding moet leveren en zoekt hij dit standpunt
nu in de rol, die hedendaagsche organisaties in de toekomstmaatschappij zullen spelen. Bij die opvatting
is het geen wonder, dat hij de behoefte voelt, wat
preciesers over die toekomstmaatschappij te weten.
Maar dit ligt niet aan de sociaaldemocratie in het algemeen, want zij vindt sinds lang den maatstaf der
beoordeeling in haar standpunt van den klassenstrijd.
Dit kan aan voorbeelden duidelijk gemaakt worden.
Hebben wij bij de beoordeeling van de vakorganisatie
noodig, haar rol in de toekomstmaatschappij te
kennen ? Naar de meening van vele schrijvers zal men
aan vereenigingen van vakgenooten de productie in
hun vak opdragen, die zij dan zelf in byzonderheden
regelen. Zulk een productievereeniging is dan echter
een geheel ander ding, dan een tegenwoordige vakvereeniging, die een strijdvereeniging is. Het doel van
de toekomstige is : te produceeren ten bate van en in
opdracht van de gemeenschap; dat van detegenwoordige is de arbeidsvoorwaarden (loon en werktijd) te
verbeteren in strijd tegen de patroons. Of de toekomstige productie- en de tegenwoordige strijd-vereeniging
uit dezelfde menschen bestaan, is daarbij toevallig en
onverschillig ; 't zal wel niet, omdat beide zoo verschillende doeleinden hebben ; in een productievereeniging
voor huizen bouwen bv. zouden naast metselaars,
opperlui en timmerlieden ook de architecten en bouw-

en door staking alleen, kon bereikt worden, dan
zou, van socialistisch oogpunt, alle ongelegenheid en
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stellingen.
Het zou een ramp voor de arbeidersbeweging zijn,
zoo een zoo sterk en zoo belangrijk bataillon in zijn
rijen, als het spoorwegpersoneel is, zich door de
burgerlijke leugen van een boven de klassen zwevend
„openbaar belang" liet verblinden, en zich op gewichtige momenten afscheidde van zijn medearbeiders.
de klasse- solidariteit,
Maaide revolutionaire geest en een
die het spoorwegpersoneel in
aantal landen bij
verschillende gelegenheden heeft bewezen, en die wortelt in den druk waaronder het ligt, in de eenheid
zijner belangen met die van het geheele proletariaat, is
ons borg, dat dit nimmer zal geschieden.
H. R. H.

') Een uitzondering maakt doorgaans de oorlog. Oorlogen
worden gevoerd in het belang der heerschende klassen,
en daarom eischt dan juist het „openbaar belang", dat
productie en verkeer worden onderbroken.
*») Aan die Italiaansche beweging nam het spoorwegpersoneel geen deel.

De bisschoppen en de crisis.
In Keulen heeft voor eenige dagen een conferentie
van bisschoppen plaats gehad, om te beraadslagen

over de laatste pauselijke ordonnantie in zake de
moderne vakbeweging en ander modernisme.
Bij deze gelegenheid heeft kardinaal Fischer aan
de Duitsche bisschoppen een maaltijd aangeboden
die er als volgt uitziet.
Wijnen.
Gerechten.
Madeira.
Eendvogelcoteletten.
Tafel-) Gersenheimer,
Koninginnesoep.
wijn S Uerziger.
Beckforellen
igooer Rauenthaler.
met aardappelen en
1904er Piesporter.
botersaus.
iBg7er BordeauxReebout
Margaux.
met erwten en asperge.
igooer LiebfrauenTongenragout.
milch.
Jonge Ganzen
Branneberger
met salade en compöte.
i9o4er
Auslese.
Ij s .
Champagne.
Kaas
Fruit.
Koffie.
Asceten zijn de heeren nog niet. Al zullen onze
lezers we! niet geheel beseffen wat dit menu alzoo
bevat, ze kunnen 't den heeren overlaten.
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Aan dit voorbeeld is te zien, hoe onze houding tegen
allerlei instellingen, organisaties, verschijnselen
niet bepaald wordt door een onnauwkeurig bekende
toekomst, maar door het heden ; niet door het wezen
dor socialistische, maar door dat van de kapitalistische
productiewijze ; niet door een denkbeeldig politiek
systeem der sociaal-democratie, maar door het standpunt van den klassenstrijd. Het eerste is niet alleen
overbodig, maar zou zelfs tot houdingen kunnen
voeren, die met het laatste in strijd zijn. Voor Troelstra is het reeds, blijkens zijn aangevoerde woorden,
een brug, die tot samenwerking met burgerlijke partijen kan voeren.
Men neme als ander voorbeeld het geval van staatsbeambten, gemeentewerklieden, spoorwegpersoneel
(dit laatste gedacht vooral in geval van staatsexploitatie). Een staking van zulke groepen brengt allerlei
verwarring en onaangenaamheid in de maatschappij.
Dezelfde burgerlijke politiek, die wij straks met het
oog op dentoekomststaatombewegingsvrijheid voor de
vakvereeniging vroegen.voeren ons nu ons eigen standpunt tegemoet: „in een socialistische staat zou jullie
ook niet dulden, dat een groep, een minderheid, om
haar privaatbelang te verdedigen, het algemeen belang door een staking ernstig ging schaden." Lieten
wij ons nu leiden door de toekomstrol van zulk een
vakvereeniging als deel van de geheele maatschappelijke productie, dan zou men inderdaad in twijfel
kunnen komen, of een staking in zulk een belangrijk
bedrijf wel geoorloofd mag heeten. Het standpunt van
den klassenstrijd, de beschouwing van de kapitalistische werkelijkheid van nu, geeft echter een ondubbelzinnig antwoord.Het zoogenaamde privaatbelang van
een kleine groep vertegenwoordigt het belang der
geheele strijdende arbeidersklasse ; het zoogenaamde
algemeen belang is de ongestoorde burgerlijke orde,
de burgerlijke winstmakerij, het belang der bezittende
klasse. Van uit het standpunt van den klassenstrijd
vechten wij voor de uiterste bewegingsvrijheid der
vakvereenigingen ook van staatswerklieden en beambten. In hoeverrede bourgeoisie dievrij heid dan toestaat,
of door haar politieke overmacht beperkt, hangt af
van wat bij haar zwaarder weegt: het voordeel dat ze
bij kneveling dezer arbeiders heeft, of het nadeel, dat
uit de grimmige ontevredenheid van deze tot koelies
vernederden en hun klassegenooten voortkomt.
Wij zien dus, dat het practische belang, dat Troelstra in den opbouw van een toekomstig politiek systeem voor onze tegenwoordige taktiek ziet, niet
bestaat, daar onze taktiek ondubbelzinnig door het
standpunt van den klassenstrijd bepaald wordt. Een
practisch belang bestaat alleen voor diegenen, die aan
het standpunt van den klassenstrijd niet wenschen
over

ingenieurs moeten zijn, die in een strijdende vakvereeniging niet thuisbehooren. Bij de vakvereenigingen
van nu wordt alles, wat ze doet, laat, inricht, enkel
beheerscht door het str ij dkarakter van nu ; dit is de vast te houden en daarom een kwasi-theoretischen
maatstaf voor haar en haar taktiek. Dat was steeds de grond noodig hebben, om samengaan met burgerlijke
fout van de anarchisten, dat ze in de vakvereenigingen partijen daarmee te kunnen verdedigen.
A. P.
tegelijk toekomstorganen zagen, kiemen voor de toekomstige organisatie der maatschappij ; aan deze toekomstfunctie offerden zij de noodzakelijkheden van
van heerschend kapitalisme.
den tegenwoordigen strijd, b. v. de hechte organisatie, Resultaat
Ook voor ons is de toekomst mengsel
op en zoo werden hun vakgroepen onmachtige debatvan licht en duisternis, en voelen wij
teerende en theoretiseerende clubjes. Het eene standeen huivering, wanneer wij in haar
punt van den klassenstrijd geeft hier ondubbelzinnig
diepen, met nevel gevulden trechter
trachten.te zien. Wel weten wij dit ééne
in alle vragen, de vakorganisatie betreffend, het antzeker, dat daaruit opstijgt voor óns bet
woord; geeft ook den maatstaf voor haar belangrijkgoede, meer macht, meer kennis, meer
heid, die door beschouwingen over haarrol in een socibewustheid voor het proletariaat, en
alistische maatschappij geen zier grooter wordt.
eindelijk zegepraal. En het is veel dit
te weien.
Willen wij daarmee zeggen, dat het belang der vakH. Roland Holst.
organisatie met haar heden, met dekleine verbeterinsterven
duizenden,
in
loon
kan
millioenen
veroveren,
zij
uitgeput
Nog
proletariërs die,
en werktijd, die
gen
onverzadigbare
door
de
vraatzucht
van kapitalisorgaan
is ? Neen ; haar strijdkarakter, haar waarde als
tisch
in
hun
arbeidersklasse,
winstbejag,
nimmer
leven gevoeld noch
slaat niet enkel op|'t
der strijdende
hebben
begrepen
het wezen van hun leven onder
heden, maar ook op de toekomst.Zij smeedt vast saamhet Kapitalisme. Nog staan massale groepen arbeigehechte massaorganisaties; zij leert de arbeiders discipline en bereidt op deze wijze onze zegepraal in den ders buiten de rijen van het socialistischproletariaat.
zwaarderen komenden strijd voor, omdat zij nieuwe Maar de propagandisten, de strijders voor hun
menschen maakt, in staat de overwinning te behalen. klasse-idealisme zullen de somber over hun wezen
Aan die overwinnaars kan men gerust overlaten, hangende» nevelen door de bezielende klanken van
dan zulke groepen en organisaties te scheppen, als hun stem verbreken, en de revolutionaire stormwinden
van maatschappelijken klassenstrijd zullen den nevel
telkens noodig zijn voor de behoefte.
De gewichtige rol, die de vakvereeniging in den voor altijd ver jagen.
Eenmaal onttrokken aan den knellenden greep
bevrijdingsstrijd der arbeidersklasse speelt, is voor ons
van dofheid en berusting, waarin het kapitalisme hen
sociaal-democraten geheel voldoende en alleen maatgevend voor onze houding tegenover haar ; daarom tracht te houden zullen stoute gedachten, stijgende
strijden wij steeds zonder voqrbehoud voor haar hartstochten in henvoeden derevolutionaire gevoelens.
rechten en vrijheden in 't parlement, zooals wij voor Kinderen als ze zijn van het moderne kapitalisme,
zullenzij wórden mannen met verder uitziende blikken,
ons zelf strijden. Zeker, dit argument zal bij burgerzullen zij zich niet blind staren op het direct voor hen
uitwerken,
niets
lijf
willen,
lijke partijen, die haar te
tafereel, steeds cle horizonvan imnnegedachten
liggend
maar houdt men deze lui cic zoogenaamde rol der vaken in hen zal groeien het besef, hoe en waarverwijden
vereeniging in de socialistische maatschappij voor,
kwam,
dat zoo velen van hun broeders en zusclan hebben ze daar evenzeer maling aan. Een door het
die achter ons ligt, zijn teruggeslagen.
den
strijd,
parlementaire strijd over zooiets wordt echter heele- ters in
leeren
begrijpen,
vvaarom in vroegere soortmaal niet door argumenten beslist, die tegenstanders Ze zullen
e
gelijke revolutionaii tijdperken, waarin de verdrukte
overtuigen maar enkel door redenen, die in de machtsklassen het dorsten wagen zich tegen de heerschers
verhoudingen zelf liggen.

verzetten, deze zijn teruggeslagen omdat de tijd
voor een betere samenleving nog niet was gekomen,
omdat de maatsehatipij zelve nog niet devoorwaarden
tot een betere,hoogere samenleving had voortgebracht.
"Maar uit dit verleden met zijn veelvuldige vormen
van verzet, zullen cle arbeiders komen tot de daden
van moed en opoffering voor hunneklasse noodzakelijk.
Nu en dan zien we midden in den strijd der proletariërs van alle landen opnieuw de vlammen helderder
en hooger dan ooit te voren opstijgen, uit het altijd
smeulende vuur van de lichtontvlambareklassetegenstelling.
Heeft de Russische revolutie ons niet, trots alle
dogmatische voorstellingen die het revisionisme érvan geeft, duidelijk getoond met welk een ontzettende kracht de vloedgolven van het revolutionaire
proletariaat kunnen rollen om met één slag millioenen
van zijn klassegenooten in hechte banden van solidariteit aaneen te smeden, om met deze onweerstaanbare
klassekracht cle plaats te veroveren waarop zij meent
recht te hebben ?
Op den dag ,van een nieuw jaar voelt elk socialist
de rustige, frissche gedachten,die eiken nieuwen strijd
van het proletariaat weder doet stuwen zijn verkwikkende adem over detallooze onbewuste massa. Steeds
meerderen worden gevoerd in het kamp hunner
klassegenooten en steeds uiten zij zich in diepere,
onverzettelijker wilskracht tegen de heerschende
tirannie van het kapitalisme, opslurpend en meesleepend alle twijfelende krachten. In hen wordt wakker
het geloof en het vertrouwen in cle vrijmaking van de
klasse der loonslaven.
Een nieuw jaar en een nieuwe strijd. Ziedaar onze
schoone en fiere gedachten bij het aanschouwen van
cic groei van het eens in reusachtige legers opstaande
te

zegevierende proletariaat.
Muziek is voor ons, socialisten, het vroegere verzet
der onderdrukten tegen een telkens zich vormende
heerschende macht. Maar deklanken van deze muziek
verdoofden, en slechts het bewustzijn van de maatschappelijke wetten, steeds scherper en helderder
uit deze verwarde klasse-oorlogen zich ontwikkelend,
gaven nieuwe vormen, nieuwe klanken aan de massa
der onderdrukten die zich telkens uit dé ellende
wilden oprichten.
Nieuwe gestalten, nieuwe vormen, krachtiger clan
ooit, ontvouwden zich en deden de grenzen van het
oudethans machtelooze verzet overschrijden. Geboren
werd een strijd waarin het klein-burger- en boeren'dom werden overheerscht door de geweldigegroeiende
kracht van het proletariaat.
Geen enkel „beschaafd" land in Europa, of hetkenmerk van zijn toenemende kracht en welvaart,
het steeds in reusachtiger vormen zich ontwikkelend
kapitalisme gaat, of juister moet gepaard gaan, met
een steeds zich in aantal vermeerderend proletariaat.
Dag aan dag, jaar aan jaar stijgt het aantal bezitloozen, zich opeenhopend in groot-industriëelestreken
en daar zich vormend tot een kracht, een onverbrekelijke eenheid, die eens dekapitalistischemaatschappij
zal verhinderen, langer de verpestende adem over de
kinderen der arbeidersklasse te doenstrijken. Zij zal de
voorwaarde van eenmaatsehappelijke inrichtingscheppen, waardoor ieder mensch zich in zijn menschelijke
gemeenschappelijke kracht kan ontplooien.
Als resultaat van het kapitalisme is thans» deze maatschappij rijk aan middelen om voort te brengen, kan
ze steeds meerdere massa's producten opeenhoopen.
Geweken is de beperktheid, geweken ook de onmacht
van concurreerende kapitalisten, en in plaats van deze
uit haar sfeer voortgekomen onderlingen strijd is
thans gegroeid de kapitalistische broederschap in het
beeld van trusts, kartels, enz., symbolen van klassesolidariteit der bezittende heerscherskliek.
Overschreden zijn de grenzen van her produceerend
handwerk, en waar vroeger hetlied van den gezel zich
deed hooren, diederythmus van zijn arbeid vertolkte,
daar doet nu de machine de stem van de massa zwijgende zwoegers verstommen, en overal door zijn
driestig dreunen thans luide cle aard van dezen
kapitalistischen tijd verkondigen.
Maar sterker stijgt de afschuw voor dit wereldlijk
monster in u, als ge voelt die onweerstaanbare
schok die de massa van het arbeidende volk
thans doortrilt en het stort in den diepen afgrond
van fysieke en moreele ellende te midden vau den
talrijken overvloed!
Het is de krisis, resultaat van kapitalistisch
regime en tijd van rustig genot voor menigen kapitalist
tegenover de steeds groeiende onrust In vrees voor
gebrek van den proletariër.
Een nieuw jaar en een oud verschijnsel van
kapitalisme, hernieuwd het arbeidsgeluk verwoestende, door duizenden arbeiders eenvoudig te doen
hongeren!
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voor den patroon
dat moet gebeuren om de leef- en
Resultaat van kapitalisme is ook haar verstrijdeenten
krijgen; maar onder dien arbeid
binnen
te
kracht,
op
lammende
nu het terugwerkend
de door, en vóór en na dien
arbeid moet als een nimmer
massa, thans onderworpen aan de gevolgen van deze doovend lichtbaken in ons hoofd en in ons hart de gedachte
is het anders!
maatschappelijke krisis, steeds dieper het besef staan: nu nog niet —, maar straks
van de grillige natuurwetten van 't kapitalisme in Straks, als het socialisme door ons is veroverd, werken wij
niet voor de brandkas der enkelen en eigen karig bestaan,
hen doet doordringen, en zoo hen ook voert in de maar
straks allen te samen werken we voor aller, voor eigen
rijen van het socialistisch strijdend proletariaat, en elkanders waardevol, vreugdig, rijk leven !
2e. Ons aanwennen op te merkeu wat er om ons heen
als dragers van een nieuwe wereldbeschouwing.
Geen onbewuste, door medelijdend gevoel uit de gebeurt, van verre en van nabij. Daarover onze grachten
gaan, het verband zoeken tusschen die gebeurende
rijen der bourgeoisie, gesteunde beweging als reactie laten
dingen, al onze vrije oogenblikken gebruiken om er over
op de klasseegoïstische samenleving, zooals de oude te lezen, met elkaar er over te praten en van alle gelegenvormen van verzet zijn geweest! Een bewuste heden gebruik maken, om lui die er meer van weten kunnen,
van elke utopische zoetheid bevrijde, heldere en, er over te hooren.
3e. Onder al dien ernst door, genot van kunst waar die
scherpe reactie uit zich thans in de massale kracht binnen
ons bereik wordt gebracht, met beide handen aanvan het internationale proletariaat. Zij doet haar grijpen, onze ziel er voor open zetten dat ze ons gansch
macht en invloed dagelijks voller en voller worden. doortintelen kan en nieuwe krachten in ons wakker roepen.
Zij doet oveial de kreet van heerlijk veroverend
4e. Alles wat hoofd en hart nieuw gaan doorleven door
wat onder 2e en 3e, en onder ie werd aangegeven, zelf
verzet in de harten der neergetrapte onterfde menigte
Dat wil zeggen: niet napraten of op het geheuopvlammen; doet vaster in hen worden het geloof verwerken.
gen af nazeggen, maar ons rekenschap geven of we de
dingen die we gehoord of gelezen of bepraat hebben, ook
en onverbrekelijk vertrouwen in de komende zegezoo vinden of dat wij ze anders voelen; in het laatste
praal van het socialisme.
probeeren te begrijpen, waarin dat „anders" bestaat.
Geen medelijdend verward en omsamenhangend geval
Voorloopig
zullen wij 'het bij dit programma laten. Een
streven, maar de wetenschappelijke vaste grondvolgenden keer behandelen wij de directe strijdmiddelen.
slagen van de Marxistische klassetheorie vormen
* * *
thans de basis waarop de eigen, zelfstandige klasseNu krijgen we punt 2. nam. van nog een anderen, een
de medeorganisatie van den arbeid is gegrondvest. En in de tweeden kant te bekijken de kwestie dat zonderkan.
Waar
niet
komen
werking
der
vrouwen
het
socialisme
ontplooiing van deze breede proletarische kracht we hier spreken van medewerking, bedoelen we de'bewuste,
zullen worden veroverd de eigenschappen van taaide zelfgewilde, de weldoordachte medewerking. In no. 6
bespraken we, hoe gij door den nood gedrongen zoudt
heid en revolutionaire energie noodig voor het proleworden, mee den klassenstrijd te voeren en aan de bezittariaat om zijn historische taak te vervullen.
klasse het socialisme af te dwingen. Welnu, het geResultaat van heerschend kapitalisme is het strij- tende
volg van dien strijd, noodgedrongen begonnen, is voor de
dend socialistisch proletariaat!
W- A. H.
meesten de bewustwording; al strijdende ontpopt zicb een
nieuw wezen. Alles : eigen leven, het rondom gebeurende, de

Moderne menschenhandel.
In Brazilië schijnen de Japansche landverhuizers,
die men anders overal ongaarne ziet komen, met open
armen te ontvangen. Tot nu toe kwamen slechts
weinige Japanners naar Brazilië, ofschoon men daar

zonder eenige ts'erke oppositie uit de bevolking zelve
te behoeven te vreezen, deze „vlijtige arbeiders met
weinige behoeften" best kon gebruiken.
De Braziliaansche regeering heeft nu met een
„Keizerlijk Japansch Landverhuizerscomité" een
contract afgesloten, waarbij dit comité zich berplicht
3000 Japanners te leveren, 't Moeten personen zijn van
In
12-45 jaar, met kennis van den landbouwarbeid.
De
overgeleverd.
worden
verloop van 3 jaar zullen ze
tocht betaalt de regeering.
Of 't Japanners lokken zal — is een andere vraag:
Het comité werkt evenmin belangeloos. Dat men in
Brazilië juist Japanners wenscht, bekend staande als
willige, weinigeischende werkkrachten, bewijst, dat
men geen kans ziet met blanke arbeiders een zoo groote winst te maken. Van deze iseht men overigens, dat
ze hun reiskosten niet' alleen zelf betalen, maar ook
een klein kapitaaltje meebrengen om zich te vestigen,
den grond te bebouwen en 't land waardevoller te
voor spoorwegmaatschappijen en landmaken
speculanten.

—

Vrouwenrubriek.
De koe bij de horens vatten!

Bij die de vorige Vrouwenrubriek lazen, (nr. 6 van de
Tribune") waren er die spottend of ontmoedigd het blad
van zich afwierpen, met een minder vriendelijkwoord aan
het adres van M. M.
„Ouders, vrienden, man, kind, ten slotte eigen leven
móest als het noodig was, aan het Socialisme worden geofferd ? ! Daartoe moest men bereid zijn in den strijd voor
het socialisme, want machtiger dan alles moest zijn de
wil om den tegenstand der bezittende klasse te overwinnen ?!
Onzin! Onmogelijk !''
We laten die uitroepen even over ons heengaan, komen
er straks op terug. Kerst gaan we nu bespreken, wat wij,
vrouwen, te doen hebben in den strijd. Daarna bekijken
we dekwestie dat zonder de medewerking van de vrouwen
het socialisme niet komen kan, een oogenblik van nog een
anderen kant als den vorigen keer, van een tweeden kant
dus en ten slotte . beantwoorden we de uitroepen.
Wat wij te doen hebben! ie. Ons aanwennen, het werk
dat voor onze rekening komt, in huis of buitenshuis, voor
eigen gezin alleen, of voor een patroon of voor beiden
te gelijk, te beschouwen ols middel maar niet als doel.
Duidelijker gezegd: De pot koken, de wasch bezorgen,
het huis schoonhouden, de kleeren verstellen, de kousen
stoppen, dat moet allemaal gebeuren, maar terwijl we daar
op de oude omslachtige manier, gezin voor gezin, mee
bezig zijn. moeten we ons rekenschap geven, dat alleen
noodgedwongen we daar zooveel tijd in steken. Moeten
wij ons rekenschap geven dat we die dingen doen om ons
lichaam zoo sterk mogelijk te maken, maar die sterkte
in de eerste plaats gebruiken zullen voor de verovering
dier andere wijze van voorziening in al die behoeften van
een rein-gehouden woning voeding, kleeding en verdere
verzorging van het lichaam die andere manier, die mogelijk is geworden door de kennis en toepassing der electriciteit en andere natuurkrachten.
Die andere wijze binnen aller bereik — is alleenmogelijk
bij doorgevoerd socialisme.
Zooveel uren per dag, of zooveel uren per week werken

. .

verhouding tot den man, de verhouding tot de kinderen,
tot vrienden, tot ouders
alles gaat verschijnen onder

—

een nieuw licht. Het geheele bestaan krijgt een nieuwe

beteekenis. De strijdenden worden zichzelf bewust, gaan
de eigenlijke waarde van-te-leven begrijpen en beginnen de
plaats in te nemen, de taak te vervullen waartoe persoonlijke aanleg naast Sexe-aarcl, beiden ontworsteld nu aan
den neerdrukkenden invloed van het kapitalisme, haar bestemmen, haar roepen.
Gelijke wedergeboorte ondei vond de strijdende man,
want in hoofdzaak zijn man en vrouw aan elkaar gelijk.
Beiden zijn mensch. hebben in zich de kiem van 't men
als we
schenverstand en van het menschelijk gevoelen
die onderscheiding tusschen denken en voelen maken
willen.
Door den klassenstrijd werkt uit den loonslaaf zich op
de vrije mensch, man en vrouw. In beiden, man en vrouw,
gaat de eigenlijke mensch naar voren treden,
omdat
dwang en onderdrukking gaan verdwijnen. 17"»» 'r^ffen-aer,
zuiverder, treedt nu aan het licht, hoe ze als mensch gelijk, maar als voortbrengers van het nieuwe geslacht niet
gelijk zijn. Juister gezegd, naast de gelijkheid in de hoofdzaken, openbaart zich oneindig duidelijker dan te voren
de met de verschillende taak bij de voortplanting, het
verschillend aandeel in het scheppen der nakomelingschap
samenhangende eigenheid van den man en van de vrouw.
Nu hebben wij dit in het oog te houden. De socialistische
samenleving bedoelt het hoogst mogelijk geluk voor allen.
Die toestand is alleen denkbaar wanneer de volledige
mensch, de beide samenstellende, de beideelkaar nood
zakelijk-behoevende, de beide elkander aanvullende deelen:
de man en de vrouw tot de volkomen mogelijkheid van
volledigen uitgroei zijn toegelaten, m, a. w. wanneer voor
man én vrouw gelijk recht van invloed in en op de samenleving bestaat.
En aangezien de socialistische samenleving niet op een
goeden dag kant en klaar uit een doos gepakt en netjes
opgesteld wordt, maar zij zich gaandeweg — reeds nu,
luistert ! reeds nu aan het vormen is, daarom zien wij
reeds nu de vrouwen uit het proletariaat zich voegen in
de strijd-gelederen bij steeds grooter getale.
Behoef ik nog uw uitroepen afzonderlijk te weerleggen ?
Neen niet waar ? Als gij u even indenkt wat nu 't leven
is en hoe het wordeu gaat door onzen strijd, dan zegt gij
het zelf in volle overtuiging: Krachtiger dan al het andere
M. M.
is onze wil om le overwinnen!

—

Kleine berichten.
De werkstaking van het Britsch-Indische spoorwegpersoneel is nog niet geëindigd. De maatschappijen en de

Regeering nemen krasse maatregelen. De arbeiders houden
evenwel stand.

* **

De Standard Oil Co., de Petroleum-Mij. van Rockefeller,
is thans bezig ook in Rumeuië het monopolie te veroveren.
Zoo zet de koncentratie van het kapitaal zich steeds voort.

* *
In St. Louis in de Vereenigde Staten is een staking van
20000 Schoenmakers uitgebroken, om korter arbeidsdag
en hooger loon. Ook vrouwen en meisjes staken. Kenige
fabrieken voerden den o-urendag in.
*

* *
Als de plannen van graaf Zeppelin met zijn luchtschepen
slagen, is de Duitsche Regeering voornemens in 1908 meer
dan 2 miljoen daarvoor uit te geven. Geld in de lucht
dus, in plaats van in het water.
*

* * *
De vereeniging van de centrale met de lokalistische vakorganisaties is te Berlijn grooteudeels gelukt.

***
Ken nieuwe koloniale rooftocht wordt door Kngeland tegen
de Zoeloes in Zuid-Afrika ondernomen. De Britten zijn al
even braaf als de Keizer en de „edele" Picquart.
Typ. A. N. D. 8.. Amsterdam

