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De Internationale
houdt a.s. Zondag, 's middags 1 uur, een groote
protest-meeting TEGEN DE DREIGENDE OORLOG
in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Het
spreekt vanzelf dat geen klassebewust arbeider,
en zeker geen partijgenoot, daar mag
Sprekers zijn; de Duitsche Socialist Molkenbuhr
een Belg en een Nederlander.

ontbreken'

Hen drievoudig verbond.
Er was in den goeden ouden tijd iemand in de
S. D. A. P., van wien men zeide, dat hij altijd vijf
jaar bij zijn tijd ten achter was. Er was inderdaad
iets van aan. Het kon gebeuren, dat door hem in
een oud partij- of vakblad, toevalligerwijze op dit
late tijdstip nog ingezien, ontdekkingen werden
gedaan, die als het laatste nieuws der vvereld moesten
worden verkondigd, en die zich dan vaak uitten in den
vorm van seriën artikelen, op zichzelf soms lezenswaard, doch bordurend op een eenigzins verouderd
thema. En geen afdeeling, waarin deze spreker dan
optrad, ontging zijn noodlot. Overal werd het stokpaardje van stal gehaald.
't Was op zichzelve niet te verwonderen. De
practische strijd in de S. D. A. P., noch daarbuiten,
kon dezen spreker en schrijver maar zelden beroeren.
Hij leefde niet in den strijd, doch in Het Gooi. De
ingewijde lezer kent hem reeds: 't Is van der Goes.
Zijn onuitgegeven verweerschrift tegen Troelstra en
de S.D.A.P., waarvan de inhoud geheimelijk aan
enkele genummerde partijgenooten werd toevertrouwd,
zal als eenige onvolprezen strijdtaktiek tegen 't
revisionisme zijn grootste glorie blijven.

Kan 't verwondering baren, dat ook thans deze
Weekbladredacteur iets vernomen heeft van pogingen
tot herstel der eenheid tusschen S.D.A.P. enS. D.P.
na Deventer? Zeer zeker niet. En ijdele waan zou
't zijn te meenen dat deze schrijver met zijn studie
der historie reeds tot het heden zou gevorderd zijn.
Van 't geen na Deventer in de S. D. A. P. is geschied,
zijn wel is waar eenige zeer flauwe geruchten tot
hem doorgedrongen; 't schijnt zelfs dat de zeeliedenstaking de dorre heide met haar adem heeft
geschroeid; .doch overigens is 't er in 't Gooi sinds
Deventer niets meer voorgevallen, en wacht 't op
nadere historische onderzoekingen van dezen onderzoeker, of er werkelijk iets is geschied.
In de eerste plaats zouden wc dan ook de
partijgenooten, die zoo-welwillend zijn dezen propagandist van 't verleden hunne correspondenties in
zake den noodlottigen toestand onzer partij te zenden,
wel willen in overweging geven, met deze eigenschappen rekening te houden. Verleden en heden
zullen zich anders op de meest zonderlinge wijze
samenhechten.
Want 't is niet te ontkennen, dat deze propagandist
van 't verleden, ook in onze partij, zij 't een zeer
beperkte, dan toch eenige aanhang heeft. En 't
eigenaardige van 't feit is, dat ook zij nochthans
leven kort na 't Deventer congres. Verder gaat bij
hen ook de historie nog niet. Ze zouden nog wel
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verder achteruit willen, en doen alsof ook Deventer
niet hadde bestaan, doch 't gaat niet. Hun negatief
geheugen schiet te kort. En ze zweven met v. d. Goes
in 't troostelooze verleden, daar zoekend naar een
eenheid, die slechts in de toekomst list.

afneemt, omdat ze minder noodig is; uwe partij, die
volgens hem naar links groeit, terwijl ze zioh van
een Sociaaldemocratische partij vervormt heeft tot
een
Arbeiderspartij". Daartegenover staat onze taak
vast. Ze stond vast in uwe partij; ze staat vast daarbuiten en ze zal ook vast moeten blijven in een
misschien komende eenheid.

Zoo ontstond een triple alliantie. Tot het verbond
trad nl. een derde toe, de integrale leider der reformisten, Troelstra, opgeroepen door een eenzamen
R'damschen partijgenoot.
Practisch man van zaken begreep deze onmiddelijk
de waarde dezer actie. Hij wist, zeker na de zitting
van 't Int. Bureau, doch ook reeds voordien, dat
van eenheid geen sprake was. Tegen onderwerping
waren zijnerzijds natuurlijk geen bezwaren, doch zijn
kennis der werkelijkheid zag maar al te zeer den
onverwoestbaren grondslag onzer partij, waartegen
al zijn wapenen gefaald hadden. En de verkiezingen
in 't vooruitzicht — met he_ socialisme tegenover
zich
daartegenover was elke poging tot verzwakking
der S. D. P. welkom.
Zoo werd dan onmiddellijk de vrije propaganda
voor de marxistische theorie en praktijk in die partij,
de eenige voorwaarde waarop de eenheid ooit kan
tot stand komen, afgesneden, en de rest overgedragen aan de gewillige marxistische dienstknechten
van het revisionisme. Aldus had thans voor v. d. Goes
het «met de '1 ribune gewapend, over te gaan naar
de S. D. A. P., geen redelijken zin meer.» Hoort,
Meester, hoort! Deze Marxist onderstelt «een verandering van gezindheid bij de afgescheidenen».
Eigen veranderde gezindheid is hem ontgaan, aan
den man, die na Deventer niets meer heeft zien gebeuren, terwijl toch 't gebeurde voor Deventer ermee
vergeleken kinderspel mag heeten.
Hij ziet zoo min 't verval van zijn eigen partij,
als zijn eigen verval. Zoo iemand is inderdaad voor
't revisionisme bruikbaar geworden, als redacteur van
het verleugende «buitenland» van Het Volk. Hij ziet
slechts in het revisionisme nog «de werkelijke socialistische beweging- van onzen tijd en ons land.» Hij
is met R. Kuyper en zoo vele anderen geworden tot
den pseudo-theoretisch-marxistischen verdediger van
de revisionistische praktijk.
liet zoo beroemde «bittere einde», waarop de eerstgenoemde groep partijgenooten wachtende is, heeft
ook indruk gemaakt op v. d. Goes. De algemeene
verkiezingen zullen ons ineenstorten, «als een verzwakt gestel door overspanning van krachten.» Dat
einde wil hij voorkomen. Hij make zich niet al te
ongerust. Voor ons zijn de verkiezingen geen doel,
zooals in zijn partij, doch in hoofdzaak middel voor
socialistische propaganda. Ge zult ons niet al te
kwalijk duiden, dat wij geen wapenstilstand met u
aangaan, terwijl slechts onze wapenen rusten; dat wij
de socialistische scholing in de Marxistische practijk niet
stop zetten ter wille van de revisionistische zeteljacht,
wij die die marxistische practijk zullen stellen tegen
de uwe, en 't oordeel daarover zullen laten aan 't
proletariaat. Wij zijn hcusch minder bang voor dc
weinige stemmen, die wij zullen halen, dan gij bebevreest behoordet te zijn voor de vele, die uwe
partij mogelijk vergaart.
Een ding staat voor ons vast, d.i. onze taak, die
gij niet kunt vervullen in uwe partij, waar volgens
v. d. Waerden thans de meeningsvrijheid bestaat;
uwe partij, waarin volgens hem de Marxistische kritiek
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Want wij zien die eenheid
niet. Gij, weekbladmarxisten, zijt in deze geen factor, al meent gij daarvoor bruikbaar te zijn. Dat zijt ge slechts voor 't
revisionisme, tot meerdere eere. De vraag is slechts:
wat wil 't revisionisme? Dat kent geen Maixistische
vrijheid; dat kent slechts marxistische onderwerping,
duldt slechts een marxisme dienstbaar aan de reformistische practijk; dat duldt slechts uw marxisme,
omdat 't haar steunt in elk opzicht, vooral ook tegenover ons. Wat gij nog hebt aan „macht" en „invloed,
dankt ge ons. Wat ge verliest aan strijdkarakter en
iu%'.<
dat dankt ge: het reformisme. Uw \
is ons geen doorn in 't oog. Wij bestrijden 't
slechts zelden, omdat 't geen beteekenis heeft voor
de Marxistische strijd.
Wij hebben geduld. Ook in Nederland verscherpen
zich de klassetegenstellingen. Ook hier bestaat en
ontstaat een leger van groot-industritele en andere
revolutionaire arbeiders, die voor 't socialisme moeten
gewonnen worden, en niet kunnen gewonnen worden
door cle huidige arbeiderspartij, die steeds meer den
socialistischen strijd verlaat, steeds meer de proletarische eenheid verscheurt. Zeker, langzaam maar
langzaam èn zeker
zullen we daar het socialisme
brengen, bij die groepen vooral, die voor geen socialisme vatbaar zijn. Die taak zou misschien door ons
kunnen zijn vervuld in de arbeiderspartij; het reformisme en gij, weekblad-marxisten, hebt het niet
gewild.
En zullen ons op ons moeilijke pad enkelen verlaten, wij hebben 't voorzien; wij zijn 't slechts, die
de sociaal-democratische partij uitmaken, en de kern
van doelbewuste, ernstige strijders, al is ze nog niet
groot, ze is reeds gevormd, 't Moge ons misschien
van een enkele die heengaat spijten
velen zullen
't er heusch niet zijn en voor den strijd hebben ze
geen beteekenis
we zullen met geen kleiner
aantal gaan werven, gaan propageeren.gaa» arbeiden
aan onze taak, zeker van onzen groei die komen
mort, ondanks alles.
Er is slechts één macht, die in staat zal kunnen
zijn, die werkelijke eenheid tot stand te brengen,
die geen schijn maar wezen zal zijn. Die macht is
onze eigen macht. Slechts daarvoor bukt het revisionisme; slechts dit vreest het, zooals het thans de gevolgen van haar onsocialistisch optreden bij de
verkiezingen 'vreest, en daarvoor de schijneenheid
gepredikt wordt door »Volk« en Weekblad.
Welaan, partij-genoten. Aan den arbeid dan!
Ge kent onze moeilijke, maar schoone taak:
Op voor de sociaal-demokratie!
C.
_■_
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De Balkan-Oorlog en de Internationale.
Er is in de laatste dagen een vrij groote helderheid
gekomen in de internationalen toestand.
De oorlogstoestand is nu zoo, gelijk onze lezers zullen
weten, dat Turkije niet meer in staat is zich tegen de
legers der Balkanvorsten te verdedigen. De Ottomaansche legers zijn of verslagen of gedemoraliseerd. De
Bulgaren staan op 50 K. M. van Konstantinopel en er is
weinig twijfel meer, of ze kunnen de hoofdstad bezetten

Januari 1878. De grootste hanin
handen der Grieken. De SerSaloniki
is
de
delstad
viërs zijn meester van Oud-Servië en het Sandjzak
Novibazar, de Grieken van Thessalië. Slechts Albanië,
het woeste bergland, waar de sneeuw reeds dik ligt, is
nog niet in de handen der Balkanlegers.
Vreeslijk zijn de verliezen aan beide zijden geleden,
want er is nu reeds gebleken, dat de Turken, ondanks
de slechte verzorging en het gebrek aan organisatie, in
verscheidene slagen nog wonderen van standvastige en
taaie kracht hebben getoond en dat deverbondenen ook
geweldig hebben geleden. De overwinning is behaald
door de Westersche techniek over de Oostersche routine
en zorgeloosheid, die tengevolge van het tijdvak van
overgang, waarin Turkije verkeerde, nog verergerd werden door gebrek aan leiding en organisatie. Maar de
overwinning heeft de arme en door het Europeesehe
kapitaal uitgezogen Balkanstaten toch op elk gebied ontnet als de Russen in

zaglijke inspanning gekost.
Maar nu het eenmaal zoover is, nu de vredesonderhandelingen dienen te beginnen, nu komen de groote
moeielijkheden om een toestand te scheppen, die althans
eenigszins duurzaam is. En nu is reeds zooveel duidelijk,
dat de verbonden Balkanstaten — gelijk te verwachten
geen bevredigende oplossing zullen vinden voor de
was
moeielijkheden op het Balkanschiereiland. De drie groote
moeielijkheden zijn daarbij de positie van Roemenië, van
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de Albaneezen en het lot van Konstantinopel. Wat het
laatste betreft is er geen ernstig gevaar. Zooveel schijnen
de Balkanvorsten ook in te zien, dat Konstantinopel
voorloopig aan Turkije moet worden overgelaten. Voorloopig, want, zooals wij reeds zeiden, er is slechts èèn
oplossing, die den vrede op den Balkan duurzaam zou
grondvesten en die oplossing willen de Balkanvorsten en
bourgeoisieën niet. Dus kan de toestand slechts een
voorloopige zijn én zal een nieuwe strijd uit dezen volgen.
Maar ernstiger is voor 't oogenblik de toekomst van
de Albaneezen en de houding van Roemenië. Het laatste
wil „compensatie", schadeloosstelling, als Bulgarije grooter
wordt. En Servië wil blijkbaar de hand leggen op Albanië, geheel of ten deele. Het schendt daarmee natuurlijk het nationaliteitsbeginsel, waarvoor het zoogenaamd
den oorlog is begonnen, maar nu komen de kapitalistische
belangen der jonge Servische bourgeoisie, die daarbij
steunt op de boeren en de intellectueelen, in strijd met
dat beginsel en.... het beginsel wordt op de mesthoop
gesmeten. Want het is een praatje, dat de Albaneezen
niet in staat zouden zijn tot zelfbestuur.
Het gevaarlijke van den toestand is nu echter vooral
dit, dat de Donatt-monarchie zich van het optreden der
Serven tegen Albanië bedient als een voorwendsel om
Servië den toegang tot de zee, de Adriatische Zee, te
beletten, waarop het recht heeft. Maar die toegang
hoeft niet door Albaansch land, maar kon door Servisch
land gaan, want ten Noordwesten van Montenegro
is alles Servisch land, dat echter in handen der Habsburgsche monarchie is. De Habsburgsche dynastie
eischt nu niet meer het Sandzjak, maar zij wil niet, dat
de Serv;sche soldaten oprukken naar de San Giovanni di
Medua of Durazzo en achter de Habsburgsche dynastie
staat het heele Drievoudig verbond, Duitschland en Italië,
dat, gelijk vanzelf spreekt, het in dezen met den bondgenoot eens is, want Italië blijft Albanië beschouwen als
tot zijn invloedsfeer behoorend. Ongetwijfeld is dat velo
van de Habsburgers voor de Servische eischen een ernstig
gevaar. De fouten in vroegere jaren begaan, ook dooide Serviërs, wreken zich nu. Was Bosnië en Herzegowina,
de kernlanden van het Servische volk, niet aan de Donaumonarchie ten deel gevallen — op 't oogenblik wonen
verreweg de groote massa van de Serviërs niet in Servië,
maar in de Donau-monarchie
dan zou de oplossing
zeer gemakkelijk zijn, want dan kon Servië door Servisch
gebied aan zee komen. Nu is er bijna geen oplossing
mogelijk, die voor beide partijen eenigszins aannemelijk
is. Reeds slaan de Servische bladen een even heftigen
toon tegen Oostenrijk aan als in 1909, na de inlijving
van Bosnië door de Donau-monarchie en 't lijdt geen
twijfel of de Servische natie in massa is op 't oogenblik
desnoods bereid een oorlog met de Donau-monarchie te
beginnen, indien deze haar eischen dwarsboomt. Doch
een dergelijke oorlog zou natuurlijk slechts door Servië
te voeren zijn, indien het daarbij op den steun van zijn
bondgenooten tegen Turkije kon rekenen. Wat hoogst
twijfelachtig is. Dat Rusland het voor Servië zou opnemen,
d.w.z. desnoods een oorlog met de Donau-monarchie en
met Duitschland zou beginnen om Servië aan een haven
te helpen, is, voor wie de geschiedenis van de verhouding
Rusland—Servië en den tegenwoordige omstandigheden
kent, waarin Rusland zich bevind, een onzinnigheid, en
vele Duitsche partijbladen, die dit sprookje meehelpen
opdisschen, deden beter dit na te laten. Want ook zoo
is de toestand ernstig genoeg.
behalve het dreigende conflict Oostenrijk-Servië en
Bulgarije-Roemenië, is daar immers nog een ander groot
gevaar. Het is dit: wie de Engelsche politiek kent, is
er zeker van, dat Engeland gebruik zal maken van de

—

omstandigheden ten einde een compensatie te erlangen,
a. w net als in 1878 zijn «vet sterktenweg» naar Indië
uit te breiden. Het waarschijnlijkste is wel dit, dat het
bij deze gelegenheid beoogt Egypte, dat nog altijd nominaal tot Turkije behoort, definitief te annexeeren en
daarmee den eersten steen te leggen tot de stichting
van een groot Engelsch-Arabisch Rijk, dat den weg naar
Indië geheel zal beheerschen. Doet Engeland dit, dan
zal men zeker ook pogingen zien om Syrië in de invloedssfeer van Egypte te betrekken. Daar ligt het dreigende
gevaar van den Balkanoorlog en zijn gevolgen

,m.

*

Tegenover dat dreigende gevaar heeft de Internatonale
de plicht tot scherpere actie over te gaan dan tot nu
toe het geval is geweest.
De Oostenrijksche arbeiders moeten door een daad
bewijzen, dat zij geen oorlog met Servië willen: de
dynastieke belangen der Habsburgers zijn niet de hunne,
maar aan de hunne tegenovergesteld.
De Engelsche arbeiders moeten de vlootdemonstraties
van hun regeering: een halt toeroepen. Egypte voor
de Egyptenaren zij hun leus; weg met het Engelsche

imperialisme.

Ziehier*de grootsche taak voor het buitengewone congres der Internationale op 24 November as. te Bazel.
Hopen wij, dat het dien stap zal doen. Dat het voor
het eerst de arbeiders zal aansporen van woorden tegen
v. R.
het Imperialisme tot daden ver te gaan.

.

De Nieuwe Kracht.
Algemeen heerscht de opvatting, dat de beschaafde
wereld, het kapitalistische Europa, in langen tijd niet
zóó direkt vóór het gevaar van een algemeenen
volkerenoorlog stond als thans. lets wonderbaarlijks
of onverwachts kan daarin zeker niet gelegen zijn.
Oorlog en geweld zijn onafscheidelijk van het kapitalisme. Zijn bestaan bestaat in voortdurende uitbreiding van zijn gebied en gewelddadige revolutioneering van al het oude, en daarbij brengt het
kapitalisme natuurlijk hetzelfde grondprincipe in
praktijk, dat de kapitalistische produktie, de tegenwoordige arbeid beheerscht: Verspilling van menschenlevens tot grooter voortbrenging van wirist, zonder
rekening te houden met wat ook. Toen het kapitalisme in West Europa opkwam en de macht kreeg,
schiep het zich in een reeks van oorlogen door drie
eeuwen heen, van de tachtigjarige oorlog tusschen
Holland en Spanje in cle 16e eeuw af tot de FranschDuitsche oorlog van :87c —71 toe, de vast in elkaar
getimmerde nationale staten, die het voor zijn ontwikkeling noodig had. Thans zet dit proces zich
steeds verder naar het Oosten voort. De Balkanals resultaat van het indringende kapitalisme
oorlog
wil zeggen het scheppen van moderne staten op de
puinhoopen van het oude Ottomaansche Rijk, dat
als één geheel tot deze verandering niet in staat was.
Maar dit Oosten van Europa is ook door het
Europeesehe groot-kapitaal uitverkoren als uitbuitingsgebied en koloniaal land. Daar zoekt Europa, gelokt
door het uitzicht op reusachtige winst, kapitaal te
beleggen. Daar zijn de groote belangentegenstellingen
der verschillende kapitalisten-groepen, waar achter
de Europeesehe Regeeringen staan. De ineenstorting
van het Turksche Rijk maakt deze imperialistische
tegenstellingen aktueel. He ontknooping, die men
steeds opschoof of door een spel van diplomatieke
intriges meende te kunnen vervangen, staat ineens
als een dreigende noodzakelijkheid voor de Mogend
heden, en de mogelijkheid, dat deze ontknooping tot
een Europeesehe oorlog voert, is niet uitgesloten. Maar
zoon Europeesehe oorlog draagt een heel ander karakter dan de Balkan-oorlog, en ook dan elke vroegere
West-Europeesche oorlog. De vroegere oorlogen,
evenals de Balkan-oorlog van het moment, droegen
het karakter van 'nationale oorlogen, die vrij baan
moesten maken voor het nog opkomende kapitalisme.
Maar een Europeesehe oorlog nu zou een imperialistische oorlog zijn, een oorlog van het hoog-ontwikkelde, reeds tot ondergang rijpe kapitalisme. Die
vroegere oorlogen sleepten de heele bevolking mede,
want juist doordat ze nieuwe banen voor de ontwikkeling openden, werden ze als een noodzakelijkheid gevoeld. De weinige sociaaldemokraten, die
hun stem tegen de oorlog verhieven, vertegenwoordigden de' toekomst, die zich na de oorlog sterk
ontwikkelen zou. De moderne imperialistische oorlog
daarentegen zou slechts ten gerieve van een kleine
groep van groot-kapitalisten worden gevoerd. En
deze tegenstelling treedt het scherpst op in het feit,
dat thans voor het eerst in de geschiedenis van het
kapitalistische Europa een nieuwe kracht op het
wereldtooneel optreedt, en wel het georganiseerde
proletariaat, dat als vredesmacht in de internationale
politiek ingrijpt.
Het Manifest van het Internationaal Bureau (opgenomen in «De Tribune» van 2 November j.1.) spreekt
uit, wat diep in de harten van het klassebewuste
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proletariaat

van alle landen leeft: dat n.l. tegenwoordig groote massa's van de bevolking van een
oorlog niet alleen niets weten willen, maar ook van
zins zijn, met alle kracht het uitba sten van een oorlog
te verhinderen. Terwijl tot dusverre de Regeeringen
en diplomaten gewend waren over het lot der volkeren in de buitenlandsche politiek soeverein te
beslissen, treedt hun tegenwoordig voor het eerst de
wil van het volk als een zelfstandige macht tegemoet,
die met zijn eigen bewust inzicht hun plannen doorkruist, en hen dwingt daarmee rekening te houden.
Het is waar, ook deze soevereinheid van de
Regeeringen was slechts schijn, en ze hebben steeds
rekening moeten houden met de wil en de stemming
van het volk. De vroeg kapitalistische oorlogen waren
alleen mogelijk, omdat die oorlogen door de wil van
de groote doorslaggevende massa's van het volk
werden gedragen, of ten minste geen weerstand ondervonden bij de volksmassa's. Daarop berust ook het vertrouwen van het proletariaat, dat zijn proletarische
aktie tegen den oorlog niet vruchteloos zal zijn.
Wanneer in deze akties een vastbesloten vijandigheid bij de massa's blijkt tegen de oorlog, dan oefent
dat een sterke druk uit op de Regeeringen, en maant
het hen aan tot voorzichtigheid. Maar men kan dit nog
niet omkeeren en aannemen, dat het ter voorkoming
van een modem-imperialistische oorlog genoeg zou
wezen, dat de Regeering bemerkt, dat de oorlog bij
de groote massa's van het volk niet populair is. De
groot kapitalistische ontwikkeling heeft ontzaglijke
machtsmiddelen, zoowel moreel als materieel, in handen van de Regeeringen gelegd, opdat ze daarmede
de groeiende, revolutionaire tegenstand van het proletariaat zouden tegenhouden. Ze zijn eraan gewend,
de volksmassa's als onderdanen te beschouwen, die
men kan dwingen, die eenvoudig te gehoorzamen
hebben, en op wier wil men geen acht hoeft te slaan.
Nu de eens zoo machtige nationale frase niet meer
trekt, beproeft men het proletariaat met de geweldmiddelen van de militaire wetten vrees aan te jagen,
en doet alsof die wetgeving iets bizonder heiligs
heeft. Zoo zal de heerschende klasse maar al te
licht gelooven, (ook tegen de uitgesproken vredeswil
van het proletariaat in, welks uitingen ze dan eenvoudig tracht te onderdrukken), haar oorlogswil te
kunnen doorzetten, als maar dc inzet, het aan de
orde zijnde imperialistische belang, belangrijk genoeg
schijnt. En evenals de heele binnenlandsche politiek
door de klassenstrijd tusschen bourgeoisie en proletariaat wordt beheerscht, zoo zal ook de strijd der
arbeiders tegen de oorlog slechts als een Klassenstrijd
kunnen worden gevoerd, waarin alle beproefde of dienstig
schijnende methoden van dc politieke strijd gebruikt
zullen worden.

Het Internationaal Bureau besloot tot bijeenroeping
van een Internationaal Kongres, (den 24 en Nov. a.s.),
om aan het protest en het optreden der arbeiders
tegen de oorlog de grootst mogelijke eensgezindheid en
uitwerking te geven. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat
eerst dit Kongres de strijdmethoden moet vaststellen
en beslissen. I)e strijdmiddelen zijn bekend en reeds in
Brussel (in de Oktobervergadering van het Internationaal Bureau) genoemd : Vooral optreden van de
de
massa's, een aktie die in haar sterkste vorm
druk
Regeering
op
de
massale staking een geweldige
en de heerschende klasse kan uitoefenen. Het zal
niemand invallen, met deze akties juist tot na het
kongres te wachten. De wereldgeschiedenis wacht
niet tot de Internationale haar Kongres heeft voorbereid en gehouden. Morgen kan ze reeds nieuwe
situaties scheppen, die tot handelen dwingen. De
wereldgeschiedenis wordt evenmin op Socialistische
Kongressen als in het algemeen in de Parlementen
gemaakt, maar in de werkelijke klassenstrijd, waar
de macht der klassen op elkaar botsen. Daarom besloot
het Kongres van de Duitsche Sociaaldemokratie in Oostenrijk dan ook reeds, in overeenstemming met het Manifest van het Bureau, een krachtige massale aktie tegen
de oorlog te ontwikkelen.
En om nog een andere reden kan de proletarische
aktie niet enkel door een Kongres worden besloten. De
nieuwe kracht, die thans in de Wereldgeschiedenis
ingrijpt, is niet een afgeronde grootheid, die
als een zevende Mogendheid in de politiek der
Groote Mogendheden meespreekt. Het is een
wordende, zich verbreidende macht, die slechts in
den strijd kan groeien. Het is de uitdrukking van
de diepste hartstocht der massa's, die hun eigen lot
in de hand willen nemen. Geen mensch, ook de
meest klaar begrijpende Sociaaldemokraat niet, kan
weten welke mogelijkheid tot macht in de schoot der
geknechte massa's rust, welke krachten daar sluimeren,
krachten, die op het oogenblik der beslissing, als
het om zijn of niet-zijn gaat, uitbarsten, en de massa's
in staat stellen tot ongekende daden en hen tot gansch
nieuwe menschen maken. En ook degeen, die die

—

—

krachten vermoedt, kan ze niet als faktor in zijn
voorstellen opnemen. Slechts in de praktijk kunnen
ze zich ontwikkelen, en zoodoende tot akties drijven,
die heelemaal niet vooruit te zien zijn. Maar daardoor wordt ook de strijd tegen den oorlog tot een
school, die het proletariaat rijp maakt voor het

Socialisme.
De beteekenis van het aanstaande buitengewone
Kongres ligt elders. Op het Kongres manifesteert
het proletariaat op een oogenblik, dat de Regeeringen
der bezittende klasse elkaar naar de keel willen
grijpen, zijn Internationaliteit, de kameraadschap
van alle uitgebuiten der wereld. Te midden van
de stormende golven der kapitalistische wereldkatastrofen, die alles door mekaar gooien en alle door de
kuituur verworven goederen dreigen te verzwelgen,
stelt de sociaaldemokratie voor de nog onbewuste,
door het oorlogsgevaar opgeschrikte, door nationale
frases verwarde, onzeker heen en weer zwenkende
massa's een hel lichtende vuurtoren op, die hun de
weg wijst naar het Socialisme. Zoo zal het Internationale Kongres uitdrukking, symbool en vereenigingspunt tevens zijn van de nieuwe kracht, die de
Wereldgeschiedenis zal vernieuwen.
A. P.

De taal der diplomaten.
De diplomaten, dit weten helaas nog niet genoeg arbeiders, houden er een speciaal taaltje op na, om zoo al
niet elkaar dan toch de buiten het gelid staanden een rad
voor de oogen te draaien.
En zij slagen er nog maar al te vaak in, dat ook te doen.
Maar de diplomatieke taak tiert tegenwoordig niet alleen
meer in de kanselarijen der Staten: ze is ook in de
arbeidersbeweging opgeschoten. Van de revisionisten is
dat bekend. Doch moeilijk sterker staaltjes op dat gebied kan men aantreffen dan we er bv. een paar vonden
in het «Weekblad», (nummer van 5 Nov.)
We bedoelen een stukje van v. d. Waerden over de
liberale concentratie, v. d. Waerden doorziet natuurlijk
die vrijzinnige concentratie, net precies als wij. En hij
zou dit ook graag aan de arbeiders, die 't «Weekblad»
nog wel eens lezen, zeggen Doch zie: nu verkeert hij
in 't ongelukkige geval, dat de leiders der Arbeiderspartij
over die concentratie precies andersom denken als hij.
Voor Troelstra en de groote meerderheid is de vrijzinnige
concentratie, hoe gek ons dit ook moge schijnen, wel
degelijk een «socialistischen overwinning,» een vrucht van
de macht der sociaaldemocratie, een stap op den weg
naar^ sociale hervormingen en A K. en hoe 't verder
moge heeten.
Natuurlijk alles onder de zweep van Troelstra, en mits
de Arbeiderspartij krachtig blijft voortstuwen enz. Wij
kennen de praatjes al sinds jaren.
En Mr. Troelstra \yas juist op dit stuk te Leiden, toen
hij 4 November zijn eerste „groote" verkiezingsrede hield,
zoo bizonder helder. Hij begon daar met de „concentratie"
der vrijzinnigen als een politieke noodzakelijkheid voor
te stellen en liet zich vervolgens bizonder duidelijk uit
over de onvermijdelijkheid haar te steunen.
Zoo verkeert onze Marxist dan in een belabberde toestand.
Hij is er van overtuigd, dat de concentratie de arbeiders
tracht t; bedonderen, maar zijn Partij is dat niet, ziet
integendeel de concentratie als een „stuk" vooruitgang.
Hoe nu te doen? Naast kritiek op de coalitie eveneens
kritiek op de houding der Arbeiderspartij oefenen ? Geen
denken aan, dat mag niet. Daarvoor is 't Weekblad niet
gegeven en op die wijze zou de „goede toon" in de

verdrukking raken,

Zoo is er dan slechts één uitweg voor onzen Marxistischen criticus : het aanwenden van de taal der diplomatie.
Men schrijft dan b.v. zoo :
In zijn overigens schitterende rede noemde Troelstra dit "vergaan der Liberale Unie naar staatspensioen „kloek". Het is
misschien meer passend te zoggen, dat <leze Unie het roer

der beginselen omzette met evenveel gemak als oen ander
van jas verwisselt.
M. a. w.: Troelstra prees het overgaan van de Liberale
Unie naar Staatspensioen, dat, zooals wij weten en zooals V. d Waerden nu en vroeger bewezen heeft, geen
Staatspensioen is. V. d. Waerden bestempelt deze manoeuvre van de L. U. met het merk; verwisselen van
een jasje, iels dat dus niets aan het wezen, het lichaam,
het karakter, de daden en bedoelingen der L. U. verandert. Maar dit laatste te zeggen, dus precies het tegenovergestelde van wat Troelstra zegt, zou meer «passend»
geweest

zijn.

Het is net eender alsof men tegen een man, die u
willens en wetends heeft bedrogen en belogen, zegt:
«Vriend, het zou netter van u geweest zijn, als gij de waarheid had gesproken en mij een voordeeltje had bezorgd»,
en daarop zijns weegs gaat. «De vriend» in kwestie zal
er zich dan in verkneuteren, dat hij er zoo gemakkelijk
afkomt.
Dergelijke «kritiek» is inderdaad zoo onschadelijk, dat
ze ook in «Het Volk» zou kunnen staan, temeer daar
de «eenvoudige» arbeider hier kalmpjes overheen leest.
Heel het artikel: t Vrijzinnige Bruiloft» is verder in
dezen toon gesteld, een soort van diplomatisch jargon,
(apart taaltje), dat de bedoelingen van den schrijver voor
de helft der lezers verbergt.
Men lette nog maar eens op deze zinnetjes. Eerst
toont v. d. Waerden aan, dat het Handelsblad, de

N. R. Ct., kortom, dat de bloem der behoudende bourgeoisie om strijd de onschadelijkheid van dit

Wat 'n medelijden met die arme inlanders spreekt
uit
die ene zinsnede: Waken tegen de hebzucht der
heeft geprezen, vooral op 't stuk van het zoogenaamdn
«Staatspensioen», alias de bedeeling volgens den zin vae Indiese vorsten. Hetzelfde praatje om de voordelen
van het land te ontnemen aan de rechtmatige eigeTydeman. En dus heet het bij onzen Marxist:
We zien mei graag een sociale wetgeving komen, waarbij naars, hoort men in allerlei toonaarden ook later
Stork applaudiseert. Doch wat volgt daar onmiddelijk herhalen. De arme Sasaks werden door de Baliërs
op? Dit:
op Lombok onderdrukt. Gevolg: medelijden met de
Sasaks en expeditie naar Lombok.
Dat intusschen hel koncentratieprogram een winst is. die de sociDe Boeren mishandelen de Kaffers zoo verschrikaaldemocratie heeft te boeken, kan evenmin ontkend worden, liet
stemt tot vreugde. En de winst zal te grooter blijken, naarmate
kelik, dat Engeland wel moest tusschenbeide komen.
wij blijven volharden in nuchter vertrouwen op ons zelf en wanAltijd en overal etiese motieven om roofplannen te
trouwen aller tegenstanders.
verdoezelen.
Winst ? En daarnet hoorden we, dat op het punt van
Want als we de Koloniale geschiedenis van Holland,
«pensioen», het concentratieprogram «een sociale wetgeving of welk land ook nagaan, dan zijn die boeken met
inhield, waarbij Stork applaudiseerde ?» Wie moet toch letters van bloed geschreven. Enkele feiten:
door zulke taal bedrogen worden r
De bevolking der Banda-eilanden was niet van de
Wie zijn verstand gebruikt, zal toch bij zulke kritiek
vragen: «Hoe heb ik het nu? Wat bedoelt u? Is het nu zegeningen, die de Compagnie zou brengen, gediend.
Zij wilde haar vrijheid behouden, en de Hollanders,
«winst» of «geen winst«, vooruitgang of niet?»
Troelstra, Het Volk en de hunnen zijn op dit punt die zelf voor hun vrijheid met de Spaansche koning
vochten, die opgestaan waren tegen hun wettig gezag,
duidelijk
V. d. Waerden echter spreekt zich in èën kolom drie, lieten de bevolking eenvoudig uitroeien, totaal uitviermaal tegen, maar per slot van rekening komt hij, met moorden. Die uitgemoorde eilanden werden met
dat alles, in het reformistische schuitje terecht: liet zal slaven bevolkt en zoo gegeven aan Europeanen, die
van de kracht der arbeiders bevolking afhangen, wat het zich daar
wilden vestigen, onder voorwaarde, dat
koncentratieprogram voor positiefs meebrengt.
zij
muskaatnoten
en foelie, tegen vasten prijs zouden
En dat reformistische schuitje voert een vat leugen mee.
leveren.
De waarheid is juist, dat, naarmate de arbeidersbeberoofd

weging sterker wordt, er minder van de koncentratievruchten zullen rijpen. Dat is de les, die de internationale
arbeidersbeweging ons geleerd heeft. En de diplomatische
taal van Het Weekblad leert dat niet aan de arbeiders,
evenmin als Het Volk.
v. R.

Indiese Brieven.
I.
Het wordt zoo langzamerhand tijd, de belofte, aan
de Redaksie van de Tribune gedaan, zoo nu en dan
eens uit onze Oost te schrijven, in te lossen, en de
lezers van de Tribune op cle hoogte te houden, van
wat hier woelt en gist, hoe hier het kapitalisme huishoudt en op welke wijze ons gouvernement bezig is
te spelen in de kaart der socialisten, door op allerlei
manieren te zorgen, dat wij «onze» koloniën zoo
gauw mogelik kwijtraken.
Deze eerste brief kan niet veel meer zijn, als een
algemene inleiding. Speciale onderwerpen als arbeidstoestanden op Java, in Dcli, koeliemishandelingen,
't arbeidersvraagstuk op Java etc. etc. komen later
van zelf wel aan de orde. Laat 'k zeggen dat door
een socialist de onderwerpen, waarover hij schrijven
zal, voor 't grijpen zijn. Ik zal dus bij mijn brieven
geregeld een paar kleine berichtjes uit de Indiese
kranten geknipt overnemen, zonder veel kommentaar.
Alle te verwerken tot een artikel is ondoenlik en
onnodig voor onze lezers.
Laten we beginnen met 'n stukje geschiedenis.
Onze koloniën behoorden tot bijna 1600 aan de
Portugezen — vandaar in 't Maleis een groot aantal
Portugese worden. De Hollanders haalden dan de
Indiese waren van uit Lissabon en vervoerden ze
overal heen. Maar in 1580 veroverde Filips II ook
Portugal en van nu af hield de Hollandse handel
met Portugal op. Niets begrijpeliker dan dat de
Hollanders, die toch hun kapitalen in den handel
hadden gestoken, nu zelf naar Indië voeren, om daar
de waren als peper, notemuskaat en suiker te halen.
Na tal van teleurstellingen en verliezen gelukte het
toch eindelik vasten voet in Indië te krijgen. Toen
men eenmaal gunstige resultaten had bereikt, de
schepen met rijke lading terugkwamen, breidde de
handelsvloot zich verbazend uit. De kooplieden
richten Maatschappijen van Verre op, die elkaar
scherp bekonkureerden. Door hun onderlinge verdeeldheid waren de winsten dus niet zoo groot als
ze bij eensgezindheid zouden geweest zijn. Ook
kon men niet sterk genoeg tegen de Portugezen
optreden, en' het lag voor de hand, dat dé Holl.
kooplui zeer gaarne alle winsten en voordelen die
de rijke eilanden konden opleveren, voor zich alleen
hielden. Zij beschouwden de Portugezen als luidjes,
die er niets meer te maken hadden. Mensen, die
drommels goed inzagen, dat er uit Indië voor de
Hollanders veel meer te halen was, als men maar
eensgezind was, wenden dus alle pogingen aan om
de kooplieden en aandeelhouders in koopvaartondernemingen tot die zoo hoog nodige eensgezindheid te
brengen. Vooral Oldenbarnevelt deed daartoe zijn
best. En in 1602 werden zijne pogingen met goede
uitslag beloond. De Vereenigde Oost-Indiese Compagnie werd opgericht.

-

„Door het beschikken over grote kapitalen en uitgebreide middelen, moest die maatschappij weerstand kunnen bieden aan de

wisselvalligheden van den handel. Zij zou tevens bij machte zijn
om verkregen rechten of eigendommen tegen iederen vijand te
beschermen en te waken zoowel tegen de hebzucht der Indiese
vorsten als voor hare veelzijdige belangen.''

van de
Goedgezinde stammen werden
hun
die
zich
land;
stammen,
voortbrengselen van
niet wilden onderwerpen aan het gezag der V.0.C.,
uitgemoord. Het stelsel der V. O. C. was dat van
roof en moord. Pierson zegt ervan:

De Geschiedenis dier Compagnie is voor 't meerendeel een geschiedenis van wanbestuur, onverstand en grove oneerlijkheid. Zij
keerde telkenjnre hoge dividenden uit, zelfs als de rekening met
'n tekort sloot. Op liet laatst der 18e eeuw kon zij 't niet langer
volhouden. De staat nam de boedel over met een schuld van
134 millioen.

Nu komt er een tijd van proefnemingen, hoe 't
best Indië te regeren. Daendels regeerde streng.
Raffles, die Java voor ons zoo lang in bewaring
nam", schafte de dwangkultures gedeeltelik af; in
1817 werd 't stelsel van vrijen arbeid ingevoed; Van
dep Bosch keurde dat weer af en ried weer de gedwongen kultures aan. En omdat dit direct meer
voordeel bood, werd het kultuurstelsel ingevoerd
(1830). Dit bestond hierin, dat de bevolking '/* van
haar velden met een produkt voor de Europeese
markt zou beplanten. Ook dit stelsel had tal van
misbruiken. In 1870 werd het vervangen voor de
akkerwet, waarbij grond in erfpacht gegeven kan
worden.
Meen niet, dat daarmee thans bereikt is, dat de
bevolking er wel bij vaart. Dat zal in onze volgende
brieven wel blijken. Simpatie voor ons goevernement
heeft ze niet gebracht, en laat Van Ravesteyn gerust
zijn : Het goevernement doet zijn uiterste best ons
èn bij de Chinezen èn bij de inlandsche bevolking
voortdurend in miskrediet te brengen, ent is slechts
een kwestie van tijd, of Nederland is zijn Koloniën kwijt tot voordeel van zijn arbeidersklasse.

***
werden in

In " 't midden Javaasche
Aug. marschoefeningen gehouden. De Locomotief schreef ervan,
dat zij zeer zwaar waren.
's Morgens \\a> men te laat vertrokken, waardoor de troepen in
't donker in het bivak kwamen, waar alles in de war was Er
was geen gelegenheid en geen lust tot zelf koken; de troepen
waren te vermoeid. Op beide dagen waren er tientallen uitgevallen, zoo op 17 Augustus bij een marsch van 150 soldateu te
Ambarawa. Van 3 Magelangsche bataljons werden ruim 20 in 't
hospitaal opgenomen en lo teruggestuurd.
De geneeskundige dienst werkt goed. De levensmiddelen zijn
ruim. De Kuropeaneri klaagden echter over de ijzeren blokken.

De Atjehkroniekschrijver van de N. Crt. zei onlangs
in een zijner brieven, dat 't weldra geen zin meer
zal hebben op onze militaire taak te letten, omdat
er van eigenlike oorlogshandelingen geen sprake
meer is. Er heerst dus rust in 't Atjehsche. Lees
nu de volgende berichten :
Gajoe Loeös, «neergelegd» een, gevangen een
«kwaadwillige».
Moelaloh, neergelegd bendehoofd.
Lho' Soekon, neergelegd een kwaadwillige, bij
ongeluk een kind gewond.
Pidië, neergelegd een kwaadwillige.
Gajoe Loeös, neergelegd berucht bendehoofd en
een kwaadwillige.
Meulaboh, neergelegd

11 kwaadwilligen.
Totaal dus 17 «kwaadwilligen neergelegd».
Ja, wel heerst er rust.
Aroen.

Abonneert u op De Tribune.

Klassemoraal

en nog wat.

werkelijk dacht, dat de liberalen niet weten dat de S. DA.
P. hen zeker steunen zal — wanneer hij den lijd nog
Men herinnert zich hoe vooral het geschil over de
niet
rijp achtte om met zijn houding voor den dag te
klassemoraal door de reformisten indertijd gebruikt werd
dan had hij natuurlijk zijn optreden uitgesteld.
komen,
om te komen tot de vermoording der democratie in de
als
Blijft
eenige mogelijkheid, dat Troelstra met zijn
S. D. A. P. Gorter die in een brochure het bestaan van
standpunt
zat tegenover zijn publiek, vooral nu
verlegen
een klassemoraal had geconstateerd en verklaard, werd
zich
het
publiek
onder
een socialistisch debater begehoond
en belasterd. Evenwel ook bij de
verloochend,
vond. Niet alsof Troelstra niet zou weten, dat in elk
reformisten, die met het oog op de liberalen, «zoo bijzonder fatsoenlijk willen blijven», gaat in de praktijk van geval het leeuwendeel van het applaus voor hem zou
den klassenstrijd de natuur boven de leer. Wij bedoelen zijn. Maar daarnaast begrijpt hij, dat het spreken van
thans het geval Duys contra den burgemeester van samenwerking met de liberalen revolutionnair-voelende
Zaandam. Laten we direct zeggen dat Duys o.i. hier arbeiders alleen maar kan afstooten, dat een debater een
dankbare taak heeft, die tegen plannen in die richting
volkomen gelijk heeft.
in
kan gaan. Zeker, in ledental wint de S.D.A.P. rechts
zijn
de
feiten?
Wat
Burgemeester Elias gaal met zijn
ruimschoots
terug, wat ze links mocht afstooten. Maar
zoon naar Rusland op visite bij Nicolaas den Bloedige
is
gevaar,
het
een
dat zij tot elke prijs zoekt te vermijden,
en tracht daar tevens een «lintje» van dien menschenbeul
onze
partij
door
haar
houding tot groei te brengen.
voor zich en zijn zoon machtig te worden. Maar zoonlief
Daarom
moesten
de
plannen van de S.D.A.P.
werkelijke
heeft nog niet de leeftijd om door het monster te Petersburg bedacht te worden. Wel ontgaan arbeiderskinderen verdronken worden onder een vloed van socialistische
als zij in zijn handen vallen, de knoet, kogel en strop frases. Socialistisch — er was inderdaad veel bij. wat
niet, maar om voor eeri «lintje» van den Bloedige in Troelstra ons is gaan nazeggen. Maar frases — want in
aanmerking te komen schijnt men nu eenmaal 21 jaar strijd met geheel het optreden van de S. D. A. P. Wij
dachten soms Mendels te hooren inplaats van Ttoelstra:
te moeten zijn. De heer Elias liet daarom in strijd met
zorgvuldig vermijden van al wat een sociaalhetzelfde
de waarheid, op de pas van zijn zoon de leeftijd 21 jaar
demokraat
gelegenheid zou kunnen geven tot debat.
invullen, hetgeen volgens de wet strafbaar is.
Merkwaardig
was het reeds te zien, hoe de spreker ditZooals men ziet een onsmakelijk geheel, waar ons
zedelijk gevoel tegen in opstand komt en waarbij een maal uitvoerige aanteekeningen punt voor punt volgde,
socialist een gevoel van walging moeilijk kan onderdrukken. zijn rede telkens onderbrak om ze te raadplegen.
Maar juist om dat alles was Wijnkoop's debat zoo
Maar ons zedelijk gevoel verbiedt ons tevens aanbrenger
nuttig,
deed 'het »oo duidelijk uitkomen de belangrijke
bij de klassejustitie te spelen enkel en alleen om burgetaak
van
onze partij. Niettegenstaande de weinige aanmeester Elias voor zijn onsmakelijke genoegens in het
die Troelstra geboden had, legde het zoo
valspunten
gevang te brengen. Er komt echter meer bij. De heer
den
duidelijk
waren stand van zaken bloot, dat Tr. in
Elias, het unie-liberale autoeraatje van Zaandam is een
repliek
zijn
batterij moest veranderen, de samenvan
in
den
weg
sta
voor de arbeidersbeweging aldaar en dient
dus volgens de S. D. A. P. hoe eer hoe beter van het werking met de liberalen niet meer kon verdoezelen,
maar ze moest verdedigen. Hoe hij ook toen nog met
politieke tooneel te verdwijnen.
En als zoodanig tracht Duys, door te zorgen dat het de zaak verlegen zat, bleek uit het malle betoog, dat
geval door de Justitie vervolgd werd, hem weg te werken. de S.D.A.P. niet altijd en overal de liberalen had geWant een burgemeester, die achter de tralies heeft gezeten steund: ze hadden in 1909 noch Roëll noch Plate gekan geen burgemeester blijven. De S. D. A. P. te Zaandam holpen ! Merkwaardig onder de argumenten voor de
heeft dus in dit geval eenvoudig haar arbeidersplicht houding van de S.D.A.P. was wel dit: dat men de
omdat zij, in tegenstelling met
vervuld. Maar, zouden wij willen vragen, wordt het liberalen kon steunen
de
christelijken,
niet
meer
het vertrouwen van groepen
geen tijd dat de reformisten hun hetze tegen Gorter in
arbeiders
Dat
de zeeliedenstaking
genoten!
Troelstra
zake klassemoraal, en speciaal Duys was hier een van
uit
den
is
geheel
weg
ging
reeds
Voor onze
gemeld.
de drijvers, eens herzien ?
debaters
een
dit
nooit
te
punt
aanmaning
vergeten.
Het spreekt welhaast vanzelf dat de bourgeoisie van
Zeker, het applaus voor Troelstra klonk luider dan
alle gading, voorop natuurlijk een vrijzinnig-democratisch
het
toch vrij krachtige voor Wijnkoop. Toch was de
professor, tegen Duys te keer gaat en druipt van medegoed voor ons, want aan tal van arbeiders hebben
avond
lijden voor haar klassegenoot, de brave hielenlikker van
bizonder
wij
duidelijk de tegenstelling in de politiek van
den bloedczaar. In dit gezelschap verschijnt nu ook «de
de
S.D.A.P.
en van onze partij kunnen laten zien.
Arbeid» in persoon van Sam. Colthof, die geen gelegenv. S.
heid kan laten voorbijgaan om zijn kleinburgerlijke haat
tegen de sociaaldemocratie te luchten. De haat van den
Partij.
kleinburger, want meer kan men dit wekelijks terugkeerend
Het
Int.
Soc.
Bureau
zond
ook aan onze Partij een
gescheld tegen de sociaaldemocratie niet noemen. Verbijwoning
tot
het
uitnoodiging
buitengewoon Kongres
van
leden week werd 's mans methode zeer juist in ons blad
op
Wij
te
Bazel
Nov.
zullen
de volgende week
as.
24
gecaracteriseerd als: «aan de waarheid zekere zijde te
Partij
hoe
melden,
opzichte
onze
ten
hiervan
handelt.
ontleenen». Daaraan is ook o.i. toe te schrijven het gedeeltelijk succes, dat zijne, in den grond arbeiders vijanIngezonden.
delijke, schrijverij bij zekere groepen van arbeiders nog
heeft.
Onbillijk, ongeoorloofd, ongewenscht.
In deze roerige oorlogstijden waar in het algemeen
Onze redacteur v. Kavesteyn gaat zich in zijn oordeel over het
overal de klassegevoelens meer naar voren komen, kruipt
werk der soc. dem. Kamerfraktie te buiten op een wijze, die het
noodig maakt dat een protest daar tegen ook uit onze rijen wordt
het bloed waar het niet gaan kan, ook bij de medegehoord. Het optreden dier fraktie bij de behandeling der Inwerker van «de Arbeid», m.a.w. komt de kleinburgerlijke
te brandmerken als „parlementair kretinisme", in
validiteitswet
aap uit de mouw. Het is bekend dat persoonsverecring,
dit verband te spreken van het
der soc. dem. Kamerhet overschatten van den invloed en de macht van het leden,
wat ons in alle ernst wordt verzekerd .nergens ter wereld"
individu een specifiek kleinburgerlijke hebbelijkheid is. in die mate geschiedt (v. Kavesteyn legt het er in den regel dik
In tegenstelling met de arbeidersklasse, die in de praktijk genoeg 0p).... het is naar onze meening een grove onbillijkheid,
van den klassenstrijd ondervindt, dat alleen organisatie waarmee onze propaganda, het belang onzer partij in geen enkel
tot het doel voert, vertrouwt en hoopt de kleine burger
opzicht wordt gediend, liet tellen van het aantal kolommen der
Handelingen, volgepraat door wat de leden der „Arbeiderspartij"
die een geheel andere ondervinding heeft, voor de verzou v. K. dat niel liever overlaten aan
wezenlijking van zijn idealen op een «sterken man». Zoo worden genoemd.
de
Koerier
of het I'riesche Dagblad? Vooralsnog
bijv.
Limburger
schrijft C. in «de Arbeid» van 30 Oct.:
ligt het niet op onzen weg om met zulke wapens den „vijand" te
„Lodewijk XIV zei : „de slaat ben ik". Hij de zonuekening, bestrijden.
„durfde stout dit woord van zelfbewustzijn uitspreken. Wilhelm II
Tegenover het door v. R. uitgesproken oordeel willen wij wel na-

...

Uit de

.. .

„zei het anders, sic volo, sic juheo. Zoo wil ik hel,

„ik het. Het was een echt

/oo

beveel

uitdrukking. „Mij gaat
„niets boven mij'. Zeg van Lodewijk XIV dat hij brutaal was,
„ik zeg dat hij een man was, en zoo zeg ik ook dat Wilhelm II
„een kerel is van sla vast. Zulk eene persoonlijkheid bij het yolk,
„en Europa is in een minimum van tijd één statenbond —de repu„bliek der Vereenigde Europeesehe Volken —."
Zoo schrijft «de Arbeid» in het jaar 1912. Verheerlijking van het individu, van liet wondergeloof in «den
sterken man» ! Averechtscher propaganda van een
arbeidersblad laat zich moeilijk denken.
C. S.
Stil ncische

Nabetrachting.

Een rede van Troelstra tot inzet van de verkiezingscampagne verdient wat meer aandacht dan een kort afdeelingsbericht, ook al was de inhoud van die rede in
't algemeen onbelangrijk. In dit geval was juist die
onbelangrijkheid niet zonder beteekenis. Wanneer de
politieke leider eener partij, sprekende over de naderende
verkiezingen, drie vierden en meer van zijn rede besteedt
aan een inleiding van zeer algemeenen aard, om zich
dan van de houding, die hij tegenover andere partijen
aangenomen wenscht te zien, zoo kort mogelijk in min
of meer vage bewoordingen af te maken, dan spreekt
daar duidelijk uit, dat hij met zijn standpunt verlegen
zit. Hij kan met dat standpunt verlegen zitten in twee
opzichten. Ten eerste tegenover aanstaande bondgenooten, aan wie hij zijn steun zoo duur mogelijk wil
verkoopen en daarom niet te vroeg toezeggen. Daargelaten echter, dat het dwaas zou zijn als Troelstra

drukkelijk verklaren, dat wij het werk

van

de

s.

Bussurn. Wij zijn voor eenige weken de wintercampagne begonnen, doen op vastgestelde avonden huisbezoek en komen dan
dien zelfden avond allen weer samen, om elkaar de resultaten van
onze bezoeken mede te deelen. Die samenkomsten hebben dit
voor, dat behalve de niet te onderschatten opvoedende kracht die
er van uit gaat voor onze .misbezoekers, er een band ontstaat,
die ons samenhoudt eu ons met opgewektheid er telkens weer
opuit doet trekken.
En de resultaten partijgenooten 1
Wij wonnen in dien korten lijd:
8 abonnees, op „De Tribune"
2 abonnees op „liet Socialisme
en ; nieuwe lellen.
fok verkochten wij vele brochures.
Gij ziet, er kan door ons met goed gevolg worden gewerkt.
En waar dat zelfs in Bussurn het geval is, mei hoeveel meer
succes moet er dan in plaatsen die een oneindig grooter aantal
arbeiders herbergen, wel niet gewerkt kunnen worden. Maar
partijgenooten het parool is aanpakken! ernstig en met volharding!
en de aanmoedigende resultaten-zullen niet uitblijven.
Vooruit dan kameraden, zit niet bij de pakken neer, laat U
niet ontmoedigen door hen die, juist doordat zij verre blijven van
het praktische werk, alle hoop op succes hebben laten varen. De
tijden zijn ernstig, er zijn bergen van werk le verzetten, voorwaarts
dan voor ons heerlijk beginsel, voor het Socialisme!
Leiden. De ledenvergadering besloot tot eenige openbare-,
wijk- en cursusvergaderingen, over de eerstvolgende maanden le
verdeelen. liet verslag van den brochurehandel wees op een zeer
bevredigenden omzet, terwijl het aantal abonné's op De Tribune
thans een twintigtal hooger bleek dan een jaar geleden. Er bleek
groote behoefte aan meer colporteurs. Terloops kwam de verzoeningskwestie ter sprake, waarbij niemand het standpunt van
Van Dantzig of Mej. Van der Vlies deelde. Algemeen stond men
op dat door Gorter in Brussel ingenomen.
De Zaaier. Zondag 1.1. vergaderde het H. B. met L. de
Visser als gedelegeerde van bet I. B. der S. D. I. Besloten werd
de propaganda opnieuw en krachtig ter hand te nemen. Ook kwam
tot ons het verheugende bericht van de afd. den Haag, dat in de
laatste maand 24 nieuwe leden waren ingeschreven.
Rotterdam.
Slechte-vrije-manieren.
Voor de tusschentijdsche verkiezing voor den gemeenteraad in
district IV stelde onze h.h. verg. candidaat v. Ravesteijn. Gelegenheid voor propaganda voor het socialisme, kameraden.
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(CORRESPONDENTIE. Dc artikelen Vakbeweging, Wethouder-

schap,

en

berichten

die van
moesten

(',. M., R. V. S., Sch., V. d. V. en afdeelingsblijven liggen tot het volgend nummer.

Advertentiën
Getrouwd:

J. POLAK Jr.
en

JOHANNA COOPMAX.

Amsterdam 6 November 1912.
Vrolikstraat 28.
Tevens betuigen wij onzen dank aan allen, voor
de belangstelling bij ons huwelijk ondervonden.
Getrouwd:
N. TRIJSRURG
en

MINA SCHOOTEMEIJER.

Rotterdam, 13 November.

Rakstraat

3gb.

SOC. DEM. PARTIJ Afd. DEN HAAG.
OPENBARE VERGADERING
op Dinsdag 19 November, des avonds half negen in
het Logegebouw, War.Tioesierstr. 95.
Spreker:
W. VAN RAVESTEYN. Onderwerp: De Balkanoorlog en de dreigende Wereldoorlog.
Entree 5 cent.
Debat vrij.

Amsterdamsche Studenten vereen inging
voor Sociale Lezingen.

Dr. Max Adler uit Weenen over:
„WISSENSCHAFT UND POLITIK"

Lezing

van

op Maandag 18 November des avonds 8 uur in
„'t Nut van 't Algemeen" N. Z. Voorburgwal.
Toegang 50 cent.
Leden van Vakvereenigingen 25 cent. Debat vrij.

d. Kamerleden bij

deze debatten van groote beteekenis achten, en dat wij met vreugde
hebben geconstateerd, hoe zij den vrijz. dem. advocaat der dwangverzekering prof. Treub bekan.pten, en o. m. nadrukkelijk de

houding van duesde tegenover die van Jaurès verdedigden.
Zeggen, wat is, niet waar redaktie, daar komt t op aan. l.w
beroep op W. Liebknecht maakt het heusch niet beter en zal
niemand van uw gelijk in deze overtuigen.
Omdat uw oordeel o. i. onbillijk is, is het ongeoorloofd. En
ongewenscht achten wij beschouwingen van deze soort, buitensporigheden in de schriftelijke en mondelinge bestrijding van de
S. D. A. I. in het algemeen, in den tijd dat ernstig gesproken
wordt over hereenigingsplannen. De Redaktie kan weten dat dergelijke plannen bij meerdere partijgenooten sympathie zullen ontmoeten. De zoo sympathieke
v. d. Vlies is daarvan bijv. een

Van de Afdeelingen.

beschouwing van partijgenoote

bewijs.
Waar dat zoo is, gaat 't niet aan tijdens de uitwisseling van
meeningen daarover door onbillijke oordeelvellingen en besliste
uitspraken (die toch hoogstens de meening van de Tribuneredactie
of een deel er van weergeven, te bemoeilijken het nemen van een
beslissing van groot gewicht na rustige zakelijke bespreking, die
de parlij O]) haar eerstvolgend gewoon congres of op een tusschenlijdsche buitengewone algemeene vergadering zal hebben te nemen.
Hopende dat de redaktie met dezen wensch rekening zal willen
houden.
Met partügróet,
4 November '12.
H. SNEEVLIET.
Antwoord van de Redaktie.
Waar wij o.a. verleden week nog weer
uitdrukkelijk en geargumenteerd onze meening hebben uiteengezel over het optreden van
de Kamerfraktie der Arb. Partij bij de Staatspensioen-debatten,
dar.r zal het Sn. zeker niet bevreemden, dat de Redaktie de
meening, door Van K. uitgesproken over dat werk, onderschrijft.
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