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Orgaan van de
Soc-Dem. Partij
proletariaat beduidt. En het is goed dit den onzen
te zeggen. Alleen door de waarheid komt het pro-

Redactie: J. C. CETON, H. GORTER,

W. v. RAVESTEIJN Jr. en D. J. WIJNKOOP.
had gewacht op de veroordeeling van Mr. Ten Bruggencate,
zoodat de zaak eerst negen maanden later op den zesden
September diende voor de Rechtbank te Almelo.
Het orgaan van het koloniale en beurs-kapitaal Het
Handelsblad' schreef na de openbare terechtzitting o.a.
„Maar wij aarzelen niet te verklaren, dat thans blijkt dat
het parket te Almelo — de vermaning aan de veldwachters
binnenkamers is niet „getoond" geworden, inderdaad niets
gedaan heeft". (De cursiveering is van ons). Wij voegen er
nog bij, dat de officier van justitie Mr. A. W. C. Wentholt
in een hoogeren rang bij de rechterlijke macht is geplaatst,
en benoemd tot Advocaat Generaal bij het Gerechtshof
te 's Gravenhage. Dit is de officier van justitie, die niet
tot een vervolging van de veldwachters wilde overgaan.

letariaat vooruit.
De Arbeiderspartij begrijpt nog immer niet, dat
de strijd van het A. K. er vooral een is tegen de
burgerlijke demokratie, tegen de liberalen. En het
Vakverbond is- bevreesd de massa op alle middelen
in de beweging voor het A. K. voor te bereiden.
VERSCHENEN:
En toch, zoolang in dien zin niet massa en kiestot elkaar zijn gebracht, zoolang het prorechtstrijd
en
Kiesrechtstrijd
Klassenstrijd
kiesrechtstrijd niet als een strijd om
letariaat
den
door D. J. WIJNKOOP.
de macht inziet tegen het gansche kapitalisme, in
Prijs 5 cents, fr. p. P.B cents.
welken strijd men op niemand kan vertrouwen dan
IO ex. fr. voor 45 cents; 25 ex. fr. f I.— ;
op eigen kracht, — zoolang het proletariaat niet
***
ÏOO ex fr. f 3 50.
Wij hebben opzettelijk afgezien van een detailschildelevendig gevoelt dat alleen de sterkste middelen,
ring, omdat voor een klein blad als het onze uit hoofde
Alle partijgenooten op de Kiesrechtmeeting zijn alleen de politieke demonstraties bij elke gelegende plaatsruimte daarvan geen sprake kan zijn. Wat
verplicht met deze brochure te colporteeren.
heid, alleen op den duur het groote middel de sta- van
gaven
is een sober relaas van het gebeurde.
king van de georganiseerde massa's de bourgeoisie wijMet te meer gerustheid doen wij dit, omdat onze lezers
de administratie:
in haar hardnekkige tegenstand kan doen terugdeinuit de dagbladpers wel van een en ander op de hoogte
zen,
zoolang is de Kiesrechtstrijd nog geen strijd, kunnen zijn.
ABONNEMENTSGELDEN.
is elke verdere betoogmg helaas nog de ucluuguig
.Bijzonderheden trouwens, die aan hetgeen wij wiiien
De postkwitanties voor het ie kwartaal van den van de zwakte van de Hollandsche arbeidersklasse. zeggen, in het algemeen niets afdoen. Wanneer een kapiLaten daarom de weinigen die den strijd over de talistisch blad met een reputatie als „Het Handelsblad
4 e» jaargang worden i Oktober verzonden. Zij, die
vooraf wenschen te betalen, worden verzocht voor gansche linie willen reeds nu, elkaar beloven in hun zich inlaat met zulk een zaak, en zich daarvoor een
dien datum 40 cents te zenden.
organisaties voor meer inzicht te werken dan het onderzoek ter plaatse getroost, dan is dit natuurlijk niet
Alle buitenlandsche abonné's worden eveneens petitionnement de massa brengen kan. Op de massa gebeurd om „het recht" te dienen. De uitoefening van
de rechtspraak in onze maatschappij volgens de wet, is
Wp.
verzocht, hun abonnementsgelden te voldoen per komt het aan. Doet dus uw Plicht.
niets anders dan het geweld van de heerschende klasse
postwissel.
in permanentie. Geweld tegenover de slachtoffers van
haar eigen maatschappij. De handhaving van de „maatGARANTIEFONDS.
De klassenjustitie aan het werk.
schappelijke orde" is: te zorgen dat niemand het eigenOver het nog verschuldigde toegezegde bedrag
In
het plaatsje Tubbergen, niet ver van Almelo, had dom aanraadt.
over dezen jaargang zijn de postkwitanties verzonden. op een van de
De groote overweldigende meerderheid van het volk
eerste dagen van de maand Februari een
is totaal vreemd aan het bezit van eigendom. De diefstal,
muziekgezelschap vergunning verzocht van den BurgeDE ADMINISTRATIE.
meester ter plaatse, om muziek le maken in besloten de manslag, de prostitutie, de menigvuldige wegen, waarop
de individuen pogen den strijd om het bestaan te voeren,
kring, later dan het gewone sluitings-uur. De waarHet Kiesrecht en de Massa.
nemende Directeur van het muziekgezelschap kreeg daar- brengen hun in aanraking met de strafwet. Wanneer b.v.
voor toestemming. De Burgemeester was afwezig. De in een stad als Parijs het gevaar van de straatroof toeneemt,
Het Kiesrecht en de Massa.
secretaris
de Gemeente verleende mondeling de dan bewijst dat niets anders, evenals de toename der reciTwee woorden die in Holland nog weinig met vergunning.van
divisten, dan dat de huidige maatschappij een toenemend
elkaar in verband staan, die evenwel tot elkaar geTerwijl het feest aan den gang was van het muziekaantal menschen drijft in de armen van ellende en ontbracht moeten worden in eiken zin. De massa moet gezelschap in het Café van Berends, kwamen de twee aarding, en bijgevolg voor tal van hen weinig anders
voor het Kiesrecht strijden. De massa moet het Kiesgemeenteveldwachters, en vroegen of er vergunning was overlaat dan het bedrijven van antisociale daden. De
verleend. Er werd geantwoord in toestemmenden zin.
recht veroveren en leeren hanteeren.
toename van de misdaad bewijst niets anders dan dat
Toen vroegen zij, of de vergunning schriftelijk was. de burgerlijke maatschappij een steeds grooter aantal
We moeten ons door geen schijn laten bedriegen.
Velen zullen Zondag opkomen naar Amsterdam om Men zei toen: de vergunning was mondeling gegeven. De lompen-proletariërs te voorschijn roept. Nu is het de
te betoogen voor het Algemeen Kiesrecht aan de veldwachters eischten toen, dat het gezelschap uiteen taak van de rechterlijke macht, dezulken te laten opsluiten
het muziekgezelschap zeiden, in vunzige cellen.
Mannen en de Vrouwen der Arbeidersklasse. Maar moest gaan. De menschen van procesverbaal
op moesten
dat de veldwachters dan maar
De rechter komt zelf voort uit de heerschende klasse,
wilde deze betooging er eene zijn van zelf bewustzijn maken, dan zou later blijken of zij hier al of niet in is behept met de veroordeelen van die klasse. Hij, de
tegenover onze eigen klasse en van bedreiging tegen de overtreding waren. De veldwachters begonnen toen met rechter, spreekt buitendien recht in een hevig bewogen
bourgeoisie, dan wierp de massa der betoogers het stok en gummisstok op de aanwezigen in te slaan; het tijd. In een tijd van strijd tusschen bezittende en niet
bezittende klasse. In een tijd, zooals vanzelf spreekt, waarin
kunstig in elkaar geknutselde petitionnement voor gezelschap nam toen de vlucht. Buiten sloegen de veldhet heilige huisje der heerschers — aan
Kiesrecht omver, om daarvoor in de plaats te stellen wachters op de vluchtenden in, en mishandelden het gezag
kritiek
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de
een
bestanddeel van dat gezag,
macht,
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het
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gespaard,
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en
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A. K. hebben veroverd. Dan steeg er een eed op de
van
bedoelde
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allereerst
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inkomen tegen
hevige
slagen
roeping,
uit de duizenden daar bij elkaar: Met alle middelen
baar beschadigd. Op den 3ei> Februari vervoegden zich de handhavers van dat gezag, deze allereerst in bescherzullen wij van nu voortaan ons voor den Kiesrechtdrie van het bedoeld muziekgezelschap ten parkette bij ming te nemen. In de zaak van de Papendrechtsche
strijd tegen gansch de bourgeoisie toerusten.
den officier van Justitie te Almelo, aan wien een en ander veldwachters, die velen van ons zich nog wel zullen
Maar het is zoover nog niet. De Arbeiderspartij werd medegedeeld
herinneren, was dit eveneens het geval. Nu, in dit jaar,
en de sporen van de ondergane mishet
de
zoowel als
weinigen in handeling getoond. Vari eën strafvervolging tegen de met de ordebewaarders te Tubbergen komt dat opnieuw
Vakverbond houden
aan het licht. Wanneer tegen de laatsten thans ter opentoom, die zelfs de massa's deze dingen zouden beide veldwachters vernam men echter niet. De raadsdrie
klagers,
Bruggencate,
man
van
de
Mr.
Ten
richtte
na
bare terechtzitting 25 gulden boete, subsidiair tien dagen
willen voorleggen. Een spreker van de Sociaaldemohalve
maand
wachtens
zich
tot
de
in
hechtenis wordt geeischt dan moet men toch konstateeren
pers,
en
een
om
kratische Partij, een Marxist, een revolutionnair is
licht
te
parket
weigerde
het
dat
het
tot
dat
wanneer dezelfde feiten door stakende arbeiders tegen
stellen,
blijkbaar
zorgvuldig uit de rij der sprekers geweerd, ondanks een strafvervolging over te gaan. Mr. Ten Bruggencate de politie
waren bedreven, de officier zeker aanleiding zou
ons verzoek tot spreken. Wat verder ook betoogd moge
vinden, langdurige gevangenisstraf te eischen. Zonder jaren
werd hiervoor een disciplinaire straf opgelegd.
worden, de bourgeoisie, de vijand, laat zich niet door
De procureur-generaal te Arnhem heeft, toen hij eenen jaren tuchthuis zouden zij er zeker niet afkomen. Dat
groote woorden van de wijs brengen. Zij gevoelt maal door het openbaar schrijven van Mr. Ten Bruggencate is niet allereerst de schuld van personen, maar van de
zeer goed, dat het ontbreken van het Marxistische, van de zaak kennis had gekregen, cc.n vervolging gelast. instelling, van de klassejustitie als zoodanig. Wanneer
revolutionaire element de zwakte van het Hollandsche Tot die vervolging is eerst overgegaan, n<idat de justitie echter de rechterlijke ambtenaren zich ontactisch gedragen
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het systeem van doodzwijgen in toepassing. Is er beter
als in de Tubbergsche politiekwestie dan komt het klassebewijs
macht
het
licht.
Voor
voor de groei van onze macht ?
rechterlijke
goed
karakter van de
aan
Zij weten wel, de persknechten aan de volksbladen,
niets wordt terecht zoo gevreesd onder de heerschers van
alle gading dan dat het klassekarakter van de openbare dat, wat daar op zoon congres gesproken wordt, weermacht in zijn verschillende vertakkingen aan het licht klank vindt in de harten van duizenden en nog eens
komt. Daarom maakt het liberale Handelsblad zulk een duizenden onbewuste proletariers. Zij zouden daarmede
propaganda voor het socialisme maken en dat mag, nu in
vertoon van verontwaardiging. Spreek recht, oefen klassejustitie, maar doe het zoo, dat het volk niet merkt dat een tijd als deze, minder dan ooit.
Zij weten wel dat dan door de arbeiders, wanneer deze
het plaats heeft! Echter, zoo gij, ambtenaren, ontaktisch
optreedt, uilskuikens, begrijpt gij dan niet dat ons werkelijk door onze stem worden wakker geroepen, hun voddig
klassebelang daardoor -het meest wordt geschaad ? Zoo krantengespuis niet meer wordt gelezen. Maar, wat zij
denken de heeren, maar zoo spreken of schrijven ze niet. blijkbaar niet weten en wel nooit zullen leeren, is, dat
de waarheid, dat is de werkelijkheid, wel is waar een
Wanneer dus de justitie, in het onderhavige geval gedrongen door het openbaar schrijven van den advocaat tijdlang kan worden verdoezeld, maar dat op den duur
Ten Bruggencate, van hoogerhand vervolging beveelt, blijken moet, wat de werkelijkheid inderdaad is.
Wij gaan, ondanks alle hinderpalen, rustig voort met
terwijl zij hem echter laat straffen; wanneer gelijk hier
een belachelijk geringe straf wordt geeischt; wanneer de onze propaganda: deze propaganda die maken moet, dat
onze makkers hun toestand leeren begrijpen en zich
openbare aanklager zoo optreedt, dat het liberale Handelsgereed
gaan maken, wanneer daden van hen worden
zullen
de
beklaagden
(de
blad zegt: „de
veldwachters)
afwezigheid van den advocaat, die hun vóór het geding vereischt.
Wij gaan vooruit, ten spijt van al wat kapitalist is of
schijnt terzijde te hebben gestaan, wel niet gevoeld hebben";
wanneer de officier, die niet wilde overgaan tot vervolging, kapitalistisch denkt. Wij gaan- vooruit, steunend op
socialistisch weten en zeker van de toekomst.
door opklimming in rang hiervoor als het ware wordt
Arbeiders van Nederland, wordt wakker, luistert naar
aangemoedigd, dan zijn dat alle krasse voorbeelden van
het
kraken van de oude maatschappij en wordt zelf een
klassejustitie.
Wanneer de heer Mr. Ch M. Jacob ter terechtzitting, werker voor de nieuwe maatschappij, wordt lid van de
in zijn functie als ambtenaar van het openbaar ministerie, Soe. Dem. Partij in Nederland.
Jan Mulder.
in zijn requisitoir het afkeurt, dat men de pers in den arm
neemt, en een afstraffing toediende aan Mr. Ten Bruggencate,
dan wil dat niet anders zeggen, dan dat de justitie boven
Maagdeburg.
kritiek wil staan, en niet het licht der openbaarheid
wenscht, m. a. w. binnenskamers onbeperkt kan doen wat
Twintig jaar zijn voorbijgegaan, sinds voor de eerste
ze wil. Bij duisternis schijnt volgens de woorden van dien maal na de val van de socialistenwet de duitsche sociaalheer de justitie meer belang te hebben dan bij licht. democraten open en vrij hun partijdag konden houden.
Welnu, wij zeggen tot de arbeiders: Ziet hoe hier de bedrieTwintig jaar van een geweldige vooruitgang, van een
gelijke waan wordt verstoord, als zou „het recht" iets reusachtige toename aan innerlijke en uiterlijke kracht,
zijn, dat boven de maatschappij, boven de klassen zou aan inzicht, aan organisatie, aan klassenbewustzijn.
staan.
Twintig jaren ook van geweldige kapitalistische ontDe heeren toonen door daden en woorden, dat „het wikkeling, die de stoffelijke grondslag vormt van de
recht" niets anders is dan het recht der bezittende klasse, proletarische ontwikkeling. Want het is de stormwind
dat de rechtsmaat heeft, om de eigen klasse en hare van het kapitalisme, die onze zeilen doet zwellen en
dienaren te sparen, en de anderen, niet behoorend tot ons schip voorwaarts drijft: waar die frissche bries
die klasse, zwaar te straffen. De blinddoek van vrouw wordt gemist, waar de economische ontwikkeling stil
Justitia is doorzichtig. Wilt gij geen klasserecht, geen staat, daar komt ook de arbeidersklasse slechts met moeite
klassejustitie, werp dan met al uwe klassegenooten den vooruit.
klassenstaat omver, die steunt op het kapitalisme!
De tegenwoordige politieke atmosfeer brengt onwilleO. V.
keurig de gedachte terug naar dezen tijd, of eigenlijk nog
iets verder terug. Toenmaals was het reaktionair geweldregime
van Bismarck in elkaar gestort, de verkiezingen voor
Vooruitgang!
hadden
het weggeveegd. Nu wordt, ofschoon wij nog
1890
Het socialisme, de socialistische gedachte gaat vooruit een jaar van de verkiezingen verwijderd zijn, een geHet is daarmede als met een steen, dien men boven lijksoortige instorting van de rijkspolitiek verwacht. Nu
van een berg ziet glijden, eerst langzaam, maar naarmate is wéér de sociaaldemocratie met vertrouwen op de
overwinning vervuld; haar zal de vrucht van haar
de steen zijn doel nadert, neemt zijn vaart toe, om eindealles
vernielend
«rücksichtslose»
snelheid,
strijd, sedert twee tientallen van jaren
wat hem
lijk met een razende
in den weg treedt, aan zijn doel te geraken.
gevoerd tegen de geheele burgerlijke wereld, in de
En de teekenen bedriegen niet. De maatschappelijke schoot vallen.
Weliswaar moet ondanks de uiterlijke gelijkheid van
tegenstelling van kapitaal en arbeid komt duidelijker aan
den dag dan ooit te voren en daarmede de verscherping den toestand een groot verschil worden vastgesteld
en
van tegengestelde belangen. De waschechte bourgeois beiden, verschil zoowel als overeenkomst, verbergen belangvoelt niets meer voor den arbeider, is hard als staal. rijke leeringen in zich. Het kapitalisme is toentertijd niet
Op de vraag om brood, geeft hij lood. De strijdende gevallen, maar heeft zich machtiger en geweldiger weer
arbeidersklasse wordt het mogelijk de groote buitenstaande opgericht. Zoo zal het nu ook gaan. Maar het kapitalisme
massa's hunner kameraden te overtuigen van de waarheid is tegenwoordig niet meer, wat het vóór twintig jaren
hunner beweringen. Het leger der bewuste arbeiders was; de kapitalistische wereld is belangrijk veranderden
ook de sociaaldemokratie is een andere, een nieuwe
wast dagelijks. In alle landen, in alle vakken komen
de
versterken
macht,
regimenten
gelederen
nieuwe
weliswaar met oude gezindheid, maar met nieuwe
De arbeidersklasse, hoeveel fouten aij op haar marsch mogelijkheden en machtsmiddelen geworden.
Het teeken van het Duitsche kapitalisme gedurende
naar de macht ook maakt, gaat beslister dan ooit op haar
doel af, zeker van de zegepraal. Aan haar de toekomst! de beide laatste tientallen van jaren was de wereldpoliZoo denken wij allen en zoo is het.
tiek. De overgang tot de beschermende rechten; tegelijk
De kapitalistenklasse, hoeveel zij vroeger heeft gedaan met de kneveling van het proletariaat, bracht vanzelfde
om de geheele menschheid een stap voorwaarts te doen wereldpolitiek voort, die vooral ook door de verandering
gaan op den weg der beschaving, staat nu aan het einde ran de opperste regeeringspersoon, bewust naar voren
van haar macht. Haar houding wordt onzeker. Zij mist trad, en sinds dien de Duitsche politiek bepaalde.
De politiek voor het hoogontwikkelde groot-kapitalisme,
de moreele kracht in zich zelve te gelooven. Zij denkt
in het heden aan de winst en de toekomst laat haar voornamelijk zooals het zich onder Duitsche verhoudingen
koud. Zij steunt alleen nog op ruw geweld.
ontwikkelde, moet noodzakelijk wereldpolitiek zijn. De
De bourgeoisie ziet ons in tal en kracht winnen, en grootindustrie verzekert zich door beschermende rechten
voelt zich aan alle kanten bestookt en .. . met succes. een monopolie op de binnenlandsche markt, en daarop
De knoet, zooveel jaren door haar met goed gevolg geals op een vaste grond steunend, kan zij er toe komen
hanteerd, „de onderdrukking" gaat aan invloed verliezen om op de wereldmarkt groote massa's waren af te zetten.
en daarmede haar macht om te heerschen. Wij steken Daar treden tegenover den inheemschen kapitalist vreemden kop omhoog, dien zij omlaag wil hebben. Meer en de kapitalisten als konkurrenten; dan heeft hij de hulp van
zijn regeering noodig, om hem nieuwe markten te openen
meer in het nauw gedreven, gaat zij dingen doen, waarvan ze zelve den uitslag met siddering tegemoet ziet. en hem tegen de vreemden te beschermen, die hij met
Wij bedoelen hier de uitsluiting. Is de uitsluiting dikwijls zijn waren gelukkig wil maken. De Duitsche bourgeois
een welkom middel om de productie een tijdje stop te wordt een internationalist, zonder dat daardoor zijn
zetten, wanneer dit noodig is, nu gebruiken de kapitalisten
nationalisme minder groeiende is. Beneveld door een
het ook als wanhoopsmiddel om onze organisaties kapot te waanzin om wereldmacht te willen zijn, wil hij zijn
maken. Maar de met socialisme vertrouwde arbeiders staat machtig en groot zien, gevreesd zijn, en overal de
hebben strijdensmoed. Zij lachen om het angstig gedoe gepantserde vuist toonen. Daarom dweept hij met
van de kapitalisten, die zoo machtig schijnen maar indereen sterk leger en een sterke vloot. Nog sterker en
daad slechts steunen op een door en door verrotte maatscherper uitgesproken dan voor de waren verkoopende
schappij. De honger, waarmede de bourgeoisie de arbeiders fabrikanten is deze behoefte naar wereldpolitiek voor
te lijf gaat, dient slechts om de vlam van het revolutiohet plaatsing zoekende kapitaal. Het in de banken
nair verzet aan te wakkeren. De groote uitsluitingen in gekoncentreerde geldkapitaal, eng verbonden met de
Duitschland en nu weer in Engeland bewijzen het. Overal kartels van grondstoffen, en geïnteresseerd bij de meest
toenemend verzet van de arbeiders en telkens de grove verschillende exporteerende grootindustrieën, is de eigentonverhulde aanval van de werkgevers.
lijke drager, de drijfkracht van de wereldpolitiek.
Inderdaad wij gaan vooruit. De schellen moeten van
Beschermende rechten, militarisme, koloniaal- en wereldpolitiek, met reaktie in hel binnenland, vormen te
de oogen der arbeiders vallen, want de grootste propagandist van het socialisme is de maatschappij zelve.
zamen een eenheid, de politiek voor het gekoncentreerde
Het is in dit verband tevens de moeite waard aan te grootkapitaal, dat alle voordcelen daarvan in de zak
stippen hoe weinig in de groote en kleine pers van ons steekt. Zij sleept echter ook de kleinere kapitalisten
internationaal congres gezegd wordt. Zij brengen blijkbaar mee, die meenen, dat zij door de beschermende rechten
■
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op hun eigen produkten, schadeloos gesteld worden voor
de uitplundering door de beschermende kartels van
grondstoffen. Zij sleept de massa van de van het
groot-kapitaal afhankelijke menschen mee, beambten,
geletterden, middenstand, die belang hebben bij de voorspoed van de groote zaken. Zij allen vormen het gevolg,
dat zich door de nationalistische woorden laat bezielen,
en de verkiezingen voor het Groot-Kapitaal maken.
Maar deze wereldpolittek heeft een keerzijde. Zij is
slechts mogelijk op kosten van de groote volksmassa.
Niet slechts wordt het gekoncentreerde kapitalisme altijd
machtiger tegenover de arbeiders, aan wie het ook de
kleinste vooruitgang door brutale uitsluitingen bemoeilijkt,
en die daardoor in steeds hoogere mate worden uitgebuit. Maar er komt bij, dat de staat steeds meer tot
een agentuur van het groot-kapitaal wordt, tegelijk de
vechtersbaas, de opdrachtgever van de industrie, en het
plaatsingsbureau van de kapitalen. De stijgende belastingen, waaruit dit alles moet worden betaald, vormen
een nieuw middel tot uitbuiting van de arbeidersmassa's,
en treffen daarnaast nog alle konsumenten, die zij een
deel van hun inkomen, waar het ook vandaan komt, voor
het rijker maken van de «zwares industrie (metaalindustrie,
mijnbouw) en voor de rente van de staatsleeningen

aftroggelt.

Zoo voltrekt zich aan de moderne wereldpolitiek in
hoogere mate het lot van. alle kapitalistische politiek:
om in het heeischende systeem de eenig mogelijke en
noodzakelijke te zijn, en tegelijk in tegenspraak tot de
belangen van de groote volksmassa's te staan. Deze tegenspraak uit zich in een afwisseling van de politieke atmosfeeren, die zich aansluit bij het op en neergaan der zaken
(konjunktuur). Gaan de zaken goed, dan behoeft slechts
een aanlokkelijk, nationaal parool uitgegeven te worden,
en vol bezieling voor de glorierijke wereldpolitiek holt
de geheele burgerlijke wereld alle oppositie omver tot
aan de grenzen van het vaststaande aibeidersleger.
Zoo bij de zgn. Hottentotten-verkiezingen in 1907.
Daarna wanneer de krisis komt, komt ook de «katzenjammer»; de reaktie nestelt zich vast en presenteert de
belasting-rekening. Wanneer dan nog de duurte aanvangt,
.sluiten de bedrogen spitsburgers zich bij massa's bij de
woede der arbeidersmassa's aan, de uitgebreidste volksmassa wordt wakker geschud en gooit haar roode stem-,
briefje in de bus. De groot-kapitalistische en jonkersche
heerschers zien zich tegenover een stijgende oppositie

geplaatst.
"
De ineenstorting van de wereldpolitiek is het kenmerk
van de oogenblikkelijke politieke toestand. Niet in
dien zin, dat zij nu voor haar einde zou staan, maar in
de zin, zooals wij ook in iedere economische krisis van
een instorting van het kapitalisme spreken De wereldpolitiek zelf zal uit haar instorting reusachtiger opstaan.
Zij is de eenig mogelijk kapitalistische politiek; zij kan
niet bedwongen worden door een klein-kapitalistische
politiek van den ouden stijl. Daarom is het ook een
dat het
de groot-blokgedachte
krankzinnige gedachte
proletariaat als staart zou kunnen_ dienen van de kleinere
bourgeoisie, om deze in de plaats van de monopolisten en

—
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te geven en daarmee een einde
te maken aan de reaktie. De poging, om de partij in deze
richting te schuiven, zal zij beslist afwijzen. Het proletariaat moet de leiding van de oppositie hebben; de pro-

geldkoningen de macht

letarische hervormings-politiek van het socialisme is de
eenig mogelijke praktische politiek tegen die van het
Groot-Kapitalisme.
Tegenover ons staan alle partijen, die belang hebben
bij beschermende rechten, reactie en wereldpolitiek. De
gedachte van de vermoedelijke verkiezingsleus van de
rijkskanselier, een regeeringsblok op den grondslag van

de beschermende rechten te vormen, is 'op zichzelf niet
onjuist, maar 't was slechts onhandig om het reeds bekend te maken. Zoo iets zegt men niet vóór de verkiezingen, zoo iets doet men na de verkiezingen. De
beschermende politiek kan slechts doel, niet echter middel tot voering van de verkiezingen zijn. Zoo was het
ook in 1878. Na de verkiezingen, waarvoor nog een
ander aanlokkelijk parool gezocht wordt, zullen jonkers,
centrum en nationaalliberalen zich vereenigen en als
regeerend blok in wederkeerig dingen en twisten de
nieuwe tollen en belastingen vaststellen.
Deze partijen, die tezamen de blijvende heerschappij
van de kapitaalvorsten van alle slag beteekenen, zullen
tengevolge van de ongelijkheid der kiesdistricten in elk
geval tezamen de meerderheid behouden. De heerschappij
van het monopolistische grootkapitaal is op parlementaire wijze volstrekt niet te breken, omdat zij in de
maatschappelijke verhoudingen zelf wortelt. Hoogstens
zou met een groote verkiezingszege van de sociaaldemokratie een moreele uitwerking bereikt kunnen worden,
een bangmaken voor het beschermende politiek-blok, dat
zich dan om de massa's te verzwakken voor een tijdelijke
verlaging van de beschermende rechten op den landbouw
zou moeten laten vinden. Dit inzicht, dat op parlementaire weg de kapitaalvorsten niet klein te krijgen zijn,
zal verhinderen, dat de komende, verkiezingen de partijdag geheel beheerschen. Hoe gewichtig de organisatie
van een niachtig volksprotest door de verkiezingen ook
zijn moge, toch zal de partijdag het hoofdgewicht moeten
leggen op de buiten het parlement omgaande aanval
op de pruisische jonkerheerschappij. Den pruisischen kiesrechtstrijd organiseeren, zijn taktiek overwegen, hem tot
een machtige massabewegihg maken, dat zal het beste
gebruik maken van de politieke toestand zijn.
De ineenstorting" van de wereldpolitiek beteekent en
geeft ons ook hetzelfde als de economische krisis.

Zij vormt een tijd, waarin de massa's door de nood
worden wakker geschud, en de politiek hun socialisme
in hamert, een gunstige tijd, om het heerschende systeem
een geduchte stoot te geven Dat bepaalt onze taak op
het Maagdeburger kongres. Daar zal het proletariaat
erover beraadslagen moeten, op welke wijze het deze ineenstorting het best voor zijn machtsvergrooting gebruiken
kan, zoo dat bij een nieuwe verandering in de politiek
het blijvende voordeel zoo groot mogelijk is.
A. P.

Uit Argentinië.
BUENOS AIRES, Augustus 1910.
Als men in .Holland zoo gewoon is dag in dag uit
onverschillig marxist ofrevisionist, en zijn hersens inspant om een zoo juist mogelijk
idee van den klassenstrijd te krijgen, dan staat het gelijk
met den -dood als men, in Buenos Aires komende, juist 't
tegenovergestelde moet doen, of juister, gedwongen wordt
door de omstandigheden met louter burgelijke individuen
om te gaan, en dan met welk een soort van bourgeois.
Zelfs met geen revisionist komt men in aanraking.
Van een socialistische arbeidersbeweging bemerkt men
niets. Ik ben ook wel in 't ongunstigste tijdperk gekomen. De argentijnsche bourgeoisie viert haar honderdjarig bestaan der onafhankelijke republiek. Grooter tegenstelling in woord en daad is wel niet denkbaar. De
bourgeoisie schettert overal in alle bladen over de vrijheid, die zij voor hare klassebelangen hier heeft gevestigd,
en sinds 4^5 maanden wordt elke uiting van de
arbeidersklasse -gewelddadig onderdrukt. Geen krant mag
verschijnen van de soe. partij Toen ik pas hier kwam,
kon ik tenminste nog het dagblad der partij lezen. Sinds
de bourgeoisie jubelt, is het verboden socialistische
lectuur te drukken. Wij leven nu al dien tijd in een
Staat van Beleg, d. w. z. worden door de politie geregeerd.
Enkele staaltjes van tergende willekeur wil ik rnededeeien.
25 en 26 Mei waren de dagen van 't Centenario-feest
(d w. z. het honderdjarig bestaan der onafhankelijke
republiek.) Eenige weken daarvoor was de gansche bourgeoisie al in de weer, propaganda te maken onder de
massa.
's Avonds trokken de argentijnsche studenten door de
straten, brullend «weg met de socialisten en anarchisten».
Op zekeren avond trokken zij door de Defensa, een straat
waar de drukkerij van de partij is gevestigd. Voor 't
drukken van soe. lectuur n.l. moet men een eigen
drukkerij hebben, want geen enkele andere wil voor de
partij drukken. Bij dat gebouw gekomen drongen ze met
geweld naar binnen, en hebben alles kort en klein geslagen. Alle machines verwoest, alle boeken en brochures
verscheurd, verbrand en op straat gegooid, 't geld gestolen en 't gebouw ten deele verwoest. De politie deed
niet de minste poging om dat tegen te gaan, ofschoon
ze in groote getale aanwezig was. Daarmee nog niet te
vreden, trokken zij naar 't partijsecretariaat in een andere
buurt en verwoesten daar eveneens alles. Daar de
partijgenooten door de eerste plundering er op voorbereid
waren, is bij de tweede plundering met de revolver getracht, deze wilde beesten af te doen schrikken, 't Heeft
echter niet geholpen; zij waren in de meerderheid en
hadden de onbeperkte hulp van de politie. Toch is een
student zoo getroffen, dat zijn beide beenen afgezet
moesten worden. Die zal tenminste altijd eraan herinnerd worden. Toen dit afgespeeld was, kondigde de
bourgeoisie de Staat van Beleg af, en sinds dien mocht
er niet, in welke krant ook, geschreven worden over
deze feiten, en werd 't uitgeven van soe. lectuur verboden. Dat deed zij natuurlijk om te beletten, dat de
partij uit deze feiten propaganda zou maken, en 't klassekarakter der burgerlijke vrijheid aan den kaak zou stellen.
Ook bood de politie reeds eenige dagen later aan de
partij een som van 20,000 'S! (is gelijk aan / 50,000),
indien over deze plunderingen der studenten niet zou
gesproken of geschreven worden. Natuurlijk heeft de
partij gezegd wel 20,000 ._ te willen aannemen, als schadevergoeding, maar niet om te zwijgen.
Toen dat goed en wel achter den rug was, werd op
zekeren avond een bom geworpen in het theater Colon,
een van de grootste theaters, waar bijna alleen de bourgeoisie komt. Deze bom heeft weinig schade aangericht,
en is zoo merkwaardig geworpen, dat men wel begrijpen
kan, dat ze door de politie zelve geworpen is. Dat
bleek te meer-hieruit, dat deze bom bijna of geen ontploffingsmateriaal bevatte, en in 't midden der zaal in de
lucht gesprongen is. Naar aanleiding hiervan werd in
de haast een wet uitgevaardigd, waarvan de Tribune
reeds berichtte, en waarin 0.a., behalve de gevangenisstraf
voor staking en aansporing tot staking, in hoofdzaak de
uitsluiting van anarchistische arbeiders vastgesteld is. Tot
een eenigszins goed begrip van die wet is 't volgende
noodzakelijk.
De bourgeoisie zat er vreeselijk mee in, dat de studenten zulke schandalige plundertochten hadden gehouden. Om nu de schijn te verwekken, dat dat alles ten
slotte komt door de anarchistische gezindheid der arbeiders
moest een ander feit meer de aandacht hebben, vandaar
die bommenwerperij, die natuurlijk in alle geuren en
kleuren, met fotografieën enz. door de gansche burgerlijke
pers als iets afschuwelijks werd voorgesteld, 't Gevolg
daarvan waren lange nabetrachtingen in de pers, en in
deze beschouwingen werd er van alle kanten op aangedrongen, een wet vast te stellen waardoor verhinderd
zou worden, dat anarchistische arbeiders uit andere naties
met socialisten om te gaan,

zich hier zouden kunnen vestigen. De bourgeoisie heeft
hier, zeer natuurlijk, een groote hekel aan de vele
socialistische arbeiders, vooral duitschers. Deze moeten
geweerd. Wel spreekt ze in hare wet alleen van anarchisten, maar een iederkent het onderscheidingsvermogen
der bourgeoisie te dien opzichte en bovendien hare heimelijke bedoelingen.
De hoofdzaak van deze wet is dus niet, zooals in De
Tribune stond, om arbeiders die anderen tot staking aansporen te treffen, maar om te beletten dat socialistische
elementen in Argentinië komen, of juister om de sociaaldemocratische invloed van Europa tegen te gaan.
Wat nog betreft de bepaling van anderen tot "staking
aansporen, nu dat was vóór dien al onmogelijk, want als
er staking is, is er tevens zooveel politie op de been,
dat dit onmogelijk is voor de arbeiders. Op de trams
staan voorop gewapende militairen, en elke arbeider die
't waagt de bestuurder tot staking aan te sporen, wordt
doodgeschoten zonder eenig pardon. Dat was al regel
vóór dat 't wettelijk vastgesteld werd.
Naar aanleiding van die plunderingen en verwoestingen
door studenten is door de partij een geldinzameling gehouden, om de schade te herstellen. Tot op heden is
ingekomen 19,000 Hi', zoodat de drukkerij ent secretariaat
weer geheel hersteld zijn. Kranten echter mogen nog
niet verschijnen-; de bourgeoisie vreest natuurlijk de
socialistische peis wegens de feiten die zich hebben afgespeeld, en verschuift daarom telkens de opheffing van
den staat van beleg,
Dit is alles gebeurd in 't korte tijdsverloop dat ik hier
ben. Men zal nu wel begrijpen, dat 't niet aangenaam is,
te midden van deze heftige uitingen van klassenstrijd te
zitten, en met geen enkele socialist te kunnen spreken.
Vergaderingen mogen ook niet gehouden worden, zoodat
de gelegenheid met hun in aanraking te komen ook
geheel en al ontbreekt. Alles wordt in 't geheim door
't partijbestuur geregeld, en daarbij woiden natuurlijk de
vreemdelingen geheel en al buitengehouden in de eerste
plaats.

Rede van Chales Rapport
gehouden den Sen September jl. In Handwerkers Vriendenkring te Amsterdam. Onderwerp: Het Internaitonaal
Socialistisch Kongres van kopenhagen.
(S. P.)

D.
sprak de
Fransche Guesdistische (Marxistische) Socialist, Chs. Rappoport,
afgevaardigde naar het Int. Kongres een rede uit, waarvan hier
een verslag volgt:
Spr. begon met dit Kongres een teleurstelling te noemen. Het
Int. Kongres van Amsterdam heeft bijv voor de Fransche Partij
een goede vrucht gedragen, de Vereenigde Fransche Partij, een
overwinning van het Marxisme op het Ministerialisme. Maar te
Kopenhagen was in theorie en in praktijk het opportunisme troef.
De vrucht van dit opportunisme kent men het best in Frankrijk.
Daar heeft men zgn. „Sociaaldemokraten" in de Regeering. Een
Briand. die vroeger als partij sekretaris simpele 400 frs. in de maand
kreeg, „verdient" als Minister thans 100000 frs jaarlijks. En toch
stond diezelfde Briand naast spr. toen er in 1900 ter gelegenheid
van het Intern. Kongres van Parijs resoluties werden aangenomen,
om de Regeering van den „Socialist" Millerand te brandmerken,
toen die den bloed-Czaar ten bezoek ontving. Briand was zelfs
de man van de Alg. Werkstaking, die meende, dat __-" j_roletaiische
wapen der Socialisten was: „de Alg. Werkstaking".
En thans dreigt deze zelfde Briand de arbeiders met kanonnen,
als ze tezamen komen in het Parijsche Bosch van Boulogne, alsof
ze revolutie konden maken tegen de boomen. Men moet wel
bedenken, die Millerand, Briand, Viviani, de tegenwoordige
Ministers van Frankrijk, zijn leerlingen van Jaurès. Zeker is
[aurès persoonlijk geen Streber. Maar hij wil de heele Partij tot
het Ministerialisme bekeeren, het Ministerialisme dat hetzelfde is
als Bernsteinianisme, revisionisme, reformisme, opportunisme,^ of
hoe het heeten mag. Wat men in Duitschland denkt (Bernstein).
doet men in Frankrijk (Briand).
Deze Jaurès nu, de meester der Ministerialisten, heeft in Kopenhagen een groote rol gespeeld. Anders dan zij, de regeeringssocialisten, kunnen wij, Marxisten, de waarheid willen, omdat ons
niet mandaten, maar de massa's het eerste is. Wij kunnen doen,
wat Ferdinand Lassalle zeide: Uitspreken wat is. Dit in de kapitalistische maatschappij uit te spreken is reeds een revolutionaire
daad. De werkelijkheid van het kapitalisme te kennen maakt
In de openbare vergadering, die de Soe. Dem. Partij
te Amsterdam over het Kopenhaagsche Kongres hield,

revolutionair!

Men kan niet zeggen, dat de opportumisten in Kopenhagen
opportuoverwonnen hebben. Alleen naieve
nisten willen „overwinnen". Opportunistische^pportunisten, deechte,
zijn daarvoor te slim. Het socialisme is geen ziekte, die men
uitroeien kan. En Jaurès, en Van der Velde, en Adler zijn te
verstandig, om te vroeg hun overwinning ook officieel te verklaren.
Dat de eerste zitting van het Kongres en de laatste slechts
demonstratie, een soort internationale reklame, waren, is natuurlijk
niet erg. Demonstratie behoort bij een Kongres. Ook is het niet
erg, dat het voornaamste werk in de kommissies werd gedaan.
Maar hoe het gedaan werd, teekent dit Kongres. Daarvoor wil
spr. de Japan-anekdote" verhalen, uit de (se! kommissie der
(platonische) resoluties. Er werd hier zooveel geprotesteerd, dat
iemand ook tegen de Japansche regeering wilde protesteeren.
Evenwel, merkte een lid op, protesteeren zonder het Bureau eerst
te vragen, of het wel mag, dat gaat niet! Het Bureau, zegt spr.,
is nl. een soort Internationaal Ministerie. En Dr. Adler Jr., de
zoon van Dr. Adler Sr., zeide: Men mag alleen doen wat men
(d.i. het Internationaal Bureau) ons oplegt. Waar zou het heen,
indien men deed, wat men wilde!
Men moet aannemen, zegt spr , dat op de Kongressen de élite, de
besten van de vertegenwoordigers van de Internationale Sociaaldemokratie komen. En in de Kommissies, moet men aannemen,
de bureaukraten.
zitten weer de besten der besten
Door zulke bureaukratie gebonden, hield het heele Kongres zich
slechts bezig met kleinigheden, met reformisme. Tegenwoordig
immers zijn de leiders der Sociaaldemokratie om de dood geen
„opruiers", maar het zijn „staatsmannen". Toch zegt de Amsterdamsche Resolutie, om zoo te zeggen de Grondwet van de Internationale, dat ons doel niet is hervorming, maar revolutie. En
zelfs van praktisch standpunt, om zooveel mogelijk hervorming nu

...

reeds te krijgen, is het revolutionnaire standpunt het eenig juiste.
Zij noemen zich praktisch, de revisionisten, maar zij zijn het niet.
Het beste voorbeeld hiervoor is Frankrijk. Sedert 40 jaar strijden
we daar al voor pensioen op den ouden dag. Maar ondanks het
regeeringsgezinde socialisme hebben we het nog steeds niet. Pensioen
staat in de wet, krijgt He arbeider op zijn 70e jaar, dus
na zijn dood. Want van de 100 proletariërs leven er slechts acht tot
hun 70e jaar. Wel mogen ook de anderen, soms 40 jaar lang,
voor pensioen bijdragen. Maar ze krijgen het zelf nooit. En ondanks
dat deze treurige wet den Senaat, genoemd het kerkhof der liervormingen, levend is gepasseerd, is nog steeds het geld er niet,
om dat beetje wettelijke hervorming tot werkelijkheid te maken. Geld
is er slechts voor de kolossale oorlogsschepen, de Dreadnoughts,
en hun vernielers.
En al werden er ernstige hervormingen doorgezet, bleef dan
niet de slavernij der uitbuiting, bleef dan niet de steeds dreigende
werkeloosheid, bleef niet de al enormer uitbreiding van het
oorlogsbudget, thans zelfs in de lucht?
Wij, radikale Marxisten, zijn in de Internationale in de minderheid. Dat weten we nu wel. Ven Het Volk wil spr. niet spreken.
Dat is misschien heel „radikaal" („in het opportunisme" wordt
geroepen). Maar de overige pers, tenminste de centrale organen:
de Duitsche Vorwiirls, de Belgische Peuple, de Italiaansche Avanti,
de Fransche Humanilé, zijn allen meer of min opportunistisch.
En dat is de publieke meening der Sociaaldemokratie. En evenDie van België, Italië, Frankrijk, zelfs
zoo de Kamerfrakties.
Duitschland zijn voor het grootste deel opportunist. En de afgevaardigden worden toch door 'de kiezers gekozen, die dus voor
het grootste deel opportunist zijn. En niet anders is het met de
leiders der vakvereenigingen. Men moet bedenken, ieder volk
heeft de regeering. die het verdient, ook het Sociaaldemokratische.
Wel hebben de leiders door hun verdoezeling ook een deel van
de schuld, maar de massa is zoo uitgebuit, dat liet eerst met de
grootste moeite tot volle inzicht komt. W:U we den opportunisten
vooral verwijten is, dat zij hun ganschen tijd aan diplomatie en
parlementaire kunsten besteden In plaats van naar hun eigen
vrouw, de eigen klasse te kijken, zoeken ze voortdurend den
illegitiemen omgang met de bourgeoisie.
(Slot volgt.)

—

Economische Kroniek.
Naar het Socialisme.
Wie met aandacht de handels- en beursberichten der
groot-kapitalistische bladen als «Handelsblad- en «N.
Rotterdamsche Courant» leest, kan dikwijls een glimlach

van spot niet onderdrukken. Glimlach van spot, veroorzaakt door het merkwaardige feit, dat de bourgeoisheeren op de 3e pagina ons met bewijzen der waarheid
van datgene overladen, wat zij op de eerste pagina in
naam der «vrijheid en moraliteit» zoozeer bestrijden: de
komst van het socialisme.
Uit die eigen handels- en beursberichten blijkt het
onvermijdelijke van het socialisme zoo duidelijk, klinkt de
stem onzer toekomstige overwinning zoo helder, dat
slechts een blinde het niet zien kan, slechts een doove
het niet hoort. Wij hebben ons echter over dit feit
niet te verbazen. Want eene ondergaande klasse is
ziende-blind, hoorende-doof! Voor ons, het zich omhoog
worstelende proletariaat, zijn die schijnbaar droge, dorre
handelsberichtjes als het ware profetische stemmen, verkondend den naderenden val van het kapitalisme, onze

zegepraal.

***

Het loont de moeite, zoo eens een paar maanden
lang met den ijver waarmede een ander vlinders en
torren verzamelt, berichtjes uit de burgerlijke bladen
bijeen te brengen over het verschijnsel, dat men in de
economische wetenschap de «Combinatie-beweging. noemt.
En er zal geen week voorbijgaan, of men vindt weeleen nieuw feit, een nieuw bewijs, dat die beweging maar

steeds doorgaat.

_

Wat is dan die Combinatie-beweging ? Het is het zich
combineeren is het vreemde woord daarvereenigen
afzonderlijke bedrijven. Het is
vroegere
voor
van
in
het aantal der bedrijven, doorvermindering
dus een
dat vroeger afzonderlijke ondernemingen tot ééne onderneming samensmelten. Dit beteekent dus: het brengen
van het beheer der productiemiddelen in de handen van een
steeds kleiner wordend aantal personen: het sluit in zich het
verschijnsel, dat de beschikking over den maatschappelijken
rijkdom een voortdurend verminderend aantalpersonen toevalt.
Maar niet alleen is dit feit eene verscherping der
klassetegenstellingen, dus ook eene verscherping van den
strijd om het socialisme, maar tevens bevordert de combinatié-bewegmg den strijd voor het socialisme ook nog
op andere wijze.
Om dit in te zien, dienerr wij echter eerst dergelijke
berichtjes over combinatie van bedrijven eens wat nauwlettender aan te zien. En daarom zullen wij hier eerst
twee van zulke mededeelingen wat nader bespreken.

—

***

Het eerste bericht is een berichtje uit «Het Handelsblad-» van Juli 1910 luidende:
«De uit de fusie van 5 Canadeesche Staalfabrieken
ontstane «Steel Company of Canada", die een kapitaal
heeft van 35 millioen dollar, zal een leening uitgeven
groot 6.800.000 dollar ...»
Een tweede, hier nader te beschouwen, mededeeling is:
»United States Rubber Company.
«De president van bovengenoemde maatschappij (de
trust van Amerikaansche rubber artikelen) heeft officieel
aangekondigd, dat de maatschappij in Brazilië 2700 acres
rubberbosschen heeft gekocht, en dat zij voorts op Sureeds
matra de hand heeft gelegd op een rubberplantage die
in het stadium van productie verkeert." (Handelsblad 16

Juli 1910.

—

'

twee Uit de vele
Wij zien, dat in beide berichtjes
sprake is.
combinatie
van
der laatste drie maanden

—

In de eerste mededeeling vereenigen 5 Canadeesche
staalfabrieken zich tot één, in de tweede koopt eene maatschappij, die rubberartikelen vervaardigt, eene plantage,
dus eene bestaande andere andersoortige onderneming
op, om zoodoende de beschikking te krijgen over het voor
de productie harer artikelen benoodigde ruw-materiaal.
Beide berichten geven ons een voorbeeld van combinatie-beweging. Het eerste van het zich vereenigen van
ondernemingen van dezelfde soort, het tweede van
ondernemingen, die op eikaars eindproduct zijn aangewezen; in ons geval hier is de rubber het eindproduct
op de rubberplantage, het ruwmateriaal voor de maatschappij van Amerikaansche rubber-artikelen.
Het eerste voorbeeld wijst ons op het verschijnsel
der «horizontale combinatie», een zeer juist gekozen woord
omdat zich hier bedrijven combineeren, die allen, als
het ware in hetzelfde horizontale vlak van maatschappelijke productie gelegen zijn, allen gelijksoortig.
Het tweede voorbeeld noemt een geval van verticale
combinatie, van combinatie, niet in het zelfde horizontale
productievlak, maar naar boven of beneden, van bedrijven,
die als het ware boven elkaar gelegen zijn, en waarvan
het eindproduct voor het eene ruwmateriaal voor het
andere bedrijf is. Deze combinatiebeweging sluit tevens
een hoogere productievorm in zich, daar zij de productie
nog meer tot eene maatschappelijke maakt, immers zij
maakt vroeger afzonderlijke takken van bedrijf één, zij
brengt de productie op hoogeren en grooteren trap.
En die verticale en horizontale combinatie bevorderen
ook elkander wederzijds. Groote verticale combinaties,
als b.v. ijzer- en steenkoolmaatschappijen, dat zijn bedrijven, die hun eigen mijnen bezitten, hun eigen kolen
verbruiken, en eigen ijzererts verwerken, komen spoedig
tot horizontale combineering, om elkaar geen onnoodige
concurrentie aan te doen.
Zoo kon «Het Handelsblad» van io Augustus 1910 berichten :
«Twee der grootste ijzer- en steenkolenmaatschappijen,
de Deutsche Luxemburger Gesellschaft en de D.ortmunder Union zullen tot fusie overgaan.»
En omgekeerd maakt natuurlijk de horizontale Combinatie de verticale weer gemakkelijker, zooals wij reeds
b.v. zagen in het tweede voorbeeld,' waar de horizontale
combinatie der fabrieken van rubberartikelen, de «Amerikaansche Rubber Trust» leidde tot het aankoopen van
rubber-plantages, een zeer sprekend voorbeeld van verticale

combineering.

En zoo gaat dit combineeringsproces steeds maar
door voerend tot horizontale en verticale combinatiën in
alle maatschappelijke gewichtige bedrijven, met het zichtbare eindresultaat van betrekkelijk weinige reuzenbedrijven,
die de geheele productie beheerschen.
Met dit verschijnsel gaat een ontzettende aanwas van
het proletariaat gepaard, d.w.z. aangroei van die klasse,
die die weinige groote onteigenaars op hun beurt te onteigenen zal hebben. Zal de arbeidende klasse echter
de kortste weg naar het socialisme weten te bewandelen,
dan dient zij vol te zijn van kennis der maatschappij en
revolutionairen geest, dan dient zij in dezen tijd van horizontale en verticale combinatie hare combinatie, dat is
hare organisatie, èn horizontaal, in de breedte, èn verticaal, in de diepte, uit te breiden. Dan zal niets haar
kunnen weerstaan in haar opmarsch

Naar het socialisme.

Zoodra dit voorstel is aangenomen, is onze Partij vanzelf tot het
toegelaten. In het vervolg kan dan tevens
de toelating van nieuwe partijen niet meer eigenmachtig door het
Bureau geregeld worden, maar moet het Kongres zelve over die
toelating beslissen. Het voorstel Kautsky heeft dus vrij verre
draagwijdte. Het werd o. a. daarom verdaagd tot de volgende
Bureau-vergadering.
Met deze verdaging werd tevens, hoewel Troelstra dit niet
wenschte, onze aanvraag om aansluiting bij het Bureau uitgesteld
tot bij.de behandeling van het voorstel Kautsky. De gedelegeerden
der S. D. P. konden zich hiermede vereenigen.
Evenwel hebben Van Ravesteijn en Wijnkoop als afgevaardigden
der Soe. Dem. Partij in Flolland aan het Bureau nog een schrijven
doen toekomen, dat volgens toezegging van den Intern. Sekretaris
Iluysman's in het protokol der Bureau-vergaderingen in zijn geheel
zal worden opgenomen. In dit schrijven deelen onze afgevaardigden mede, dat zij hun aanvraag om stemgerechtigde vertegenwoordiging in het Bureau handhaven, dat zij evenwel toestemmen
in de behandeling dezer aanvraag tegelijk met de resolutie-Kautsky
over deze zaak, en dat zij vertrouwen, dat zij evenals vroeger ook
dan weer tot de Bureau-vergaderingen zullen worden toegelaten
om de zaak der Soe. Dem. Partij in Holland te bepleiten.
Partijgenooten. Eén les kunnen wij uit het gebeurde te Kopenhagen trekken. Maken wij de Sociaaldemokratie in Holland machtiger, des te zekerder wordt onze vraag om toelating tot het Bureau
WP.
toegestaan.
Bureau met één stem

1

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. Van de Colp. Comm. Partijgenooten, leden van
Vakvereenigingen, worden verzocht op de huish. vergaderingen

vakvereenigingen te colporteeren met brochures en Tribunes.
die verzuimden in d'Geelvink Tribunes en
brochures te halen voor de Kiesrechtbetooging, kunnen nog bij
ondergeteekende terecht.
A. JAGER,
Rustenburgerstraat 11 7.
Amsterdam. In de huishoudelijke vergadering werd de vorige
week Wijnkoop kandidaat gesteld voor de Gemeenteraad in distrikt II (vakature Prof. Mr. M. Meyers) In de bestuursvergadering
werd dezer dagen besloten, zoowel over de Troonrede als over
het Duische Partij-Kongres te Maagdebnrg vergadering te houden
niet Wijnkoop en De Visser als spiekers en wel in D'Geelvinck
op 28 en 30 Okt. Voorbereidende maatregelen voor de verkiezing
in II werden getroffen. Voorts werd besloten tot vergemakkelijking der financiëele kontrole het zegelstelsel iri te voeren.
hunner

Partijgenooten,

Delft. In de huish. verg. werd besloten

twee afgev. met banier
de kiesrechtmeeting te Amsterdam. Ook kon de
afd. zich vereenigen met de voorstellen van het P. B. in zake de
overgebleven gelden van de steunlijsten van Enschedé.

te

zenden

naar

Leeuwarden. In onze laatstgehouden huishoudelijke vergadering werd onze winterpropaganda geregeld. Getracht zal worden

een serie cursusvergaderingen te beleggen, waarvan reeds definitief
vermeld kunnen worden met Sterringa (2 avonden) over Socialisme
en Hervormingen en De Visser over Soe. Dem. en Vakbew. We
zullen de kaartenverkoop voor deze cursusverg. (link ter hand nemen.
De afd. sprak zich uit vóór de door het P. B. voorgestelde bestemming van de overgebleven steun van Enschedé. Een afgevaardigde
werd benoemd naar de kiesrechtmeeting te Amsterdam. Verslag
werd uitgebracht door onzen brochurenhandelaar, waaruit bleek,
dat we ± 600 Tribunes hadden omgezet en een groot aantal van
onze brochures. Van de nieuwe brochure over Vakbeweging verkochten we onmiddellijk 100 ex.
Als de S. D A. P. hier ter plaatse de door haar toegezegde
debatvergadering op de lange baan gaat schuiven, zullen we van
onze kant tijdig de zaak zelf op ons nemen. Al zijn we klein
hier in Leeuwarden, standvastig en vol goeden moed zullen we
ook hier de roode vaan der S. D. P. handhaven.
Botterdam. De Visser debatteerde met Stolle en H. S. in

Jardin Rozenburg.

S.

D.

W.

Onze aansluiting bij de Internationale.
Bij de aansluiting der S. D. P. aan de Internationale is tweeërlei
le onderscheiden: aansluiting bij het Bureau te Brussel, en toelating op de Internationale Kongressen. Het tweede is te Kopenhagen
ten opzichte van onze Partij zonder slag of stoot gewonnen. Het
eerste is nog niet afgedaan.
Een enkel woord nog over het tweede. Toen Huijsmans en
Troelstra op het S.. D. A. P. Kongres van Rotterdam in 1909 zoo
dreigend tegen onze Partij deden, dat de eene de S. D. P. nationaal
zou dood drukken, en de ander zou zorgen dat deze internationaal
genegeerd werd, toen vermoedden ze niet, dat noch Troelstra noch
Huysmans tegen onze toelating te Kopenhagen ook maar de minste
bedenking zouden opperen. Dat dit niet is geschied, is een teeken
van onze ondanks allen schijn in die anderhalf jaar gegroeide
werkelijke macht. Want niet ons socialist-zijn zou ons te Kopenhagen beschermd hebben, en evenmin onze geldige mandaten.
Met internationaal socialisme en geldige mandaten was bijv ook
de Hongaarsche Marxist Alpari, vertegenwoordiger van vakvereenigingen met duizende leden zoo goed als de Nederlandsche Diamantbewerkers- of Sigarenmakersbond, toegerust. Maar het baatte hem
niets, omdat zijn groep zich niet landelijk stevig genoeg georganiseerd had. Daarom werd hij op wensch en wenk der OostenrijkschHongaarsche heerschende partijen door de opportunisten van alle
landen zonder veel woorden afgemaakt Onze. voor Nederlandsche
verhoudingen, betrekkelijk reeds groote en groeiende, in ieder geval
gevestigde, algemeen een werkelijke macht belette, dat ook de S. D. P.
eerst nationaal en daarna internationaal te Kopenhagen werd afgemaakt. Door onze toelating te Kopenhagen zonder iemands tegenspraak is de S. D. P. als lid van de Internationale erkend.
Evenwel hebben wij nog niet alle rechten gekregen, waarover
een lid van de Internationale moet beschikken. Van den beginne
af vroeg onze Partij om toelating tot het permanente Internationale
Socialistische Bureau te Brussel. En wij vragen het nog. Wij
vragen stemgerechtigde vertegenwoordiging in dat Bureau. Deze
aanvraag onzerzijds kwam in een der eerste Bureau-vergaderingen
te Kopenhagen aan de orde. De kwestie bleek evenwel van meer
algemeenen aard te zijn, en niet voor Holland alleen te kunnen
worden beslist. Daarom stelde Kautsky voor: Elke tot het Internationaal Kongres toegelaten nationale politieke partij heeft van
zelf ook stemgerechtigde vertegenwoordiging in het permanente
Bureau der Internationale te Brussel. De gedelegeerde(n) van elke
bij het Bureau toegelaten Partij brengt evenveel stemmen uit als
zijn groep op het Kongres.

Hoewel H. S. alle mogelijke moeite deed de verg. in de war te
sturen, het lukte hem niet; de verg. bleef De Visser aanhooren
en beloonde hem met een hartelijk applaus. Dit was H. S. te

machtig.
Toen De Visser, die met de laatste trein naar Den Haag moest,
weg wilde gaan, begon de leider van de Rotterdamsche arb. bew.
hem uit te schelden, waarop de Visser hem tot een openbaar
debat uitdaagde, wat deze held natuurlijk van de hand wees. De
voorzitter, die de Visser een rijtuig bood, om nog dezelfde nacht
in Den Haag te kunnen zijn, handhaafde op voortreffelijke wijze
de orde. De Visser bleef en repliceerde onder instemming van
de vergadering, 't Was voor ons een succes. De Visser ging met
een rijtuig naar Den Haag terug.
— Donderdag 1 Sept sprak L. de Visser hier voor 80 menschen
over Sociaal-democratie en Vakbeweging. Er was debat van een
4tal heel of half anarchisten, die het de Visser, toen hij hun wilde
antwoorden, door geschreeuw onmogelijk maakten.
Voor de verkiezing in distrikt I sprak L. de Visser over „De
Raadsverkiezing." Ruim 40 menschen waren gekomen en luisterden
zeer aandachtig naar de Vissers uiteenzetting waarom men noch
de candidaat der burgerpartijen, noch de candidaat der arbeiderspartij, maar de candidaat, die het revolutionnaire socialisme vertegenwoordigde, moest stemmen. Hier was debat van een S.D.AP.er
die trachtte zijn partij te verdedigen. Enkele aanwezige partijgenooten van hem, waren niets op zijn debac gesteld en maakten

dit aan de vergadering kenbaar. Voor de Visser was dit natuurlijk
reden genoeg om er op te wijzen, hoe de kopstukken der S.D.A.P.,
die zelf den moed missen om hun partij tegenover ons te verdedigen,
andere sturen, die het of niet kunnen of het zeer gebrekkig doen.
Op beide vergaderingen werd vrij wat van onze lectuur verkocht.
Uitslag Raadsverkiezingen : Herstemming tusschen Hooykaas
(C. Fl.) 1535 en D. de Klerk (U. L.) 1425 stemmen; verder Stolle
van (de Arbeiderspartij) 1180 en W. v. Ravesteijn (S. D. P.) 62

—

stemmen.

Woosp. Maandagavond was

on_e

vergadering een waar succes ;

de zaal was niet alleen vol maar ook het aangrenzende lokaal was
tot aan de straat toe gevuld met voor het grootste deel arbeiders-

publiek.

Wijnkoop, Vader

en

Van den Berg spraken; er was

debat, 'n Kristelijk onderwijzer en 2 S. D. A. P.ers. Daar Wijnkoop
weg moest, werden de debaters zeer ten genoege der vergadering

door Vader beantwoord. Bij de uitslag der stemming bleek dat de
invloed der S. D. A. P. is zoo als wij de vorige maal reeds mededeelde, gelijk nul. Haar candidaat behaalde stechts 24 stemmen,
zijn candidatenlijst was door 25 menschen geteekend; als we nu
rekenen dat hij zelf heeft gestemd dan hebben twee arbeiders die
hun lijst teekenden na onze krant gelezen en onze vergadering bezocht te hebben, ingezien dat onze strijd voor het socialisme zeker
beter is, althans ze gaven de brui aan de S. D. A. P.
De S, D. A. P. zal zich in Weesp moeten tevreden stellen met
de taak om het socialisme uit de raad te houden. De arbeiders
in Weesp vergeten nooit, dat de S. D A. P. hun afgevaardigde in
de raad heeft genoodzaakt te bedanken.
Onze invloed wint veld al zal het de S. D. A. P. gelukken halfdemocraten te bewegen niet op ons te stemmen.
Onze candidaat verkreeg 168 stemmen, als we rekenen dat wij
ditmaal ook stonden tegen alle burgerlijke partijen en de S.D.A.P.,
dan kunnen wij tevreden zijn.
NB. Afdeelingén worden verzocht onze lijsten op te zenden, geteekend of niet.

VERANTWOORDING.

-

Ingekomen bij de administratie:
Voor de verkiezing te Weesp: D. S. te A. f 1.
Colportage; Leeuwarden f715 en f4.06; Hengelo f 1.50;
Amsterdam f25. ; Sp te A. f2.50; Groningen f 14.37 ; Den Haag
f 8. — ; Zwolle f 2 49.

—

—

De Kiesrechtbetooging.
Zondag 18 September heeft de Betooging plaats
op een terrein aan de Roelof Hartstraat te Amsterdam.
Te kwart over één wordt de vergadering geopend.
Sprekers zijn Duys, Henri Polak, Troelstra, Spiekman, Oudegeest, Van Kol en Hel. Ankersmit.
Te drie uur wordt de vergadering gesloten.
Tot vier uur opstellen van de stoet.
Te vier uur vertrek van het terrein en optocht
met muziek en ontplooide banieren van de Brouwersstraat tot op het Frederik Hendrikplein, waar de
stoet wordt ontbonden.
De lijst van deelnemende vereenigingen wordt aan
den ingang van het meetingterrein verstrekt. leder
zorge dat hij deze lijst ontvangt.
Men wordt verzocht in den stoet rijen van zes
personen te vormen, en zich in alle opzichten aan
de voorschriften en aanwijzingen der Kommissarissen
van orde te houden.

Korrespondentie.
Vele stukken moesten wederom door plaatsgebrek blijven liggen.
Zoo, behalve de Kleine Berichten en enkele afdeelings-berichten,
het Ingezonden uit Maastricht, een artikel uit Hongarije, een over
de Engelsche vakbeweging, een over het Electriciteitsschandaal,
«en polemiek met De Arbeia, enz.
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Soe. Dem. __4.»-l>ei-_le-fsp_RL_i*tij in Nederland.

BETOOOING voor het ALGEMEEN KIESRECHT
op ZONDAG 18 SEPTEMBER 1910, te AMSTERDAM, op een terrein
aan de ROELOF HARTSTRAAT, naast het Concertgebouw.
HENRI POLAK, TROELSTRA, Mej. H. ANKERSMIT, SPIEKMAN, OLDEGEEST
en VAN KOL.
Aanvang 's namiddags 1 uur.
muziek,
van de Stations naar het Meetingterrein om 12 uur; van het Meetingterrein naar het
Optochten met
Frederik-Hendrikplein om 4 uur. Op het terrein medewerking van Muziekkorpsen en van den Bond van
Het Bestuur der S. D. A. P.
Arbeiderszangvereenigingen.
Sprekers:

I) ÜIJS,

