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De Zeeliedenstaking.
De Alg. Ned. Zeemansbond heeft te Amsterdam de

staking geproklameerd, waarover wij reeds verleden week
het een en ander schreven. Ook te Rotterdam, Ant-
werpen en in verscheiden groote Britsche havens is de
staking uitgebroken. In de andere landen is het totnutoe
rustig.

Een enkel woord over de voorgeschiedenis dezer
staking.

Reeds verleden jaar te Kopenhagen werd het Have-
ïock Wilson, de leider van de Britsche zeelieden en
stokers, kwalijk genomen dat hij op eigen houtje voor
Groot-Britanje niet alleen, maar voor het vaste landvan
Europa en voor Amerika een staking wilde doordrijven,
zonder zich met de Internationale Transportarbeiders-
Federatie te verstaan. En in Maart van dit jaarwerd dan
ook op eenkonferentie van zeeliedenuitdrukkelijk verklaard,
dat aan een algemeene, alle naties omvattende staking op
dit oogenblik niet kon worden gedacht. Daarna werd
onder voorzitterschap van Havelock Wilson een komitee
gevormd enkel van die landen, die een actieve beweging
noodig achtten. Van de aktie van dat komitee zijn de
thans uitgebroken stakingen voor een groot deel de
resultaten.

En wat nu Amsterdam betreft, waar de staking in
Nederland op het oogenblik het sterkst is, gaat de aktie
om verhooging van gage, betere voeding, verbetering van
de dienstreglementen, uitkeerirtg bij ziekte en ongevallen
eriz. Reeds 25 Juli van het vorig jaarwerden de eischen
daaromtrent aan de Stoomvaartmaatschappijen gezonden.
Eenige kleine verbeteringen werden ingevoerd, maar een
enkel maal was de verandering zelfs verslechtering. Na
Kopenhagen werd de aktie tot Mei opgeschort. Kn op
12 Mei werden de maatschappijen aangeschreven om de
onderhandelingen over de voorstellen van Juli rgio te.
heropenen. Het resultaat hiervan vermeldt het manifest
van 14 Juni van de afd. Amsterdam van de Alg. Ned.
Zeeliedenbond als volgt:

Op ons schrijven van 12 Mei aan de te Amsterdam gevestigde
stoomvaart-niaatschappijen, om de onderhandelingen over onzeVoorstellen van Jnli 15)10 te heropenen, is van 7 maatschap-
pijen een antwoord ingekomen, waarvan slccliCs één een bespreking
noodig achtte. De Koninklijke Hollandsehe Lloyd, Stoomvaart-
Maatschappij „Nederland" en Koninklijke West-Indische Maildienst
hebben met ingang van Juni de gages met 2 gulden per maand
verhoogd (Gevraagd was’6.—Red.). De vergadering vanDinsdag
6 Juni heeft besloten met de ingekomen antwoorden geen genoegen
te nemen, dit aan de maatschappijen te berichten en aan Ie drinoen
op medewerking, om alsnog tot een minnelijke oplossing tekonien.
Het heeft niet mogen baten. De reeders-willen blijkbaar den strijd.
Wij hebbeu derhalve het laatste middel dat den arbeiders rest te
baat moeten nemen en met ingang van heden deStaking gepro-clameerdvoor alleStoonivaiirt-Maatschappijen te Amsterdam.

Wij zijn overtuigd al het mogelijke te hebben gedaan om een
staking te voorkomen en dat dit met een weinig goeden wil van
de zijde der reeders zeer goed mogelijk was geweest. Wij hebben
de maatschappijen bericht, dat wij steeds tot onderhandelen bereid
zijn.

Vanaf heden wordt dus voorloopig niet meer aange-
monsterd en ook niet aan boord gewerkt. De zeelieden,
welke gemonsterd zijn, on een opzeggingstermijn in acht
moeten nemen, hebben den plicht zich te bedanken.

De hoofdeischen van de zeelieden zijn blijkbaar die
omtrent arbeidsduur, voeding en huisvesting, die trouwens
internationaal zijn. Wanneer zij bijv. eischen: „een com-

missie te benoemen — door de Ned. Reedersver. en de
Alg. Ned. Zeemansbond, met een onpartijdig voorzitter
— voor verbetering der volkshuisvesting aan boord", dan
zal elkeen erkennen: dit ... een zeer matige eisch. En
wanneer zij, ten opzichte van de voeding, vragen dat die
door de Maatschappijen in eigen beheer wordt genomen,
dat de gezagvoerder, de administrateur, de hofmeester, of
de kok voor de voeding verantwoordelijk dient te zijn, en
de „voeding te verstrekken zooals deze voor de officieren
in de schafthut wordt opgediend, benevens behoorlijke
bediening" — dan zal het elk proletariër verheugen
dat door zulke eischen de zeeman toont, dat ondanks de
schandelijk demoraliseerendeuitbuiting en kneveling waar-
onder hij heeft te werken, de wil tot een menschwaardig
leven in plaats van het bee&tenbestaan dat het Kapitalisme
goed genoeg voor hem acht, niet uit hem te drukken valt.

Dat zelfs op de beste en nieuwste schepen, die voor
officieren en eerste-klas-passagiers wel luxesteden lijken,
de huisvesting en voeding voor de zeelieden beestachtig
zijn, dat de dienst juist da tr drukkend en uitputtend lang
is, dat de loonen der zeelieden in lange jaren overal
slechts zeer weinig of bet geheel niet vooruit
zijn gegaan, dat de wet de zeelieden of verwaarloost
of erger ze kwelt en knevelt, dat tusschenpersonen waar
ze maar kunnen het beetje dat de lieden overhouden
hun op smerige wijze weten af te troggelen, dat alles
kan bij het proletariaat als bekend verondersteld worden.
Ook dat de prijzen van voeding, kleeding en huis-
vesting veel en veel duurder zijn geworden. Maar wal
niet zoo bekend is, althans waarop te weinigwordt gelet,
dat is de ontzaglijke macht waarover de internationale
organisatie der patroons, deShipping Federation beschikt,
dat zijn de ontzaglijke winsten die vooral in de laatste
jaren uit het bloed en het zweet van het zeeproletariaat
door de reeders zijn gehaald. En vooral dat die heeren
vereenigde reeders voor geen middel terugdeinzen om
opnieuw de arbeiders er onder te houden. Reeds trachten
zij Grieken en Spanjolen, Russen en zelfs Chineezen aan
te werven om het onderkruiperswerk te doen.

Reden genoeg dunkt ons om deze mannen, nu zij
eindelijk de strijd weer eens hebben aanvaard, met al
onze macht te steunen. Hun strijd zal mogelijk lang-
durig zijn. Eerst langzamerhand" komen de mannen
binnen en langzaam zal de staking zich uitbreiden. En
door onze steun zullen zij wellicht meer nogwinnen dan
enkel wat hooger loon en korter arbeidstijd, wat beter
voeding en woning,) en een heel klein beetje minder
kneveling en uitzuigerij. Zij zullen, wanneer wij hun
met raad en daad bijstaan, ietsvan de betere organisatie-
vorm en het beter inzicht kunnen winnen, dat hun op
den duur in staat zal stellen sterker den stfijd te voeren
tegen de kolossale machten die tegenover hen staan.

Zij hebben reeds fouten begaan, deze strijders, en zij
zullen er gewis nog meer begaan, maar aan ons Sociaal-
demokraten is het ze te Amsterdam en te Rotterdam,
en als het noodig is te Vlissingen, met onze bijdragen,
wanneer die gevraagd worden, te steunen. Wij moeten
voorgaan ook hier, en wij hopen dat het Nederlandsche
proletariaat althans zal voorkomen, dat de strijd dei-
zeelieden verloren zou moeten worden uit gebrek aan
middelen.

Als de strijd gestreden is, kunnen we pogen ze voor
het betere inzicht te winnen, ze te maken tot tot socia-
listische klassenstrijders in politiek en.vakbeweging.

Wp.

Mon Ami Vandervelde!*)
In Belgenland, bij onze Zuiderburen, heeft een mini-

sterie der clerikalen den nek gebroken over de schoolwet,
die het had ingediend en waardoor het, vóór de verkie-
zingen, nog weer eenige nieuwe millioentjes wildebinnen-
sleepen voor de paapkes en de nonnekes, die op de kleine
schoolkes de kindertjes dom en zoet moeten houden.

Het heeft den nek gebroken, èn omdat het onder zijn
eigen meerderheid op verzet stuitte bij den ouden onver-
zoenlijken conservatief Woeste, die zijn goede redenen
had om deze wet niet te willen, èn door deparlementaire
obstructie van de liberalen en de Arbeiderspartij, die
vergezeld ging van een sterke agitatie in het land.

Nu komt er een ander ministerie en deze schoolwet is
voorloopig van de baan.

Wij moeteri nog afwachten, wat erverder zal gebeuren.
Maar wat nu al wel zeker is, is dit, dat, zooals wij

hier ook onlangs reeds voorspeld hebben, de gezamelijke
agitatie van de liberalen en de Arbeiderspartij tegen deze
schoolwet, die zij om verschillenderedenen elk niet wilden,
door de wijze, waarop zij gevoerd is, de werkelijke leiders
der Arbeiderspartij een heel eind weer verder heeft ge-
bracht op den weg dien zij willen.

Die weg is, onze lezers weten het, het blok met de
liberalen en de regeeringsmeerderheid in een Nieuwe
Kamer met en benevens aandeel aan de regeering.

En alle moties op het jongste congres aangenomen,
hebben geen jota kunnen veranderen aan het feit, dat
de val van het ministerie-Schollaert, de vriendschap
tusschen liberalen en de leiders der Arbeiderspartij op
nieuw nauwer heeft gemaakt.

Verleden Zondag was er een groote meeting: een ge-
zamelijke meeting, te Antwerpen.

Een gezamenlijke meeting, waar Vandervelde sprak
met den liberalen leider Hijmans, een Belgische Tydeman.
Daar ontwikkelden de heeren hun politiek program voor
de naaste toekomst. De principes, ho, alla!, die blijven
natuurlijk als palen boven water. Maar nauwere samen-
werking is noodig in de praktijk om het behaalde voordeel
te behouden en uit te breiden. En de liberale leider,
die weet wat hij doet, die zijn klassebelang verdedigt,
mocht wel terecht, niet eenmaal, maar tienmaal het
woord gebruiken:

Mon Ami Vandervelde! Mijn vriend Vandervelde!
Inderdaad. De leider der Belgische Arbeiderspartij, de
vriend der liberale kapitalisten, der uitbuiters van de
arbeiders! v. R.

*J Mijn vriend Vandervelde.

Wat niet bestaan kan moet ten
ondergaan.

Een zeer geacht — in bourgeois kringen althans —
Nederlander, eigenaar van een groote fabriek, heeft
bovenstaande woorden steeds in den mond, wanneer
iemand bij hem aanklopt om hulp en steun voor zieken
en zwakken. Niet dat hij niet geeft, de rijkdom kweekt
bij hem en zijn soort de klinkende eigenschapvan royale
buien te hebben; niet dat hij weigert in het openbaar
de filantropie te dienen; integendeel hij is bestuurder
van talrijke liefdadige instellingen en de kleine burgers,
die hem omgeven en de domme onbewuste arbeiders,
die van hem hooren, vinden hem een braaf man, die
iets voor zijn medemensch over heeft. Maar die arbeiders
staan ver weg en de kleine burgers vatten — wanneer
hij weer eens zijn spreuk aan den man brengt — dit op
als een aardigheid, hoogstens als een kleine onhebbelijk-
heid, die men nu eenmaal van een rijk man over het
hoofd moet zien.

Maar bewuste arbeiders, aangeraakt door den adem
van de strijdwillende gedachte van het revolutionair
socialisme, nemen die woorden over, omdat zij waarheid
bevatten.

Partijgenooten!
Levert allen de ingevulde refe-

rendum- en stembiljetten op tijd in!



De bekrompen bourgeois gebruikt ze in reactionairen
zin; hij ziet in de vele lijdende menschen producten
van onontkoombare omstandigheden en waarvan de harde
noodzakelijkheid eischt, dat zij moeten ondergaan.

«Welnu», zegt deze openhartige bezitter als het geven
hem te veel wordt, «als dat zoo is en de feiten zijn er,
waarom zullen wij onze portemonnaies telkens te voor-
schijn halen voor sanatoriums en dergelijk gedoe, je
houdt een gezonde ontwikkeling maar tegen. — Want
al die zieke menschen, kunstmatig in het leven gehouden,
moeten maar onderhouden worden en zijn dus nietpro-
ductief.» De winst —- maar dit laatste zegt hij natuur-
lijk niet — heeft nadeel en geen voordeelbij al die barm-
hartigheid.

Er zijn echter ook bezitters, die vóór alles den schijn
bewaren en daardoor toonen in den grond van de zaak
veel sluwer te zijn. Hun redeneering is aldus: Slijp je
de scherpe kanten van den strijd om het bestaan wat af
en doe je, als eigenaar van rijkdommen, daaraan mee,
ijverig en met veel leven en reclame, zooals bv. «Lief-
dadigheid naar Vermogen», dan heb je twee voordcelen:

i°. Je wordt voor een goed mensch aangezien en dat
stemt prettig, je gaat met veel meer genoegen uit.

2 0- De meening, dat dit de éénige manier is (liefdadig-
heid of sociale wetten van den kouden grond) om den
maatschappelijken nood wat te lenigen, wordt daarmede
gevoed.

Ze zijn zoo slim, die bezitters, zoo slim; want vele
talen spreken zij, maar zij bedoelen allen hetzelfde.
No. r spreekt bijbelsche taal en zegt: «Ik ben slechts
rentmeester over mijn rijkdommen in dienst van den
Heer», en hij geeft een aalmoes en steelt demeerwaarde.

No. 2 is vrijzinnig en zegt: «wij zijn op de wereld om
elkaar te helpen» en hij geeft een aalmoes, maar steelt
de meerwaarde.

No. 3 heeft geen zederegel, hij geeft een aalmoeswant
zoo denkt hij: geven wij niet, dan loopt liet verkeerd;
maar hij gapt, net als n°. i en n°. 2, ook de meerwaarde.

Maar krampachtig houden zij vast aan het privaatbezit
der productiemiddelen en prijzen de winst als spoorslag
van allen vooruitgang.

De klerikaal verklaart het privaat bezit uit den bijbel,
de liberaal verklaart het uit de natuur.

Zoo praten zij en zoo liegen zij, de machthebbers
En ons schittert voor de oogen die waarheid: wat niet

bestaan kan, moet ten onder gaan!
Wij, proletariersklasse, vatten alles grootsch op en

massaal, omdat de productie van onze hand massaal is
en ons aantal groot is. Onze gedachten komen uit mil-
lioenen wezens, diezijn als wij: arbeiders. En de distil-
leer machine van het maatschappelijk gebeuren, de
economie, druppelt ieder arbeider de reine waarheid in
de hersenen: de klasse der bezitters is overbodig; niet
alleen buit ze ons uit, maar zij staat de maatschappelijke
ontwikkeling in den weg.

Onze maatschappijkennis ziet geen personen maar een
stelsel. Een stelsel, waarbij de eene klasse genoodzaakt
wordt een andere klasse te onderdrukken. Wij klagen
dit stelsel aan als de oorzaak van alle ellende, van alle
leed en alle demoralisatie.

De grondleggers van het wetenschappelijk Socialisme
verklaren ons hoe prostitutie en misdaad, armoede en
rijkdom, degeneratie van het menschelijk geslacht en
armelui's ziekte, niet de gevolgen zijn van goede en van
slechte menschen of uitingen zijn van gods wil en der-
gelijke, maar hoe al deze puisten op het maatschap-
pelijk lichaam de gevolgen zijn van de verouderde
bezitvorm, die gehandhaafd blijft en in tegenspraak is
met de nieuwe productiewijze die zich allerwege heeft
ontplooid!

Hoe het privaatbezit der produktiemiddelen in strijd
is met het toenemende groot- en reuzenbedrijf!

Hoe dit privaatbezit is geworden van een zedelijke
instelling, toeëigening van product uit eigen arbeid, tot
een onzedelijke instelling, toeëigening^ van product uit
vreemden arbeid!

Welnu, de arbeiders die desgelijks aan hun eigen lijf
voelen, de waarheid van deze maatschappijwet, steken
het moede hoofd omhoog en luisteren. Luisteren met
gretig oor, want zij hooren klanken der toekomst. Een
toekomst, waar de broodzorg voor hun klasse voor goed
ophoudt een nijpende zorg te zijn.

De productie-middelen in handen van de gemeenschap
en niet meer voortbrengen voor den patroon, maar voor
de gemeenschap, voor ons allen! Niet de productie
gericht op de winst, maar op de voorziening van onze
behoeften! Niet arbeiders in dienst van de winst maar
in dienst van de menschheid! —Dit zijn alle de kreten, waarmede het socialistisch
proletariaat verzamelen blaast.

De arbeiders, die eerst luisterden, treden nader en
nemen plaats in de strijdende gelederen.

Zoo groeit het proletarisch leger en organiseert zich
om te "komen tot de daad, om weg te maaien al het
leed en onrecht, alle onderdrukking, door in de plaats
van het privaatbezit der productiemiddelen te stellen:
het gemeenschappelijk bezit der productiemiddelen, dom-
te doen 'ondergaan wat niet kan blijven bestaan.

*Als nu een deel der bourgeoisie komt met politieke
kluifjes om den proletarischen hond het blaffen te ver-
leeren, moeten wij dan vertrouwen stellen in die bourgeois ?
Moeten wij dan gelooven, dat ze het niet alleen goed
bedoelen, maar dat ze het ook goed zullen doen ?

Neen, want dat verhindert de felle tegenstelling die
is tusschen arbeid en kapitaal.

Wij, socialisten, willen wel de eenheid tusschen arbeid
en kapitaal, maar dan de arbeid, d. w. z. de mensch,
meester over het kapitaal.

Maar de bourgeoisie — in al hare schakeeringen —wil ook wel een eenheid, maar een eenheid, berustend
op onderdrukking. De arbeid onder de heerschappij
van het kapitaal.

Deze tegenstelling fel laten zien, wil zeggen, felle
strijd tegen vrijzinnig en klerikaal, wil zeggen de kortste
weg om te komen tot proletarische macht.

De arbeidersbeweging gaat het snelst vooruit, wanneer
zij gezuiverd is, allereerst van kapitalistische leugens! —J. Mulder.

316.
Bij het referendum der S. D. A. P. over de door het Congres

aangenomen voorstellen is de resolutie van het P. B. der partij in
zake sociale verzekering — waaronder ook begrepen is de ziek-
teverzekering — aangenomen met 3900 tegen 316 stemmen. En
Het Volk constateerde in een artikeltje tegen Sannes dan ook met
voldoening, dat de overweldigende meerderheid het eens is ge-
bleken met het standpunt van het P. B. in dezen, dat o. a. inhoudt
de erkenning der verplichting voor de arbeidersklasse om zelf
premie te betalen voor de ziekteverzekering.

Het betreft hier een punt van zoodanig groot, principieel be-
lang, een punt, waarbij de sociaal-revolutionnaire en de sociaal-
hervormende richtingen zoo scherp tegenover elkaar staan — en als
zoodanig is het ook op het Congres der S. D. A. P. opgevat —
dat men met eenige zekerheid wel kan zeggen, dat die 316 stem-
men afkomstig zijn van wat er nog aan Marxisten in de S. D. A. P
is* Immers, wie Marxist is, heeft in deze kwestie dat natuurlijk
door het referendum doen blijken.

Wanneer wij dan nog zien. dat er 264 stemmen zijn uitge-
bracht tegen het besluit in zake jeugdorganisatie, dan bevestigt
dit den indruk, dat het aantal Marxisten in de S. D. A. P. thans
± 300 bedraagt.

Men zal toegeven, dat het niet veel is. v- R-

Van Ambtenaren-ontevrednheid.
Uit postkringen schrijft men ons:

j"j- Een der meest gevaarlijke wapens der tegenstanders voor een
opkomende zelfstandige arbeidersbeweging is wel haar te nekken
met vriendelijkheid, liet „Killing with kindness", de Engelsche
methode der liberale bourgeoisie, wordt hier te lande meermalen
door den heer Treub in toepassing gebracht. Vooral ambtenaren-
organisaties vliegen op het licht van dergelijke kaarsen af en
vinden daarin hun vroegen dood.

Zoo wordbietwel derede van den heer Treub, gehouden bij de Inter-
pellatie-Troelstra over het ontslag Francken in de Tweede Kamer-
zitting van 17 Mei j.l, een rede, bij de opening van ons'kongres
door den voorzitter zeer terecht „schunnig ' genoemd, door de
redaktie van De Postbeambte, het orgaan van den bij het N: V. V.
aangesloten Postbond, gebruikt om aan le toonen dat niet de
bond de ontevredenheid onder het personeel kweekt, zooals minister
Regout destijds heeft beweerd, maar dat de regeering het zelf is
die deze ontevredenheid aankweekt.

Dit is wel een typisch staaltje van de geest en de denkbeelden
die ten dien opzichte zelfs in dergelijke, op z.g. modern standpunt
staande ambtenaars-vakbonden nog heersenen.

Als professor, die gewoon is tot op den grond der dingen door
te dringen, zocht de heer Treub, evenals de redakteur v. Stapele,
naar de ooraaak van de ontevredenheid der ambtenaren, en beiden
trekken één lijn en komen tot de slotsom dat de minister de
schuldige is in deze, omdat hij de vakvereenigingen niet werkelijk
erkent en niet met deze spreekt over allerlei zaken, die de be-
langen van het personeel raken. Het gevolg hiervan is — Frankrijk
wordt als voorbeeld gesteld — dat de anarchistische, de revolutio-
naire geest (wat intusschen lang niet hetzelfde is) het geheele
syndicalisme zal doortrekken.

Het gevaar bestaat, zegt de professor, dat hier in Nederland
ook een dergelijken geest onder de ambtenaren komen zal. Dat
het zoover komt — dat hebben de spoorwegdirqctiën en ook de
minister in de hand, of liever de geheele regeering, want het geldt
ook voor de andere ministers. De redaktie van „de Postbeambte"
beaamt dit, blijkens hare .cursiveering, ten volle.

Natuurlijk zegt de professor — en hier komt de aap uit de
mouw — zoolang een arnbtenaarsvereeniging vijandig tegen
een regeering optreedt, heeft de minister gelijk dat zij haar niet
ontvangen wil, zoolang heeft hij het recht aan zijn zijde, maar

zoodra zij blijk geeft het Gezag van den Staat te erkennen, dan enz.,
— enfin de bekende smoesjes. Het gezag van den Staat erkennen,
ook een waarheid als een koe, want dat moet ieder onderliggende
klasse zoolang zij de staatsmacht niet bezit, lai vijandig tegen de
regeering staat diezelfde onderdrukte klasse natuurlijk voortdurend,
behoort zij althans te staan.

Zoodra dus de heer Treub op den zetel van den heer Regout
zal zitten, en aangenomen dat er dan nog ambtenaarsvereenigingen
zullen zijn, aangesloten bij het N. V. V., die den moed, dus nog
voldoende klassebewustzijn bezitten, om vijandig op te treden
tegen die vrijzinnlg-demokratische regeering, dan ontvangt Zijne
Excellentie Treub evenmin zulk een vereeniging als Regout, en als
er dan, onder zulk 'n vrijzinnig-demokratisch bestuur nog onte-
vredenheid is onder het spoor-, post- en ander personeel, in dienst
van staat of gemeente, dan is dat niet de schuld van Exc. Treub,
maar zijn het immers in hel oog van den minister evenals nu de
vereenigingen die deze aankweeken.

Dat zijn nu de bonden, wier taak hel in de eerste plaats is
klassebewustzijn bij het Staatspersoneel te wekken. Zij laten zich
dadelijk in de luren leggen door een schijn-demokratische rede
van een vrijz.-dem. professor.

Neen, wij voor ons hebbea veel liever te doen met een minister
Regout dan met een minister Treub. In den grond der zaak
willen zij toch hetzelfde onderdrukking van de klassebewuste
zelfstandige vakbeweging en van het socialisme. — De eerste doet
dit echter meer openlijk, wij weten wat wij aan hem hebben, de
tweede verschuilt zich echter achter 'een demokratisch mom, en is
dus veel gevaarlijker.

Teu slotte zouden wij de redaktie van „de Postbeambte" er op
willen wijzen — en een soe. dem. redacteur moest dit weten —
dat noch de minister, hetzij hij dan christelijk of vrijz.-democraat
is, noch haar vereeniging, de ontevredenheid onder het ambte-
naars-proletariaat aankweekt, maar dat in eerste instantie deze
een gevolg is van de kapitalistische produktiewijze met haar uit-
buiting van het proletariaat.

Verder dat bij niet-erkenning der vakvereenigingen van ambte-
naren door de regeering, niet noodwendig de anarchistische geest
de ambtenaarsbeweging doortrekken moet, zooals de heer Treub
verzekert, al erkennen wij ten volle, dat op dit oogenblik dit ge-
vaar in ons land wel bestaat, omdat de door ontevredenheid opge-
wekte revolutionaire geest onder het spoorweg-, post- en telegraaf-
wezen door de reformistische organen van S. D. A. P. en N.V. V.,
waartoe ook de Postbeamte behoort, niet gevoed wordt met het
socialisme en niet geleid in soe. dem. banen, waardoor uit wan-
begrip der maatschappij de revolutionaire geest wellicht een uitweg
zoekt en uitspat in het anarchisme. De kleine, door die organi-
saties nog verguisde S D P. heeft echter de taak op zich genomen
dit gevaar te voorkomen.

Socialisme en staatsbeheer.
Onlangs werd in een Engelsch socialistisch tijdschrift

de vraag gesteld, wat het eigenlijk kenmerk van het
socialisme is. En het antwoord, dat voor het Engelsche
socialisme kenschetsend is, luidde: dat is heel eenvoudig,
het wezen van het socialisme is het gemeenschappelijk
maken van de productiemiddelen, het overbrengen van
de productiemiddelen in handen van den staat of '.:._.

een ander de maatschappij vertegenwoordigend lichaam.
leder, die dit voorstaat, is socialist en hoort bij ons,
welke meeningen hij op ander gebied ook hebben mag.
Hij kan voor of tegen het referendum, godsdienstig of
met godsdienstig, voor het koningschap of voor den
republikeinsche regeeringsvorm, militarist of antimihtarist
zijn; al mogen ook socialisten op al deze vragen, bijna
allen een bepaalde meening hebben, dat betreft toch
niet het wezen van de zaak.

Deze gevolgtrekking bewijst reeds, dat het antwoord
op de bovengestelde vraag niet geheel juist kan zijn.
Het is het gevolg van de bijzondere politieke en eco-
nomische omstandigheden in Engeland. In dit land
beantwoordt aan de praktijk van een zoo groot mogelijke
persoonlijke vrijheid en van het volkomenste privaatbezit
de individualistische theorie van het door niets gebonden
persoonlijk initiatief als grondslag van de maatschappij.
Voor ieder, die in deze zienswijze is opgegroeid, moet
de vervanging van den persoonlijken ondernemer door
een orgaan van de gemeenschap het gewichtigstekenmerk
van het socialisme in tegenstelling tot de huidige maat-
schappij zijn. Niet socialisme en kapitalisme staan tegen-
over elkander als twee verschillende maatschappijvormen,
maar socialisme en individualisme vormen naar deze
Engelsche opvatting de groote tegenstelling, die dewereld
te beheerschen tracht.

Dan echter kan het socialisme nauwelijks als een nieuw
beginsel in de toekomstmaatschappij beschouwd worden.
Immers het is ook heden reeds toegepast. Overal waai-
de staat of een gemeente als ondernemer optreedt, hebben
wij een stuk verwezenlijkt socialisme voor ons. Het doel
van den socialist moet zijn, die gevallen te doen ver-
meerderen en overal den afzonderlijken ondernemer door
bestuurslichamen te vervangen.' Daartoe zijn gronden,
ontleend aan de practische doelmatigheid, alleszins vol-
doende. Vooral waar het ondernemingen betreft, die het
karakter van een monopolie dragen, zooals de spoorwegen,
het aanleggen van tramwegen, van gas-of waterleidingen,
moet het ieder onmiddellijk duidelijk zijn, dat zij niet het
voorwerp kunnen zijn van een persoonlijkwinstbejag, dat
voortdurend in botsing zou komen met de belangen van
de andere burgers, van de gansche bevolking. Vandaar
dan ook, dat het geen socialisten waren, doch daarentegen
liberale bourgeois, die opkwamen tegen de uitbuiting van
de groote particuliere maatschappijen, die monopolistische
bedrijven tot gemeentebedrijven maakten en diezoodoende
een begin van socialisme verwezenlijkten. De socialisten
onderscheiden zich van hen daardoor, dat zij het inzicht
trachten te verbreiden, dat deze vervanging van het
particulier bedrijf door het bedrijf in handen van een
publiek lichaam overal doelmatig is en daarom algemeen
doorgevoerd moeten worden. Hier hebben wij met een
eigenaardig Engelsche opvatting van het socialisme te

doen, die van klassenstrijd niets weet, en slechts als een
vraagstuk van beter beheer en organisatie aan den dag
treedt, Men zou het ook burgerlijk socialisme kunnen
noemen, daar het niets inhoudt, dat eigenaardig is voor
de arbeidersklasse.

Berust deze opvatting echter op een goeden grondslag :
Het schijnt tamelijk vanzelfsprekend, dat hetkenmerkende
van het socialisme het in handen van den staat of van
de maatschappij brengen van de productiemiddelen is.
En toch zal ieder, die de doorons verlangde socialistische
productiewijze met de tegenwoordige vergelijkt, toestem-
men moeten, dat het maatschappelijk bedrijf slechts een
uiterlijke vorm is. Het innerlijkste wezen van het socia-
lisme ligt in de opheffing van alle uitbuiting. Zoo schijnt
ook voor den oppervlakkigen beschouwer het wezen van
de tegenwoordige maatschappij in het particulier bedrijf
te liggen; de arbeiders echter weten, dat de uitbuiting-
van hun klasse door de bezitters van de productiemid-
delen de kern van het kapitalisme is. Voor hen maakt
het daarom ook weinig verschil, of deze uitbuiting door
een kapitalist persoonlijk of door een vereeniging plaats
heeft. En of al deze vereeniging, in plaats van een
maatschappij van aandeelhouders, de staat of de gemeente
zelf is, daardoor wordt voor den arbeideraan hetkarakter
Van deze ondernemingen weinig veranderd.

Hieruit is meteen te begrijpen, hoe het eigenlijk met
den socialistischen aard van de staats- en gemeentebe-
drijven gesteld is. Men spreekt hier van staats- en
gemeentelijk socialisme; men kon echter precies even
goed van staats- of gemeentelijk kapitalisme spreken.
De Pruisische staat beheerscht de spoorwegen, naar



de beginselen echter, die voor iedere particuliere
onderneming gelden. Arbeider en beambte worden
uitgebuit; uit hun arbeid wordt meerwaarde verkregen;
en zooveel mogelijk meerwaarde is hier zoo goed de
leuze als in het privaatbedrijf. En wanneer men mis-
schien de tegenwerping maakt, dat hier de meerwaarde
toch aan het algemeen, aan alle burgers gezamenlijk
ten goede komt — zoodat bij veralgemeening van dezen
bedrijfsvorm de wederzijdsche uitbuiting der staatsburgers,
die allen in staatsbedrijven arbeiden, geen uitbuiting
meer zijn zou — zoo is ook dat onjuist, want het in
den aanvang benoodigde kapitaal moest van p rticuliere
kapitalisten geleend worden, en aan hen moet uit de
meerwaarde de rente als schatting opgebracht worden.
Het socialistische bestaat hier dus alleen in het publieke
beheer door een politiek lichaam, zoogenaamd in het
belang van de gemeenschap wat in werkelijkheid op het
belang van de heerschendeklasse neerkomt. De Duitsche
sociaaldemocratie heeft zich dan ook niet bijzonder warm
gemaakt voor het brengen van deze bedrijven aan den
staat, wat een Engelman voor een groote schrede naar
het socialisme zou aanzien. Immers het zou voor het
oogenblik slechts de vervanging van den particulieren
kapitalist door een veel machtiger ondernemer beduiden,
tegenover wien de arbeiders veel machteloozer zouden
zijn.

Aan de Pruisische staatsondernemingen kan men zien,
dat het brengen van de bedrijven onder het beheer
van den staat — en hetzelfde geldt voor het onder
gemeentebeheer brengen — nog niet hetzelfde is als
het in.maatschappelijk bezit brengen van de productie-
middelen. De klassestrijd is niet een orgaan van de
gemeenschap, maar een orgaan van de uitbuitersklasse.
Minstens zou de volkomen democratie er bij moeten
komen, die aan de uitgebuite massa's den sleutel van de
heerschappij in denstaat zou geven. Ook dat echter is niet
genoeg ; ook in democratische vormen bestaat er uitbuiting
en klasseheerschappij. Haar grondslagen worden slechts in
die mate ondermijnd, als het proletariaat tot klassebewust-
zijn, tot strijd tegen de uitbuiters, tot organisatie, dustot
macht komt. Daar de opheffing der uitbuiting, die het
wezenlijke kenmerk van het socialisme is, niet langzamer-
hand en broksgewijze gaat, kan men van zijn groei slechts
in dien zin spreken, dat zijn grondslag, de macht tot de
opheffing der uitbuiting, groeit. Niet de u.tbreiding van
het staats- of gemeentesocialisme is een maatstaf, om te
weten, hoeveel socialisme reeds bestaat, maar de macht
der klassebewuste arbeiders, die zich tot den strijd tegen
de kapitalistenklasse in krachtige, zich zelf besturende
organisaties aaneengesloten hebben.

in een vakvereeniging is dus meer werkelijk socialisme
dan bijv. in het staatsbeheer van de Pruisische spoor-
wegen. A. P.

Socialistisch!
In flet Volk van 24 Mei j. 1. komt een stukje voor,

zoo typeerend voor den geest van de propaganda der
S. D. A. P., dat we niet mogen verzuimen 't lager te hangen.

Het heet «Een aardappelrooimachine» en is een corres-
pondentie uit de Groninger veenkolonies. Er wordt dan
in verteld, dat de talrijke stakingen van arbeiders bij het
aardappelrooien de boeren in die streken sterk hebben
aangespoord een goede aardappelrooimachine te vinden
om minder last van de stakingen te hebben. Doch dat
de pogingen tot het vinden van die machine tot nog toe
niet erg aan de verwachtingen hebben beantwoord.

Hoe wordt dit nu echter meegedeeld ?
Wel: op een toon van voldoening niet alleen over

het feit, dat de arbeiders tot nog toe niet door deboeren
gefnuikt zijn kunnen worden in hun strijd om lotsver-
betering, doch ook van voldoening over liet feit dat deze
arbeidsbesparende machine nog niet is ingevoerd kunnen
worden.

Men ziet: deze correspondentie ademt een volkomen
anti-socialistischen geest, rechtstreeks uitvloeisel van het
directe belang eener groep achterlijke arbeiders, welk
belang strijdig is met hun duurzaam belang en met het
algemeen belang der geheele klasse.

Want het spreekt van zelf, dat de invoering dezer
machine, die een van de meest vernederende en uit-
puttende werkzaamheden overbodig maakt, in het belang
is van de geheele arbeidersklasse, omdat zij de verwezen-
lijking eener andere maatschappij mogelijk maakt.

Zooals onze partijgenoot Hofer voor een paar jaar in
de Neue Zeit schreef, over diezelfde machine: (De land-
arbeiders en de taak hunner vakvereeniging. N. Z. 27,
band 1, p. 953-)

Gij, landarbeider, die zoo lang geduld hebt geoefend, houd nog
een korte poos het uit. Doch wanneer gij morgen weder met de
licht ratelende, door 4 krachtige paarden getrokken machine langs
de aardappelvoren van uw heer rijdt, wanneer gij ziet, hoe de
ploegschaar onder de planten grijpt, hoe de snel draaiende vlakten
de verkruimelde aarde tegen de zeef en er door heen slingeren
en de aardappelen van de zeef rollen en in lange rijen aan de
oppervlakte liggen zoodat ze slechts in zakken geschept behoeven
te worden, weet dan dat de beste geesten der menschheid ook
voor u gearbeid hebben, dat de vonken van hun geest, die het
doode materieel in de machine tot scheppend leven bevrucht, ook
ti en uw kinderen een leven voller van licht bereid hebben.

De aardappelrooimachine rooit niet slechts aardappelen uit den
grond, doch ook het eenige versleten argument, dat de verdedigers
van het kleinbedrijf op het land nog voor zich hadden.

Zoo schrijft een socialist.
En Liet Volk, dat alle achterlijke groepen van arbei-

ders naar den mond praat, schrijft als boven.
v. R.

Een diplomaat.
Onlangs was Keizer Wilhelm II op bezoek bij zijn

lieven bloedverwant koning George van Engeland.
Op een diner, toen gegeven, en waar jongeregeerings-

personen en partijchefs uit het Parlement aanzaten aan de
keizerlijke tafel, schitterde ook de heer Ramsay Macdonald,
lid en chef van de fractie der Arbeiderspartij in het
Engelsche ' Parlement, die, zooals bekend is, tevens chef
is van de «socialistische» I.L. P. (Onafhankelijke Arbeids-
partij) en die op internationale en andere congressen een
grooten bek opzet als socialist. Dezelfde heer, die reeds
met het plannetje rondloopt, de Engelsche sociaaldemo-
craten (S. D. P.) van hun vertegenwoordiging in het
Internationaal Bureau te berooven.

Dit stukje van aanpassing aan de heerlijkheid van het
heerschende stelsel, deze publieke huldiging van den
doodsvijand der Duitsche arbeidersklasse, was nu toch
zelfs een aantalvan 's heeren Macdonald's naaste vrienden
te kras. En op zachte wijze werd hij daarover onder-
houden. Toen moest er zoo iets van een verdediging
geleverd worden.

En die verdediging bestaat nu hierin — lach niet
lezer — dat een goed vriend van den grooten Ramsay komt
vertellen, dat deze toch wel zeer gegronde redenen kan
gehad hebben om eens met Wilhelm te willen praten.

Welke redenen, ja dat kan natuurlijk niet aan de
groote klok gehangen worden. Zoo indiscreet mag de
groote Ramsay niet zijn om te vertellen, wat hij met
Wilhelm wel tot heil der arbeiders — dat spreekt immers
vanzelf — heeft verhandeld!

Een oolijkert, niet waar?, die Macdonald.
Wacht intusschen af, vrienden ,en gij zult hem bij de

eerste de beste gelegenheid weer het hoogste woord zien
voeren over het socialisme enz. En ook zult gij dan al
zijn lieve vrienden en geestverwanten over de heele
wereld hem broederlijk zien omringen. De Internationale
heeft het ver gebracht! Zij telt ai reeds werkelijke
diplomaten in haar gelederen, hetischelijke, die alsfrère-
compagnon omgaan met keizers en koningen. Werkelijk:
Maix zou zich verheugd hebben, a]s hij 't had kunnen
bijwonen. v. R.

De gevolgen van het kapitalisme.
Dezer dagen vond in Leipzig het tweede Duitsche

woningcongres plaats, een bijeenkomst van burgerlijke
sociale hervormers, die over het woningvraagstuk hun
gedachten ten beste geven.

Als voorzitter van dat congres werd een vroegere
staatssecretaris van binnenlandsche zaken van het Duit-
sche Rijk, graaf Posadowsky gekozen, in zijn tijd een
even trouw dienaar der heerschende partijen als wie ook,
doch iemand, die, al kon hij niets voor de sociale wet-
geving doen, toch wel wist, dat er eigenlijk iets-gedaan
behoorde te worden.

Deze oud-minister hield nu een rede over de volks-
huisvesting in Duitschland, waarvan wij een gedeelte
hier weergeven.

De conservatieve minister zeide dan:
Van de groote beschaafde landen in Europa neemt in Duitsch-

land de bevolking, betrekkelijk, het sterkst toe; en dit toenemende
aantal menschen het trekt naar de steden, vooral naar de groote
steden. Posadowsky deelde eenige sprekende cijfers over dien
trek mede: in 1816 woonde in Duitschland nog maar I op
de 80 menschen in groote steden, in r855 I op de 33 en in 1910
reeds I op de 5. Men begrijpt welk een omkeer deze veranderde
verhouding teweeggebracht heeft in het volksleven; welk een
vervreemding van de natuur en welk een steeds verfijnde technische
ontwikkeling Terwijl b.v. in Berlijn in 1650 maar 5000 menschen
en in Parijs al meer dan 200,000 menschen woonden, zal Berlijn
met zijn voorsteden binnen enkele jaren evenvele inwoners tellen
als er in hel departement der Seine zijn. Tot aan den oeconomischen
vooruitgang, die op de oorlogen van 1866 en 1870,71 volgde,
moesten regeering en volk alle krachten inspannen, om zich van
de vreeselijke uitplundering door de Napoleontische oorlogen in
het begin van de vorige eeuw te herstellen. Men was veel te
arm, om zich aan zorg voor het algemeene welzijn te kunnen
wijden. Men wilde geld verdienen en besteedde daarom geen aan-
dacht aan den gezondheidstoestand in de zich snel uitbreidende
steden, waar de bevolking zich ophoopte. Pas de Duitsche sociale
politiek heeft het land gedwongen, aandacht te schenken aan de
levensomstandigheden en -voorwaarden van de minder gegoede
volksklassen, aan de oorzaken van ziekte en dood. Zoodoende
ontdekte men en ontdekt meu nog tegenwoordigeiken dag woning-
toestanden, die het gevolg zijn van oude bouw-en besluurszonden
en met alle eischen van de zedelijkheid en de gezondheid in strijd
zijn. In Berlijn zijn in 1905 meer dan een halfmillioen bewoonde
woningen geteld, en van deze had bijna de helft maar een enkele
verwarmbare kamer Ongeveer een zevende gedeelte van deze
woningen had geen keuken, meer dan een derde van alle woningen
in Berlijn bestond slechts uit een verwarmbare kamer en een
keuken. Van elke 100 kleine woningen te Berlijn zijn er 7
overbevolkt en 14 slecht of te klein. Zelfs in woningen van een
kamer verhuurt men slaapsteden en, houdt men kostgangers, en
van de woningen van twee kamers zijn er maar 72 pet. waarvan
de bewoners geen slaapsteden of kamers verhuren.

De statistiek leert verder dat het geboorten-overschot afneemt.
De vrouwelijke vruchtbaarheid is van 1876 tot 1905 met meer
dan 40 pet. verminderd. In de groote Duitsche steden schijntmen
Inderdaad tot' het zoo dikwijls gewraakte Fransche tweekinder-
stelsel te naderen. Tegelijkertijd neemt het aantal buitenechtelijke
geboorten toe.

De ongunstige invloed van het samenleven in de groote steden op
de voiksweerbaarheid is een uitgemaakte zaak. En ook hetplatteland
gaat in dat opzicht achteruit. Wel heeft de bevolking daar het
voordeel van in de buitenlucht gehard Le worden, maar zij worden
er slecht gevoed. De boeren verkoopen al de voortbrengselen van
hun grond en voeden zich met gekochte, minder deugdelijke voe-
dingsmiddelen. - Niettegenstaande dé Duitsche bevolking elk jaar
met 850,000 zielen toeneemt, moet men toch heirscharen arbeiders
uit Rusland, Oostenrijk en Italië laten komen, om .den Duitschen

grond te bewerken, huizen te bouwen, straten aan te leggen en
de mijnen te ontginnen. Tezelfdertijd hoort men in de groote
steden voortdurende klachten over gebrek aan werk. Bij de Duitsche
bevolking vertoont zich een toenemende afkeer van zwaren licha-
melijken arbeid. Men ziet er op neer, en daarmee staat de trek
naar de groote steden in verband, de brandpunten van nijverheid
en handel, waar meer gelegenheid bestaat voor lichteren arbeid
binnen vier muren, al is die arbeid ook veel werktuiglijker. Kiel
alleen de handwerkslui stroomen naar de steden, ook vele be-
zittenden meenen met volkomen' miskenning van de taak, die den
mensch is opgelegd, en van verstandige levenskunst, alleen in de
groote steden hun geluk te kunnen vinden. Duizenden verhuizen
naar de groote steden, duizenden die geen noodzakelijk en nuttig
doel erheen drijft, duizenden die in den grooten hoop in de
steden opgaan als een zandkorrel in den Oceaan, terwijl zij in de
provincie-steden en op het platte land in de gemeenschap hunner
medeburgers -nog belangrijke en geachte diensten zouden kunnen
bewijzen.

Zoodoende is nu de kleine man in de steden slechts gehuisvest.
Hij tracht de uitgave voor huishuur te 'beperken, door zichzelf
en zijn gezin samen te persen in de kleinste ruimten en zoo
mogelijk nog slaapgasten en kostgangers in huis te nemen. Hier-
uit ontstaat het verschijnsel, dat hoe lager de huur is, hoe grooter
het aantal menschen is, dat de ruimte beslaat. Het hebben van
vele kinderen wordt dientengevolgeeen vreeselijke last,onzedelijkheid
een noodzakelijk gevolg van het bijna dierlijke samenleven van
gezin en vreemden. Besmettelijke, aanstekelijke en sleependeziekten
worden van deu een op den ander overgebracht, er wordt misdaad,
ziekte, ontaarding van lichaam en ziel in zulke overvolkte wonin-
gen aangekweekt.

Zooals men ziet: een vreeselijke aanklacht, zij 't ook
in nog zoo sobere woorden, tegen de gevolgen van het
moderne kapitalisme.

Een aanklacht, die ons socialisten weliswaar niets
nieuws leert, maar die, juist omdat ze uit den mond van
dezen bekenden conservatieven staatsman komt, uitermate
geschikt is om b.v. de liberale mooipraters den mond
te snoeren, wanneer ze over de «zegeningen» van den
vooruitgang leuteren.

Immers Posadowsky constateert niets meer of minder
dan :
dat het ka'italii-mc in toenemende mdfe de toekomst vau het
mcnsclicngeslacht bedreigt door de werkingen die hel uitoefent.

Het doet dit door in de steden de voortplanting hoe
langer hoe meer onder de ongunstige voorwaarden te
brengen en door op het platteland de bevolking hoe
langer hoe meer te verzwakken door ondervoeding.

Kautsky b.v. heeft aangetoond, hoe deze gevolgenvan
het kapitalisme juist in de laatste tientallen van jaren
overal, waar zich dit van een land voor goed meeste*
heeft gemaakt, op te merken zijn.

Hoe m.a.w. het kapitalisme langzaam doch onafwend-
baar bezig is, de volskracht der volken te sloopen, die
het in zijn greep heeft gevat.

Posadowsky besloot zijn rede, nadat hij uitvoerig
gesproken had over de middelen tegen den woningnood,
lapmiddelen natuurlijk, die wel plaatselijk en tijdelijk
kleine verbeteringen mogelijk maken doch de gevolgen

rvan 't kapitalisme in 't algemeen niet aantasten, met de
woorden: „De openbare en stille tegenstanders van de
sociale wetgeving zullen voor ons werk niet gewonnen
kunnen worden, al ware het dat wij de tale der engelen
spraken", en met een aansporing om onverdroten op den
weg der sociale hervormingen door te gaan. Een aan-
sporing, die succes heeft op een dergelijke vergadering
van menschen die zich speciaal met dit onderdeel der
sociale wetgeving bezig houden, doch die buiten de zaal,
waar zij gesproken wordt, reeds haar kracht heeft verloren.

Inderdaad, weten wij, zijn de werkelijke burgerlijke
heerschers, alle burgerlijke partijen, niet geneigd om ook
maar eenige stappen van belang op dit, zoo min als op
andere gebieden van sociale hervorming te doen.

Integendeel: de Duitsche Rijksdagmeerderheid heeft
juist de bestaande sociale verzekering op elk gebied be-
langrijk slechter en meer onvoldoende gemaakt, dan zij
reeds was; zij heeft de wettelijke bescherming tegen de
steeds erger wordende nadeelen van het kapitalisme voor
de groote massa's der arbeiders op elk gebied zwakker en
geringer gemaakt.

Posadowsky's woorden stuiten evenzeer op den botten
onwil der burgerlijke vertegenwoordigers als het vurig
beroep der sociaaldemocraten in den Rijksdag om ten
minste de zwakste slachtoffers van het kapitalisme, de
moeders, eenigermate te beschermen tegen de ergste
ellende, afstieten op den hoon en de starre winstzucht
van Centrum, konservatieven, nationaal-liberalen enz.

Engelentongen inderdaad zouden zelfs niet meer in
staat zijn het kapitalisme te vermurwen. Ja ze zijn niet
meer in staat om het over te halen de ergste gevolgen
van het stelsel althans te trachten te lenigen.

De «tale der Engelen» ook zou het kapitalisme niet
kunnen tegenhouden op den weg waar het voortholt,
namelijk den weg naar de Revolutie.

Want slechts de Revolutie van hetkapitalisme kan een
eind maken aan zijn gevolgen. v. R.

Kleine berichten.
Knillliailtz-Ka.ün de gedelegeerdevan de Sociaaldcmokratische

Partij in de revolutionaire Arbeiders-Gedeputeerden-Raad van
Petersburg in October 1905, en in December van dat jaar naar
Siberië verbannen, een van de meest toegejuichte populaire sprekers
der Russische revolutionairen, is thans te Bakoe in de Kaukasus
aan de gevaugenis-typhus gestorven. Hij was uit Siberië gevlucht,
maar weer in zijn „vaderland" iv de propaganda gegaan, werd hij
herkend, gevangen genomen, en stierf aldaar.

«.

De Joilg-Turken schijnen eieren voor hun geld te kiezen. Nu
Rusland, Oostenrijk en Italië zich ten gunste van de Albaneezen
in de opstand mengden, sluiten de Turken voorloopig vrede, al
blijft daardoor de onafhankelijkheid van dit volk nog vrij groot.



Ingezonden.
Verweer.

Alsof het verleden jaar niet al wel was geweest, is 1.1. Zondag
op het tweede jaarcongres de aantijging mijner (vroegere) vrouwen-
rubriek als te zijn geweest feministisch door een der afgevaardigden
nog eens in herinnering gebracht. Dat noodzaakt mij tot een kort
woord van verzet. Verieder, jaar was ik daartoe door ziekte-
omstandigheden niet in de gelegenheid. Maar nu blijkt, dat
ondanks de op Joh. Visscher's critiek, aanstonds van wege voor-
zitter en congres gevolgde afwijzing daarvan als zijnde onjuist*},
de legende omtrent feministisch geschrijf mijnerzijds in de 'Tribune,
is blijven bestaan, mag ik zelf daar niet langer het zwijgen toe
doen.

Partijgenooten, wanneer het inderdaad uw. meening zon zijn dat
gij in mij een feministiseh-denkend wezen moei zien, dan zoudt
gij met die meening mij buiten de partij sluiten. Maar ik acht
u te helderziend om inderdaad die meening te hebben. De aan-
klacht op het eerste jaarcongres tegen mij ingebracht, beschouw
ik als voort te zijn gesproten uit de persoonlijke opvatting van
een stuk of wat op het punt van de, in verband met art. 2 van
ons Gemeente-program, verder liggende strekking van art. 3 van
ons Strijdprogram uog niet-geheel-gerijpte naturen in onze partij.

Wat wilt gij, partijgenooten? Moet er een uniform-, een eenmaal
aangenomen model van spreken en schrijven worden gevolgd,
wanneer wij den vrouwen willen aanbrengen het begrip van het
socialisme en haar willen opwekken voor den strijd ter afdwinging
van de socialiseering der maatschappij ?.. . De rechte wns^ is de
kortste. Maar het samengestelde ding „ontwikkeling" — en wat
anders dan een brok ontwikkeling der menschheid is de groei der
maatschappij naar het socialisme — gaat nu eenmaal niet langs
een strakgetrokken lijntje.

Waarom bestempelt gij dan de manier die een partijgenoote
meent te moeten volgen om tegenover het verslavende -en neer-
drukkende van den loonarbeid te doen doorvoelen de schoonheid
van het menschelijk arbeidsvermogen en de noodzakelijkheid van
hoogste opvoeren van dat vermogen, vrucht waarvan is de techniek,
die toch alleen in staat is het eenmaal-verwezenlijkte socialisme
te bestendigen — met den voor ons, sociaaldemocraten, die
klassen-, gncn seksenslrijd voeren, leelijken naam van _emi_nsme.

Mag, op straffe van verguizing, niet gestreefd wordeu als ik
deed in „Wat wij te doen hebben" (75 Sept, en 9 Oct. '09) naar
voor velen hooger peil van onzen strijd, door het proletariaat er
Op te wijzen dat het mede-verantwoordelijk staat voor het bereiken
van die mate van techniek als onafwijsbare eisch zal zijn voor
duurzame doorvoering van de socialistische samenleving?

En mag het niet straffeloos gebeuren, dat arbeiders en arbeidsters
worden aangespoord, als in de artikelen „Anders van 27 Nov.
en 18 Dec. '09) om door samentrekken van hun huishoudbedrij f
zich gunstiger 'levensomstandigheden te scheppen en zich meer
vrijen tijd te verzekeren waardoor zij gelegenheid zullen krijgen
zich de kennis en het inzicht to verwerven die zij noodig hebben
ona deugdelijke strijders voor het socialisme te zijn?

fk aanvaard het partijgenooten, wanneer door 11 gezegd wordt,
dat mijn artikelen in de Tribune niet geschikt waren voor aan-
vangs-propaganda onder de vrouwen. Van die waarheid was ik
zelf, ook zonder uw critiek, volkomen overtuigd. Maar uw be-
schuldiging of zelfs maar uw verdenking van feminisme wijs ik
met beslistheid terug.

29 Mei '11. m. Messing.

') Zie pag. 119 en 120 van de officieele „Congres-verslagen
der Sociaal-Democratische Parlij".

FEUILLETON.
VERSLAG van de openingsrede gehouden door

den Voorzitter D. J. Wijnkoop op het Congres
der S. D P. op 27 Mei 1911 in het gebouw
Boneski te Rotterdam.

111.
Zeer zeker zijn er bij de interpellatie-Troelstra over

het spoorwegpersoneel goede dingen gezegd. Maar des
te erger steekt daar tegen af het vinnig-en heftig-zijn
tegen Regout en het zoo heel anders optreden tegen
Roodhuizen c. s.

Dan stelt Troelstra

de leden van de linkerzijde deze vraag. Waar moet het heen —wanneer de burgerlijke democraten en vrijzinnigen, die moesten op-
komen voor de vrijheid van organisatie, de vrijheid van meenings-
uiting, ook al is die meening toevallig een socialistische, zelfs een
clericaal minister gaan toejuichen, als hij ontslag wegens propaganda
voor eene vakvereeniging verdedigt, bezig is die vereeniging te
knotten, en in descrediet te brengen en daarover zijn reactionnaire
gal uit te spuwen."

Troelstra speculeert wederom in deze vraag op een
samengaan met de liberalen, die hij oproept ter verde-
diging eener «vrije meeningsuiting», die hij notabene in zijn
eigen partij voor het strijdend marxisme te niet heeft
gedaan. Hij meent nog steeds, dat hij de liberalen
daartoe zou kunnen bewegen, dat er van hen voor de
arbeiders iets te verwachten is!

De Minister ging in zijn antwoord behalve op het
ontslag Francken, waarover de interpellatie eigenlijk liep,
diep in op het vroegere ontslag Nathans en de uitspraak
van het scheidsgerecht daarover.

En in dit verband moet hier gewezen worden op het-
geen «De Vakbeweging» over de houding van "Het Volk»
in dit opzicht zegt.

De Vakbeweging constateert, dat als «.Het Volk» door-
gaat op die wijze over uitspraken van het scheidsgerecht,
waarbij het zich neerleggen wil, te oordcelen, dat het
dan met zijn rubriek «Klassejustitie» wel installenkan. *)

*) In het Orgaan van de Ned. Ver. v. Sp. en Tramw. Pers.
(Redaktie Sneevliet), vau den 27en Mei j.1., dus de dag dat boven-
staande openingsrede gehouden werd, lezen we nog in een artikel
„De Nieuwe Legende" aan het adres van Het Volk 0.a.: „Weet
de Volks-redaktie, dat wij in het scheidsgerecht-Nathans niet onze
leden-kommiezen durfden aanwijzen uit vrees voor raucune-maat-
regelen}" Ons dunkt dit zegt genoeg over het door Het Volk ge-
stelde vertrouwen in dergelijke scheidsgerechten !

Hiermee kunnen de heeren van «Het Volk» het voor-
loopig doen. (Applaus).

Troelstra heeft in deze interpellatie ook conclusies.
En de eerste bewijst reeds, dat hij in anti-clericaalvaar-
water verzeild geraakt is.

Die eerste conclusie luidde aldus :

„Deze minister zit niet zoo lang op zijn stoel, als de Neder-
landsche Vereeniging op de hare. Die blijft bestaan — als de
tegenwoordige Excellentie Regout met pensioen is gegaan. Wie
daar dan zal zitten, moet worden afgewacht. Voor het spoorweg-
personeel is er alle reden, om, zich sterker te maken en mede te
werken om aau den Minister, die de eenige strijdbare vereeniging
van het personeel de oorlog verklaart, de gelegenheid te besparen
om zijn noodlottige invloed verder uit le oefenen."

Is er een zwakker conclusie denkbaar? Deze Minister
weg, en dan? Een liberaal minister in zijn plaats! Net
alsof die niet precies zoo optreden zou!

Het beste werd dit in het debat zelf bewezen, door
hetgeen het puikje onzer burgerlijke democraten, Prof.
Treub, bij deze gelegenheidte zeggen had. Treub hoonde
de klassestrijders op zulk een schunnige wijze, dat de
minister satiriek kon komen verklaren, dat hij „niet zoo
ver ging als de geachte afgevaardigde van Assen".

Prof. Treub had het over twee dingen, over het scheids-
gerecht en over de klassenstrijd.

Ik wees er straks reeds op, dat „het Volk" de zaak
na de uitspraak van het scheidsgerecht voor uitgemaakt
hield, en memoreerde daarbij hetgeen „De Vakbeweging"
hierop antwoordde.

Nu zou men kunnen zeggen, de redactie der Vakbe-
weging is in deze zaak partij, maar zelfs een Treub moest
komen verklaren

„dat deze regeling van het scheidsgerecht niet deugt. Men
heeft daarbij geen waarborgen, omdat het zoo licht kan gebeuren,
dat deze scheidsrechters, gekozen uit het personeel, misschien
alleen geheel indirect en misschien zonder bewustheid bij degenen,
die dien invloed uitoefenen, beinvloed worden in de ééne of
andere richting, voordat het scheidsgerecht is gaan zitten."

En de Heer Roodhuizen toonde aan, dat zoon uit-
spraak absoluut geen waarde toe te kennen is. Hij kon
iets uit eigen ervaring mededeelen:

„Het scheidsgerecht, waarin ik als Voorzitter zitting had, heeft— dit tusschen haakjes — de straf gehandhaafd, die was uitge-
sproken, en wat zei toen een van de leden van de spoorweg-
directie, die er zitting in had, tot mij na afloop? Dit, dat hij blij

was, dat zulks gebeurd .was, want, dat men er anders toe zou
komen, altijd eervol te ontslaan, en het scheidsgerecht overbodig
te maken."

Waar aldus door burgelijken over de waarde van het
scheidsgerecht geoordeeld wordt, had het Orgaan van de
Arbeiderspartij niet het recht te schrijven, zooals zij deed.

Maar ik wil u vooral wijzen op hetgeen Treub over
den klassenstrijd heeft gezegd.

, Wat, zoo vroeg hij, wil toch zeggen, dat eene Vak-
vereeniging staat op het standpunt van den klassen-
strijd ?

„Zich stellen op het standpunt van den klassenstrijd wil in de
eerste plaats zeggen — en dit is nu zeker geen wetenschappelijke
definitie — dat de arbeider, die door zijne kameraden, als hij
tenminste niet behoort tot de Christelijke arbeiders, voor vol wil
worden aangezien, het eenvoudigst doet met te zeggen, dat hij
zich stelt op het standpunt van den klassenstrijd, dan is hij van
veel gezeur af."

Zoo «bestrijdt» de wetenschappelijke heer Treub de
theorie der arbeidersbeweging. En dan troost hij de
arbeiders aldus:

„Men kan ook de opinie hebben als ik, dat '->/l0van degenen,
die zich stellen op het standpunt van den klassenstrijd een woord
gebruiken, waarvan zij de beteekenis niet geheel kunnen vatten."

Hij, de Professor, weet het natuurlijk weU Maat-
waarom is hij daarop door Troelstra niet onder de
zweep genomen? Zeer zeker is hij met argumenten be-
antwoord, maar op hoe geheel andere wijze danRegout.
Waarom van die anders zoo roerige heeren der Arbeiders-
Partij, wanneer het nl. tegen de clericalen gaat, thans
geen interrupties? Tegen Treub? Geen denken aan!

En wat zei Treub verder over ambtenaren, wier
organisatie zich op het standpunt van den klassestrijd
plaatst ? \

Dat die geheele idee van klassestrijd van ambtenaren
tegenover den staat „in kern en wezen anarchisme is."

Hier heeft Treub dienst gedaan als aanbrenger dier
ambtenaren bij de bourgeoisie. Want wat is verschrik-
kelijker in burger-ooren en -oogen, dan het woord en
spookbeeld „anarchisme".

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. Zondag vergaderden de Zeelieden in het Paleis

voor Volksvlijt. Ronner, Van den Berg en Kolthek spraken.
Wijnkoop, hoewel als vanzelf aannemende dat de kleine Sociaal-
demokratie in Nederland de stakers eventueel zou steunen, waar-
schuwde de Hollandsehe zeelieden en transportarbeiders zoo maar
het burgerlijke voorbeeld van Engeland te volgen. Niet alleen
Duitschland immers maar ook Frankrijk, Skandinavie en Amerika
zouden niet meedoen. Het antwoord van Kolthek was schelden
op Duitschers en de Sociaaldemocratie.

Maandag brachten de afgevaardigden naar het Kongres in huish.
ver. verslag uit. Daarna werd het referendem uitgebracht, en de
Partijbestuurders verkozen.

Besloten werd dat hetReferendum nog-tot Maandagavond
19 Jnni bij de Sekretaris Vlaming, Eerste Hugo de Groot-
dwarsstraat 85)1 kon worden uitgebracht. Ook over de
Raadsverkiezingen werd gesproken. Alle avonden kunnen bij
Mulder, Rnstenburgerstraat 3201 schrijvers werk vinden.
Er is natuurlijk ook veel geld .mollig. Wij herinneren daarom
aan de extra lijsten die rondgaan, en aan het Geheel-Onthou-
ders-Café, Rembrandtsplein waar de partijgenooten eiken
Vrijdagavond hun kontributie kunnen komen brengen en waar
ook de kolpatage geregeld wordt. '

Leiden. De ledenvergadering besloot in de districten II en fil
deel te nemen aan de raadsverkiezingen en in beide districten
candidaat te stellen J. Verver en A. v. Egmond. De propaganda
werd geregeld. Staande de vergadering werd / 17.90 geteekend
voor de verkiezingsactie. Er zal opnieuw aansluiting worden
gevraagd bij de L. B. li.

Rotterdam. De afd. vergaderde 13 Juni huishoudelijk. Op
het verslag der Congres afgevaardigden werd door eenige leden
scherpe kritiek uitgeoefend ten opzichte van hun houding bij het
door de Voorzitter van het Congres opnieuw jin stemming ge-
brachte voorstel T, inzake de uitgaaf van een maandblad bij De
Tribune. Nadat het amendement Rotterdam nu eenmaal door het
Congres was aangenomen, waren deze leden van meening dat de
uitgave van een afzonderlijk maandblad hierdoor was vervallen.
De groote meerderheid der leden was echter een andere meening
toegedaan en keurde de houding van P.B. in deze goed. Aan hel
referendum werd deelgenomen door 30 leden.

De afd. besloot 2 afgevaardigden met vaandel te zenden naar de
prov. betooging voor geheel-onthouding te Dordrecht op 2 Juli
a.s. — terwijl veel leden er zullen heengaan voor de colportage
met De Tribune Bij gelegenheid der a.s. Gemeenteraadsverkiezing
zal een verkiezingsblaadje in 25000 ex. worden verspreid. — De
leden zullen begrijpen dat deze verkiezing door ons benut moet
«.uden voor een zoo krachtig mogelijke propaganda voor het
socialisme. — Nu het licht van het socialisme door de Arb. Partij
steeds onder haar reformistische korenmaat wordt geplaatst zijn wij
de eenige strijders voor het socialisme.

Niemand ontrekke zich dus, er is werk voor allen!

Vlissingen-Middelburg. Woensdag 7 dezer vergaderde de
afdeeling te Middelburg. De .kongresafgevaardigde pg. Goeman,
bracht een uitvoerig verslag-uit, dat zonder diskussie werd goed-
gekeurd. Van Kolthek, aan wie gevraagd was, zo mogelik a.s.
Zondag het door hem toegezegde debat te komen houden, was
bericht ontvangen, dat hij nog geen datum kon bepalen.

Advertentiën
Vergadering voor huisbezoekers

en debaters der afd. Amsterdam
Dinsdag 20 Juni in De Geelvinck.

ONDERWERP:
De as. Raadsverkiezingen.

INLEIDERS"
J. C. CETON en D. J. WIJNKOOP.

Geopend:
„LUNCHROOM-BILLARD"

Witte de Withstraat 115—117
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Bijeenkomstplaats van partijgenooten en geestverwanten.
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Steunt de Tribune door
Abonnees te winnen.

( Wordt vervolgd.)

Korrespondcntie. De kleine berichten en wenken voor de
propaganda moeten weer uitvallen.
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