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Amsterdam.

Gevaarlijk Spel.
Als een dogma, zooals het^smalend in de taal

van H_. Volk" heet, of om juister te spreken,
als grondslag van de politiek, die volkomen overeen-
komt met de klassepositie van de bezitlooze volks-
massa's, is te Neurenberg vastgesteld, dat de S.-D.
afgevaardigden, moeten stemmen tegen de Staats-
begrotingen, omdat een onverzoenlijke oppositie
tegen de bestaande kapitalistische Staatsmacht
noodzakelijk is. Reeds dadelijk toen deze resolutie
van het Duitsche P. B. bekend was, begon Het Volk
een slechts technisch beteekenis hebbende uitzon-
dering, die in de resolutie voorkomt, door kursivee-
ring op den voorgrond te stellen (zie Buitenland
in het no. van 17 Sept.) en ïioelstra ging in ziju

Uitkijk" reeds zoover van in die uitzondering een
'beginsel te zien, dat notabene juist door de gansche
resolutie wordt verworpen.

Het beginsel n.1., dat het beetje verbetering dat
het kapitalisme werkelijk een enkele keer aan een
groepje arbeiders zou brengen, voor de Sociaal-
demokratie zwaarder zou wegen dan onze onver-
zoenlijke oppositie tegen den klassenstaat. Dit
Troelstrasche beginsel werd in de Duitsche Partij
ondanks de technische uitzondering zoozeer ver-
worpen, dathetvoorstemmen van deWurtembergsche,
Badensche en Beiersche parlementariërs uitdruk-
kelijk voor onvereenigbaar werd verklaard Jjmet
de tot dusver in de Duitsche Partij geldige en voor
het vervolg volkomen gehandhaafde tactiek.

Troelstra noemt het stemmen tegen begrootingen
overigens niets dan een demonstratie, en kamt de
beteekenis daarvan dan eerst een beetje op, om
— zooals men al kan raden — daarna die
demonstratie in een hoek te gooien terwille
van een gewaande, en der Duitsche Resolutie
in dien zin volkomen ondergeschoven uitdrukking,
als: direkte verbetering in den toestand der arbei-
dende klasse. Tr. noemt dit m elk geval verstandig,
zeer verstandig. Wij moeten bekennen niet te weten of
het wel verstandig kan worden genoemd, de ernstige
besluiten van ónze voornaamste arbeiderspartij al-
dus te verhaspelen tegenover de arbeiders tot wie
men spreekt. Het wordt meenen wij op den duur
te doorzichtig, dat zulks met Hollandsche partij-
politieke bedoelingen geschiedt, rr|^ar vooral, het
zal er niet toe bijdragen, den arbeiders de zoo hoog
noodige klaarheid te brengen en hun de lust
te geven, de werkelijke beteekenis te leeren
vatten van de toch ook voor onzen strijd
zoo belangrijke besluiten van de Duitsche Partij.
Inderdaad toch is het stemmen tegen de Staats-
begrooting een uiting van onze wik gegrond op
onze toenemende macht, om den Staat te veroveren.
In dien zin is elke daad onzerzijds niets dan een
demonstratie.

Onze strijd voor het Kiesrecht is zulk een
demonstratie, onze gansche verkiezingsstrijd is zulk
een demonstratie, en dat de proletariërs zich inter-
nationaal tegen het kapitalisme vereenigen, onze
organisatie dus, is zulk een demonstratie,
om den Staat te veroveren. Als Tr. dit bedoelt,

dan moet hij het den arbeiders duidelijk zeggen.
Maar dan moet hij er niet bij voegen, dat we
van de demonstratie afzien, terwille van de
(zgn.) direkte verbetering in den toestand der ar-
beidende klasse. Van zulke demonstraties', van zulke
machtsmiddelen kunnen wij niet afzien, en de on-
veranderd aangenomen Duitsche P. B. resolutie
bedoelt dit juist duidelijk uit te spreken voor het
stemmen tegen de begrooting, en heeft dit ook
onverzwakt gedaan.

Wij zien in dit spelen met woorden, zooals dat
trouwens ook door de revisionisten in Duitschland
wordt gedaan, een middel om zich daar en hier
aan de konsekwenties van zulke besluiten en van
de zelfopgelegde discipline te onttrekken. Vóór den
Neurenberger partijdag verzekerden deZuid-Duitsche
partijbladen om strijd, dat de partijdag de beslissing
geven zou. Na den partijdag probeeren sommige
revisionisten zich de beslissing van den hals te
schuiver., door te verklaren dat aan den partijdag
de beslissing heelemaal niet toekwam, of door de
beteekenis van de resolutie door allerlei belachelijke
verklaringen te verkleinen. Het is hier en daar
een gevaarlijk spel, dat alleen maar de marsch van
het proletariaat tegen hetkapitalisme kan ophouden.

Wp.

Alkmaar.
Elk waarachtig sociaal-democraat, die met ernst

de uittreksels, welke wij de vorige maal uit een
Alkmaarsch verkiezingskrantje gaven, heeft gelezen,
zal een gevoel van verbijsterenden schrik niet hebben
kunnen onderdrukken. Hij zal zich hebben afge-
vraagd, of dat nu toch ook al mogelijk, ook al
toelaatbaar was in onze Partij. En dat niet alleen
natuurlijk voorzoover het dit krantje betrof, dochook
over den geheelen opzet en inhoud dezer sociaal-
democratische actie. Hij zal zich hebben afgevraagd,
of dan toch hier het Partijbestuur niet had be-
hooren in te grijpen, of ons Partijorgaan dat dan
maar zonder een woord te zeggen, mocht laten
passeeren als een actie van sociaal-democraten.Hij zal het niet natuurlijk" hebben gevonden,
„dat De Tribune zich van het zaakje heeft meester
gemaakt," hij had verwacht, dat zijn partijorgaan,
zijn partijbestuur spreken zou, zal het misschien
te eerder hebben gedacht, nu hi j ias> dat 't hier
een „Marxistische" afdeeling gold

Want hij heeft gevoeld, dat uit de sobere feiten
door ons medegedeeld, weemoedsprak, denweemoed
van den onverzoenlijken kapitalismehater met zijn
afgedwaalde medestrijders, die hun en onze zaak
zoo groote schade doen. En hij heeft niet aan
„meester maken" gedacht! Hij heeft niet demoge-
lijkheid overwogen, dat zelfs afgevaardigde
van die afdeeling 't drijven <jer revisionisten op
ons Arnhemsch partijcongres te verkon zijn gegaan!

Zoo er althans nog eenig revolutionair sentiment
in hem huisde, zal bij een andere nomenclatuur
hebben gebruikt voor deze verdoezeling en ver-
loochening van den klassenstrijd, dan dat het „niet
precies volgens deregelen van de kunst" is gegaan.

Ons Partijorgaan heeft dan althans nu, na de
verkiezing gesproken. Kwam het door „De Tribune",
dan heeft deze althans goed Werk verricht, al zijn
dan ook daardoor van de zijde van de Volk-Redactie
°Pvattingen naar voren gedrongen, waarvan de

gevolgen nog veel ernstiger kunnen zijn, dan de
houding der Alkmaarsche partijgenooten

Er wordt een openlijk verbond gesloten tusschen
de strijders en de temperaars van denklassenstrijd en
er zou geen reden zijn zich over het geval warm te
maken? Omdat en de vrijzinnig-democraten en wij
't zelfde gemeenteprogram zouden hebben, zij om ons
van den strijd af te houden en wij om den strijd te
voeren! Omdat er aanrakingspunten zouden zijn
tusschen hen en ons „vooral opkleinere plaatsen!"
Vrijzinnige kapitalisten en strijdende sociaal-demo-
craten, zouden elkaar wel een zetel mogen over-
laten! Alsof het om een zeteltje ging en voor ons
ooit gaat!

Al deze mededeelingen door ons Partijorgaan,
ze zijn alle even verbijsterend.

Wij zeiden aan het slot van ons vorig artikel,
dat we te doen hadden met een staaltje van 't diepst
proletarisch verval, waartoe 't kan komen, 't Is
een lied, dat ons Partijorgaan reeds kent, zegt het.
Maar is dan werkelijk dieper proletarisch verval
denkbaar, dan een proletariaat dat zijn klassenstrijd
vergeet en dat wel onder leiding van zijn voor-
gangers, zooals in Alkmaar — Het Volk erkende dit
toch ook zelve — geschiedde.

We hebben de partijgenooten gewaarschuwdvoor
't hellend vlak van 't revisionisme, waarvan dit
verschijnsel voor ons een uiting was. Ons Partij-
orgaan vindt dit „weergaloos belachelijk", terwijl
ze 't in 't zelfde artikel zelve bewijst.

Want slechts opvattingen van den klassenstrijd
zooals die daar gepredikt worden, kunnen het pro-
letariaat daartoe voeren. Als men 't toch werkelijk
zelve „niet erg" vindt, dat vrijzinnige kapitalisten
en sociaal-democraten gezamenlijk vergaderingen be-
leggen voor hunne gemeenschappelijke candidaturen,
als men een dergelijke samenwerking beschouwt
als iets, dat wel geen regel moet worden, doch
waarvan meti 't verklaarbaar vindt, dat hier en
daar er behoefte aan wordt gevoeld, als men alleen
van meening verschilt en dan nog maar op enkele
punten, over de wijze van samenwerking, hoe kan
men dan een candidaat, die volgens 't verkiezings-
blaadje „maar een eenvoudig arbeider" was, daar-
van een verwijt maken.

Hoe kan men, zoo voortgaande, niet verwachten,
dat de partijgenooten hun klassenstrijd nog meer
zullen verdoezelen, voortgaande op ditzelfde spoor,
dat voor de partij en 't proletariaat verderfelijk
is en hun strijd zal verlengen en verzwaren.

De taak van de sociaal-democratie is het de
arbeiders op te voeden in den onverzoenlijken
klassenstrijd, een strijd waar de scheidingslijn niet
loopt tusschen democratie en conservatisme, doch
tusschen kapitaal en arbeid.

De vrijzinnige democratie, ze is voor de arbeiders
juist de gevaarlijkste vijand, omdat zij de partij
van de bourgeoisie is, wier taak het is den klassen-
Strijd zooveel mogelijk te verdoezelen en te ver-
donkeremanen. Hebt ge 't niet bemerkt, dat dit
juist hun doel is, dat zij daarom juist de Alk-
maarsche sociaal-democratie hoogelijk prijzen. Hun
program, gij zegt het zelve en wij hebben 't steeds
gezegd, is er maar „als parade, bij plechtige ge-
legenheden" en.die plechtige gelegenheden zijn voor
hen juist dan aanwezig, als ze 't proletariaat
daarmede van zijn strijd kunnen afhouden.



Is 't niet voldoende, dat de langzame economi-
sche ontwikkeling van ons land reeds in die
richting werkt en de propaganda voor de sociaal-
democratie tot een zoo moeilijke, maakt en is 't
niet veel meer noodig dat juist onze partij, vooral
ook daarom, onverzettelijk en onverzoenlijk den
klassenstrijd voert? C.

De Klassenstaat.
In de resolutie van Lubeck omtrent de kwestie van

het stemmen tegen de staatsbegrooting is sprake van
den klassenstaat; omdat ook de Zuid-Duitsche Staten
het karakter van klassenstaat dragen, mag ook daar
niet voor de begrooting worden gestemd. Daartegen
wordt nu ingebracht, dat met zulk een kenmerking het
karakter van den Staat niet is uitgeput; hij is niet
alleen een machtsmiddel tot duurzame onderwerping
van de uitgebuite klassen, maar tevens een kultuurstaat,
die beschavend ten algemeenen nutte werkt. Daarom
zouden wij, waar het tweede ovei weegt, niet onvoor-
waardelijk vijandig tegenover den Staat mogen staan.

Bij deze tegenwerping wordt over hei hoofd gezien,
dat het zgn. beschavende werkenvan den Staat geens-
zins een tegenstelling vormt tot zijn karakter als
klassenstaat, maar daarin begrepen is en een nood-
zakelijk deel ervan uitmaakt. Het karakter van den
Staat is niet tweeërlei, één goed en één slecht, waar-
tusschen men zou kunnen kiezen, maar de ééne en
alleen mogelijke klassenstaat heeft verschillende kanten,
die onverbreekbaar aan elkaar verbonden zijn. De
Staat heeft een dubbel karakter, die uit het dubbele
karakter van de burgerlijke maatschappij, van de kapi-
talistische produktie en van de warenproduktie in het
algemeen voortkomt.

De warenproductie is tegelijkertijd voortbrenging van
nuttige gebruikswaarden, die de menschheid noodig
heeft, èn produktie van wa.rde, d. w. z. van geldelijke
inkomsten voor den producent. De kapitalistische pro-
duktie is evenzoo voortbrenging van noodige gebruiks-
voorwerpen, en tegelijkertijd produktie van meerwaarde.
Dit laatste bepaalt het karakter van de kapitalistische
produktie; allereerst is zij de door winstzuchtbeheerschte
produktie van meerwaarde en de voorwaarde, dat de
voortgebrachte goederen ook in behoeften van den
mensch moeten voorzien, schijnt een toevallige bij-
omstandigheid. Maar ze vo.men een onverbreekbaar
geheel, meerwaarde kan slechts worden voortgebracht
door de productie van nuttige waren, en de bevrediging
van de behoeften der menschen is in het kapitalisme
alleen mogelijk door tegelijkertijd meerwaarde te
produceere.i. Geen sociaal-dcmokraat zal wegens dit
dubbele karakter gaan beweren, dat het eenzijdig zou
zijn, het kapitalisme als enkel uitbuiting te verdoemen,
en dat wij wegens zijn nuttigheid — omdat het de
menschen, ook de proletariërs van waren voorzist —niet onvoorwaardelijk vijandig tegenover het kapitalisme
zouden mogen staan.

Het kapitalisme heeft nog een goede zijde. Het ont-
wikkelt zich, de verkeersmiddelen nemen toe, de pro-
duktiviteit van den arbeid groeit, techniek en wetenschap
bereiken een al hoogeren trap. Wij juichen deze ont-
wikkeling toe, omdat ze de voorwaarden tot het socia-
lisme schept. Maar het valt ons niet in, ons daarom
met het kapitalisme te willen verdragen. Al deze dingen
worden bepaald door het belang derkapitalisten ; dat
is het wat ze er toe drijft; als ze aan den vooruitgang

en de beschaving ten goede komen, is dat onopzette-
lijk en kan het onze principieele tegenstand tegen het
kapitalisme niet verminderen. Zij hebben waarde als
kiem va. een nieuwe, toekomstige orde, maar deze
waarde hebben de afschuwclijkhedenvan 't kapitalisme
evengoed.

De Staat heeft ditzelfde dubbelekarakter, niet omdat
hij eenerzijds machtsmiddel is, anderzijds middel van
kuituur (beschaving), maar omdat hij niets is dan
een instelling in dienst van de bourgeoisie. Wat de
Staat in het belang van de bourgeoisie doet, zal meer-
malen tevens in het belang van den vooruitgang en
van het gansche volk zijn. Als echter burgerlijke politici
dan beweren, dat het belang van den vooruitgang en
van het volk hun maatstaf was, dan is dat precies de
zelfde frase als wanneer de liberale staathuishoudkun-
digen verzekeren, dat de kapitalisten zich slechts uit
sympathie tot hun medemenschen de moeite van het
produceeren nemen, omdat er anders voorde menschen
geen waren tot bevrediging van hun behoeften zou-
den zijn.

Dat het hier niet gaat om een bizondere beschavings-
taai-, welke als een bizonder arbeidsveld van den Staat
naast de konsekwenties van zijn klassekarakter staat,
blijkt overtuigend uit de wijze waarop die taak wordt
uitgevoerd.

Waarom bouwtdeStaat spoorwegen en
andere middelen van verkeer? Soms opdat het heele
volk gemakkelijk kan reizen? Het kapitalisme heeft een
vlugge en goedkoope warencirkulatie en groote bewe-
gingsvrijheid der menschen zelven noodig. De prole-
tariërs moeten zich snel en goedkoop van de eene
plaats naar de andere kunnen begeven, om direkt in
massa's bij de hand te kunnen zijn, wanneer de pro-
duktie hen noodig heeft. Daartoe is het niet noodig,
dat ze gemakkelijk zitten; voor dit doel zijn de harde
banken van de derde' klasse en (in Duitschland) de
vermoeiende staanplaatsen in de smerige, donkere
hokken, die men als vierde klasse voor het transport
van menschen gebruikt, volkomen voldoende. Zoo
dragen de spoorwegen hetklassekarakter van denStaat
met zich om.

Waarom bouwt de Staat ziekenhuizen,
waar de armen kosteloos verpleegd worden? Soms uit
medelijden met de zieke proletariërs? De toekomstige
artsen hebben aan een zuiver theoretische vorming niet
genoeg; ze hebben voor hun praktische vorming erva-
ring noodig, demonstratie- en proefmaterlaal dus, dat
hun in de ziekenhuizen de zieke proletariërs leveren.
Daarom strekt zich de zorg van den „beschaafden
staat" ook niet verder "uit; na hun genezing ziet de
Staat rustig toe, dat zij zich weer blootstellen aan de
ziektekiemen in hun ongezonde woningen, aan onge-
lukken, vergiftiging en overwerk, die de gezondheid
verwoesten, in de fabrieken. Zoo komt in dé zorg voor
de volksgezondheid het klassekarakter van den Staat
aan den dag.

Waarom bouwt de Staat scholen? Soms
omdat hij de schatten van wetenschap en beschaving
open wil stellen voor arbeiders-kinderen en hen tot
algemeen ontwikkelde menschen wil maken ? De bour-
geoisie heeft in haar loonarbeiders een zekere mate
van elementaire ontwikkeling en intelligentie noodig;
de domste arbeiders zijn tot het hanteeren van de
moderne machines de slechtste. Zoodra ze zich deze
elementaire kennis hebben eigen gemaakt, weten ze
genoeg om als arbeiders, als meerwaarde-machines te
kunnen dienen, en gaan naar de fabriek. Zoo toont

de Staat ook |in zijn schoonste beschavingstaak,
in . het schoolwezen, als zuivere klassenstaat in dienst
van de bourgeoisie te staan.

Met het opkomen van den proletarischen klassenstrijd
heeft nu de Staat in dienst der bourgeoisie een nieuwe
taak gekregen: de duurzame onderwerping van het
proletariaat, meest door brutale geweldm ddelen, soms
echter óók door kleine koncessies, die het opkomen
van het klassebewustzijn moeten belemmeren. Deze
functie treedt thans overal op den voorgrond, in
Pruissen erger dan in Beieren, in Beieren erger danin Holland of Zwitserland, maar overal beheerscht
deze taak de burgerlijke politiek. Door het brutale
klasse-karakter van deze onderdrukkings-politiek wordt
thans het algemeene klasse-karakter van de burgerlijke
politiek vaak over het hoofd gezien; en menig ideoloog,
ook Sn onze eigen rijen, ziet in den Staat in zijn
overige doen een boven den klassenstaat staande
instelling ten dienste van de beschaving, van den
vooruitgang en van het algemeen welzijn. In de wer-
kelijkheid vindt deze „beschavings-arbeid" en de onder-
drukking van de arbeidende klasse in één en dezelfde
bron zijn oorsprong, in het belang nl. van de bour-
geoisie. De beide funkties zijn in den grond der zaak
slechts ééne enkele funktie: in zijn heele doen is de
Staat in even groote mate een klassenstaat in dienst
van de bourgeoisie. A. P.

FEUILLETON.
Boekbeoordeeling.

De grondslagen eener nieuwe poëzie. Proeve tot een
maatschappelijke kunstleer tegenover het naturalisme, de
tachtigers en hun decadenten door C. S. Adama van
Scheltema.

IV.

De heer Adama heeft, zoo zagen wij de vorige maal, de
sociaal-democratische theoretici, inzonderheid Kautsky en
Dietzgen, gelezen, mijnentwege bestudeerd, maar zoodra hij
hun theorie ging toepassen op zijn speciaal gebied, bleek het
zonneklaar, dat hij haar niet m zich heeft opgenomen, dat zij
geen wezenlijk deel van zijn denken eu gevoelen is geworden.

De heer Adama m. a. w. is als sociaaldemocraat bij uitstek
datgene gebleven, wat liij op pag. ilB en elders in dichters en
anderekunstenaars zoo hevig gispt, dilettant, liefhebber, niet
iv den edelen en goeden zin, dien dit woord soms aanduidt,
wanneer wij van liefdevolle en aandachtige minnaars op eenig
gebied spreken, — de gebroeders de Goncourt leveren daar-
van een bekend en mooi voorbeeld — maar in de minder-
waardige beteekenis, die de heer Adama zelf aan dit woord
hecht, van dengene, die opeenig ernstig levens- en werkterrein
liefhebbert, die met ernstige dingen speelt en knoeit als
tijdverdrijf.

Hoe dit te verklaren ?
Eenvoudig doordat de sociaal-democratie als beweging,

haar leer, haar theorie, haar levensopvatting voor den heer
Adama niet datgene is geworden, wat zij vóór alles, wat zij in
de eerste en verreweg overwegende plaats is voor eiken
arbeider, zoowel als voor den intellectueel uit niet-proletari-
sche kringen, die zich volledig aan haar geeft, de strijd der
internationale arbeidersklasse ter veroveringvan depolitieke
macht. De nadruk valt hier op strijd. En van dien strijd nu,
van de eischen, die deze stelt, treffen wij in 's heerenAdama's
boek, in zijn opvattingen geen spoor. De strijd, de eischen
van den strijd, van dien strijd, die nu nog in vreedzame vor-

men zich voltrekt, maar waarvan wij weten, dat hij onver-
mijdelijk in een nadere of verdere toekomst een karakter zal
vertoonen geweldiger eu heftiger dan de Fransche Revolutie,
de Napoleontische oorlogen, de Commune, bepalen voor den
werkelijken, den actieven sociaal-democraat heel zijn hande-
len als sociaal-democraat, maar ook de theorie, waardoor hij
dat handelenregelt, motiveert, samenvat, gelijk ongekeerd de
theorie, de algemeene samenvatting van wat de strijd reeds
aan ondervindingen voor heel de klasse der proletariërs heeft
verzameld en als waar, d. w. z. doelmatig heeft aangetoond,
zijn individueel handelen dient te Ijepalen. De strijd nu, de
behoeften van denproletarischen klassestrijd, maken, dat wij
op elk geestesgebied niet vooral den nadruk leggen op het
algemeene, opdatgene, wat wij gemeen hebbenmet leden van
andere klassen, met personen, die niet den strijd ter verove-
ring vau de politieke macht door het proletariaat voeren,
maar op het bizondcre, op datgene, wat ons van hen scheidt.
De strijd heeft aan den anderen kant bij de proletarische
strijders van den eersten rang, bij Marx en Rngels en in
navolging van hen bij degenen, die in hun school zijn groot-
geworden, die denkwijze als de meest geschikte doen geboren
worden, welke aan de behoeften van den proletarischen
klassenstrijd 't meest beantwoordt, de zoogenaamde dialec-
tische denkwijze, welke de wereld ziet en begrijjjt als een
eindelooze reeks van processen, en zich ontwikkelend in
tegenstellingen. Die denkwijze beantwoordde en beantwoordt
in de eerste plaats aan de behoeften van het proletariaat als
strijdende klasse, omdat het proletariaat, in tegenstellingtot
de burgerlijke klassen, door de ontwikkeling in tegen-
stellingen van het kapitalisme zich ontwikkelt en uitbreidt
niet slechts, maar ook zijn bevrijding, d. w. z. de opheffing
van het kapitalisme nader komt.

De dialectische denkwijzeis daarom ook onontbeerlijk voor
het proletariaat, wijl zij alleen de arbeiders en de aanvoerders
der arbeiders in staat stelt, de betrekkelijkheid van elk
strijdmiddel in te zien en de ondergeschiktheid van alle
middelen aan het geheel, het doel, den strijd en de volledige
emancipatie, niet slechts theoretisch maar ook practisch te
aanvaarden. Gebrek aan inzichten in de dialectische, de
specifiek-proletarische denkwijze is het, die bij zoovele

arbeiders en arbeidersleiders de afwijkingen van den rechten
strijdweg, de afwijkingen van de Marxistische strijdwijze niet
zoozeer veroorzaakt als wel mogelijk maakt of theoretisch
rechtvaardigt, afwijkingen, die wij onder de twee groote
categorieën van anarchisme en revisionisme samenvatten.
(Anarchisme zoowel als syndicalisme aan de eene, over-
schatting van het parlementarisme, van de vakvereenigings-
taktiek inbepaalde perioden enz. enz. aan de andere zijde.)

De dialectische denkwijze, als strijdmiddel, door Marx en
Kngels aanvaard en schitterend toegepast, is door den
arbeider-filosoof Joseph Dietzgen tot een systeem van prole-
tarische filosofie, tot een proletarische wereldbeschouwing
uitgebouwd, waarvan de synthese de invoeging van den
proletarischen klassenstrijd, van den strijd voor het commu-
nisme in hetnatuurlijke wereldgeheel, in den Kosmos is, in de
Algemeenheid, waarvan wij en al het bestaande slechts
bizondere onderdeden zijn. Dietzgen m. a. w. heeft de prole-
tarische levens- of heelalbeschouwing voltooid, waartoe
Marx en Engels geen gelegenheid en.... wellicht ook geen aan-
drang gevoelden. Marx en Engels toch, die de dialectische
denkwijze inhun werken toepasten, waren voor alles strijders,
revolutionnairen, voor wie de dialectiek zelve een middel was
ter bereiking van hun doel. Dietzgen daarentegen, hoezeer hij
even diep van het communistisch ideaal als doel was door-
drongen, was ecu veel meer overwegend filosofisch, beschou-
wend aangelegde geest, zoodat bij hem het algemeene, dat
wathet proletariaat gemeen heeftmet heel de menschheid, als
deel van die menschheid, meer op den voorgrond treedt dan
bij Marx en Engels. Karakteristiek voor het onderscheid
tusschen den arbeider-filosoof eener- en Marx en Engels
andererzijds is bv. hun verhouding tot de anarchistische
elementen der arbeidersbeweging. Marx en Engels, strijders
voor die byzondere taktiek van het proletariaat, welke zij in
de Internationalehadden trachten te belichamen, een taktiek
welke zij, dank zij hun dialectische denkwijze hadden vast-
gesteld als de meest algemeene en toch bizondere juiste, wijl
zij de synthese wasvan alle speciale en bizondere vormen van
actie, bestreden het anarchisme als den bittersten vijand,
welke de arbeidersbeweging in hun tijd in eigen gelederen
bedreigde, bestreden het met hartstocht en geweld, gelijk zij

De Gemeentebegrooting.
Onwillekeurig heeft het Neurenberger Kongres ook

de aandacht gevestigd op de vraag, of de vertegen-
woordigers der sociaal-democratie in de gemeentera-
den kunnen of mogen stemmen voor de gemeente-
begrooting. Men is inderdaad geneigd zich daarmede
met een gemakkelijkheid af te maken, als b.v. de
„Eeipziger Volkszeitung," die 't als van zelf sprekend—doch zonder motieven—vond, datmennietvóórkan
stemmen en daardoor, wat nietzoo dikwijls gebeurt, in
tegenspraak kwam met de „Vorwarts."

Staat en gemeente zijn inderdaad twee geheel
verschillende organen, die niet als twee grootheden
van denzelfden rang met elkaar kunnen vergeleken
worden. De Staat is in zijn geheele wezen een machts-
instituut der bourgeoisie. Vorstin en ministers, en
de geheele staatsbureaucratie wórden volkomen
beheerscht door den wil der bezittende klasse. De
wetgeving yan den staat is het machtsinstrument,
waarvan ze zich b< diefil tol handhaving en verstcr=
king van dekapitalistische maatschappij, tot het weer-
staan van de macht der opkomende klassj
sociaal-democratie.

Wat de regeering ook 't proletariaat wil geven, óf
een tuchthuiswet óf sociale wetgeving, steeds moet 't
volgens haar intentie ertoe dienen, haar macht te
bevestigen of die van 't proletariaat te verzwakken.
De Staat maakt voor zich de wetten, die de heerschap-
pij der bezittende klassen beschermen moet.en. Hij
bepaalt ook, hoe de financieele middelen daarvoor
zullen moeten worden opgebracht, die tot instand-
houding van de heerschappij der bourgeoisie nood-
zakelijk zijn.

Geheel anders is de organisatie, is de taak van de
gemeente. De gemeenteraad,is hoofdzakelijk een bestu-



nu hetrevisionisme enreformisme als het groote gevaar voor
de arbeidersbeweging zouden bekampen, leefden zij nog.
Dietzgen daarentegen, meer filosoof dan strijder, zag zelfs in
de anarchistischearbeidersbeweging slechtseen deel, zij 't dan
ook niet hetmeest te prefereeren onderdeel, der algemeene ar-
beidersbeweging, der beweging als geheelei. wat hem met het
anarchisme verbond achtte hij dus sterker danwathenscheid-
de. In overeensteimning met die opvattingbood hij den anar-
chisten op een gegeven oogenblik, toen zij hulp ten zeerste
behoeften, niet slechtszijn hulp, maar zijn medewerking aan,
iets wat Marx en Engels wel nooit zouden hebben gedaan.- Dietzgen's geschriften — hier wilden wij met een en ander
op neer komen — bergen dan ook voor den .strijdenden
proletariër, naast veel schoons en onmisbaars; onmisbaarsvooral waar het er op aankomt de proletarische denkwijzetheoretisch uitvoeriger ontwikkeld te zien en deproletarische
wereldbeschouwing tegenover de burgerhjke van allerleigading volledig op te bouwen, toch ook een zeker gevaar in
zich. Indien de lectuur en het volledig in zich opnemen der
theorieën van de groote communisten, die in de eerste plaats
strijders waren, van Marx Engels en hun leerlingen als
Kautsky en Mehring, aan de lezingvan Dietzgen's geschriften
niet voorafgaat, zijn deze laatste vooral bij personen, die
door hun positie toch reeds niet tot den strijd worden aan-
gezet, die er als 't ware nietvan zelve in worden meegesleept,
geschikt tot een soort van filosofische onverschilligheid voor
de concrete eischen van den strijd te voeren, die m 't eene
geval onschadelijk, in 't andere voor de beweging een groot
nadeel kan worden. Een voorbeeld. IJverige lectuur van
Dietzgen zou menigeen er toe kunnen brengen in den strijd
om de juiste taktiek in de sociaal-democratie, waarbij het
toch gaat om de hoogste en meest directe belangen van het
proletariaat, niet meer of minder dan dit bv. het geval was
met den strijd in de oude Internationale tusschen Bakounis-
ten en Marxisten, een hooghartig glimlachendeneutraliteit te
willen bewaren, op het voetspoor van wat Dietzgen zelf deed
tegenover de anarchisten. De leus: wat ons vereenigt is
grooter dan wat ons scheidt, heeft voor sommige irenisch ')

') Vreedzaam.

aangelegde naturen zooveel bekoorlijks. Degene échter, die
bv. in dit geval deze conclusie zo u trekken, ziet daarbijover
het hoofd, ten eerste, dat wat verklaarbaar en vanzelf
sprekend was bij een figuur als Dietzgen, die werkelijk een
groot man en een echt filosoof was en die bovendien, als 't er
op i aankwam, voor een bizondere zaak stond als een rots, bij
anderen en kleineren niets is danzwakheid, onverschilligheid,
lafheid, of ook wel berekening, en ten tweede, dat in het beste
geval een dergelijke onverschillige Qf neutrale houding de
positie en de argumenten versterkt van degenen, die, omdat
zij het revolutionnaire karakter (ter arbeidersbeweging in
werkelijkheid willen uitroeien steeds er op uit zijn de ver-
schillen tusschen henzelf en hun tegenstanders zoo gering
mogelijk voor te stellen.

Zoo is het dan ook geen toeval, datdeheerAdama Dietzgen
tot zijn schutspatroon heeftverheven, gelijkwij de vorige maal
reeds zagen en gelijk uit ontelbare plaatsen inzijn werk blijkt.
Dietzgen is het voor en na, die liein citaten levert, waarop hij
het algemeen-nienschelijke van zijn poëzie in tegenstelling tothet bizonder-dogrnatisc'he en bizonder-soeiaal-democratischc
van de poëzie zijner tegenstanders zoekt te baseeren. De heer
Adama goochelt daarbij met den arbeider-filosoof precies als
Bolland, de beruchte sociahstenvreter en verwoede conser-
vatief met£den grootsten burgerlijken filosoof, met Hegel,
goochelt en,' aangezien beiden, Dietzgen en jjegel, dialectici
bij uitstek waren, is het kunstje Van met hun woorden te
goochelen zoo min lastig v°?.^ ?&zen dichter als voor den
professor. Een proefje van S* Pietzgen-jargon, dat in zijn
soort niet minder vermakeh)k is dan het Hegel-jargon derBollandisten, levert bv. het slot Van de paragraaf over de«ieuwe schoonheid of het neo~numanisme. (p. n6.)

Ons rest nog aan het _slot van dit hoofdstuk te her-halen, wat wij aan het einoeVanons eel^et,oefc zegden :
dit alles is de aanval, Wfl overzien vijand, zijn alge-meene richting, zijn gellfv —. wij kunnen niet en wijwillen niet de bijzonderlieaen zien , diedikwijls zoo geheel
anders, somtijds zoo bijöa f1 tegengestelde zijnvan diealgemeenheid; wij zien de tWeespalt, de tegenstelling, deklove, — niet wat ook ons verbindt, wat ook wij met

hen gemeen hebben in ons hart, — immers toch ook in
hen leefde ten slotte de—kunstenaar ! En zooals wij hen
maar van die eene, hooggelegenzijdekonden overzien —zoo konden wij over de schoonheid ook maar in 't alge-
meen, bij benadering vergelijkenderwijze spreken. Zij is
in waarheid levend en oneindig -_ en haar ware beeldenhebben alle iets van die oneindigheid aan zich ■ zij isschijnbaar vlak en eenvoudig — haar waarlijk beeld
is veelzijdig en ondoorgrondelijk; zij schiint hetbeeld, de vergelijking, wezenlijk is zij de oneindige
in zichzelf weerkeerende reeks van beelden en gelijke-nissen, als het beeld in de spiegels, als de stem in debergen, als de kleur van wisselende zijde, als de kleurinderdaad van alle dingen, waar iedere zijde slechts
nieuwe zijden doet ontstaan, waar elk beeld slechtsnieuwe beelden wekt, — omdat in een woord: zij slechts
bereikbaaar is door haar onbereikbaarheid.

Doch zooals wij de onbereikbaarheid aller dingen bereiken
door de veralgemeening hunner bijzonderheid, zoo hebben
wij hier getracht het nieuwe beeld der schoonheid te bereiken,
door de tendenz harer veralgemeening te stellen tegenover
de verwerpelijkheid harer verbijzondering.
De heer Adama onderstreepte de laatste regels zelf en wij

mogen dus wel aannemen, dat hij zich daarbij iets gedacht
heeft. Doch, we zagen het de vorige maal ook, juist dat iets
is het algemeene, datgene, wat hij elders het algemeen-men-
schelijke noemt, instede van het,bizondere en proletarische,
dat wij verlangen.

Op één gedeelte van 's heeren Adama's geschrift moeten
wij ten slotte — ditmaal voorgoed ten laatsten male — nog
even ingaan, omdat het ons een anderen positievenkant van
zijn ideeën laat zien, waardoor het burgerlijk-aesthetisch
karakter daarvan zoo mogelijk nog iets duidelijker in 't oog
valt.

(Slot volgt.) v. R.

rend lichaam. De inkomstender gemeente, haar belas-
tingen alzoo zijn soms op zeer ongerechtvaardigde
manier geregeld, zonder dat ze het zelve behoeft te
willen. De daden van den Raad dragen dan ook
niet in die mate een klassekarakter als dit met
de staatswetgeving 't geval is. Dat blijkt al dade-
lijk uit de bestaanbaarheid van gemeenteraden
met een meerderheid van sociaal-democraten. Het
meedoen aan de verkiezingen voor den gemeenteraad
sluit reeds in zich de mogelijkheid, dat in verschil-
lende plaatsen van het land de sociaal-democratie de
meerderheid heeft veroverd, zonder datde klasseheer-
schappij der bourgeoisie daarmede een einde heeft
genomen.

De vraag, of moet worden gestemdvoor of tegen een
gemeentebegrooting is dus in meerdere mate een
vraag van utiliteit, eene, die afhangt van de omstan-
digheden-.

Toch zal 't zaak zijn ook in deze weluit te zien. Want
zoodra de meer besturende taak van de gemeenten en
haar vrijheid van handelen in allerlei opzichten,
eenigermateeengevaar gaan opleveren voor de bezit-
tende klasse, zal deze tot de middelen grijpen, die haar
tendienstestaan en metdestaatsmacht, óf de gemeente
eveneens maken tot haar machtsmiddel, óf haar
onder een dergelijke controle stellen, dat elke daad,
die gevaar zou kunnen opleveren, door haar kan
worden belet. Gedeputeerde Staten hebben reeds een
deel van dit karakter, daar hun goedkeuring voor de
begrooting noodig is.

Bij een verscherping van clen klassenstrijd zullen
ook dezetoestanden zich verscherpen en is de mogelijk-
heid niet uitgesloten, dat steeds tegen de gemeente-
begrootingen zal moeten worden gestemd.

De vraag, of vóór of tegen een gemeentebegrooting
moet worden gestemd, hangt dus geheel af van de
vraag in hoeverre de gemeenteraad is of gemaakt
wordt tot een machtsinstrument der bezittende
klasse. Wordt een gemeente bestuurd zooveel mo-
gelijk in sociaal-democratischen geest, we zeggen uit-
drukkelijk zooveelmogelijk, omdat 'tonmogelijk is, dat
geheel te doen, dan zal demeerderheid van sociaal-
democraten in den Raad natuurlijkerwijze voor haar
begrooting. stemmen. Is 't tegenovergestelde het
geval en draagt de begrooting 't kapitalistisch
stempel, dan zal tegenstemmen plicht zijn.

Waar deze uitersten niet een algemeenheid vormen,
is stemmen voor of tegen de gemeentebegrooting
dus een vraag van taktiek. C.

De Raadsverkiezing te Alkmaar indePers.
De Vonk, het te Den Helder verschijnend Onaf-

hankelijk (S. D.) Arbeiders-Weekblad voor Hollands
Noorderkwartier, Redacteur: P. A. Burins, houdt zich
in het nummer van 26 September j.l. in een hoofdartikel
met deze verkiezing bezig. Het artikel dat als volgt
begint:

„Er gebeuren in den laatsten tijd onverantwoordelijke
dingen in onze partij. Daar is nu bijv. de Afdeeling Alkmaar
tot het besluit gekomen, bij eerste stemming een vrijzinnig-
democratisch candidaat te steunen."

tracht de arbeiders dan de motieven te doenbegrijpen,
waarom zulk een samengaan onsocialistisch is en gaat
dan voort:

Nu is het allerminst onze bedoeling deze arbeiders daar-
over in de eerste plaats hard te vallen. De Afdeeling
Alkmaar, kortzichtig als zij was, is in het zog meegevaren
van hen, die voöraanstaan in onze beweging.

Het is de schuld van hen, die zich blind starend op
hervormingen, deze doen voorkomen als het doel onzer
beweging, terwijl zij toch slechts een middel zijn Die Alk-
maarsche arbeiders hebben de toenadering gezien van desociaal-democratische woordvoerders tot de burgerlijke her-
vormers, strevend naar min of meer gelijksoortige ver-
beteringen.

Zij meenden ook bij het nemen van hun besluit, hierdoor
spoediger tot het bekomen van maatschappelijke verbete-
ringen te zullen geraken. Ook voor hen was hervormen
hoofddoel geworden. Hoewel juist ten aanzien van de
burgerlijke democraten,scherper tegenoverstelling gewenscht
niet alleen, doch gebiedend noodzakelijk is; hoewel zij de
gevaarlijkstetegenstanders zijn, door dat zij het kapitalistische
stelsel als aannemelijk verklaren en door hier en daarwat
te verzachten de schijn daarvan doen geboren worden,
hebben deze arbeiders zich, onbewust misschien, maar toch
daadwerkelijk door de burgerlijke tendenzen, die in onze
partij hoogtij vieren, laten bedriegen.

Zij hebben gemeend, dat „door samenwerking met eene
andere politieke groep," door „overleg," meer te bereiken
is dan door principieele verklaring van vijandschap. En wii
kunnen het hen niet euvel duiden, dat zij de oogenblik-
kelijke winst verkozen boven die in de toekomst. Gebrek
aan inzicht in den klassenstrijd heeft hen parten gespeeld.
Maar wien de blaam treft, zijn zij, die steeds in hun daden
hebben getoond, bereid te zijntot overleg, die eene tegemoet-
komende houding hebben ingenomen en toenadering hebben
betoond tot de burgerpartijen, en daarbij hebbeu vergeten
onze organisatie innerlijk te versterken in kennis en klasse-
bewustzijn.

En over Vliegens houding in dezen schrijft het blad
in een ander artikel:

Het feit staat vast, dat Vliegen, inplaats van de Alkmaarsche
partijgenooten, direct toen deze hem aanzochten voor een
spreekbeurt, uit hun verwarring te helpen, hen daarentegen
heeft gesterkt i.i hun meening, dat hun on-socialistisch doen
allen grond had. Het is een schandaal, als nog nooit is
geschied, in onze partij. Wij kunnen niet aannemen, dat
het partij-bestuur deze dingen zoo maar zal laten gaan, *)
bovendien komt het ons gebiedend noodzakelijk voor, dat
de partij hierover uitspraak doet.

Waar door den Voorzitter van de S. D. A. P. op deze
wijze wordt gehandeld, mag het ons niet al te veel ver-
wondering baren als de hem vervangende spreker, partij-
genoot Uitenbosch, in slapheid en matheid den meest kon-
servatieven liberaal nabij streefde in zijn verkiezingsspeech.

De tweede spreker van dep Alkmaarschen avond was de
heer Mendell, vrijz.-dem. Deze spreker, aldus deRedacteur
van De Vonk, was althans een consequent vrijz.-dem.
en bracht de antithese conservatisme-democratie meesterlijk
op den voorgrond." Wij herinneren eraan, dat ook
Troelstra, bijv. op 13 Nov. 1907 bij dc Alg. Beraad-
slaging over de Staatsbegrooting (zie Handelingen van
de Tweede Kamer 1907/8, blz. 382) deze antithese op
den voorgrond bracht, o. a. in de woorden: De reëele
bodem fvan den politieken strijd. Red. Tribune] is in
onze dagen, nu de sociale quaestie de politiek zoo
sterk beheerscht, naar het mij voorkomt: de conser-
vatieven aan den eenen en de democraten aan den
anderen kant. „Wij wezen er in ons hoofdartikel reeds
op, gaat de Redacteur van £>e yonk verder, dat de
arbeiders zich in de luren laten leggen met deze
antithese."

De ffc-ijz.-dem. heer Mendell, vond het verder,

evenals partijgenoot Uitenbosch, „verkeerd, alleen de
belangen van eene klasse te behartigen." Terecht herinnert
de Redacteur van De Vonk in dit verband aan het
gelijksoortig optreden in den Rotterdamschen Raad
door partijgenoot Van Hinte.

Ten slotte meent partijgenoot Burms, de Redakteur
van De Vonk, naar aanleiding van het een en ander,
dat het ons thans past „tegen aanvoerders, die blijken
van ongeschiktheid geven of gevaarlijk vcor de aan-
voering zijn doeltreffende maatregelen te nemen." En hij
eindigt zijn artikel getiteld: Is daar nog een klassenstrijd?
met de volgende woorden, die wij geheel tot de onze
maken:

Laten de strijders zorgen dat de burgerlijke anti-
these conservatisme-democratie die post vat in de
hoofden van velen, door de onvermoeide propaganda,
door de voortdurende verbreiding van onze theorie,
door bijbrenging van socialistische ontwikkeling in de
diepte, als een spinrag worde weggevaagd. Dat een
frissche wind de hoofden van het proletariaat zuivere
en hen klaar en duidelijk voo/ oogen sta de tegen-
stelling kapitaal-arbeid. Wp.

*) Ingrijpen door het P. B. is te meer noodzakelijk
geworden, nu (na het verschijnen van dit artikeltje in
De Vonk) Hel Volk, notabene aan den vooravond van den
feilen, Amsterdamschen verkiezingsstrijd tegen de Vrijz.-
Demokraten, den sociaal-demokratischenwerkers en strijders
een knuppel tusschen de beenen werpt door het artikel:
Een nabetrachiing over een verkiezing in het no. van 30 Sep-
tember. Dit artikel zelf behandelen wij op een andere plaats
in dit blad. Red. Tribune.

Huis-industrie
Anders geeft de bourgeoisie niet!

In de vereeniging voor de Ned. Tentoonstelling van
Huisindustrie werden de voorwaarden, door Talma ge-
steld voor 't geven van subsidie behandeld.De minister
is wel bereid, mits maar niet het eenige, wat de ten-
toonstelling waarde kan geven, het demonstreeren van
de menschenellende, die een gevolg is van dit maat-
schappelijk euvel, blijkt. Dat is ongeveer zijn voor-
naamste eisch.

Er hebben in 't comité partijgenooten gesproken tot't aanvaarden dier voorwaarden, omdat anders de
bourgeoisie geen geld voor de tentoonstelling zou geven.

't Lied is niet nieuw. De redactie van ons partijorgaan
heeft indertijd zich eveneens verzet tegen het demon-
streeren der werkloosheid-ellende, uit vrees, dat de
bourgeoisie geen geld zou geven.

Dat schijnt zelfs te hebben doorgewerkt voor deze
tentoonste'ling, waarvan de waarde, g-ezien andere
tentoonstellingen van dien aard, uiterst gering is voor
de' arbeidersklasse.

Zouden we dan ook maar niet liever reeds daarom
onze volle eischen blijven handhaven? C.

Uit het Buitenland.
De Italiaansche Partijdag.

De Italiaansche Partijdag, die de vorige week in
Florence plaats vond, heeft tot de verheldering der
inzichten misschien niet, maar tot verheldering van
den toestand in de Italiaansche Partij zeker zeer
veel bijgedragen.

De Italiaansche Partij, men weet het, is zwak,
zwak in werkelijke kracht zoowel als in parlemen-



tairen invloed. Zij telt nu bijna 45000 betalende
leden, wat in verhouding tot de geheele bevolking
nog aanmerkelijk minder is dan zelfs de Neder-
landsche Partij. Met de Nederlandsche Partij heeft zij
nog anderekenmerken gemeen, zoo b.v. dat de partij-
organisatie in sommige agrarische strekenbetrekkelijk
meer voortgang heeft gemaakt dan in vele indu-
strieele. De Italiaansche Partij lijdt eindelijk aan
een overvloed, een overmaat lievervan intellectueelen,
wier theoretische kennis van het socialisme in zeer
vele gevallen in omgekeerde verhouding staat tot
hun talrijkheid.

Uit de zwakheid der Italiaansche Partij, uit haar
geringe kennis van de Marxistische beginselen, einde-
lijk uit de politieke situatie van Italië is de sterkte
van de reformistische strooming voor een goed deel
te verklaren, welke nu sinds jaren in de Italiaansche
partij krachtig werkzaam is en wier groote doel,
afgezien van alle bijkomstigheden, is de samen-
werking met de radicale elementen der burgerlijke
partijen, teneinde Italië zoo te helpen aan de de-
mocratische en sociale hervormingen, welke het in
vele opzichten nog zoo schrikkelijk verwaarloosde
land noodig heeft als het lieve brood.

Jaren lang waren het vooral twee richtingen, die
in de Italiaansche Partij fel uit elkaar streefden en
den inwendigen partijstrijd zijn cachet verleenden,
de reformisten, wier bekendste leider Turati is, een
man, die van de grauwe theorie niets, " van de poli-
tieke practijk daarentegen alles verwacht, en de
syndicalisten. De syndicalisten, aan wier hoofd net
als in Frankrijk zich een aantal uiterst bekwame
maar volkomen van de Marxistische wetenschap
gespeende intellectueelen hadden geplaatst, zagen
in de onmiddelijke directe actie van het proletariaat
voor zijn klasseeischen, in den strijd der vakver-
eenigingen vooral dus, het groote, alles overheer-
schende deel van den klassenstrijd, in de verkiezingen,
de parlementaire actie enz. een veel minder ge-
wichtig zij 't dan ook niet geheel te verwerpen
onderdeel.

Tusschen die twee uitersten, de reformisten, die
recht op de deelneming aan de regeering en een
nauw verbond met radicalen en republikeinen aan-
stuurden, en de syndicalisten, voor wie de politieke
actie ten slotte een pis-aller a) was, schoof zich nu
op den laatsten Partijdag een richting in, die de
eenheid der Partij tot eiken prijs wilde en verdoeze-
ling van de groote principieele verschillen tusschen
de reformisten en de intransigente of Marxistische
groep, die den klassenstrijd gevoerd wil, zooals bv.
ons program en het Erfurter dit aanduiden. Zij
noemde zich die der integralisten (naar integer
ongerept, geheel) en kwam vooral tot stand onder
den persoonlijken invloed van Ferri, een man van
groote welsprekendheid, groote geleerdheid in zijn
speciaal vak maarvan absoluutonvastentheoretischen
grondslag op socialistisch gebied, en die zich in
enkele jaren, van 1900 af, toen hij op het Inter-
nationale Congres te Parijs tot de heftigste bestrijders
van het ministerialisme behoorde tot een volslagen
reformist ontwikkeld had. Ferri kreeg toenmaals
o. a. de leiding van het hoofdpartijorgaan, de
Avanti", waarvoor hij grootepersoonlijkeoffersbracht
maar dat hij niet tot een gezonde ontwikkeling ver-
mocht tebrengen. Morgari redigeert, nu Ferri sinds
eenigen tijd het land verlaten heeft, het orgaan in
zijn geest.

Inmiddels hebben er, sinds de integralistische
opportunisten de leiding in de Partij in handen
kregen, veranderingen plaats gegrepen, waardoor
hun rol uitgespeeld moest raken. De syndicalisten
hebben de Partij verlaten en de reformisten van
rechts moeten voor 't oogenblik de hoop op een
ministerieele positie laten varen, aangezien de Itali-
aansche regeering de socialisten niet noodig heeft
voor een linksch blok. In de vakbeweging heeft de
Arbeidersconfederatie, die theoretisch de taktiek
der groote Engelsche en Duitsche vakbonden aan-
vaardt en die zeer sterk van reformistischen geest
is doortrokken, in invloed en kracht gewonnen, wat
op de Partij niet zonder uitwerking bleef.

En zoo is dan op dezen Partijdag de zuivering
weer tot stand gekomen, die kunstmatig jarenlang
was tegengehouden. De reformisten hebben, onder
Turati's leiding, een volledige overwinning behaald;
zij hebben de partijleiding en het hoofdorgaan in
handen gekregen; de integralisten zijn voor 't grootste
deel naar hen overgeloopen. De Italiaansche refor-
misten, die nu de macht in de Partij veroverd
hebben, kunnen dus voortaan hun politiek van con-
cessies aan den burgerlijken staat, van overeen-
komsten met de burgerlijke partijen enz. onbelemmerd
toepassen. Zooals Turati het op dezen Partijdag in
zijn groote slotrede zeide: „Zij (de reformistische

') Niet te vermijden kwaad.

strooming) heeft vooral het gevoel voor de inner-
lijke solidariteit, waardoor de maatschappij samen-
hangt. Zij wil de maatschappelijke tegenstellingen
verzwakken, niet op den voorgrond plaatsen. Zij
zoekt het punt van den geringsten tegenstand en
wil hare zaak laten leiden door hen, die het verstaan
kanten en hoeken te vermijden." Tempering van
den klassenstrijd m. a. w., zoogenaamd om meer
directevoordcelen voor de arbeidersklasse te behalen,— wat een domme waan is — inderdaad om op
den duur den ministerzetel te kunnen beklimmen,
die als een hemelsch Jerusalem zijn geloovigen wenkt.

Gelukkig was het een arbeider uit de stad zelve,
waar Turati en de zijnen 't langst hebben gewerkt,
uit Milaan, die deze politiek en hare gevolgen met
de volgende treffende woorden brandmerkte.

„Zijn fractie (die der intransigenten)blijft er bij,
dat het reformisme een ontaarding beteekent. Gis-
teren heeft Chiesa geklaagd over het egoïsme en
de slechte eigenschappen der arbeiders. Waardoor
echter komt het, dat in de zoo geprezen provincie
Genua zulke toestanden heerschen ? Dat komt door
de propaganda der reformisten. Gij zijt er bang voor
het socialisme in de vakvereenigingen te prediken.
En zoo hebt gij den arbeiders hun vroegere idealen,
religieuze en vaderlandslievende, ontnomen en er
hun niets voor in de plaats gegeven. Vroeger was
de uitwerking van onze propaganda anders. Toen
wij het socialisme propageerden, toen daalde het
aantal misdaden en het alcoholisme. Onze arbeiders
waren de beste arbeiders wat ook de meest feac-
tionnaire ondernemers toegaven. Nu is dat niel
meer z00....En kunt gij u verwonderen over de
resultaten van uw „opvoeding" in Genua, waar gij
uw sterkste organisatie, die der kolenladers aange-
spoord hebt tot een huldiging van den koning ?

Gij, sprak Ratli verder, gij reformisten hebt het
revolutionnaire syndicalisme in 't leven geroepen.
Uw fractie in het Parlement is de sterkste agitator
tegen het parlementarisme."

Over de algemeene werkstaking, die de reformis-
ten op den index hebben geplaatst, niettegenstaande
deze groote en elementaire uitbarstingen van het
proletarisch gevoel telkens weer plaats vinden als
onvermijdelijke protesten tegen het optreden der
regeering, zei Ratli 0.a., dat hij een werkelijke
generale staking in Italië nog niet gezien had. Wat
plaatst gegrepen beeft, waren proteststakingen, aic
nu in plaats van andere demonstratieszijn getreden.
Een werkelijke algemeene staking, zooals die in
Rusland gebeurd is, weegt echter in hare uitwerking
op tegen alle afzonderlijke acties. Zulk een algemeene
staking moet ook gepropageerd worden: meu moet
het proletariaat leeren, dat zij een machtig wapen is.

„Wanneer wij met een ministerie samenwerken
dekken wij met onze verantwoordelijkheid alle
regeeringsdaden, stemmen wij ook voor oorlogs- en
marineuitgaven. Hoe kan het proletariaat zoo een
helder inzicht krijgen in de klasse-tegenstellingen?
Niets heeft het socialisme in Genève zooveel kwaad
gedaan als het ministerschap van den socialist
Thibaut. Toen Turati ons arbeiders het socialisme
leerde, zeide hij, dat geen partij behalve de socialis-
tische de belangen der arbeidersklasse verdedigt.
Is dat niet meer juist. Wij worden verder uitgebuit
en vertrapt, precies als te voren. Wij willen wel
de hervormingen maar niet de meewerking met de
regeering. Ook de hervormingen hebben slechts
waarde voor zoover zij door een klassebewust prole-
tariaat'werkelijk kunnen worden doorgevoerd. Gij
reformisten zult hier demeerderheid hebben, maarwij
zullen ons er niet van laten. afhouden de vaan onzer
overtuiging hoog te houden, waarom, naar wij vast
vertrouwen, de Partij zich weer zal scharen, zoodra
uw experiment ten einde is."

De volledige overwinning van het reformisme zal
dienterugkeer tot het socialisme des te sneller doen
plaats vinden. v. R.

Uit de Vakbeweging.
„DE VAKVEREENIGING.”

Door den A. B. B. is, naar onze meening, een goed
werk verricht met de uitgave van zijne brochure „De
Vakvereeniging." Niet alleen geeft deze brochure een

— althans voor den doorsnee-arbeider — voldoende
statistische kijk op den stand der A'damsche vak-
organisaties in de eerste io maanden van 1907, hunne
financiën, fondsen, kassen en de verhoudingen der
afdeelingen van landelijke bonden tot hunne respec-
tievelijke bonden, doch, en daar wenschen wij op deze
plaats den nadruk op te leggen, ze versterkt onze
meening, dat in de vakbeweging het wezen van en de
deelname aan den klassenstrijd veel meer op. den
voorgrond geschoven en gepropageerd zal moeten
worden, om er inderdaad eene steeds voorwaarts
bewegende vak-beweging van te maken.

Niet minder dan 28rapporteurs van vakvereenigingen

hebben een antwoord gegeven op de vraag: „Wat is
de beste wijze om ongeorganiseerde vakgenooten tot
aansluiting te brengen?"

Uit de antwoorden komt het ons voor, dat de rappor-
teurs in het algemeen meer gedacht hebben aan het
winnen van nieuwe leden, dan aan het houden der
nieuw aangeworvenen! Wel zegt de samensteller bij
het antwoord der Technici, dat de vraag ging om de
keuze der middelen, doch waar hij aan het einde van
hetzelfde hoofdstuk als „ontwijfelbaar vast" verklaart,
dat de „organisaties veel verzinnen om sterk te worden,"
daar meenen wij te mogen concludeeren, dat bij de
keuze dan ook de meest doeltreffende middelen moeten
worden gekozen. En daarvan getuigen o. i. de meeste
antwosrden niet.

De Nat. Bond van Handels en Kantoorbedienden
zegt: „geeft ze (de ongeorganiseerden) zooveel mogelijk
voordeden zonder datze contributiebehoeven te betalen."

De Post concludeert: „Zorgt, dat ge als bestuur
meer kunt uitkeeren dan ge aan contributie ontvangt,
en van ongeorganiseerde postbeambten zal geen sprake
meer zijn." Deze beide bonden nemen wij echter niet
ernstig.

Wat zeggen dan onze mannen?
De Spoor en Tramwegarbeiderskunnen in 't algemeen

de vraag moeilijk beantwoorden, door de ledenwisseling;
zij komen dan tot de slotsom, dat fondsen de leden
zullen moeten binden. De Schilders willen straat-
propaganda en huisbezoek: de Sigarenmakers huis-
bezoek en winkelvergaderingen en de Timmerlieden
verklaren huisbezoek als „het eenigste en meest
afdoende middel met de bijvoeging, dat hieraan
hard is gewerkt, „zonder het gewen schte
res ui taa t."

Scherp komt hier tegen uit het antwoord der Diamant-
bewerkers, al klinkt het eenigzins vaag. Zij raden aan:
„actief optreden der vakbeweging, deugdelijkeredactie
van het vakblad en goede verspreiding daarvan."Eerst
dus de hand in eigen boezem steken en de leden een
helderen kijk op de dingen geven. — En zoo behoort
het ook naar onze meening.

De antwoorden van de mannen van onze vakver-
eenigingen zijn nog de besten; doch het mag te
bejammeren geacht worden, dat geen enkelerapporteur
eens rondweg heeft durven neerschrijven als de beste
wijze om leden te winnen: „Geeft den georganiseerden
„een helder en klaar inzicht in de klassete^enstellingen
„der kapitalistische maatschappij, opdat zij, zich van
„de macht der organisatie bewust wordend, den pro-
pagandist in zich voelen ontwaken en de ongeor-
ganiseerden zedelijk dwingen in te gaan in de
„organisatie."

Hit den staat der door de organisaties bel
cursussen bliikt ten duidelijkste hoe de ont-
wikkeling der leden in dierichting wordt verwaarloosd.

Van 37 vereenigingen vonden slechts 17 cursusver-
gaderingen noodig, als we ons niet vergissen in den
winter van 1907—1908.

Hiervan waren die der behangers van St. Jozef nog
uitsluitend vakcursussen.

Van de resteerende 16 organisaties hielden 4 één
cursus, 2 hielden twee en 2 drie cursussen. De overigen
varieerden van zes tot „een groot aantal". Opmerkelijk
is, dat geen enkele organisatie onder de .behandelde
onderwerpen opgeeft: „de werkloosheid" en dat in den
winter van 1907—'08. Tal van werkelijk goede onder-
werpen zijn behandeld, al moet worden toegegeven, dat
een beduidend aantal daarvan slechts in ver verwijderd
verband staat met de arbeidersbeweging; maar of voor
de timmerlieden een onderwerp als „Onze Tram" en
voor de rijkswerklieden zulke als „Nansen's Noord-
poolreis" en „De ontdekking van Amerika" en voor
de postbeambten „Aanleeren en onderhouden van
Schoolkennis", het inzicht in de maatschappelijke
klasse-tegenstellingen zullen verhelderen en het „bewust-
zijn" bij die groepen van arbeiders daardoor zal worden
opgewekt wij zijn zoo vrij het te betwijfelr-.

Wij hopen dat de A.8.8, in zijn voorgenomen pogen
mag slagen en door de vakvereenigingen in staat zal
worden gesteld cursussen te beleggen over algemeene
onderwerpen, opdat het klasse-inzichtvan onze georga-
niseerden verruimd worde. Vermoedelijk zullen dan bij
eene volgende enquête andere en betere antwoorden
inkomen, op de vraag naar de beste wijze van propa-
ganda maken.

Adam. J°H- C- P-

Advertentiën
Proletarische Ontwikkelings-Vereeniging.

EERSTE
OPENBARE BIJEENKOMST
OP ZONDAG 4 OCTOBER a. s.
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IN FRASCATI, O. Z. VOORBURGWAL 304,

Spreker: A- H. GERHARD.
Onderwerp: Wat verstaat men onder „Proletarisch!

Denkwijze". Een Vereenigings-voorwoord
LEDEN DER P. O. V. HEBBEN VRIJEN TOEGANG OP VERTOON VAT
ofpLOMA. - _ 1 - NiET-LEDEN BETALEN 10 CENT ENTREE

N.B. Leden, die nog niet in het bezit zijn van een diploma, kunne,
dit aan de zaal verkrijgen. Tevens gelegenheid voor contri
butie-afdracht. Q BERREKLOUW . Voon

Jacob Marlsstraat 39. JOH. VISSCHER, secr.
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