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Onderwijzers moeten goede manieren hebben.
Er is dezer dagen in den Haagschen Raad een
typisch stukje opgevoerd,' dat onze lieve bourgeoisie,
de

vooruitstrevende, kenmerkt.

Een lid van de Haagsehe school-commissie had in
dat lichaam een motie voorgesteld, waarin afkeuring
werd uitgesproken over een zinnetje, voorkomende
in het orgaan van de afdeeling van den Bond van
Ned. Onderwijzers. In dat zinnetje werd gesproken
van de hoofden van scholen als de natuurlijke vijanden
van de onderwijzers. De school-commissie verwierp,
heel terecht, die motie, want dit lichaam is er, om
toezicht te houden op het onderwijs, zoo goed en zoo
kwaad als dit dan mogelijk is, en niet om lesjes uit
te deelen aan wat de onderwijzers buiten de school
gelieven te doen of te schrijven. Maar die Haagsehe
meneer, op zn teenen getrapt, liet 't er niet bij
zitten en diende zijn ontslag in, bij schrijven aan
den Gemeenteraad. En daar gingen de poppen aan
't dansen !
Na een lange discussie werd, om maar ineens 't
resultaat te geven, een motie aangenomen, waarin
afkeur werd uitgesproken over de wijze van optreden
van de Bondsafdeelingen.
Naar nu het interessante van dit huichelachtige
gevalletje. Op zichzelf namelijk is hier slechts een
nieuw schakeltje in de lange 'keten van huichelachtigheden der bourgeoisie ten opzichte van 't
volksonderwijs. De bezittende klasse weigert de
onderwijzers der volksjeugd een behoorlijk levensonderhoud, weigert hun een goede opleiding, scheept
hen af met hongerloonen en surrogaat van kennis
en, niet alleen verlangt zij dan van hen bovendien
nog, dat zij zoete jongens en haar gewillige dienaren
zullen zijn, maar ook, o toppunt!, dat zij volmaakte
opvoeders, beschaafde lieden, volleerde paedagogen,
kortom een soort van menschen, die in alle opzichten
van de bovenste , plank zijn en geen enkele deugd
missen, zullen zijn. Alles voor een loon, dat elke
bourgeois niet alleen, maar ook elke gestudeerde
ambtenaar of intellectueel, hoogstens als een aalmoes
zou beschouwen !
En zoo predikt dan b.v. het groote bourgeois-blad
de N. R. Ct. met zalving, dat een onderwijzer, aan
wie een deel van de opvoeding van zooveel kinderen
is toevertrouwd,
kom, waarde heer, 't zijn maar
proletariërs-kinderen, hoor!
«behoort voor te gaan
in welwillendheid en goede manieren», en vraagt

—

—

met smart:
«Wat te denken

tegen hun

meerderen

van

—

opvoeders

van de

jeugd, die in organen

ai, wai 1 hun meerderen,
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slaan, welke ze met heel vrat regels of vervoegen van werkwoorden
zouden bestraften, indien een leerling zich dien aanhoudend tegen
hen veroorloofde».

Maar nog eens, dat is het interessante niet van
dit gevalletje.
Dit ligt hierin, dat 't alweer de vooruitstrevende
waren, die ditmaal bij monde van den oudliberalen
mihister De Meester, kalm en waardig natuurlijk, gelijk
dit van een oud-minister past, maar daarom des te
meer klemmend, hun verontwaardiging luchtten over
ja over dat ongehoorde feit, dat die schoolmeesters

-

—

weer eens zoo brutaal waren geweest om gebruik te
maken van het recht der vrijheid van drukpers. De
heer ex-minister herinnerde daarbij aan zijn woorden
van 1907, geuit als minister, luidende, dat de vakvereenigingen van ambtenaren nooit mogen vergeten,
dat zij tot de Ooooverheid staan in een verhouding
van ambtelijke ondergeschiktheid.
Eerbied lezer, voor zooveel wijsheid, en wil deze
woorden met een zekeren nadruk en galm uitspreken!
Doch waar komen ze op neer; hieron, dat ambtenaren en alle loondienaars in openbaren dienst hun
bek dienen te houden, geen rechten hebben als de

—

overige arbeiders, kortom Staatsslaven zijn, die hoogstens op zoetsappigen toon en met hangende pootjes
om wat verbetering mogen komen soebatten bij de
heeren ministers of Kamerleden.
En meent gij nu, dat die vooruitstrevend-liberale
Oooverheids-aanbidders daar nu in den Haagschen
Raad eens frisch en fiks op zn nummer is gezet?
Geen kwestie van.
Verwachttet ge dat soms van de heeren Arbeidersafgevaardigden, die daar pas zoo kranig bij den
jonker van Karnebeek de eer der arbeiders hebben

—

opgehouden?

De waarheid is, dat deze heet*©**} geen stom woord
hebben gezegd ter principieele Verdediging van
de rechten der onderwijzers om buiten de school
de propaganda te maken, die zij willen. X.eker: zij

——

hebben verzachtende omstandigheden gepleit^gezegd,

dat 't zoo erg niet was, en dat 't b.v. veei\erger
was, dat de schoolcommissie een blaam wierp op\»lle
nieuwe hoofden. De heer Hoejenbos trachtte zélfs
de motie wat uit te breiden en ook afkeuring uit te
doen spreken over den toon der hoofden. Alles bi\
elkaar kan de N. R. Ct. met vreugde constateeren,
dat de Bond in den Raad geen verdedigers heeft
gevonden. Natuurlijk: de heeren zijn nog wel niet
de Oooverheid, maar ze kunnen er vandaag of morgen
deel van uitmaken, net als meneer Duys.
Hoe geheel anders zou de toon daar in den
Haagschen Raad zijn, als er eens een werkelijk
socialistisch voelende arbeidersvertegenwoordiger, b.v.
onze vriend de Visser zat.
Maar zoover is 't nog niet. En voorloopig is weer
gebleken, dat ook op de eenvoudigste en principieelste
punten de Arbeiderspartij 't jammerlijk laat liggen.

v. R.

Anarchisme en Socialisme.
Door heel de geschiedenis van het moderne Socialisme loopt de strijd met het anarchisme, dat eveneens
de arbeiders te winnen en tot den strijd trachtte op
te wekken. Daar ook het anarchisme vijandig tegenover de tegenwoordige maatschappijvorm staat en
het ook een communistische maatschappij wenscht,
is een vergelijking tusschen de beide opvattingen het

beste middel om het bizondere karakter van het
sociaaldemocratische principe duidelijk te doen uit-,
komen.
Het anarchisme ziet in de heerschappij van den
mensch over den mensch de wortel van alle kwaads.
Door de macht van de sterken over de zwakken ontstaan, door de materiëele en geestelijke onderdrukking
in stand gehouden, vindt deze heerschappij in den
tegenwoordigen staat met zijn materiëele machtsmiddelen en zijn autoriteit haar sterkste uitdrukking. De
macht van den staat houdt de arbeidersklasse, de
groote volksmassa in slavernij; zonder de bescherming
van den Staat zouden de kapitalisten het proletariaat
niet kunnen uitbuiten,
vandaar behoeft slechts de
Staat door de opstand van de tot vrijheidszin ontwaakte massa aan kant te zijn gezet, en de menschen
zullen, van alle dwang van boven verlost, als vrije
menschen hun arbeid communistisch regelen.
Vrijheid eenerzijds, dwang en autoriteit anderzijds
zijn volgens het anarchisme de beide principes, wier
strijd de inhoud van de geschiedenis bepalen. — In
deze opvatting toont zich het anarchisme als de
erfgenaam van het oude liberalisme der opkomende
revolutionaire bourgeoisie, dat ook de vrijheid als zijn
hoogste politiek-sociale eisch stelde. Het ziet niet dat
deze vrijheid slechts de uitdrukking voor de heerschappij
van het kapitaal was; het vat dit devies ernstig op
en kritiseert slechts de inconsequentie en de huichelarij
van de liberale vrijheidsvrienden die de Staatsmacht
tot onderdrukking van de arbeiders in stand houden.
Zijn eeredienst van de vrije persoonlijkheid
ontspringt aan de gedachtenwereld van den kleinproducent, of van den in het kleinbedrijf levenden
arbeider; in het kleinbedrijf kan de enkeling zijn
arbeid naar eigen believen regelen. Maar daardoor
komt het anarchisme in tegenstelling met de gedachtenwereld die in het proletariaat van de grootbedrij ven
opkomt. In het grootbedrijf is de arbeid georganiseerd ; de moderne arbeider weet, dat
zij het ook
in den vorm van het gebod des meesters de noodwendige samenhang binnen de gemeenschappelijke
arbeid de vrijheid van den enkeling beperkt. In de
organisatie en de ondergeschiktheid van het individu
onder een gemeenschap ziet hij het eenige middel
de geweldige georganiseerde macht van de kapitalistenklasse met kans- op succes te bestrijden. Het
anarchisme werkt met de, uit den tijd van het kleinbedrijf stammende tegenstelling: vrijheid en dwang,
en ziet voorbij dat er buiten de absolute vrijheid en
de dwang nog een derde mogelijkheid is: de organisatie met haar vrijwillige discipline, het bij het
grootbedrijf, bij onze huidige hoogontwikkelde techniek behoorende principe. Slechts de organisatie
kan de arbeidersklasse en daarmede de menschheid
van de onderdrukkende heerschappij eener uitbuitende
klasse bevrijden; daarom gaat de werkelijke strijd
tusschen deze twee principes: dwang en organisatie.
Daarin ligt de grond, waarom het anarchisme practisch
slechts in de kinderjaren van de arbeidersbeweging
iets beteekende en waarom het op het moderne
proletariaat alle aantrekkingskracht verloren heeft.
Terwijl de anarchistische theorie dus in den grond
de oude burgerlijke theorie van vrijheid en dwang
is, die inplaats van op de behoeften van de bourgeoisie, op de behoeften van de door de bourgeoisie
onderdrukte klassen is toegespitst, staat de socialistische
theorie als een geheel nieuwe wetenschap der maatschappij lijnrecht tegenover de burgerlijke opvattingen.

■

Meer nog, zij is de eerste werkelijke samenhangende
wetenschap van de maatschappelijke verschijnselen,
waar tegenover alle burgerlijke opvattingen slechts
als onwetenschappelijke phantasiën en verward bijgeloof gelden. Het socialisme zoekt niet in een enkel
verschijnsel, in den staat en de dwang, de grond van alle
kwaads en in een abstract vrijheidsprincipe dé redding.
Het socialisme brengt het geheele maatschappelijke
leven met al zijn verschillende krachten in samenhang op de grondslag van de productiewijze. Op
de productiewijze, de vorm van den arbeid tot voortbrenging van het levensonderhoud berusten alle
maatschappelijke instellingen, zoowel recht en zede,
heerschappij en cultuur, Staat en politiek, als de
opvattingen en ideeën der menschen, die alle weder
als krachten ter bevestiging of omwenteling der bestaande productievorm werken. Wat vroeger als
toeval en willekeur, als list en domheid der menschen, als uitvloeisel van hun heerschzucht of van
hun kruiperigheid werd opgevat, kan hierdoor eerst
logisch en natuurlijk begrepen worden. Zeker is de
verkeerde opvatting, als zou de Staatsmacht de
grond van al het booze zijn, eenigermate begrijpelijk
in een tijd, wanneer een overbodig geworden
klasse van uitbuiters slechts door hare beschikking
over de machtsmiddelen van den Staat hare heerschappij bewaart en deze haar dus ontrukt moeten
worden. Maar de gansche geschiedenis toont dat de
politieke macht van de klasse in haar economische
funktie wortelt, dat met de productievorm ook de
politieke instellingen ontstaan, veranderen en verdwijnen en dat het geweld, wel is waar dikwijls de
helper bij de geboorte, maar nooit de verwekker
van een nieuwe maatschappijvorm is geweest. De
sociaaldemokratische arbeiders willen de omwenteling
der productiewijze doorvoeren die door de moderne
ontwikkeling geboden wordt, zij willen de socialistische produktie in de plaats der kapitalistische
brengen ; daartoe moeten zij eerst de politieke heerschappij der bourgeoisie opruimen.
Wanneer dus beweerd wordt dat Socialisme en
Anarchisme tegenover elkaar staan door hun verschillend standpunt ten opzichte van den Staat en de
Staatsmacht, wijl de een deze wil afschaffen en de
ander deze behouden, dan is dit onjuist. Het onderscheid ligt daarin, dat het Anarchisme den Staat
het Socialisme, de productie in het midden van zijn
leeringen en doeleinden stelt. Het Anarchisme bekommert zich niet om de productie, want als de
Staat maar eerst is afgeschaft, dan zal zich de productie wel vormen, zooals het het beste is. Het
socialisme beschouwt omgekeerd, de vorming van
de politieke organisatie als een uitvloeisel van de

—

productiewijze.
Dit voert tegelijkertijd

tot een andere tegenstelling.
Het wetenschappelijke socialisme onderscheidt zich
van iedere burgerlijke beschouwingswijze vooral als
de leer van een natuurlijke en noodzakelijke maatschappelijke ontwikkeling. De marxistische sociaaldemocratie onderzoekt de krachten in de werkelijk
aanwezige wereld om te ontdekken welke vormen
zich uit haar zullen ontwikkelen ; het gansche wezen
van onze Partij berust op het inzicht dat het Socialisme
zich noodzakelijk uit de krachten der tegenwoordige
kapitalistische wereld, in het bizonder uit de proletarische klassenstrijd, ontwikkelen zal. Voor wie
niet op deze grondslag staat, voor hem kan een
andere maatschappijvorm slechts als utopie bestaan,
als een gedachte-constructie, zooals men wenscht of
hoopt, of meent dat deze worden zal. Dit geldt
ook voor het anarchisme, dat in dezen zin, als burgerlijke toekomsttheorie, de voortzetting van het oude
utopisme vormt.
Het duidelijkst treedt dit in de geschriften van de
anarchisten zelf aan den dag. Zij onderscheiden de
richtingen naar de utopie of voorstelling van de
toekomst die een ieder verwerkelijken wil. In hun
bestrijding van de Sociaaldemocratie leggen zij de
nadruk op de tegenstelling, dat de Sociaaldemocratie
een andere maatschappijvorm wil dan zij en wel een
slechtere, een verkeerde, een zoogenaamd «collectivisme» of staatssocialisme, waarbij de arbeid en
heel het leven door de dwingende macht van den
Staat van boven af wordt geregeld, terwijl zij zelf
het echte op de Vrijheid gegronde «Communisme»
willen. Zij gelooven dus, dat de Sociaaldemocraten
juist zulke Utopisten zijn als zij zelf en dus ook
vastgestelde constructies in den kop hebben, die zij
verwerkelijken willen. Nu mogen er wel is waar, nu
en dan sociaaldemocraten opduiken, die zich niet
alleen bepaalde voorstellingen gevormd hebben van
de wijze waarop de toekomstmaatschappij opgebouwd
wordt, welke rol daarbij de staatsmacht te vervullen
maar ook
heeft of welke andere instelling ook
deze voorstellingen voor het wezenlijke der sociaaldemocratische beschouwingswijze houden en van deze

—

uit, het resultaat

van een onderzoek van de werkelijke
krachten in de maatschappij beoordeelen of verwerpen. Maar het is duidelijk, dat dit slechts een
momenteele terugval in het Utopisme is. De sociaaldemocratie heeft niet een bepaalde voorstelling
van de toekomst te verwerkelijken, maar de hindernissen uit den weg te ruimen, die de maatschappelijke
ontwikkeling en haar gewichtigste voorwaarde, de
politieke heerschappij van het proletariaat in den
weg staan. Zij onderzoekt de krachten, die in deze
ontwikkeling van productie en klassestrijdeen rol
spelen en tracht het resultaat te begrijpen; aan
deze uitkomst past zij haar voorstellingen van de
toekomst aan, en niet omgekeerd. Daarom zullen
haar voorstellingen van deze toekomst zich veranderen met de ontwikkeling van de maatschappij
zelf, die steeds een nieuwe kijk toelaat, in tegen-

politiek, zij het ook een zwak tegenstander, de
woestijn is ingejaagd, het woud zooals Mevr. Holst
het noemt, der politieke dakloosheid en radeloosheid.
Wij zijn van meening, dat hoe meer Troelstra dergelijke persoonlijke overwinningen behaalt, deze zullen
blijken te zijn Pyrrhus-overwinningen, die zooals
men weet ten slotte op een geduchte nederlaag

uitloopen.
Eigenlijk heeft Troelstra reeds in de vergadering
zelf deze nederlaag in de zaak geleden, en heeft hij
dat ook min of meer moeten erkennen, al kan men
natxiurlijk aan vergaderings-nederlagen en overwinningen niet een al te hooge invloed toekennen.
Wat is dan de zaak?
De zaak is, en dat heeft op zich zelf (zooals wij
ook vroeger schreven) met het lidmaatschap eener
bepaalde partij niet direkt iets uit te staan, dat de
stelling met de vaststaande constructies der utopisten Arb. Partij zich door het niet-steunen van het stuk
van alle gading, ook der anarchisten. Het vaste fundaklassenstrijd der zeelieden en bootwerkers in igi i uitment van de Sociaaldemocratie blijft de marxistische drukkelijk ondergeschikt verklaarde aan slechts een deel
grondstelling, dat slechts de reale krachten der der klassestrijdende arbeidersbeweging, n.l. aan de
werkelijk bestaande maatschappij dc toekomst bein het Vakverbond georganiseerde moderne vakbeweging.
Hoezeer de S. D. P. nu ook voor de gepalen en dat slechts het begrijpen dezer krachten
ons een blik in de toekomst kan geven.
centraliseerde vakbeweging strijdt, en hoezeer zij
ook inziet dat vakbeweging in het algemeen, maar
A. P.
de gecentraliseerde vakbeweging in het bizonder, bij
de toekomstige en reeds bij de tegenwoordige verEen
scherping van de klassenstrijd een steeds voornamer
rol speelt zoowel in den industrieelen als in den
A. s. Zondag viert de Internationale Sigarenmakerspolitieken strijd, zoo mogen wij toch geen oogenblik
bond in Nederland zijn 25 jarig bestaan.
vergeten dat èn de vakbeweging èn de politiek op
De kritiek, die we soms op het optreden van de de grondslag moeten staan, zooals het nieuwe promoderne vakbeweging, de Sigarenmakersbond inbe- gram onzer Partij dit ook uitdrukt, van de socialistische
grepen, hebben, mag ons niet doen voorbijzien van klassenstrijd.
hoe groote beteekenis juist deze Bond in zijn 25 jarig
Door dit te erkennen geeft men geen voorrang
bestaan voor de Ned. vakbeweging en zoodoende aan de ééne organisatie boven de andere, maar plaatst
voor de strijdende arbeidersklasse is geweest.
men ze beide waar ze in de werkelijkheid behooren.
Het is een der oudste vakbonden, die zich in En zeker mocht een Partij, die nog steeds heet de
Nederland zelfstandig onder de invloed van het Sociaaldemokratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.), van
internationaal Socialisme tot de gecentraliseerde vakdie socialistische grondslag niet afwijken, zelfs niet om
strijd wist op te werken. De Sigarenmakersbond is de (onzentwege verklaarbare, maar zelfs dan niet te
zoodoende door zijn gestadig werken een voorbeeld vergoelijken) misslagen van een modern Vakverbond.
geworden voor de Ned. vakorganisatie, een voorbeeld Wijkt ze toch daarvan af, en doet ze dat bewust en
dat o.i. praktisch door de Ned. arbeiders beter begrepen met opzet, dan verklaart ze zich zelf hiermede tot
en gevolgd is, dan het door zijn bizondere omstandigniets meer dan een Arbeiders-Partij in de historiheden meer onnavolgbare voorbeeld van de Diamantsche beteekenis van. dat woord, dat wil zeggen: tot
bew.erkersbond. Ook op de totstandkoming van een partij die in plaats van de algemeene, de revohet Vakverbond heeft, behalve het Komitee tegen de lutionaire politiek van de gansche klasse te vertegenwet op het Arbeidskontrakt, juist de Sigarenmakerswoordigen, zich enkel ermee bezig houdt de politieke
bond, meenen wij (en wij hebben die meening ook belangen van sommige (en dan de in zekeren zin
vroeger meermalen geuit), een grooter invloed gehad best gesitueerde) maar niet die van andere arbeidersdan eenige andere vakbond hier te lande.
groepen te representeeren. Een Arbeiders Partij
die
in
het
thans
staat
deze
ook
laatste
Bond,
Juist
dus als de Engelsche of de Australische, die met
jaar in ledental vrij stérk gegroeid is, wellicht weer het Socialisme hoe langer hoe minder gemeen hebben.
voor een grooten strijd, reeds in Rotterdam, Dordt
Welnu, in de Sneevliet-zaak is van begin tot eind
dreigt
en Gorkum begonnen. Tegen 10 Februari
allerscherpst aan het licht gekomen, dat de S. D. A. P.
het Verbond van Vereenigingen van Sigarenfabrieen Arb. Partij is in dien zin, niet veel méér dus
kanten, waarbij o. a. de patroons te Amsterdam, dan een representante van zekere politieke belangen
Rotterdam, Utrecht, Groningen, Friesland, Overijsel, enkel van het Vakverbond. En niet alleen dat ditduidelijk
Gelderland, Dordt, Delft, Gouda, Gorkum, Alkmaar aan het licht is gekomen in de
maar
enz. zijn aangesloten, meer dan 4000 sigarenmakers óók in het debat met Sneevliet
en hierin ligt dan
uit te sluiten, als de stakingen om lotsverbetering ook Tr.'s zakelijke nederlaag
stelde Troelstra
niet ophouden.
Sneevliet juist tegenover zich als behoorende «tot
Wij brengen dan ook meer dan ooit juist thans de richting die beweert dat de Sociaaldemokratie
aan deze Bond bij haar jubilee onze strijdersgroet. staat boven de vakbeweging». Daar inderdaad, in
Van harte hopen wij, dat naast het geduldige overleg den zin zooals wij hierboven schreven, de Sociaalde vurige strijd de Sigarenmakers tot overwinningen demokratie (niet als organisatie, maar als principe)
Wp.
moge voeren.
boven de vakbeweging gaat, sprak Troelstra in deze
woorden zijn eigen nederlaag als Sociaaldemokraat uit.

Jubilee.

——

Wp.

Het debat Sneevliet-Troelstra.
Sneevliet, die nu afscheid van alles neemt, eerst
van de Arb. Partij, toen van de Spoorwegver., toen
van de S. D. P., en thans .. . van ons land, heeft
j.l. Zondag nog een debat gevoerd met Troelstra,

dat hem door Tr. op de Kerstvergadering was aangeboden. Nu hij ons toch gaat verlaten, achten wij
het niet meer noodig met hem in het bizonder over
sommige zijner gedane uitspraken, die als komende
van een politiek daklooze en onverantwoordelijke
weinig waarde hebben, nog van gedachten te wisselen.
Wij zullen ook over het uiterlijk van dit debat niets
zeggen dan dit ééne: Dat het op ons, die er niet
aanwezig waren, maar in «Het Volk» zoowel als in
de groote burgerkranten het verslag lazen, de onaangename indruk maakte van een ietwat sentimenteele
voorstelling, zooals ze in Holland naar onze smaak
van oudsher wat al te veel voor de arbeiders
worden opgevoerd.
Ook over de motieven, die Troelstra zoowel als
Sneevliet persoonlijk mochten bezielen kunnen noch
zullen wij ons uitlaten, al werden ze daar behandeld. Alleen willen wij hieromtrent dit zeggen,
dat in elk geval voor de zooveelste maal Troelstra
één ding bereikt heeft: Dat een tegenstander zijner

Ekonomische Kroniek.
De Nederlandsche Fabrieksnijverheid.

I.
De Directie van den Arbeid heeft een belangrijk
geschrift doen verschijnen; een geographisch en
bedrijfsgewijs gerangschikt overzicht van de fabrieken
en werkplaatsen vallende onder de veiligheidswet en
van de daarin werkzame arbeiders.
Het totaal der onder de veiligheidswet vallende
fabrieken en werkplaatsen bedraagt 33.077 inrichtingen met 414.909 arbeiders. Het overzicht 191 2
loopt echter over 18106 inrichtingen met 378443
arbeiders, daar 14971 inrichtingen met 36466 personen
waaronder 14334 kleine bakkerijen met 30648 arbeiders er niet in zijn opgenomen. Onder de als
fabrieken en werkplaatsen getelde inrichtingen bevinden zich een groot aantal welke niet tot de industrie gereken kunnen worden, o.a. honderden
smederijen, korenmolens, timmermanswerkplaatsen
enz. Neemt men als grens een inrichting met een
personeelsterke van 10 personen dan blijkt dat in
de eigenlijke fabrieksnijverheid met inbegrip van de

mijnen, 363515 arbeiders werkzaam zijn.
Het werk vermeldt tevens een voorloopige opgave

uitkomsten der beroepstelling
bedrijfsgroepen :

van de

de

17

van 1909 over

Het aantal fabrieken en arbeiders is als volgt over
de provinciën verdeeld:
£&=_,> é '?

Aantal wkrk/.ame personen
'

.

beroeps- in ***■ en
werkpl. v.
„"

BEDRIJFSGROEP.

9 9

I. Aardewerk,
steenen

i n de

Diamantbewerking.

111. Drukkersbedrij ven
IV. Bouwbedrijven
V. Chemische Nijverheid
VI. Hout-, Kurk-, Stroobew.
VII. Kleeding en reiniging
VIII. Kunstnijverheid

. .

Totaal

3711.)

170187
15161
47831
108320

4459
11591

20443

1

;

2523
37135

!

....
. .

XIV. Papier
XV. Textielnijverheid
XVI. (Jas en Electriciteit
XVII. Voedings- en genotmidd.

3*365
10183

I

23102

1

13347
10433
61011

9518

136158
796717

37110

8600

8600

16727

16727
3098

10808

25651

24106
29363

30924

430

430

8526
982

9-76

5459

78567

72807
9354
54479

9474
54594
6322
84486

6322

72376

378443

363515

Het verschil tusschen de beroepstelling en het
overzicht Veiligheidswet bedraagt 418274 personen.
Hiervan werken in:
kleine bakkerijen

veenbedrijf
bouwvak

-3

<

industrie

-t

glas, kalk,

. .
...
. . . .
.
.
.
.
IX. Leder, wasdoek. . . .
X. Oer, steenkolen, turf. .
XI XIII. Metaalbewerking. .
M.

w

-'5

PROVINCTKX.

3064 S arbeiders
„
.
.
14654
. . . ± 150000
n
195302 arbeiders

Er zijn dus in de 17 nijverheidsgroepen ±200000
personen werkzaam buiten de fabrieken en werkplaatsen vallende onder de veiligheidswet. Hiervan
werken in de groep kleeding-industrie 77000, metaalindustrie 28000, lederbewerking 28000 personen. Dit
zijn dus de werkers uit het dwergbedrijf en de

Overijsel
Nourd-Brabant
Limburg *)
Noord-Holland
Zuid-Holland
Gelderland
Utrecht
Groningen
Zeeland

....
. . . .

Friesland
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37235 16829 21406 2245
16546 7597 8949 714
47 15667 9150 6517 1200
28
6534 2525 4009 460
28
1022 S 9269
959 1003
22 ' 3998
2317 1681 437

58

57

378443 155580 222863 iSIOÓ

In alle provinciën behalve Groningen en Drente
overweegt het midden en grootbedrijf; terwijl in
Friesland, het land van de S. D. A. P. en de «Blijde
Dominés» vrijwel uitsluitend kleinbedrijf voorkomt.
Een volgend maal zullen wij nagaan hoe de verschillende nijverheidsgroepen over het land verdeeld
zijn en tevens in welke bedrijven de moderne organisaties, de ± 30000 bij het N. V. V. aangesloten
industriearbeiders dus nog geen 10% van de 378443
in de fabrieksnijverheid werkende personen, van
eenig
belang zijn.
C. S.

De Roof van Mongolië.

Terwijl de Balkankwestie en het steeds wederkeerende gevaar van een wereldoorlog Europa bezig
hield, heeft de Russische diplomatie een zorgvuldig
voorbereide actie tegen de Chineesche Republiek
uitgevoerd, die met de nauwlijks omsluierde annexatie
huisindustrie.
Mongolië door Rusland, de verdeeling der Chivan
Rekent men de fabrieken met 100 en meer arbeiders
neesche
buitenprovincieën inleidt en daarmede de
tot het grootbedrijf dan telt de Nederlandsche industrie
Oostaziatische
geheele
611 grootbedrijven met 166089 arbeiders of
kwestie weer naar voren brengt.
43.9%
De Russische
heeft deze zet reeds lang
van het totaal. De verhouding van klein,
midden voorbereid. Uit diplomatie
Korea en Port Arthur door Japan
en grootbedrijf geeft de volgende
tabel:
geworpen, sloot zij met den vijand van gisteren een
verbond, welks strekking duidelijk tegen China gerk ht
Van iedere 100 fabrieksarbeiis. Bij het bezoek van vorst Katsura verleden jaar
o
ders
in fabrieken met:
werken
aan Petersburg gebracht, werden de bepalingen vast*X3
'5
r~„, ~ S„; xx~ gesteld volgens welke Rusland en Japan over MansBEDRIJFSGROEP.
S
choerije en Mongolië tot overeenstemming kwamen.
, *
aü Sis» e s s£.
.Als derde doorslaggevende macht kwam Engeland
1 'S
£,
e
I v
*S
in aanmerking, wiens toestemming de Russische
<
«
* 8 s ■= 2
minister van buitenlandsche zaken Sasonow bij zijn
bezoek verleden jaar aan Balmoral gebracht, door
Glas, steen, kalk . . . .
37110 33,4 25,2 41,4 66,6
het toestaan van een dergelijke actie van Engeland
Oiamantbewerking. . . .
8600 23,3
17,3 59,4
767
in
Tibet, verkreeg. Wel is waar moest men de geDrukkersbedfijven . , .
16727 59,4 21,3 i 9', 3 4o'ó
dachte
aan een openlijke bezetting van de Chineesche
Bouwbedrijven
2|7
4459 97;3
2|7
Chemische nijverheid. . . 11591 46,9
buitenprovinciën laten varen, wijl de genoemde
15,8 37,3 5!J,1
Hout, enz. bewerking. . . 25651 64,1
19,8 35,9
16.1
staten zich ook verplicht hadden: met alle hun toeKleeding en reiniging . . 30924 <}9,<>
13,6
16,8 30,4
gankelijke middelen de onaantastbaarheid en onafKunstnijverheid ....
12,3
430 87,7
— 12,3 hankelijkheid
van China te verdedigen". Konden dus
I.eder enz
29,9
22,4
5526 47.7
.*>2.:i
Oer, steenkolen, turf ...
982, 59,5
26,1
deze provinciën niet openlijk ingelijfd worden, de
14,4
40,5
'
-Metalen
78567 28,3 11,5 60,2 71,7
drie samenzweerders kwamen overeen z.g. „bufferfapier
! 9474, 33.8 19,7 46,5 ,}(*,:> staten"
in het leven te roepen, die in afhankelijktextielnijverheid . ." . , 54594 14,2 10,9 74,9 85,8
van
de betreffende Groote Mogendheid konden
Gas en electriciteit . . , 6323 34,4
heid
17,1
48,5 65,6
Voedings- en genotmiddelen 84486 51,0
13,4
geraken. De revolutie en de vestiging van de Republiek
35,6 48,0
in
China gaven het uiterlijke voorwendsel voor een
Totaal .
15,0
41,1
'378443,
43,9 58,9
dergelijke actie. De Russische regeering zette, met
Het midden en grootbedrijf is dus van overwegend behulp van hare handlangers, die met roebels en drank
belang, het telt reeds 58,p°/ a van het totaal der niet zuinig waren, de z.g. onafhankelijkheidsverklaring
der Mongoolsche Vorsten in elkaar, om daarna met
fabriek-arbeiders. Zeer sterk overheerschend in de schijnheilig
gezicht het haar opgedragen Protectoraat
textiel-, diamant en metaalindustrie, resp. met 85,8,
over
het
door
China in het nauw gebrachte" land
76,7 en 71,7%; dan volgen glas en aardewerk, papier
te
aanvaarden.
Terwijl de heer Sasonow 26 April
lederindustrie en chemische nijverheid. Terwijl in
12
in
de
Doema
verklaarde dat er van een Protecde drukkersbedrijven, de houtbewerking, de industrie 19
over
Mongolië
geen sprake kon zijn daar dit
van voedings en genotmiddelen, de kleeding en toraat
Rusland slechts last zou beteekenen. En onderreiniging, het kleinbedrijf, nog de overhand heeft. voor
tusschen
heeft de Russische diplomatie maatMen neme evenwel in aanmerking dat deze indeeling
regelen
getroffen,
die het onder Chineesche souvereinislechts 378443 personen bevat. De overigen bestaande
land
teit
geheel van Rusland afhankelijk
hooren
na aftrek van de + 200000 mijn- veenhet
maken
en
gelijke
trap stellen met de middelop
en bouwvakarbeiders
op een deel na, dat wel in
aziatische
Chiwa en Boechara.
gebieden"
„Beschermde
ondernemingen met fabrieksbedrijf maar buiten de Rusland heeft
reeds, ofschoon het grootste 'deel der
fabrieken als voerlieden, loopers, kantoorpersoneel,
Vorsten
het verdrag tusschen de handMongoolsche
reizigers, werkzaam is, zooals reeds gezegd, tot de
van
en
de Russische regeering niet
langers
Rusland
dwergbedrijven en de huisindustrie. Deze omvatten
erkent
en
aan
de
van China blijft, de voorkant
dus + 150000 personen. Kleermakers en naaisters
naamste
met
steden
zijn troepen bezet, de vorming
smeden, koperslagers en rijwielherstellers, schoenvan
een
Mongoolsch
leger begonnen, het burgerlijke
makers, meubelmakers en klompenmakers zijn hierbij
bestuur
zich
en' bij het officieele bezoek
aan
getrokken,
het sterkst vertegenwoordigd:
van
de
van
een
deel der Mongoolsche
gezanten
Het zeer groote bedrijf,
fabrieken met meer
in
het
bestaan
van het «autonome»
Vorsten
Petersburg
dan 1000 arbeiders
komt alleen in de glas en
Mongolië
erkend.
Toen
voor ongeveer 10
openlijk
aardewerk, de metaal- en de textielindustrie voor.
jaar
handlanger
Djordschief, die
dezelfde Russische
Het telt 19 fabrieken met 29570 arbeiders. Ook
de 53 fabrieken van 500-1000 arbeiders met een nu de Mongoolsche gezanten aanvoerde, aan het
totaal van 329 11 personen behooren voor het grootste hoofd van gezanten uit Tibet in Petersburg aankwam,
zag Engeland hierin een beleediging van de Chineesche
deel tot deze industriën.
souvereiniteit en zond dit land een expeditie naar
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Tibet om aan het streven naar onafhankelijkheid van
den Dalai-Lama, het geestelijke hoofd van het land,
een einde temaken. Nu echter, waar de door Rusland
omgekochte Hoetoechta, het geestelijke hoofd van
2 Mongoolsche stammen, dezelfde stap doet, zet
Engeland, terwille van zijn Entente met Rusland,

zich even gemakkelijk over de Russische rechtsbreuk
tegenover China heen, als over deRussische strooptocht
in het noorden van Perzie. Zoowel hier als daar
brengt Engeland de belangen van zijn Aziatische
politiek en van zijn handel aan de steeds toenemende
eischen van zijn Ententegenoot ten offer. Echter niet
zonder daaraan beantwoordende compensaties in zijn
invloedsfeeren in den zak te steken.
Het thans door Rusland tot zich getrokken gebied
dat een oppervlakte van i '/s millioen vierkante Engelsche mijlen omvat, sluit de keten van de reeds
onder Russische invloed staande landen, die zich
uitstrekt langs de Siberische grens, van het Pamirplateau tot aan Manschoerije. De provincie Ili grenst
aan het Russische Semiretschensk-gebied en is zoowel
strategisch als economisch het belangrijkst. Het
middelste deel van Mongolië, het eigenlijke Chalcha
wordt in het zuiden en zuidoosten door de woestijn
Gobi begrensd, het oostelijke deel, de provincie Chailar
behoort reeds bij Manschoerije. De grenzen van het
nieuwe onder Russische bescherming staande gebied
staan voorloopig nog niet vast. Zij hangen eenerzijds
at van de aanspraken die Japan buiten Manschoerije
ook in Mongolië zal doen gelden, anderzijds van de
machtssfeer van de z.g. Mongoolsche regeering, die
voorloopig nog slechts over een tiende van het geweldige gebied beschikt. Niettegenstaande deze beperkingen zal Ruslands overeenkomst met de Hoetoechta
wel als wapen gebruikt worden tot onderwerping van
geheel buiten-Mongolië, daar China innerlijk nog niet
bevestigd en door woeste streken van Mongolië gescheiden, voorloopig nauwelijks in staat zal zijn het
binnendringen der Russische «Protectors» een halt
toe te roepen, die ook de hun vijandelijk tegenoverstaande Mongoolsche stammen hun «bescherming*
wel zullen afdwingen.
De mogelijkheid hiertoe biedt hun de overeenkomst
die 21 October 191 2 door de vroegere Russische
gezant te Peking Korostowets met eenige Mongoolsche
Vorsten is afgesloten gn die 26 December j.l. op bevel
van de Czaar door de SenaaJ: openbaar is gemaakt.
Hoewel de overeenkomst, zooals vermeld, slechts met
een klein deel van de Mongoolsche hoofden is gemaakt,
begint het verdrag met de verwijzing naar de »bij
het geheele volk tot uitdrukking gekomen wensch«
om zich van China onafhankelijk te maken, den
Hoetoechta als opperhoofd te erkennen en met Rusland
in connexie te treden. In het verdrag zelf neemt de
Russische regeering, die met zulke virtuositeit de autonomie van Finland vernietigt en met voeten treedt,
de verplichting op zich, de autonomie van Mongolië te
beschermen en dit land tegen de aanspraken van
China bij te staan. Duidelijker nog komt het Russische
protectoraat tot uitdrukking in de 17 artikelen van het
protocol over de rechten van de Russische onderdanen
in Mongolië. Zonder dat de Mongolen gelijke rechten
in Rusland worden gewaarborgd, geeft dit protocol
niet alleen de Russische onderdanen het recht op
tolvrije handel maar levert hun ook groote landerijen,
wouden en ('e rijke natuurschatten van het land uit.
De Russissche regeering mag naar goeddunken consulaten vestigen, troepen in het land brengen en
faktorijen oprichten. Onderhandelingen met het buitenland, dus ook met China, vinden steeds via Petersburg
plaats. De Russische onderdanen genieten ook het
recht van Exterritoritaliteit en staan onder het recht
van de Russische consul of zijn plaatsvervanger. Zooals
uit deze proeven blijkt, verwerft de Russische regeering
niet alleen alle politieke en strategische voordcelen,
die aan het »vreedzame doordringen« in dit gebied
verbonden zijn, zij onderwerpt ook de meest uit
nomadenstammen bestaande bevolking aan de willekeur en grenzenlooze uitbuiting der Russische kolonisten, schept voor de Russische woekerhandel een
monopolie en levert de onmetelijke landerijen en
natuurschatten van het land uit aan de hebzucht van

Russische kapitaal.
Aan deze laatste omstandigheid is het toe te schrijven
dat de Russische bourgeoisie, niettegenstaande haar
vrees voor de mogelijke complicaties, de roof van
Mongolië met vreugde begroet. De Russische export
is in Mongolië niet eens meer tot concurrentie in
staat, dit bewees de «Moscousche Handelsexpeditie
naar Mongolië« in haar voor kort verschenen geschrift.
Volgens dit geschrift hebben de Russische kooplieden
in Mongolië door hun niets ontziende uitwoekering
het vertrouwen der Mongolen verspeeld. »Onze stelling
op de Mongoolsche markt is, tenminste in NoordMongolië, ongetwijfeld in de laatste jaren sterk
ondermijnd; Chineesche kooplieden in massa dit
het

gebied binnengedrongen,

zijn hier ondertusschen
reeds meester van den toestand geworden ; zij hebben
onze handel op de tweede plaats gedrongen; onze
manufacturen, lederindustrie, metaalwaren etc. verdwijnen langzamerhand van de Mongoolsche markt
en worden door waren van Chineesche, Amerikaansche,
Engelsche en Duitsche oorsprong vervangen. Bij de
producten der massainvoer worden wij over de gansche
linie teruggedrongen.« Reeds vóór de af kondiging der
Mongoolsche »autonomie« hebben de Russische kooplieden als in een veroverd land huisgehouden, hun
slechte waren tegen schreeuwende prijzen aan de
goedmoedige bevolking opgedrongen, monopolies
ingesteld etc. Nu, na de inlijving van Mongolië
beschermd tegen buitenlandsche concurrentie, en met
alle machtsmiddelen der koloniale-verovering uitgerust, zullen de Russische kooplieden en overige vrijbuiters met verdubbelde energie op de Mongoolsche
bevolking lostrekken, en haar alle lieflijkheden der
oorspronkelijke kapitaalaccumulatie aan den lijve doen
gevoelen. Vormt thans bij een deel der Mongolen
het veld winnen der Chineesche kolonisten, de
bebouwing der oorspronkelijke veeweiden de oorzaak
voor hun afkeer van China, welnu de Mongolen zullen
thans, nu deRussen niet alteen als kolonisten, maar als
meesters en uitbuiters in het land komen, bemerken,
dat zij den duivel met Beëlzebub hebben uitgedreven:
dreigde hen tot nu toe slechts het gevaar uit een
nomaden-volk in een landbouwdrijvend-volk te worden
veranderd, thans bedreigt hen, naast de uitwoekering
door de Russische handelaars, de volledige verdrijving
van grond en bodem en hun verandering in willooze slaven van de groote Russische kapitaalcombinaties, die reeds nu voor spotprijzen geweldige
landstreken met de daarbij behoorende rijkdommen
aan mineralen van den Hoetoechta verkregen hebben.
Beziet men naast deze economische uitkomsten
van de Russische actie tegen Mongolië de algemeene
wereldpolitieke consequenties, dan krijgt men een
beeld dat met het dogma, dat Rusland in Azië de
beschaving zou vertegenwoordigen, in scherpen tegenspraak staat. Niet alleen wordt een reusachtig gebied
van de wereldmarkt afgesneden en aan de koloniale woekeruitbreiding van het Russische kapitaal
uitgeleverd, ook de daarmee verbonden verzwakking van China en de nu begonnen verdeeling
van de Chineesche buitenprovincieën is een feit van
verstrekkende wereldpolitieke beteekenis, hetwelk op
het geheele economische leven van Europa zal terugwerken.

Een Demonstratie.
(Ingezonden.)
Waarde Redactie. Ik begrijp gedeeltelijk de bedoeling niet van
Wp.'s artikel „Een Demonstratie", in de Tribune van Zaterdag
II Januari, en wel daar, waar hij het heeft over de mogelijkheid,
die wellicht had kunnen bestaan, van een samen demonstreeren

heel het georganiseerde Nederlandsche proletariaat. Als Wp.'s
bedoeling alleen is dat de S. D. A. P. vooraf had moeten beraadslagen met het X. A. S. omtrent die mogelijkheid, dan ben ik het
hierin met hem eens. Maar dan kan zijn wijze van uitdrukking
toch wel tot verkeerd begrip aanleiding geven. Want als hij o.a.
schrijft: „nu stelt men zondor beraadslaging zelfs zijn leuzen zóo,
dat men dan te voren weet dat het N. A. S. er niet aan mee zal
doen", dan zou men daaruit kunnen opmaken dat de leuze op zich
zelf niet politiek is, omdat het de menschen van het X. A. S. afstoot, en dat zou dan nergens anders om kunnen wezen, dan dat
de strijd voor het A. K. tevens in de leuze der te houden demonstratie is vastgelegd. Dit nu kan Wp. toch zeker onmogelijk bedoelen, want dat de S. D. A. P. de leuze voor het A. K. terwillc
van het X. A. S. had moeten weglaten is een eisch die van onze
kant aan die partij onmogelijk te stellen is. Het zou een opportunisme zijn van de ergste soort, en een dergelijke opzet zouden
wij, wanneer de S. D. A. P. er zich aan had schuldig gemaakt,
ten zeerste moeten afkeuren.
Verder vind ik toch werkelijk iets verwards in Wp.'s redeneering.
Eerst zegt hij dat de leuze der S. D. A. P. za! zijn: voor Staatspensioen zonder premiebetaling, tegen de Tariefwet, en voor A. K.
voor mannen en vrouwen. En zoo luidt de leuze dan ook werkelijk.
En later, om te bewijzen dat ook met deze demonstratie de S. D.
A. P. wil komen in 't gevlei der liberalen, en daarom de leuze
zoo heeft gesteld zegt hij: „wie der democratische vrijzinnigen is
tegenwoordig niet vóór Staatspensioen, tegen de Tariefwet, en voor
het A.K". Ja had de S. D. A. P, de leuze zoo gesteld: Staatspensioen zonder meer en "A.K. zonder meer, dan had ook ikzeker
haar beschuldigd van lonkjes geven naar de liberalen, maar nu er
staat Staatspensioen zonder premiebetaling en A. K. voor mannen
en vrot:zj.,:, nu kun ik dat hieruit onmogelijk destilleeren. Is Wp.
het niet zelf, die altijd beweert, en terecht, dat voor deze beide
eischen, die zuiver proletarisch zijn, geen enkele vrijzinnige is te
vinden ?
Dat het klein van de S. D. A. P. was, niet te willen samengaan
voor een dergelijke beweging met de S. D. P., ik zal de eerste zijn
die het erkent. Maar zulke dingen zijn we nu eenmaal van die
kant gewoon. Als wij nu daarom die demonstratie tot eiken prijs
willen gaan afkammeu, dan zouden wij ons minstens aan een
dergelijke kleinheid schuldig maken. Een „rampzalige ' politiek kan
ik in de te houden demonstratie der S. D. A. P. onmogelijk vinden.
Wijnkoop zou mij dit, als het zoo is, duidelijker moeten maken
dan hij in genoemde Tribune deed.
van

Adam, 13.-1.-13.

Naschrift

—

van de Redactie.

'**" J- Jeuken.

Men kan
en wij dachten dat pg. Jeuken dat ook wist. omdat
wij het juist Kinds de oprichting van De Tribune hebben gepropageerd
geen enkele leuze op zichzelf beschouwen Niet alleen

—

niet de leuzen vau de liberalen, maar evenmin die van de Arb.
Partij (natuurlijk ook niet die van de S. D. I\, of van de Koalitie,
of van de Syndikalisten). De arbeiders moeten n.l, als ze de
politiek willen leeren begrijpen en in hun lxlassebelang hanteeren,
alle leuzen ('op zichzelf immers niets dan woorden) aan de historie
en de verhoudingen in den klassenstrijd toetsen.
Als men dat doel, dan hoeft meu niet ver terug te gaan. noch
ook bizondcr diep inzicht te hebben, om te zien wat er in de
geest der Arb. Partij achter de a.s. Rotterdamsche Februari-demonstratie (vlak voor de verkiezingen dus) tegen de Invaliditcits-wet van
Talma zit. Die demonstratie heeft hl., dat is juist wat we in het
door Jeuken aangehaalde artikel aantoonden, haar voorgeschiedenis,
aan de gansche
en bovendien zit ze
hoe kan het ook anders!
taktiek van de Arb. Partij sinds jaren vast. Men moet toch niet
deuken dat politici als Troelstra, Vliegen, Schaper enz., aan wier
ernst men in elk geval niet twijfelen kan, al twijfelen wij (en
Jeuken met ons) zeer zeker aan hun goede inzicht in de proletarische politiek, de eene dag hun politiek zóó en de andere dag
weer anders inrichten! Neen, crók als men het door een bijzonder
voorval niet wist, dan mag man toch op grond van de gansche
historie der Arb. Partij sinds minstens ro jaar aannemen, dat zij
met deze politieke demonstratie evenals met zoovele andere wederom
mèèr het oog geslagen had op overeenstemming met de liberale
burgerij dan op oveteenstemming met alle klassestrijdende arbeiders.
Maar liet geval wil, dat wij ditmaal zelfs door de bizondere
weten, dat di3zon is. Wij weten nl. Ru- want
dit heeft zij ons zelf geschreven
dat de Arb. Partij met het nog
op de parlementaire aktie, een gezamenlijke aktie van het klassestrijdende Xed. proletariaat zelfs niet in overweging nam. En
de parlementaire aktie 'm zake Staatspensioen wil zeggen strijd
tegen de klerikalen, hoop op de vrijzinnigen . Wie dat vergeten mocht
hebben, brenge zich te binnen het onzekere optreden van Troelstra
ten opzichte van Staatspensioen bij de Alg. Beschouwingen in 1909,
het optreden van het Leeuwarder (Congres de?' Arb. Partij in
1910 dat dc: Kamerfraktie in dezen vrij uit liet gaan, de motieTroelstra voor de 70 jarigen inplaats van voor Staatspensioen in
191 r, en laatstelijk in 1912 het genoegen nemen met een eventueele «voorloopige regeling van Staatspensioen!' door dc liberalen
voorafgaande aan Alg. Kiesrecht. Alles in De 'Iribune le zijner
tijd behandeld. De leuze op zichzelf, die de Februari-dembnstratie
aanheft, moge niet kwaad zijn, — dat is dan ook de reden waarom de S. D. P. eraan mede zal doen, en door haar optreden zal
trachten aan de leuze een zooveel mogelijk revolutionaire, prolede historie van verwerping der getarische inhoud te geven
zamenlijke proletarische aktie, van anti-klerikale en pro-liberaal
optreden in dezen toonen aan, waar de Arb. Partij in werkelijkheid heen gaat met haar leus.
Nu zegt Jeuken : Wat liadt ge dan gewild, enkel een formeele
beraadslaging vooraf, of had ge het A. K. willen loslaten > Wij
antwoorden : Wij hadden, gelijk bij onze Duurte-aktie een samengaan met dc strijdende proletarïers gewild voor 'een bepaald punt
dat aan de orde was (tegen de wet-Taltna, foor eeh Staatspensioen
zonder premiebetaling), waarbij overigens — zooals nu eenmaal
elke partij vrij blee!
voorloopig niet anders kan in Nederland
positief voor eigen inzicht op te komen. Wij zijn n.l, van meening
dat het samengaan in een bepaalde aktie, waar dat kan, en het
kan bij Staatspensioen, door het Nederlandsche proletariaat moet
worden gezocht, en op den duur tot de zoo noodige eenheid zal
voeren, en in elk geval verre de voorkeur verdient boven ecu
optreden dat de Arb. Partij iuplaats van met de rest van het
proletariaat met de door ons genoemde '.vooruitstrevende burgers»
en «demokratische vrijzinnigen» verbindt.
Wij weten wel, dat de vrijz. koncentratie als zoodanig noch dc
leuze „AxK. voor mannen en vrouwen" noch die van «Staatspensioen zonder premiebetaling» aanheft. Niettemin blijft het
waar dat de Arb. Partij door de heele vóórhistorie en door de
voorbereiding van deze Eebruari-demonstratie juist de zoogenaamde
«demokratische vrijzinnigen» aantrekt, terwijl zij bijv. de sterke
tegenstanders van de Invaliditeitswet en voorstanders van het
Staatspensioen, die de dutzende arbeiders van het N. A. S. zijn,
met opzet uitsluit. En dit is en blijft een verzwakking van de
proletarische politiek in Nederland.

—
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—

—

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. 1.1. Vrijdagavond hield onze afdeeling voor een
25 tal aanwezigen haar tweede cursusavond met Wijnkoop
als spreker over de historie der Vrijzinnige partijen, 't Was
jammer, dat er zoo weinig partijgenooten waren, om naar de
leerrijke uiteenzetting, van wat de Vrijzinnige partijen voor het proletariaat beteekenen, te luisteren. Wij wekken onze leden op, om
vooral onze cursussen te bezoeken. Zij kunnen daar belangrijk
materiaal voor de a.s. verkiezingsstrijd opdoen. Binnenkort ont-

leden een volledig lijstje van de door ons te geven
a.s. Vrijdagavond, 31 dezer, houdt de afd. eene openbare vergadering ter herdenking van de spoorwegstaking 1903, in
D'Geelvinck, Singel bij de Munt. Sprekers zijn: Herman Gorter en
een Spoorwegman.
aVlle leden moeten Dinsdag en Woensdag, 29 en 30 dezer bij
Secrève, Marnixstraat 397 strooi en plakbilletten halen om te vervangen

onze

cursussen,

resp. te plakken.
Maandag, 27 dezer openbare vergadering in Café Transvaal,
Jae. v Lennepstraat 154 hoek ten Katestraat met Wijnkoop
als spreker over de «40 milioen voor Oorlog of het Volkin Ellende".
Strooibilletten voor deze vergadering kunnen door de leden, die
geen gelegenheid hadden om Vrijdag, 24 dezer, in Diligentia te
komen, nog Zaterdag in de Mamixstraat 397 worden afgehaald.
Alle Dinsdagavonden bijeenkomst van de Debatingclub onder
leiding van Luteraan, bij Secrève, Marnixstr. 397 boven (Pension
Bakker) tusschen Leidschekade en Eeidsche Plein. Elk pg. die in
de verkiezingen' wil debatteeren, is hier welkom.
Colporteurs. lederen Vrijdagavond afdracht in een zaaltje van
De Geelvinck, alwaar tevens nieuwe kranten verkrijgbaar zijn.

spreiden,

Enschedee. Donderdagavond debatteerde Wijnkoop met den
heer Zelvelder, notabene Vrijz. Demokraat, en waarschijnlijk a. s.
liberaal kandidaat bij de gratie der Van Heeks in Enscliedee over
het Vrijz. Koncentratie-Program.
Ook twee S. D. A. P.'ers en
Lansink debatteerden, maar het succes was in de vrij goed door
arbeiders bezochte vergadering beslist aan de kant van de spreker
der S. D. P. Dat is een goed begin voor onze soc. verkiezingspropaganda in Twente.
Groningen. De afdeeling, hield Zondag jl. haar 4e jaarvergadering. Uit de verslagen bleek dat :
1° de afdeeling, ongerekend de leden uit Westeremden, was
toegenomen met 2 leden.
2' er werden gehouden elf h h. vergaderingen,. 2 openbare

vergaderingen

eu

3

cursussen

elk

vau 2

vergaderingen, gemiddeld

bezocht door 60, 70 en 50 personen

0
3 er werden
Socialismes,

verkocht 435 brochures, 2028 Tribunes

en

232

Haarlem. Maandag 20 Jan. Sprak Wijnkoop voor de afd, in
een Kursusverg. met introduktie, over Revolutionaire of reformistische politiek. Een dertigtal arbeiders waren opgekomen, die niet
groote aandacht en een enkele interruptie de rede volgden. Een
geanimeerd debat rolgde, en Wp. had gelegenheid alle vragen en
opmerkingen te beantwoorden, bij twaalf was de verg. afgeloopen,
een goede voor onze inzichten. Wij komen terug.
JKOL'Ospondontie. Het artikel over Duitschland en Engeland
in Voor-..zië, zoowel als de Twentsche brief eu stukken over de
herdenking der Russische Revolutie door de arbeiders te Petersburg, Warschau, enz., en over de Typografenstaking moesten tot
het volgend nummer blijven liggen. Eveneens het buitenlandsch
overzicht over de Presidentsverkiezing in Frankrijk en de a. s.
verkiezingen voor de Pruisische Landdag, enz...

Advertentiën
Soc. Dem. Partij in Nederland.
Dinsdag 28 Jan. OPENBARE VERGADERING in
de Foyer van de Doelen te DELFT. Spreker:
D. J. WIJNKOOP. Onderwerp: Revolutionaire of
reformistische politiek.
Aanvang half negen.
Entree vrij.
Diskussie vrij.

Soc. Dem. Partij Afd. AMSTERDAM.

-

31 JANUARI
1913
OPENBARE VERGADERING

1903

Vrijdag 31 Jan. ter herdenking van de Groote
Spoorwegstaking van 1903, in de groote zaal van
Sprekers:
De Geelvinck.
Dr. H. GORTER en een SPOORWEGMAN.
Entree IO Cent. Werkeloozen en Stakers vrij.
Aanvang halfnegen.
Diskussie vrij.

N.B. Maandagavond 27 Jan. Openb. Verg. in Café

Transvaal, Van Lennepstr. 154 hoek Ten Katestr.

Spreker: WIJNKOOP. Onderwerp: 40 Millioen voor
Oorlog, en het Volk in Ellende.
Entree vrij. Diskussie vrij. Aanvang half negen.

Sociaal-Demokratische Partij (S. D. P.)
Afd. ROTTERDAM.

OPENBARE
CURSUSVERGADERINGEN
op Donderdag 30 Jan. en Woensdag
5 Febr. 1913,
des avonds te half negen, in Zaal II van het
Vereenigingsgebouw.

SPREKER:

Dr. H. GORTER.
ONDERWERP:
De Grondslagen der Sociaal-Demokratie
ENTREE IO CENT.

DEBAT VRIJ.

SOCIALISTMOM, Afd. IM HAAG.
Openbare Debatvergadering

Maandag 27 Januari a.s., des avonds 8 uur, in de
feestzaal van het gebouw Nieuwe Molstraat 19. Als
spreker zal optreden I. I. SAMSON, met het onderwerp:
ls de clausule „ongeacht" van het N. A. S.,
aan de praktijk getoetst, al dan niet juist."
De heer RIJNDERS is uitgenoodigd tot debat.
Overigens ook vrij debat voor ieder.
WERKLOOZEN VRIJ.
ENTREE IO Cent.
HET BESTUUR.
KAARTEN VERKRIJGBAAR:

N. Molstr. 19. Z. 0. Buitensingel 170/8, v. Loostr. 138.

De Levensverzekering

„AURORA"
Opgericht 12 September 1887.

Heerengracht 62, AM STER D AM.
Verzekert alle soorten verzekering
op het leven.
Zij bestemt haar te maken winst
ten volle, dus 100 %, ten dienste van
de actie voor de Vrije Gedachte-

