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Het moordende kapitalisme.
De alle verbeelding te boven gaande doodsangst

der slachtoffers van de ramp, die het reusachtige
Transatlantische stoomschip Titanic heeft getroffen,
doet bij eiken socialist in de eerste plaats de gedachte
rijzen: Welk een vreeselijk stelsel is het toch, waar-
onder wij leven, een stelsel, dat niet alleen zijn nor-
male slachtoffers, de uitgebuite klasse, maar zelfs de
grootste bezitters moedwillig blootstelt aan zulke ge-
varen ter wille van den god, dien het dient, het Profijt?!

Immers: het staat nu reeds vast — de N. R. Ct.
heeft het moeten erkennen en de bladen van de
heele sensatiepers in de Vereenigde Staten gebruiken
het als een nationalistischen strijdkreet tegen de
«vreemde» reederijen —1500 menschen zijn hier na
een ontzettenden doodstrijd omgekomen, omdat dit
modernste der modernereuzenschepen slechtsredding-
booten had voor 800 van de 2500 a 3000 menschen
die het kon bergen. Dit schip, dat voorzien*was van
alles wat de verfijndste weelde der millionairs kon
eischen, dat levende kameelen aan boord had, om de
grillen der dames van de opperste tienduizend te
voldoen, alles ter wille van de winst, had, ter wille
van dezelfde godheid, geen middel om meer dan '/3
hoogstens van de opvarenden te redden, indien een
ramp plaats vond in overigens de gunstigste omstandig-
heden (stilte enz.)

En wij zien in deze vreeselijke ramp slechts een
aanwijzing te meer, dat onder dit stelsel zelfs de
grootste overwinningen van den menschelijken geest
in hoofdzaak slechts den toestand der groote massa
van degenen, die er onder moeten leven, verergeren,
ja het leven aan steeds grootere gevaren blootstellen.

Eigenaardig is het, dat de chef der reformisten,
Jaurès, aan deze ramp een andere zijde weet te ont-
dekken. Jaurès ziet, ondanks het vreeselijke, deze
lichtzijde: de draadlooze telegrafie heeft ten minste
in staat gesteld, de overlevenden te hulp te snellen
en te redden. En zoo besluit hij zijn stukje:

Voorbijgaande nederlagen zijn slechts een tragische aansporing
om met verdubbelde krachten zich in te spannen ten einde met
nog helderder fakkels den donkeren oceaan van het geheel der
dingen te verlichten. En uit den afgrond zelf, waarin de Titanlc
is verzonken, stijgt een verheven kreet van moed, hoop en ge-
dachte op.

Men ziet: volkomen burgerlijk gedacht; geen woord
over de verantwoordelijkheid van het stelsel, dat zöö
de onbeperkte hulpmiddelen, waarover het beschikt,
misbruikt ten bate van een steeds kleiner wordend
aantal groote bezitters.

Wij zeggen: uit den afgrond, waarin de Titanic
verzonk, klinkt de kreet op: Dood aan het moordende
kapitalisme! v. R.

Troelstra's motie.
De agitatie voor Troelstra's motie naar aan-

leiding van artikel 357 van het wetsontwerp van
Talma op de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering,
is al aardig aan 't verloopen. Met de grootste bom-
barie aangekondigd en op touw gezet, heeft zij feitelijk
alleen succes gehad op 't platteland en in de kleine
plaatsen, waar de toestanden zoo ellendig zijn, dat
zelfs 't woord staatspensioen er bij de arbeiders en
de kleine luiden populair is, zonder dat ze een oogen-
blik vragen, wat iemand bedoelt, die met dit woord
aankomt, en waar bovendien de burgerlijke en liberale
Bond voor (algemeene) staatspensioneering al lang
aan 't werk is en veel invloed heeft. Zooals nog
onlangs een liberale spreker, ik meen in 't district
Hoorn, zei: iedereen is tegenwoordig voor «staats-
pensioneering». Men moet rlleen maar niet vragen,
wat nog onder dien term wordt saamgevat, en men
zou haast geneigd zijn, een zekeren eerbied te krijgen
voor de eerlijkheid, waarmee een deel der vrijzinnig-
democraten weigert aan dien zwendel mee te doen,
terecht constateerend, dat wie niet zegt, waar 't geld
vandaan moet komen, geen bona-fide voorstander
van staatspensioen kan zijn, indien men niet wist,
dat deze heeren op ander gebied geen haar beter
zijn dan de Uni-liberalen.

In ieder geval: de motie Troelstra heeft haar doel
bereikt, en kan nu gerust in de prullemand gaan,
gelijk ook reeds geschied is. Zij heeft de practische
samenwerking der linkerzijde in de Kamer weer eens
mogelijk gemaakt en den auteur de loftuitingen der
liberale pers bezorgd. Meer was niet noodig.

Curieus is 't nu evenwel te zien, hoe dereformisten
der Arbeiderspartij in hun domheid zelfs argumenten
ten gunste dier motie gebruiken, welke uit een soci-
aal-democratisch oogpunt, d.w.z. uit het oogpunt eener
revolutionnair-proletarische politiek, ja zelfs uit dat
van een simpele arbeidershervormingspolitiek de waar-
deloosheid en onzinnigheid van 't ding nog wat
sterker aantoonen, dan reeds onmiddellijk bleek en
in de Tribune is aangetoond (Tribune van 17 Februari).

Dit nieuwe argument heeft bijv. eene naieve revi-
sionist ontdekt in de feiten, die reeds sinds eenige
weken in de pers deronde doen en die verzameld zijn
door een propagandist van den Bond voor (algemeene)
staatspensioneering, den heer van WeiderenRengers
te Oenkerk. Deze heeft namelijk in een plaatselijk
blaadje het volgende geschreven:

In uw nummer van 17 Januari j.l. deelde ik de uitkomsten
mede van een onderzoek, dat ik had ingesteld naar de eventueele
werking van art. 357 der Wet op de verzekering van werklieden
tegen de gelelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom, welk
artikel aan loontrekkers, die bij de inwerkingtreding der Wet 70
jaar en ouder zijn een pensioen van f' 2 's weeks toekent.

Dit onderzoek bracht aan het licht, dat van de 2641 inwoners
mijner streek slechts 11 mannen en geen enkele vrouw van die
gunstige bepaling zouden genieten, terwijl onder die II mannen
er eenigen zijn die het niet noodig hebben. In deze streek zijn
59 zeventigjarigen die tot de behoeftigen gerekendkunnen worden.
Van de overgangsbepaling in de dwangverzekeringswet zouden
dus slechts enkele bevoorrechten genieteu.

Ik ben nu in staat om de uitkomsten van een onderzoek van
de geheele gemeente Tietjerksteradeel mede te deelen.

Deze gemeente telt 15000 zielen. Op 31 December 191 1 waren
er 733 personen ouder dan 70 jaar, n.l. 369 mannen en 364
vrouwen.

Van deze ontvangen 207 bedeeling.
Volgens de verkregen inlichtingen behooren (met inbegrip der

bedeelden) 543 t°' de behoeftigen, die in aanmerking zouden
komen voor ondersteuning, wanneer die op de een of andere wijze
van Staatswege werd ingevoerd.

Van art. 357 der wet-Talma zullen in de gemeente 60 mannen
en io vrouwen genieten; hieronder zijn & mannen die reeds een
pensioen genieten. Van de 543, die behoefte hebben, zullen dus
slechts 70 of ongeveer 13 pet. -«-orden geholpen.

Deze toestand duurt eenige tientallen van jaren. De loontrekkers
boven de 50 jaar verzekeren zich voor een minieme opoffering de
fl 's weeks. Niet-loontrekkers vallen buiten de gunstigebepaling.

Zal men zich bij dezen toestand neerleggen ?
Ik voor mij twijfel geen oogenbik of aanneming van art. 357

zal een geweldigen drang naar een algemeener staatspensioen doen
ontstaan.

liet volk zal het ten eenenmale onbegrijpelijk en dwaas vinden,,
dat de ee^n vanwege de Staat ’2 's weeks thuis krijgt en zijn
buurman, die in geheel gelijke omstandigheden verkeert, niet; dat
sommigen, die in vrij goeden doen zijn, pensioen, genieten, en de
groote meerderheid der bedeelden van dit voorrecht verstoken
blijven; dat de eene bedeelde plotseling een recht op een pen-
sioen van ’'2 krijgt, de andere voor goed bij de armvoogden
moet blijven ; dat arme oude. vrouwen bijna zonder uitzondering-
van het voordeel uitgesloten worden; dat de. luiste arbeider pen-
sioen geniet, maar de nijverste oude koemelker naar 'ihet dorp»
kan gaan.

Op het platteland is de scheiding tusschen arbeiders en kleine
koemeikers of andere zelfstandige werkers zeer gering : velen ver-
eenigen beide hoedanigheden in zich. andere gaan soms meerdere
malen in hun leven van de eene groep in de andere over. De
kleine lieden op het platteland znllsn het enorme velschil, 'Int in
de- gevolgen van loondienst en zelfstandigen arbeid ten aanzien
van de ouderdomsverzorging wordt gemaakt, niet vatten; het
overige deel der burgers trouwens naar alle waarschijnlijkheid
evenmin.

Uitbreiding der gunstige bepaling tot alle behoeftige ouden zal
de algemeene eisch worden. Werd hieraan voldaan dan zou men
dwangverzekering en staatspensioeneering naast elkaar krijgen, een
toestand, waarvan het onmogelijke in het oog springt.

Men ziet, wat uit deze onderzoeking blijkt. Dit
namelijk, dat aanneming van de motie Troelstra nog
minder zou beteekenen dan men eerst kon verwachten
bij een oppervlakkig onderzoek. Uit een burgerlijk
oogpunt is er nu iets te zeggen voor deredeneering,
die de heer van Weideren volgt, dat namelijk dus
de aanneming der motie gewenscht zou zijn, omdat
er dan een onweerstaanbare beweging zou ontstaan
om aan alle «behoeftigen» — dus ook niet-arbeiders— staatspensioen te verleenen. Het is inderdaad
mogelijk, dat dit 't geval zou zijn. Er bestaat ook
zeer groote mogelijkheid van niet. Maar in ieder
geval, wie als de heer van Weideren een algemeen
staatspensioen voor alle «behoeftigen», ja zelfs voor
allen voorstaat, om de ergste ellende wat te lenigen,
de armbesturen op 't platteland te ontlasten en de
tevredenheid te verminderen, voor zoo iemand is de
motie-Troelstra mijnentwege een heel aardige politieke
streek. Indien ze er kwam. Maar ze komt er in geen
geval, gelijk Troelstra ook weet, en onmiddellijk heeft
toegegeven. In dat geval blijkt echter nog des te
meer uit de bovengenoemde feiten, hoe onzinnig 't
was om een dergelijke motie in te dienen, van soci-
aaldemocratisch oogpunt beschouwd. Een motie waar-
door men niets bereikt dan den revolutionnairen
eisch : een behoorlijk staatspensioen voor de arbeiders
alleen, op 60-jarigen leeftijd en desnoods vroeger,
te verzwakken. Niets? Ja toch: de instemming der
liberalen. En daarom was 't immers te doen.

v. R.
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„Over het Wezen der Grondwet.”
Het is een halve eeuw geleden sinds de eerste

grondslagen tot de Duitsche S. D. Arbeidersbeweging
werden gelegd. Den I2en April 1862 hield Lassalle
voor een arbidersvereeniging in Berlijn zijn sinds-
dien als «Arbeiders-Program» bekend geworden
voordracht, en in dienzelfden tijd (16 April) valt zijn
voordracht «Over het Wezen der Grondwet», die
hij in verschillende Berlijnsche Burgervereenigingen
hield. Al was naar de vorm de èène bestemd om
op de burgerij in te werken, de andere voor de
arbeiders, de ontwikkeling der omstandigheden voerde
ertoe, dat ze beide tot de belangrijkste geschriften
werden tot het brengen van inzicht aan het prole-
tariaat. Want de burgerij wilde niet naar Lassalle
luisteren, begreep waarschijnlijk nauwelijks iets van
zijn uiteenzetting, en de houding van de Fortschitts-
partij, de liberalen, dwong de arbeiders, om zich
politiek zelfstandig te organiseeren. Zoo kwam alle
wetenschap, alle inzicht, alle kracht van Lassalle,
al wat zijn machtige geest zijn medemenschen bieden
kon, slechts aan de strijdende arbeiders ten goede.

Sindsdien hebben deze beide geschriften van
Lassalle, waarvan de grondgedachten in de latere
agitatie-geschriften telkens terugkeeren, aan duizenden
en nogmaals duizenden arbeiders, aan de heele oude
generatie van de Duitsche Sociaaldemokratie hun
socialistische vorming gegeven.

Maar deze twee geschriften nemen daarbij een
verschillende plaats in. Het Arbeiders-Program, dat
zichonmiddellijk tot de arbeiders richtte, dataanknoopt
aan hun toestand en den arbeiders hun groot wereld-
historisch doel toont, was lange tijd de eigenlijke
katechismus van de Sociaaldemokratie, die ieder
moest kennen. Daarnaast trad de voordracht over het
wezen der grondwet als een meer theoretisch geschrift
over een bizonder, zij het ook belangrijk, onderwerp
eenigszins op de achtergrond. Maar in de loop van
de verdere ontwikkeling is de verhouding omgekeerd.
Naarmate de Duitsche Arbeidersbeweging zich van
de bizondere vormen "der Lassallesche agitatie en
van haar grondgedachten ontdeed, en de verder-
reikende, meer omvattende en grondiger leeringen
van Marx het denken der Duitsche proletariërs steeds
meer beheerschten, kon het «Arbeiders-Program»
niet meer voldoende zijn voor hun geestelijke be-
hoeften Nog tegenwoordig lezen ze het met groot
genot en nut, maar toch als een historisch geschrift,
dat onze groote ideeën uitdrukt in een taal, waarin
wij niet meer gewoon zijn te denken. Daarentegen
heeft het geschrift «Over het Wezen der Grondwet»
ook thans nog niets van zijn oorspronkelijke be-
teekenis ingeboet. Het is misschien het eenige van
Lassalle's geschriften, dat niet slechts een historisch
belang bezit, maar nog steeds een gelijkwaardige
plaats behoudt onder het beste van onze tegen-
woordige literatuur, om inzicht te brengen.

Waarin bestaat nu de boven alles uitstekende
plaats, die deze voordracht van Lassalle reeds een
halve eeuw in de partij-literatuur inneemt? Het was
de beste, ja de eenige praktische inleiding in de
materialistische opvatting van de geschiedenis ....
Het is, hoe wonderbaar het schijnen moge, in iedere
zin van de geest van het Marxisme, van het histo-
risch materialisme doordrongen, hetwelk overal in
de geschiedenis de daadwerkelijke, materiëele grond-
slagen van alle verschijnsels zoekt. Lassalle paste deze
denkwijze op het gebied der politiek toe, op het gebied
van het praktische werk van het strijdende prole-
tariaat. Met het woord: Konstitutioneele vragen
zijn machtsvragen! ruimde hij op de meest grondige
wijze met alle abstrakte rechtsvragen op, die in andere
landen zooveel hebben bijgedragen, om de arbeiders
politiek te verwarren en te onderdrukken. Geen
wonder, dat de liberale bourgeoisie niets van dit
soort «Aufklarung» (brengen van inzicht) wilde
weten. Maar wanneer de Duitsche arbeidersklasse
op zoo voorbeeldige wijze haar weg heeft gevon-
den door de politieke strijd, en zonder achteruitgang
ook bij de ergste aanvallen, zooals onder de Socia-
listenwet, onwrikbaar stand hield, dan ligt dat in
werkelijkheid aan de uitstekende politieke wapen-
rusting, die zij uit de agitatie van Lassalle heeft
meegekregen — en in het geschrift «Over hetWezen
der Grondwet» vond zij de theoretische grondge-
dachten van deze agitatie het klaarst tezamen gevat.

Op het eerste gezicht is hier een onbegrijpelijke
tegenspraak. Lassalle was in zijn filosofische grond-
beschouwingen heelemaal geen materialist; hij was
een idealist. Zijn idealisme wordt steeds tegenover
het materialisme van Marx gesteld; daarin lag het
voornaamste onderscheid tusschen deze beide groote
grondvesters onzer beweging. En de moderne, arbei-
dersbeweging staat in deze tegenstelling aan de zijde
van Marx, niet aan de zijde van Lassalle. Hoe is

het dan mogelijk, dat van de idealist Lassalle een
geschrift komt, dat nog tegenwoordig aan de mate-
rialistisch denkende Sociaaldemokraten het beste
Marxistische inzicht over de grondslagen van de
politiek verschaft? Hoe is deze tegenspraak te ver-
klaren ?

Wie het idealisme slechts als de denkwijze van
burgerlijke professoren en publicisten kent, kan hier
inderdaad slechts een onoplosbare tegenstelling vinden.
Want voor de burgerlijke denkwijze is de idee, is
iedere ideale kracht het product van een boven-
natuurlijke wereld, is de idee een macht die van de lee-
lijke werkelijkheid onafhankelijk en zelfstandig is, dieop
geheimzinnige wijze in onze wereld ingrijpt, die tegen-
over de materiëele werkingen optreedt en ze probeert
tegen te houden, of, als dat niet kan, de werkelijk-
heid met schoone frasen probeert weg te scheren.
De idee zweeft bij hen als een grondelooze hersen-
schim over de materiëele wereld, die zijn eigen weg
gaat. Het geloof aan de macht van de idee, waar-
over zij spreken, is maar een goedkoope poging, in
abstrakte frasen troost te vinden voor de op het
Socialisme gerichte ontwikkeling der werkelijke
wereld.

Bij Lassalle beteekent het idealisme heel wat
anders — en datzelfde geldt voor de groote idealis-
tische filosofen zooals Hegel, wiens laatste leerling
hij was. Voor hen was de idee onscheidbaar met
de materiëele wereld verbonden; de idee was hem
als het ware het wezen, de geestelijke samenvatting
van de werkelijkheid. De idee was hem niet een
uit een andere wereld stammende, vreemde geeste-
lijke macht, maar het princiep dat het wezenlijke
van de werkelijke materiëele wereld uitdrukt. Zoo
noemt hij in zijn Arbeiders-Program het heerschende
princiep van de Middeleeuwen, het grondbezit, de
«idee van den adel», en ieder lezer van zijn geschrift
zal zien dat hij met de «idee van de arbeidersstand»
hetzelfde aanwijst, dat wij onder wezen en doel van
de proletarische bevrijdingsstrijd verstaan. Zijn idea-
lisme was, precies als reeds bij Hegel (den filosoof
aan wie wij de wet der organische ontwikkeling van de
geschiedenis tot al hooger kultuurtoestanden danken,
ontwikkeling die zich in tegenstellingen, dialectisch,
voltrekt) slechts een wijze van uitdrukking voor een
zeer realistische, naar de werkelijkheid ziende wereld-
beschouwing. Wie voor nieuwe ideeën agiteert,
moet zich, om ze te bewijzen, op de wereld der
ervaring beroepen. Dus was Lassalle een idealist in
een veel echter en hooger zin dan de burgelijke
ideologen met hun machtelooze frazen. Hij geloofde
rotsvast aan de wereld-veranderende macht der ideeën;
en hij had daartoe het volste recht, want voor hem
waren de ideeën, de groote levende ideeën, niets
anders dan de machtige uitdrukkingen van de his-
torische noodzakelijkheid.

Zoo staat Lassalle in zijn denkwijze veel nader
bij de tegenwoordige strijdende arbeiders, dan men
door de uiterlijke tegenstelling der begrippen, idea-
lisme en materialisme, zou verwachten. Want ook
voor ons moeten de geweldige ekonomische krach-
ten eerst door de hoofden der menschen heen, eerst
de gedaante van ideeën en idealen aannemen, voor-
dat ze de wereld kunnen veranderen. Ook voor ons
zijn deze machtige ideeën niets anders dan het wezen,
de geestelijke samenvatting van de werkelijkheid.
Ons materialisme beweert niet, dat ideale krachten
niet werken of machteloos zijn — maar alleen dat
ze alle in laatste instantie uit de stoffelijke maat-
schappelijke verhoudingen en noode'n opgroeien. Daar-
om vindt de arbeider van thans in die plaatsen van
Lassalle's geschriften, waar deze algemeene socialis-
tische beschouwing voorkomt, waar hij de macht en
de heerlijkheid van de socialistische idee schildert,
geheel zijn eigen geest terug. Waar Lassalle's ge-
schriften ons verouderd voorkomen en niet overeen-
komstig onze beschouwingswijze, betreft het zijn
stelling nemen ten opzichte van afzonderlijke kwes-
ties, vooral zijn opvatting van het wezen van de
Staat.

Natuurlijk speelt zijn filozofische opvatting hierbij
een rol. Het materialisme van Marx is tegenover
het idealisme van Hegel en Lassalle een rijper en
volmaakter denkwijze, omdat Marx systematisch en
opzettelijk elke idee, elke geestelijke macht, elke
maatschappelijke instelling zoekt terug te voeren op
hun materiëele oorzaken. Het idealisme, dat zich ermee
tevreden stelt, dc samenhang tusschen idee en wereld
slechts daar bloot te leggen, waar ze duidelijk blijk-
baar en tot het bewijzen van dc waarheid van nieuwe
ideeën noodig is, vervalt maar al te gemakkelijk op
ander gebied in abstrakte gedachte-konstrukties en
utopistische illusies. Terwijl Lassalle's opvatting van
dc rol van dc staat in het algemeen een sterk uto-
pistisch karakter draagt, legde hij het materiëele
karakter van dc groote politieke strijd, die dc bour-

geoisie met rechtsfrazen trachtte te verdoezelen, zoo-
danig bloot, dat geen Marxist het hem verbeteren kan.

Zoo is dus de tegenspraak slechts een schijnbare.
Het echte, groote realistische karakter van Lassalle's
idealisme, dat wat hem tot geestelijke leider eener
opstrevende klasse maakte, heeft bewerkt dat hij ons
in zijn voordracht «Over het Wezen der Grondwet»
een toonbeeld van materialistische geschiedschrijving
heeft gegeven, een werk dat wij thans na5o jaren,
nog steeds als een der schoonste parelen in onze
socialistische' literatuur kunnen roemen.

A. P.

Nog niet geheel tevreden!
Men zou zoo zeggen, dat de fanatieke revisionisten

in de Arbeiderspartij met het jongste congres vol-
kómen tevreden konden zijn. Inderdaad is dit dan
ook wel zoowat 't geval.

Maar geheel tevreden zijn ze niet
Het Marxisme is nu wel voor goed morsdood ge-

maakt en de laatste strijdende Marxisten hebben nu
weliswaar de Arbeiderspartij verlaten (Mevr. Holst
en Sneevliet), maar er bestaat toch nog een, zij 't
dan ook volkomen onschadelijk Weekblad, waaraan
in ieder geval dit nadeel kleeft, dat 't in de oogen
dier jeugdige strevers overbodig is. En wat over-
bodig is, is lastig.

Naief komt deze meening b. v. tot uiting in een
congresbeschouwing van het Rotterdamsch orgaan
der Arbeiderspartij, het Volksweekblad, dat met geen
enkelen Marxist of wat er op lijkt, rekening hoeft
te houden, en dus geen blad voor den mond behoeft
te nemen.

Na een aantal tevredenheidsbetuigingen over 't
congres komt 't op de bespreking der Volks-redactie.
En daarbij valt 't blaadje over hetgeen de heer R.
Kuyper uit Laren-Blaricum gezegd heeft, dat er onder
de redactie menschen zijn, wien 't aan alle voor-
studie enz. ontbreekt, die zoo maar op de fiets zijn
gesprongen, enz. De schrijver van 't artikeltje is vooral
erover verontwaardigd, dat er zoo maar gesproken
wordt over een onderwijzer, i Denk eens aan, een
onderwijzer! En lang niet malsch maakt hij den
heer R. Kuyper duidelijk, dat deze zijn bek behoorde
te houden, aangezien hij niet schrijven kan, zoodat
de arbeiders 't begrijpen. Maar zoo gaat't dan voort:

De ondergrond van het verwijt tegen de redactie van Het Volk
is, dat zij misschien een meer wetenschappelijk aangelegde en
onderlegde kracht als aanvulling zou kunnen gebruiken. Indien
dat waar is, dan ligt de oorzaak van de kritiek niet bij deredactie,
maar bij de wetenschappelijke onderlegde marxisten. Deze toch
maken nog steeds gebruik van hun in Deventer verleende voorrecht.
Zij schrijven nog altijd in „Het Weekblad. Niet voor de partij,
maar voor een groep. Inplaats dat zij het volle burgerrecht
in de partij voor zich opeischen en zich ons beschikbaar stellen
'voor het dagblad. En dus voo* de geheele partij.

Zooals men ziet: een vriendelijke invitatie aan de
tamme «Marxisten» nu toch maar eens eindelijk met
het komediesp.el op te houden en zich niet langer
tot een- enkelen zonderling, maar tot de geheele
partij te richten door hun licht in het Dagblad te
doen schijnen.

Allo, kerels, waartoe nog langer gezeurd en ge-
talmd?! Eischt dan toch uw volle burgerrechten op,
waarin gij te Deventer waart geschorst door uw om-
gang met die smerige Tribunisten! Keert weer terug
tot uw vervallen rechten en dan zult gij volkomen,
ja volkomen de tevredenheid gewekt hebben van de
heeren H. Spiekman en A. B. de Zeeuw! v. R.

Curieuze inlichters!
In hetzelfde nummer van het Volksweekblad te

Rotterdam werden de Rotterdamsche arbeiders inge-
licht over de mijnwerkersstaking in Engeland.

Wij lichten twee zinnetjes uit dit stukje:
Het reglement (bij de mijnwerkersfederatie) schrijft echter voor

dat twee derden minstens zich moet uitspreken voor staking.

leder, die iets over de mijnwerkersstaking heeft
gelezen, weet, dat er in het reglement juist niets
hieromtrent staat.

Er is geen lijden onder de mijnwerkers geweest. De lange
staking is rustig verloopen. Het was als een lange Zondag van
vijf weken. Dat hebben deze arbeiders aan hun goede organisaties,
aan hun sterke weerstandskassen cri dus aan hun hooge contribu-
ties ta danken.

Zoo maakt men in de Christelijke arbeidersblaadjes
ook de dommen wat wijs. Het feit is natuurlijk, dat
er ondanks de goede organisaties enz. ontzaglijke
ellende is geleden, èn door mijnwerkers en vooral
door' de tallooze arbeiders, die tengevolge van de
staking werkeloos werden. Maar 't is gemakkelijker,
natuurlijk, de arbeiders in Rotterdam maar wat voor
te leuteren.

v. R.



De Perzische Knoop.
De politieke windhoek in de Oostgrenzen van

Europa houdt voortdurend de publieke aandacht gaan-
de. Eenerzijds de Italiaanscheroofoorlog tegen Turkije,
anderzijds het aanvallend optreden van Rusland in
Voor-Azië schiepen een situatie, die het heele vraagstuk
van het Europeesche Oosten dreigend doet worden.
De Perzische kwestie is hier nauw verbonden met de
Turksche, en de konsekwenties van de sinds lang
voorbereide Russische roof-aanval op Perzië treden
duidelijk voor den dag in de eigenaardige „vredes-
bemiddeling" van de Czarendiplomatie tusschen
Turkije en Italië. Om de heele geraffineerdheid van
de Russische vredes-aktie" te begrijpen, is het
noodzakelijk, de voornaamste momenten van het
jongste optreden van Rusland en Engeland tegen
Perzië, welk optreden sinds de onderwerping van de
Teheransche Regeering (Teheran is de hoofdstad van
Perzië) formeel afgesloten is, kortelijk tezamen te
vatten. Twee publikaties van de Engelsche en de
Russische Regeering' maken het mogelijk, de jongste
faze van de kneveling van Perzië aan de hand van
officiëele diplomatieke mededeelingen te schetsen.
Voor eenige dagen publiceerde de Engelsche
Regeering een blauwboek over Perzië, en bijna te
gelijkertijd bracht het officiëele Russische „informatie-
bureau", een lange verklaring van het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken, welke aan de hand van diplo-
matieke berichten als het ware het resultaat van de
Russische politiek in Perzië geeft. Het Engelsche
blauwboek, dat zich jammer genoeg slechts met de
gebeurtenissen van 2 Okt. tot 11 Dec. 191 1 bezig
houdt en zeer bedenkelijke gapingen vertoont, ver-
sterkt de zienswijze, dat de beide entente-mogend-
heden (Engeland en Rusland maken immers met
Frankrijk deel uit van een triple entente, een drie-
voudige overeenkomst),, een afgesproken spel met het
ongelukkige Perzië hebben gespeeld. Toen de Rus-
sische Regeering het konflikt om de verbeurd ver-
klaarde landgoederen van de Perzische verrader
Sjoea-es-Saltaneh liet beginnen en daarom een ulti-
matum aan Perzië stelde, maande Sir Edward Grey,
de Eng. Min. v. Buitenl. Zaken, tot, .voorzichtigheid"
aan, daar er „groote dingen op het spel stonden."
Dat verhinderde dien zelfden Grey evenwel niet, de
steden Sjiras en Ispahan in de neutrale zone (d.w.z.
in dat deel van Perzië, waarop Rusland en Engeland
nog geen beslag gelegd hebben) door Eng. troepen
te laten bezetten, nog voordat de Russische troepen
Noord-Perzië waren binnen gerukt. Zeker, Grey,
protesteerde, toen de Russische horden ook Teheran
wilden innemen, tegen de Russische bezetting, omdat
hij daarvan een revolutionaire terugwerking op
Britsch-lndië vreesde. Deze beide momenten echter
teekenen het karakter van de tegenwoordige Perzi-
sche politiek van Engeland:

Perzië mag niet verdeeld worden, maar het moet in een toestand
van voortdurende anarchie en verrotting worden gehouden, opdat
de overheerschende rol van Rusland en Engeland in Iran (d. i.
de hoogvlakte waarin. Perzië ligt) onaangetast blijft.

De Russische officiëele mededeeling vult dit beeld
aan, doordat zij — haars ondanks — de geheime ge-
schiedenis van het jongste Russische optreden tegen
Perzië openbaart. Zooals bekend is werd deze aktie
van Rusland in Juli 191 1 ingeleid door een plotselinge
landing van de vroeger verdreven Sjah van Perzië
Mohammed Ali in een Perzische haven aan de
Kaspische Zee. Hij was «inkognito» (van uit Odessa)
door heel Rusland gereisd en had «onbemerkt» groote
ladingen wapens naar Perzië geexpediëerd — ten
minste dat beweerde de Russische officiëusen, zonder
zich van de wijs te laten brengen door het Homerische
gelach van Europa. Toen echter de voor Mohammed
Ali verwachte toeloop van kontrarevolutionnaire
elementen uitbleef, en de Russische roebels niet
toereikend waren, om een opstand ten gunste van
de Ex-sjah te organiseeren, kwam de Russische Re-

geering hem met haar ultimatum èn met Kaukasische
troepen te hulp. In de achterhoedevan deRussische
troepen, die zooals, het heette de «rust» en de «orde»
in Perzië wilden herstellen, rukte Mohammed Ali met
zijn woeste Toerkmenen tegen Teheran op. Maar de
speculatie van de Russische diplomatie leed schip-
breuk op Engelands naijver, daar het in het herstel
van de vroegere Sjah, een leidzaam werktuig immers
in de hand van Rusland, een aanslag op zijn eigen
belangen zag.

„Voor de vrede en de orde in Perzië en voor het vertrouwen in
Rusland zou er niets meer verderfelijk zijn dan de terugkeer van
de vroegere Sjah naar Teheran."

Zoo schreef de Times, het blad van de Engelsche
gropt-bourgeoisie, en de vertegenwoordiger van de
Engelsche Regeering in hét Hoogerhuis, Lord Morley,
verklaarde den 24^sa November:

„Wij hebben aan de Russische Regeering meegedeeld dat het
ons onder geen voorwaarden mogelijk zou zijn, de vroegere Sjah
te erkennen."

De Russische Minister van Buitenl. Zaken hield
met deze verklaring van Engeland rekening, maar
hij liet na, zich klip en klaar tegen Mohammed Ali uit
te spreken, en hij ging ermee door, de onderneming van
Mohammed Ali te begunstigen, om ook verder een
troef tegen Engeland in de hand te houden. Eerst
toen het tusschen Rusland en Engeland tot een over-
eenkomst was gekomen en de Regeering te Teheran
voor het geweld van Engeland en Rusland bukte,
liet ook meneer Sasonof, de Russische Min. v.
Buitenl. Zaken, de ex-Sjah vallen, die reeds op »raad»
van zijn diplomatieke begunstigers, die hem — op
kosten van het Perzische volk — een smartegeld in
de vorm van een jaarrente hadden bezorgd, het
schouwtoneel van zijn reaktionaire aanslagen verliet.

De hier geschetste feiten, waarvan de samenhang
in de Socialistische pers onverzacht werd weergegeven,
hebben nu hun officiëele bevestiging gevonden in de
boven vermelde mededeeling van het «Russische
informatie-bureau". In deze mededeeling verweert
het Ministerie van Buitenl. Zaken zich tegen de
voortdurende aanvallen van de half-officiëuse Nowoje
Wremja, een blad dat — in verstandhouding met de

op uitbreiding beluste kringen der groote bourgeoisie
en van het jonkerdom en in direkte opdracht van
een tegen de Minister intrigeerende bureaukraten-
kliek — Minister Sasonof in de Perzische kwestie
probeert op te koopen. In de officiëele mede-
deelingen nu van Sasonof wordt het volgende tele-
gram van de Russische Konsul in Astrabad (het
toenmalige hoofdkwartier van de Ex-sjah) aangehaald:

„4 Dec. 1911. Hier wordt alles alleen door de hoop op de
heimelijke hulp van Rusland bij mekaar gehouden. De Toerkmenen
zijn steeds bereid de Sjah (de ex-Sjah wordt bedoeld) te verlaten
en kunnen zelfs zijn leger bedreigen. De Sjah kan echter zonder
de Toerkmenen, die zijn beste steun zijn, niet toe."

En een telegram van 8 Januari 1912 luidt
Ten gevolge van groot geldgebrek heeft de Sjah tot uiterste

middelen zijn toevlucht genomen door elkeen belasting en boeten
op te leggen, en zijn tegenstanders op te knoopen .. . Om de
Toerkmenen en Kaukasiërs in bedwang te houden, is de aan-
wezigheid van ons Russisch detachement noodzakelijk."

Uit deze en dergelijke berichten trekt deRussische
diplomatic de konklusie dat het volstrekt noodzakelijk
was, den ex-Sjah te laten vallen. Maar de publieke
opinie in de beschaafde werd trekt daaruit ook nog
de konklusie, dat de Russische «straf-expeditie» naar
Perzië, met haar terechtstellingen, brandschattingen
en moord, zooals ze nu zelf moeten erkennen door
de Russische diplomatie werdgeprovoceerd. Dit werk
van de Russische diplomaten kan waardig op één
lijn.gesteld worden met het roemrijke beulenwerk
van de Kozakken-overste Ljachof, die tezamen met
de gezant van Rusland te Teheran Hartwig het
Perzische Parlement liet bombarderen.

Welke winst had de Russische diplomatie van dit
doen? Op het eerste gezicht schijnt het, alsof ze
bijna op de heele linie voor Engeland terug moest
wijken. In de werkelijkheid echter heeft ze niet
alleen haar invloed in Perzië geweldig versterkt,
maar ook de strategische stelling (de machtspositie
in een eventueele oorlog) voor Rusland in Voor-Azië
bevestigd. De vrees, Rusland naar de kant van
Duitschland te drijven, dwingt Engeland tot al meer
toegeven in de Perzische kwestie. Zoo verklaarde
dan ook Sir Edw. Grey in zijn rede in het Lager-
huis op den 22en Febr. j.1.:

"dat Engeland de belangen van Rusland in het Oermia-gebied
van strategisch standpunt als volstrekt rechtmatig erkent.

Hier ligt de sleutel om de heele politiek van Rus-
land in Voor-Azië te begrijpen. Om het Oermia-
gebied, het smalle achterland van deRussisch-Perzi-
sche en Turksch-Perzische grens, is er op het oogen-
blik een heftig konflikt tusschen Rusland en Turkije.
Het omstreden gebied behoort eigenlijk tot Perzië.
Maar daar Rusland zich nu reeds als meester van
Perzië beschouwt, nam het de grenstwist tusschen

Perzië en Turkije, die reeds van 1847 dateert, tot
aanleiding om ... . de bedreigde rechten van Perzië
tegen aanvallen van Turkije te beschermen! Het
Oermia-gebied is voor Rusland van belang, omdat
het de sleutel is voor Ruslands strategische positie
in Transkaukasië. Anderzijds kan Turkije niet lijd-
zaam toezien, dat Rusland door bezetting van dit
gebied en van de aangrenzende Perzische provinciën
haar verdedigings-linie in Klein-Azië in de rug valt.
Turkije trekt in het grensgebied haar troepen te-
zamen terwijl de Russische Regeering met koorts-
achtige haast wegen en bruggen in het Oermia-
gebied aanlegt, er nieuwe bezettingen achterlaat, en
geweldige troepenmassa's aan de Kaukasische grens
tezamen trekt. De bevolking van Oermia wendde
zich reeds, evenals voor kort de Mongoolsche vorsten
(in China) met «verzoeken» tot de Czaar, om als
Russische onderdanen opgenomen te worden.

Inzooverre komt alles overeen met de gewone
bezettings-methode, die Rusland van ouds in het
Oosten aanwendt. Maar de Turksch-Italiaaiischc
Oorlog drukt eerst op de gebeurtenissen in Oermia
zijn eigenaardig stempel. De Russische aktie tegen
Perzië nam eerst na het uitbreken van die oorlog
een intensiefkarakter aan. *) Het uitgebroken konflikt
met Perzië was slechts een voorwendsel, om in de
Perzische provincie Aserbeidsjan binnen te marchee-
ren, Oermia te bezetten, en tegen Turkije front te
maken. De Russische roofpolitici moesten de moeie-
lijkste situatie van Turkije gebruiken, om «schade-
vergoeding» (voor de roof die Italië in Tripolie pleegt)
te verkrijgen. De Czarenregeering koketteert niet
met Italië voor de grap, en de vrees, die men in
Turkije voor de plotselinge «wederliefde> van den
Czaar heeft, is niet zonder grond. De Turksche
Minister van Oorlog zei:

Men brengt niet iooooo man op de been, enkel om te bluffen

Met juist instinkt zien de Turken in de «vrede-
lievende» Russische Regeering de wolf in schaaps-
vacht, die de Perzische knoop heeft gelegd, om zich
op nog lokkender buit te werpen.

*) Het zal Rusland dan ook zeker gelegen komen, dat juist op
dit oogenblik Italië is begonnen de Dardanellen, d. i. de ioegang
naar Konstan tinopel ter zee, te bombardèeren.

De S.D.P. en de Vakbeweging.
Onder dit opschrift is een relletje van uitreformistische

hoek tegen mij, doch eigenlijktegen onze partijaangevangen,
omdat ik gesproken heb voor de Haagsche grondwerkers-
véreeniging «D.E.S.» in een openbare vergadering te
Voorburg. Van Achterberg die in het orgaan van het N.V.V.
het heibeltje tegen ons is aangevangen, heeft er in zooverre
succes mee, dat het in het Volk en de kleine pers der
arbeiderspartij gretig wordt opgenomen. Men weet reeds
dat laster, vooral tegen de Soc. Dem. Partij en haar
voormannen een veel verbreid artikel is.

Laat ons zeer in het kort even melden hoe de zaak
zit, opdat onze lezers kunnen weten wat er waar is van
het aan ons gedane verwijt als zouden wijpropagandisten
zijn voor het syndikalisme.

10.I0. Is de grondwerkersvereeniging de eenigste organisatiewaarin

deze arbeiders hier ter stede zijn georganiseerd.
2°. Is zij de eenige organisatie die met een lang voorbereide

strijd een collectief contract van de patroons heeft opgedwongen.
3". Is haar grondslag en strijdmethode volkomen in overeen-

stemming met die der moderne vakorganisaties en zijn ook leden
der S. D. A. P. er lid van.

Zij was dan ook tot voor korten tijd aangesloten bij de
Bestuurdersbond waartoe zij in 1907 na een rede van
de Visser besloot. Op aandrang van de Visser kwam zij
in contact met het H. B. van de centrale bouwvakarbei-
dersbond. Had van Achterberg als onderhandelaar niet
zoo met draaierijen gepoogd die arbeiders tot zijn bond
te doen toetreden, dan waren ze over de hoogere con-
tributie wel heen gestapt. Nu werd een onnatuurlijke
afkeer gekweekt.

Daarna kwam de fout door de centrale bond tijdens
de Amsterdamsche bouwvakstaking gepleegd, waardoor
de afkeer, die bij enkelen reeds bestond, bij velen werd
overgebracht. Ware het hier nog bij gebleven, deze ar-
beiders zouden zeer zeker nóg tot de moderne vakbe-
weging behooren. Doch het reformisme stapelt ook in
de vakbeweging, tot nadeel van de klassekracht der
arbeiders, de eene fout op de andere.

In de Bestuurdersbond werd de Visser uit de leiding
gedreven, omdat hij deel uitmaakte van de S. D. P. en
aan de zijde der stakers stond tijdens de Amsterdamsche
Bouwvakstaking. De grondwerkers, die trouw die stakers
gesteund hadden, verzetten zich naast anderen tegen dit
partijfanatiek drijven en vroegen reeds toen, of zij nog
wel in den Bestuurdersbond thuis hoorden, waar geen
afwijkende nieening werd geduld.

Het plan om zich af te scheiden werd door de Visser
ernstig ontraden en de grondwerkers bleven aangesloten.
Toen echter kwam de staking der grondwerkers om het
collectief contract. Zij werd geproclameerd na een rede
van de Visser, omvatte 300 man en duurde 5 weken,
waarna ze volkomen organisatorisch en met een bedui-
dende winst werd opgeheven.

Van de plaatselijke zoowel als van de landelijke centrale
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dezer moderne vakbewegingwerdvoor de stakers ongeveer
niets gedaan en men vindt dan ook in het financieel
verslag van den H.8.8, de belachelijke som van/i2.T6
als steun verantwoord. Wat de centrale leiding evenwel
verzuimde, werd door vele afd. vergoed, en vele vakaf-
deelingen werkten ijverig voor de steunbeweging, die door
de grondwerkers in beweging was gezet. Ook het N. A. S.
zond een beduidend bedrag tot steun van de stakers.

De voorzitter van den H. B. B. van Langen be-
zocht slechts enkele malen de stakersvergadering. Laat
ons er volledigheidshalve bijvoegen dat de toenmalige
propagandist van den bouwvakarbeidersbond Muller,
naast anderen, de stakers zeer ijverig ter zijde heeft
gestaan. De antipathie tegen de Bestuurdersbond werd
echter zoo hevig dat tenslotte, ondanks mijn tegengesteld
advies, tot afscheiding werd besloten. Dit was voor de
enkele syndikalistisch gezinden reeds een belangrijke over-
winning, doch toen daarop de moderne vakbeweging de
van uit proletarisch standpunt misdadige misslag beging,
om geen steun aan de Amsterdamsche transportarbeiders
te verleenen, werden deze arbeiders met ruwe slagen
naar de kant van het syndicalisme gedreven en sloten
zij zich in het begin van dit jaar bij de federatie van
bouwvakarbeiders aan.

Men ziet dus dat niet ik, maar de reformisten in de
vakbeweging de propagandistenvoor het syndicalismezijn.

Nu komen deze arbeiders mij vragen of ik voor hen
te Voorburg wil spreken, wijl ze daarmet de handhaving
van hun collectief contract nog al bezwaren ontmoetten.
Zou men nu meenen, dat ik deze strijders, die slechts
door fouten van onze vakbeweging een eindje van ons
vandaan gingen, de rug zou toekeeren, terwijl mij vol-
komen vrijheid werd gelaten om mijn inzicht te verde-
digen ? Ik denk er niet aan.

Laat ik op enkele dingen de aandacht nog vestigen
Te Voorburg sprak ik voor een stampvolle vergade-

ring met vrijdebat,zn niemand wenschte daarvan gebruik
te maken om op de grondstellingen van mijn rede in te
gaan.

De twee uur lange redevoering, die ik uitsprak, was
een volkomen aanbeveling voor de moderne vakveree-
nigingstactiek, zooals de revolutionaire sociaaldemokratie
die internationaal voorstaat.

Een verweer-artikel, door de secretaris der grondwer-
kers aan «het Volk» gezonden, waarin o. m. staat: «de
Visser heeft de moderne vaktactiek aanbevolen», werd
door dit edele orgaan niet opgenomen.

Wijs ik er ten slotte nog op, dat ik in een volgend
artikel eens een aantal S.D.A.P.ers zalpubliceeren, die
als steunpilaren van burgerlijke en bestrijders der mo-
derne vakbeweging optreden, hoewel in het bedrijf waar-
toe die heeren behooren, naast hun burgerlijk bondje
ook nog bij het N. V. V. aangesloten bonden bestaan.

Deze heeren worden door de reformisten niet geka-
pitteld, doch het is waar, die propageeren niet voor
strijdende organisaties en dan is bij de revisionistenveel
geoorloofd.

L. de Visser

Uit de Vakbeweging.
Het Congres der Bakkers.

De Bond van Arbeiders in het Bakkers-, Chocolade- en Suiker-
bewerkings-bedrijf hield deze week te Den Haag zijn congres. In
het jaarverslag wordt tevredenheid uitgesproken over het afgeloopen
jaar en de daarin behaalde resultaten.

De afd. Den Haag echter sprak bij monde van onze partijgenoot
de Visser de meening uit, dat dit optimisme niet door de feiten
wordt gerechtvaardigd. Een enkele blik op de cijfers doet dit
zien. Er was gedurende 191 1 een aanwinst van 936 nieuwe
leden. Daar staat tegenover, dat 814 leden moesten worden af-
geschreven, waarvan niet minder dan 260 wegens royement voor
wanbetaling. Van die geroyeerden werden 76 weer teruggenomen,
zoodat tenslotte het ledental met 198 is gestegen tot 1827. Maar
uit deze cijfers blijkt een onrustbarend sterk verloop, en het is
niet voldoende te zeggen gelijk de Bondssecretaris Goudsmit, «dat
't in alle andere vakbonden ook zoo is». Want daarmee wordt
alleen verklaard, dat wij hier met een algemeen gebrek in onze
vakbeweging te doen hebben, dat — zooals de Visser terecht be-
toogde — slechts kan worden bestreden door de leden der vak-
vereenigingen te maken tot klassebewuste strijders, dus door de
socialistische propaganda.

Hoe weinig inderdaad van een vooruitgang kan worden ge-
sproken, blijkt bovendien wanneer we de cijfers nog nader be-
schouwen. Van den totalen groei komt een zeer groot deel, nl.
130 nieuwe leden, voor rekening van een drietal atdeelingen.
Verder zien wij, dat het-aantal bakkers in den bond is terugge-
loopen van 1218 tot 1136. In de nevenbedrijven is dus eenekleine
groei, maar in het hoofdbedrijf is de bond achteruit gegaan. Wanneer
men met de kennis van deze cijfers, durft spreken van vooruitgang.
dan is dat geen optimisme meer, doch zelfmisleiding. Wij weten
wel, dat zulke misleidende voorstellingen niet in dezen bond
alleen, maar vrijwel in onze geheele arbeidersbeweging gangbaar
zijn. Het is daarom noodig, op te komen tegen deze verkeerde
en verwarring brengende taktiek.

Ook in andere opzichten bleek die taktiek te worden gevolgd.
Het bondsbestuur geeft in zijn verslag hoog op van de resultaten
van gevoerde acties en stakingen, terwijl uit de op het congres
gehoorde critiek blijkt, dat die resultaten lang niet schitterend
waren. Ook werden in het verslag uitvoerig becijferd de voor
sommige groepen verkregen loonsverhoogingen, en op den omslag
staat met vette letters de aanmaning gedrukt om met die cijfers
propaganda te maken. Maar er wordt niet op gewezen, dat vooral
in dit jaar het kapitalisme door de felle duurte dubbel en dwars
heeft teruggenomen, wat het aan kleine verbeteringen voor de
arbeidersklasse hier en daar heeft moeten toestaan. Er ligt in
dit alles een streven om de kracht en de resultaten op bedenke-
lijke wijze te overschatten, en het is goed dat daartegen door
verschillende afdeelingen werd opgekomen,

Van de discussies over het jaarverslag vermelden wij nog, dat
in den bond een geest van verbittering heerscht tegenover de
coöperaties, zoowel „burgelijke" als arbeiders-coöperaties. Deze

instellingen zijn dikwijls de meest onhandelbare werkgevers. Een
afgevaardigde toonde aan, dat in bijna alle nummers van het
bondsorgaan grieven en klachten over coöperatie-toestanden voor-
komen ; een bondsbestuurder, die in een uiterst burgerlijk betoog
wilde beweren, dat de arbeidsvoorwaarden in de coöperaties beter
zijn. dan in het „burgerbedrijf", vond levendige tegenspraak.
Zijn soms de arbeidsvoorwaarden schijnbaar beter, dan wordt dit
ruimschoots Opgewogen doordat er meer intensief wordt gewerkt;
er wordt bij de coöperaties „gestompt" zeide een afgevaardigde,
terwijl hij verder betoogde dat de bacil der bureaukratie vanuit
de Amsterdamsche „Dageraad" over het heele land wordt verbreid.

Voorts werd door den Haag nog kritiek geoefend op de niet-
aansluiting bij het „Duurte" Comité en op het niet steunen der
stakende transportarbeiders te Amsterdam.

Nadat nog vele vaak heftige discussies waren gevoerd werd het
jaarverslag goedgekeurd.

Het financieel verslag werd slechts kort besproken en even-
zeer goedgekeurd.

De redactie van het vakblad kreeg naast hulde ook stevige
kritiek te hooren. Van uit de afd. Amsterdam en den Haag
werd het verlangen geuit en als een fout aangewezen dat bijna
niets van sociaal-politieke beteekenis wordt opgenomen en toch
meer moet worden gedaan om de leden in socialistische richting
op te voeden. Naast een aanbeveling om „Het Volk" te lezen
kwam erook een voor „De Tribune". De redacteur verdedigde
zich uitvoerig en wees erop dat hem de tijd ontbrak voor de
vervulling van de vele eischen die nu aan het vakblad worden
gesteld. Kunnen hiervoor krachten worden gevonden dan moeten
die worden geassocieerd. Hij werd zonder tegen-candidaat her-
benoemd

Het Hoofdbestuur had voorgesteld een huishoudelijke zitting te
houden ter besprekingen van de afgeloopen staking aan de
Israëlitische bakkerijen te Amsterdam en een geschil met de
afdeeling Leiden. Het werd na een felle discussie verworpen.

Inzake de staking aan de Israelitiesche bakkerijen leverden de
Amsterdamsche delegatie een felle kritiek op 3 leden van het
H.B. die zonder eenig overleg met hun mede H. B ders of met
het afd. Bestuur, in een onvoltallige plotseling bijeengeschraapte
stakersvergadering tot opheffing hadden besloten, terwijl de
staking er prachtig voorstond en het dag. bestuur van het N. V. V.
slechts kleine verbeteringen had weten los te krijgen, terwijl hier-
voor ook nog een 7-tal slachtoffers moeten vallen.

De drie bedoelde bestuurders Hillebrecht, Goutsmit en Mets
trachten zich uitvoerig te verdedigen, doch vonden zoon heftige
tegenstand in het congres, dat zij ten slotte moesten verklaren,
verkeerd te hebben gehandeld en in het vervolg zulke fouten niet
meer te zullen plegen.

Het geschil met de Leidsche afd. was van ondergeschikten aard
en spoedig afgehandeld.

Hierna werd het principe werkloozen-verzekering in bespreking
gebracht en de daarmede verbandhoudende voorstellen. Nadat in
het licht was gesteld dat de vakbeweging slechts noodgedwongen
tot deze vorm van voorziening door werkloosheid ontstaan over-
gaat, omdat de kapitalistische klassestaat en gemeenteinstellingen
hunne plicht in deze schandelijk verwaarloozen, werd in principe
tot de oprichting van een fonds besloten.

Ook de Int. Nat. Secretaris der bakkerij-arbeiders Altman hield
een uitvoerig betoog om het groote nut van de doorvoering van
zoon fonds uiteen te zetten.

De voorstellen Den Haag en Rotterdam bedoelende om in het
vervolg om het jaar te blijven congresseeren werden met kleine
meerderheid verworpen, terwijl de regeling van de rechtspositie
der fondsbeambten, na beduidende wijzigingen te hebben onder-
gaan, tenslotte werd aangenomen

Toen de voorstellen tot contributieverhooging waren verworpen,
nam het bondsbestuur een aantal hiermee verband houdende wijzi-
gingen van het huishoudelijk reglement terug en weigerde de aan-
genomen regeling der rechtspositie der bondsbeambten accepteeren.
Hiertegen kwam van uit het congres hevig verzet. Tijhof van
Enschedee vroeg wie of uit te maken had wat er moest worden
ten uitvoer gelegd, het H.B. of het congres. Toen het H.B. bleef
weigeren aangenomen besluiten uit te voeren deed den Haag het
voorstel — dat eigenlijk scherp teekent, welke ergerlijke opvat-
tingen door dit Hoofdbestuur nog worden gehuldigd — om het
H.B. de plicht op te leggen de eenmaal aangenomen besluiten
ten uitvoer te leggen.

Hierna werden de plaatsen aangewezen waaruit de verspreide
hoofdbestuurders moeten worden benoemd nadat een voorstel
Enschedé om het H. B. uit 4 dagelijksche bestuurders en 5 ver-
spreide leden te doen bestaan, was verworpen.

Haarlem, Enschedé en den Haag werden aangewezen als plaatsen
waaruit de verspreide H. K. leden moeten verkozen worden.

Een langdurige kandidaat-bespreking had plaats over de candi-
daten Mol en de Visser beide van den Haag, de eerste werd door
Amsterdam aangevallen, de laatste door Groningen, den Haag, en
andere verdedigd. Een Haagsche afgevaardigde had vooraf reeds
gezegd dat op de Vissers gedrag inzake de grondwerkersstaking
niets was aan te merken, wijl hij optrad voor de eenige grond-
wèrkersvereeniging die er ter plaatse was, doch hij schaamde zich
als lid der S. D. A. P. voor zijn eigen partijgenooten die als
propagandisten voor „Mercurius" optreden, terwijl men daarove
geen woorden van afkeuring leest. ;

De Visser bestreedt de waanzin, waarin vele van de vijanden
van zijn partij verkeeren, die er niet tegen opzien de indruk te
vestigen alsof de S. D. P.ers vijanden van de moderne vakorganitie
zouden zijn. Hij noemt een aantal namen van S. D. A. P.ers die
als propagandisten van volkomen burgerlijke vereenigingen en als
vijanden van moderne vakbonden optreden, waaronder ook van
Duren, die op io April nog voor „Mercurius", de felste vijandin
van het N. V. V., een propagauda-speech hield. Deze wordt niet
door Oudegeest in de vakbeweging bestreden, zegt spr , hoewel
hij hem zeer goed kent.... als accountant van „de Centrale".
Ook verwijt spr. de afd. den Haag der S.D.A.P. geen onderzoek
te durven instellen naar het aantal leden dat in de vakbeweging
thuis hoort, want dan zou eerst blijken hoe infaam de critiek op
spreker was.

Als hoofdbestuurders werden verkozen: Elshof (Enschedee),
Stijntjcs (Haarlem), de Visser (den Haag), de laatste kreeg 19
stemmen tegen 9 op Mol. De overige werden zonder tegencandi-
daten gekozen.

Het dagelijksch bestuur bestaat uit Hillebregt, Goudsmit, Roeg,
van Roon, van Riet en Witte.

Tenslotte werd nog aangenomen een referendum te houden om
de leden over het voorstel tot contributieverhooging te doen be-
slissen, waarna het congres met een afscheidswoord van Mol en
een sluitspeech van de voorzitter werd gesloten.

Toen alleen een woord van hulde werd gebrachtaan „Het Volk"
voor het zenden van een verslaggever, moest dit ook aan „De
Tribune" geschieden, wijl ook onze verslaggever voortdurend aan-
wezig was.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. Zondag 14 April sprak p.g. B. Luteraan, met P. A-

Michel, H. B. v. d. Ned. Slagersgezellenbond, voor de afd. Amsterdam
van deze bond over de noodzakelijkheid van de moderne vakorgani-
satie. Deze verg. was belegd naar aanleidingvan de oprichting eener
Roomsch Kath. vakvereen: van Slagersgezellen. Beide sprekers
bepleitten de onontbeerlijke eenheid in den strijd voor lotsver-
betering. Gedebatteerd werd door Mooiman van Rotterdam —propagandist van de R. K. Volksbond. Hij werd, vooral door
Luteraan, danig onder handen genomen.

Vrijdagavond j.l. hield de afd. haar huish verg. tot het stellen
van amendementen op de Kongres-voorstellen. Naar aanleiding
van een amendement, dat echter ten slotte niet werd aangenomen,
op het voorstel-Bussum i. z. de motie-vakbeweging, ontstond een
belangrijke diskussie over deze motie. Overigens werden er kandi-
daten gesteld voor het P. B. enz.

A.s. Vrijdagavond 27 April zal in De Doelen een kursus-avond
worden gegeven over De Kevollltie in China. — 3 en 10 Mei
zijn de huish. vergaderingen over de beschrijvingsbrief.

De verg. j.l. Maandagavond in De Geelvinck over de Mijn-
werkersstaking was door een 120 personen bezocht. Gorter en
Wijnkoop spraken. Er was debat met Rijk.

IjOiden. Dinsdagavond vergadering der ontwikkelingsclub in
De Blauwe Vaan; spreker Van Welzen. Tot agent van de Tribune
en Het Socialisme is benoemd Joh. Metscher.

De Mei-optocht zal dit jaar om 7 uur aan de Gehoorzaal opge-
steld worden.

Rotterdam. De afdeeling hield 14 April haar jaarvergadering.
Het ledenaantal was vrijwel stationair gebleven. De verkoop

van Tribunes en brochures' was gestegen. Het bestuur werd in
zijn geheel herkozen. Tot secretaris werd benoemd: P. Roeten
Groote Kerkplein Ba, zoodat het adres van het secretariaat,
thans niet meer is Oostmaaslaan TOIa. Belanghebbenden worden
verzocht hiervan nota te nemen.

Wijnkoop zal op Dinsdag 28 April spreken over de taktiek
der Engelsche en Duitsche vakbeweging.

Enschedee. Vanwege de afd: «Patrimonium» en «Eensgezind-
heid», afd: van «Unitas», zouden op 18 April a. s., in «Concordia»
te Enschedé spreken dominé van Lummel en de heer Smeenk,
redacteur van «Patrimonium».

Eerstgenoemde over het onderwerp: De tariefwet, de tweede
over: Invaliditeits- en ouderdomsverzekering of staatspensionneering.
Zooals van dit slag menschen te verwachten is, natuurlijk geen
vrij debat, over zulke belangrijke onderwerpen. Alleen zou ervoor
geestverwanten gelegenheid zijn, om vragen te stellen. Een echte
domperstactiek dus. Het zou dan ook niet de moeite waard zijn
hier over te spreken, was 't niet, dat een domperspartij bij uit-
nemendheid zich het recht aanmatigde, om bovengenoemde dom-
pers te becritiseren

Het orgaan der S. D. A. P. hier in Twente, «De Nieuwe Tijd»,
van ds partij, die den domper tegenover de S. D. P. inzette door
haren leider, en meester, Troelstra, wiens voorbeeld navolging
vindt door verschillende afd:' dier partij, dat orgaan zeg ik, is
geweldig aan het sputteren.

Het is natuurlijk in tegenstelling van wat het schreef toen
Troelstra den domper inzette tegenover de S. D. P. Dat lag aan
de schuld van Wijnkoop o. a. enz.

Doch nu? Ik citeer uit het nummer van 13 April letterlijk
het volgende :.. . Schamen die dompers zich niet om over zulke belang-

rijke onderwerpen debat te weigeren, zelfs nog aan eigen
geestverwanten? Moesten de leden van L'nitas niet opkomen
tegen dergelijke verkrachtingen van het vrije woord? Erger
kan het al niet. ..

Waarachtig, ik vraag u bij deze dan ook, met het volste recht
gij S. D. A. P«s, schaamt gij u niet, om een dergelijk oordeel te
vellen, daar gij zelf (althans uwe-partij) tracht het debat, over be-
langrijke onderwerpen te smoren, zelfs aan eigen geestverwanten ?
Moesten de leden van uwe partij niet opkomen, (enkele uitgezon-
derd) tegen dergelijke verkrachting van het vrije woord, door uwe
leiders?

Erger kan het al niet, zegt men. Ja, waarlijk, dat zich noemende
socialisten, wier partij aan het zelfde euvel lijdt als hun boven-
genoemde tegenstanders, zulk een oordeel durven uitspreken, dat
kan waarlijk niet erger.

Korrespondentie. W. R. te W. — Aan uw wensch zal zoo
spoedig mogelijk worden voldaan. —

H. S. te L. — Uw stukje voor Het Socialisme is geplaatst.
Het Haagsche afdeelingsbericht en de Parijsche brief moesten

blijven liggen.

Wordt vervolgd.

Advertentiën.

Getrouwd:
A. J. BOTTER

en

L. C. STEEYENS.
Amsterdam, 17 April 1912.
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Heden overleed te Bodegraven onze vader I

en behuwd-vader
HUGO CETON

in den ouderdom van ruim 76 jaren.
J. C. CETQN.

15 April 1912. E. CETON—HESS. |
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