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REFERENDUM.
De afd. besturen dienen ervoor zorg te dragen, dat het referen-

dum door de leden in zoo groot mogelijken getale wordt uitgebracht.
Uiterlijk 17 Mei dient het resultaat van het referendum bij

het Partij-Sekretariaat bekend te zijn.

Militarisme en Socialisme.
Verschenen: een I Cents-vlugschrift over dit onderwerp.
De omvang is dubbel zoo groot als van het vorige vlugschrift,

en ioo ex. worden voor 75 cent geleverd. Doet direkt uw be-
stellingen bij het Partij-Sekretariaat en werkt met deze brochure.

Partijgenooten! Zendt Geld
voor üé verkiezingen aan de besturen en aan het Partij-Sekretariaat!

Verkiezings-nummer
„Het Socialisme".

Binnenkort verschijnt van „Het Socialisme" een verkiezings-
nummer.

Bestellingen worden zoo spoedig mogelijk ingewach» bij de
Administratie van De Tribune, Postbus 379, Amsterdam.

De „Blauwe” Maandag.
Als gij, arbeiders, in dit historisch

moment onklaar de dingen ziet, slap ofweifelend zijt, uw groote taak niet of slecht
vervult, kunt gij bederven al hetgeendoor ons in een Hjarige strijd dervervulling nabij is gebracht.

Het motto dat wij hierboven zetten is ontleend
aan het Manifest van het Partijbestuur der Arb. Partij
voor de Maandag-demonstratie op 2 Juni a.s., die de
S. D. A. P. dien dag te Amsterdam en Rotterdam
denkt te houden.

En met die woorden op zichzelf zijn wij het eens.
Maar juist daarom is er, naar de meening der Soc.
Dem. Partij, gèèn reden voor het socialistische pro-
letariaat om aan die partij-betooging deel te nemen.

Wij zien nl. ook in deze tijden een historisch
moment van beteekenis, al zien wij het anders en
ruimer dan de stellers van het Manifest. Het histo-
risch moment, waarin wij leven, is het allesbeheer-
schende imperialisme. En in dien zin meenen wij,
dat als gij, arbeiders, op het oogenblik de dingen
onklaar ziet, slap of weifelend zijt, dat gij dan uw
groote historische taak van de internationale bevrijding
van uw klasse en van de menschheid zelve niet of
slecht vervult. Wij zijn van oordeel, dat gij inder-
daad bederven kunt al hetgeen in jarenlange arbeid
door de Sociaaldemokratie naderbij is gebracht, en
wel: de politieke bewustwording van het Ned. pro-
letariaat.

»De duurte heeft de koopkracht van het geldloon verminderd.
Het sterker worden der ondernemers-bonden maakt het verhoogen
der geldloonen moeilijker. Nu komen de nieuwe militaire
lasten er nog bij. ... En de oorlogstoerustingen dragen er in
elk geval toe bij, de ellende van de massa's te vermeerderen, de
uitbuiting te vergrooten, de klasse-tegenstellingen te verscherpen."

Zoo teekent de Oostenrijksche Socialist Otto Bauer
in een Mei-artikel de oogenblikkelijke toestand in
West- en Midden-Europa. Maar geldt dit dan niet
voor Nederland?!

Het historisch moment is dus: het imperialisme.
i-Jw taak, arbeiders: het Socialisme. Het middel:
de bewustmaking van het proletariaat. Ook bij de
komende verkiezingen.

Hoeveel grootscher nietwaar, maar óók hoeveel
werkelijker is deze voorstelling van zaken in deze
dagen van moeitevolle stakingen en een millioenen-
verslindend militarisme, waaraan alle burgerlijke
partijen met opoffering der soc. hervormingen mee-
doen — dan èène, die de arbeiders wijs maakt, dat
het historisch moment dit is: dat zij door behulp
van een liberale Regeering in de allernaastetoekomst
voor een proletarische overwinning zouden staan in
de jarenlange kiesrechtstrijd. Een voorstelling, die
wegens dit moment den arbeiders als middel noemt:
steun aan de liberalen bij de herstemmingen, al
staat het ook vast dat deze voor het kiesrecht alleen
reeds volstrekt niet te vertrouwen zijn!

Wij daarentegen zeggen 'ot de arbeiders: Inder-
daad ziet klaar uit uw oogen, en vertrouwt de vage
kiesrechtformules der liberalen evenmin als die der
christelijken. En als gij dit klaar ziet, doet dan uw
plicht, en geeft den liberalen op dit moment in gèèn
geval de voorkeur boven de kerkdijken, dus ook
niet bij de herstemmingen.

Als de Arb. Partij dit inzag, dan zou ze zelve op
dit moment niet weifelend staan, terwijl mèèr dan
ooit juist nu allèèn een vast optreden tegenover de
liberalen zoogoed als tegenover de klerikalen de kies-
rechtstrijd een eind kan vooruit brengen. Maar de
Arb. Partij heeft door haar slap inzicht niet alleen
geweifeld, zij is zelfs een stap teruggegaan. Zij
deinst terug voor de liberalen ; dat is de beteekenis
van de. vervanging van de Roode Dinsdag door de
Maandagdemonstratie van 2 Juni. En daaraan doen
wij niet mede.

Zelve verklaart de Arb. Partij deze Maandag-
demonstratie in haar Manifest voor «het begin -van
een wending onzer kiesrechtbeweging van de zuiver-
politieke naar de ekonomisch-maatschappelijke aktie»,
hetgeen op zichzelf mogelijk zou zijn, maar dan toch
een strijdwil voor het A. K. met ekonomische middelen
(staking) door de vak-arbeiders onderstelt, die bijv.
in het Ned. Vakverbond zelfs — zooals vaak genoeg
daar uitgesproken is — helaas nog absoluut niet aan-
wezig is. Zelfs bij het petitionnement lieten deze vak-
arbeiders de werkende S. D. A. P.ers in de steek.
Hoeveel te meer dan thans, nu «in massa vrijaf nemen"— dus staken ? —verondersteld wordt, zonder dat er in
Nederland ook maar ooit een propaganda voor een
zóó scherp middel als staking in de kiesrechtstrijd
gemaakt is. Neen, dit «in massa vrijaf nemen»,
deze «ekonomisch-maatschappelijke aktie», wat er
dan ook van komen moge, is een zinledige frase,
waarmee geen macht en geen inzicht tot de scherpe
machtsstrijd van het proletariaat wordt gewekt,
een frase waarmee men natuurlijk de bourgeoisie
geen vrees kan aanjagen en waarmee men helaas
enkel zand strooit in de oogen der arbeiders zelven.

Maar toch, er blijft iets over van deze frase, en
wel dit: de kiesrecht-aktie komt door deze wending
wel niet op ekonomisch terrein, maar ze gaat momen-
teel van het algemeen-politieke af. En dit zeggen
niet wij, maar zij: «Het terrein der zuiver-politieke
agitatie is ... . afgegraasd», aldus het Manifest ter
verklaring van het afzien van de Roode Dinsdag.
Daarmee wordt toegegeven, hoe dwaas ook op zich-
zelf deze bewering is van een «afgegraasd terrein

voor zuiver-politieke agitatie», dat men zich politiek
eenigszins terugtrekt in de kiesrecht-aktie. En men
zegt trouwens ook .waarom men van deze weg afgaat:
«Op die weg verder zou beteekenen : in de bajonetten
te loopen». Alsof niet elk verder gaan op de
revolutionair-politieke weg van het proletariaat ten
slotte beteekent, zich te stellen tegenover de machts-
middelen, d. z. de bajonetten, van de bourgeoisie.
En alsof niet heteenige antwoord van het proletariaat
daarop slechts kan wezen: méér organisatie en méér
bewustheid en zelfbeheeisching, zooals het proletariaat
in België' dat getoond heeft. En dan, in September
de bajonetten —" dat zou, volgens de verwachtingen
der Arb. Partij, zijn: de bajonetten van de liberalen.
En de liberalen zullen toch niet, bij al het vertrouwen
dat men in hen stelt ter zake van het Kiesrecht, de
kiesrechtbetoogers met de bajonet uiteen jagen! Of
zouden zij toch? En moet het proletariaat dan maar
gelooven, dat de liberale gÊweldmenschen die vreed-
zame kiesrechtbetoogers van plan zijn uiteen te jagen,
zelven een demokratische uitbreiding van het Kies-
recht zouden willen? Het is ons te machtig.

Neen, arbeiders, ook gij in de vakvereenigingen.
Het is uw plicht deze onklaarheid, al die slapheid
en weifeling, dat terugdeinzen voor en dat vertrouwen
op de liberalen, dat in het wezen van die zich voor
een Roode Dinsdag terugtrekdende Maandag-demon-
stratie zit, te ontmaskeren, opdat gij zelf en het prole-
tariaat tot klaarheid en macht komt. De vakvereeni-
gingen moeten de proletarische klassestrijd medestrij-
den, maar ze mogen niet dienstbaar worden gemaakt
aan die partij-politiek, die van de klassestrijd afvoert.
Zeker, ook in Nederland zal dekiesrecht-staking een-
maal het machtige middel moeten worden om de poli-
tieke macht van het proletariaat uit te breiden, maar
dan na grooter inzicht in het wezen der huidige maat-
schappij die geen hervorming meer geeft zonder
machtsuitbreiding, die geen machtsuitbreiding meer
brengt voor het proletariaat zonder strijd tegen het
imperialisme der gansche bourgeoisie, en dan nog
slechts na een intense agitatie en propaganda, die
niet alleen de georganiseerden maar ook en vooral de
ongeorganiseerden bereikt.

Naar onze overtuiging, naar de overtuiging der
Soc. Dem. Partij mogen de vakvereenigingen niet
dienstbaar gemaakt worden aan de verkiezings-politiek
van een partij die op de liberalen bouwt, die de
liberalen aan de Regeering wil brengen, en die juist
de Maandag-demonstratie voor deze verkiezingspolitiek
wil* laten dienen en haar juist daarom plaatste aan
de vooravond van de verkiezingen.

Mogen S. D. A. P.ers in goede discipline voor hun
partij voor deze verkeerde zaak werken wat zij kunnen,
alle andere arbeiders dienen zich te verzetten tegen
wat niet anders te kwalificeeren valt dan als het
brengen van de ergste partij-politiek in de vakver-
eeniging. Daarom, partijgenooten, de S. D. P. doet
niet mee aan de „Blauwe" Maandag, want deze
leidt in geen enkel opzicht tot de versterking van
de zelfstandige strijd van het proletariaat voor het
kiesrecht. Het is niet anders dan een proefmobilisatie
voor de naar de liberalen neigende Arb. Partij.

Wp.

Steunt de Sigarenmakers.



De liberalistische Arb. Partij.
Als het ooit duidelijk uitkomt, hoe ganschelijk d_ Arb.

Partij in liberaal vaarwater is verzeild geraakt, dan is
het wel door wat er thans met de Statenverkiezing in
Franeker voorvalt. Wij geven het uitvoerige dokument,
zooals wij. het in Het Volk van 5 Mei j.l. vinden, zoo
goed als in zijn geheel. Alleen de kursiveeringen en
vetdruk zijn van ons.

De stand van zaken in Friesland is aldus: de Staten tellen
50 leden. De provincie is verdeeld in 5 distrikten. leder distrikt
kiest IO leden. Om de drie jaar treden in ieder distrikt 5 leden
af. Van de 5 distrikten zijn twee, Sneek en Dot-kam, vast rechts.
Twee andere, Leeuwarden en Schoterland, zijn vast links. In
deze beide laatste gaat de strijd tusschen soeiaal-demokraten en
liberalen, franeker is zeer twijfelachtig. Rechts is er. door de
werking der tegenwoordige kieswet, voortdurend sterker geworden,
in 1910 werden er, wijl liberalen en soc.-dem. geen akkoord
hadden kunnen krijgen bij de herstemmingen, 3 kerkelijken ge-
kozen. Zoodat thans de partijverhouding in de Staten is: 23
kerkdijken, 18 liberalen, 9 sociaal-democraten. Winnen de kerke-
lijken in Franeker wéér 3 zetels, dan hebben zij er 23, dus de
meerderheid der Staten. Dan worden ook de 5 Ferste K .nier-

zetels, benevens het kollege van Gedeputeerde Staten rechts.
(Jegcven de politieke toestand, dio ons verplicht, thans

tusschen liberaal en klerikaal te kiezen hebbend, de voor-
keur aan de liberalen te geven, een standpunt dat op het
kongres de eenstemmigheid verwierf, moet onze partij
het mogelijke doen om te verhinderen dat zulks gebeurt,
dus hot mogelijke doen om in Franeker aan de rechter-
zijde do meerderheid te onthouden.

Dit is zeer waarschijnlijk alleen mogelijk door een taktiek te
volgen die eenigszins afwijkt van de normale. De normale zou
zijn: gewoon Voor alle zetels kandidaten stellen en bij de her-
stemming de liberalen steunen.

Maar de kerkelijken vertroebelen in den legel den strijd door
geen 5, doch slechts 3 kandidaten te stellen Zoo deden ze in 1910.
Het gevolg was, en zou dat weer zijn, dat in herstemmingkomen:
3 kerkelijken, 5 liberalen, 2 sociaaldemokraten. Waar de kerkelijken
de sterkste parlij zijn, zóó zelfs dat ze in 1910 slechts eenige tien-
tallen van stemmen te kort kwamen om bij eerste stemming ge-
kozen te zijn, spreekt het van zeff dat, als liberalen en sociaal-
demokraten ieder afzonderlijk optreden, 3 kerkelijken en 2 liberalen
gekozen worden. Zóó ging het in 1910. Gaat het weer zoo, dan
is heel de winst voor rechts, en hebben zij de meerderheid in de
Staten.

Nu stuitte een samengaan var. liberalen en socialisten in iqio
af op den onwil van de liberalen om deze twee kandidaten over
te nemen, en twee van de hunnen te laten vallen. Thans schijnen
zij echter bereid te zijn van hun vijf zetels (de 5 aftredende zijn
allen liberalen) twee aan de sociaaldemocraten af te staan.

Nu is door onze partij-organisaties in Franeker besloten jkandi-
daten te stelle... Stellen de kerkelijken er 3 en de liberalen 5,
dan komen twee der onzen in herstemming, de liberalen laten 2
der hunnen vallen, nemen daarvoor 2 sociaaldemokraten over en
gezamenlijk treedt men dan voor die 5 op bij de herstemming.

Dit besluit is nu achteraf ondoelmatig geacht, en van het Partij-
bestuur is advies gevraagd. Het P.-8., kennis genomen hebbend
van de gronden voor die ondoelmatigheid aangevoerd, heeft daarop
advies gegev.n en een andtre taktiek aanbevolen, hierop neerkomend
dat vrij slechts 2 kandidaten zullen stellen, indien de liberalen _?
stellen en dat het gesloten optrekken niet bij tweede, doch dadelijk
bij eerste stemming plaats vinde.

De voornaamste grond hiervoor is, behalve de vermijding van
een volkomen overbodige herstemming waarvan de stand te voren
vast staat, de volgende: Het kan in Franeker niets lijden. In 1910
kwamen de anti-revolutionaire en de christelijk-historische kandidaat
resp. slechts 30 en 39 stemmen tekort om bij eerste stemming
gekozen te zijn. De. katholiek had er 106 te min. En dat op een
getal van 11.517 kiezers. Het steekt dus op zeer weinigestemmen.

Krijgen wij nu weer den toestand dat 3 kerkelijken, 5 liberalen
en 2 sociaaldemocraten in herstemming komen, dan moeten de
liberalen 2 der hunnen terugtrekken. De ervaring leert echter,
dat teruggetrokken kandidaten altijd nog een aantal stemmen
krijgen, wat men daar ook tegen doet. Op de 12000 kiezers,
die er thans zijn, verdeeld over een .50-tal dorpen, zullen dat
allicht een paar honderd zijn. En waarschijnlijk kan 't zulks niet
lijden. Daarom moet die herstemming met teruggetrokken kandi-
daten in 't spel, zoo mogelijk vermeden worden. Dat kan, door
bij eerste stemming dezelfde situatie te scheppen, die men bij
herstemming toch zal krijgen, doch dan mèt en nu zonder de
namen van teruggetrokken kandidaten op de stemkaart.

Daartoe moeten wij 2 kandidaten stellen, en de 3 kandidaten
der liberalen dadelijk bij eerste stemming steunen.

Thans kan dus niet meer door de propagandisten en
de debaters der Arb. Partij ontkend worden dat haar
Kongres eenstemmig aan de liberalen de voorkeur gaf
boven de klerikalen. Het wordt hier in Het Volk door
dit officieele partij-dokument ruiterlijk gekonstateerd.

Nu dit eenstemmig is gebeurd moeten de debaters
der Arb. Partij er óók maar van af zien de arbeiders
wijs te maken dat er nog een Marxistische oppositie in
de S.D.A.P. bestaat. Die is blijkens dit dokument
zonder eenige beteekenis.

Voorts blijkt uit dit fraaie staal van scharrelpolitiek
duidelijker dan ooit, hoe de Arb. Partij de politiek op-
vat. Hoewel hier toegegeven wordt dal de kerkelijken in
Franeker de sterkste partij zijn, denkt men er niet aan
die kapitalistische kerkelijke machthebbers voor goed te
verslaan door socialistische propaganda en organisatie-
van het proletariaat, maar men denkt ze terug te duwen
door parlementair gekonkel met de liberalen. Hiermede
komen hoogstens andere kapitalistische machthebbers op
het kussen en nog wel door de steun van arbeiders,
maar de klasse-politiek der arbeiders, de revolutionaire
politiek die de arbeiders vereenen moet tegen het kapitaal,
komt er door in het gedrang. Maar wat schaadt dit
de S. D. A. P., wier- kamerkandidaten in Franeker,
Leeuwarden en Schoterland (Helsdingen, Troelstra en
Mendels) alleen door deze politiek bij de herstemmingen
op de steun der liberalen denken te kunnen rekenen, en
wier eenige bedoeling het immers hoe langer hoe meer
wordt, zeteltjes te winnen.

Merkwaardig is ook de erkenning datvroegere scharrel-
politiek van dezen aard afstuitte niet op de Arb. Partij

(wie zou dat ook nog veronderstellen!) maar op de
liberalen. Thans is de Arb. Partij echter zoo gebonden
aan de liberalen, dat die heeren waarschijnlijk geen be-
zwaar meer zullen hebben tegen dit politiek gesjacher.

Ook blijkt uit dit dokument, dat de Arb. Partij een
organisatie is, waar direkt de minste weerstand tegen de
macht van deburgerlijk gezindepartijleiding gebrokenwordt.
Want de Franekers wilden oorspronkelijk volkomen zelf-
standig 5 eigen kandidaten stellen- Echter uvan heiP. B.
is advies gevraagd» (door wie? door Helsdingen of door
èèn van zijn verkiezings-agenten ?), en het P. B. maakte
uit dat reeds bij eerste stemming 3 liberalen naast
slecht. 2 S. D. A. P.ers dienen te worden gesteld. 'AeJileraf
stemde Franeker daarmee in.

Natuurlijk wordt ook hier weer het Alg. Kiesrecht mis-
bruikt als argument voor deze- karakterlooze sjacher
politiek met de liberalen. Elkeen weet nu wel dat de
liberalen verzwakking en geen versterking van het prole-
tariaat bedoelen met hun leus van A. K. Maar wat gaat
dat de Arb. Partij aan. De S. D. A. P. keert de zaak
om en gebruikt het A. K. tegenwoordig, in plaats van
als leuze om in revolu.ionaire stiijd tegen het gansche
kapitalisme de arbeidersklasse te vereenigen, als parool
waaronder ze arbeiders tezamen met hun ergste uit-
buiters de liberalen, o.a. tegen de christelijke arbeiders
laat optrekken. Maar laat» men dan ook eerlijk zijn en
duidelijkheidshalve de naam der S D. A. P. veranderen
en in het vervolg spreken van de liberalistischeArbeiders
Partij. Wp.

Vrouwenkiesrecht.
In de Haagsche Dierentuin werd j.l. Zondag een

vergadering gehouden van» de Ver. voor Vrouwen-
kiesrecht, om te protesteeren tegen de Kiesrecht-
voorstellen der Regeering, dus — als men n.l. niet
tegelijk protesteert tegen het geknoei der liberalen
met Vrouwenkiesrecht — een anti-klerikale meeting.
De bekende verwoed-burgerlijke feministe Aletta
Jacobs was dan ook Voorzitster. De eenige — overi-
gens ook-burgerlijke vereeniging — ter vergadering,
die aan dit uitsluitend pro-liberaal en anti-klerikaal
gedoe niet mededeed, was deradikale Vrije Vrouwen-
Vereeniging te Amsterdam, die ronduit verklaarde
«van links noch rechts» veel te verwachten.

Na een fanfare van de Unie-liberale temperaar en
oud-Prof. Van Hamel deed Mevr. Van Itallie de
bekende burgerlijke uitspraak, «dat het algemeen
belang gediend wordt door het kiesrecht aan de
vrouw te geven.» Het burgerlijk belang wordt echter
reeds gediend door het beperkt vrouwenkiesrecht.
Het proletarisch belang allèèn door algemeen vrouwen-
kiesrecht. Terecht wees deze dame erop, dat in de
Ziektewet de 175000 dienstboden vergeten zijn. Maar
er is toch wel geen proletarische vrouw die meent,
dat er met deze honderdduizenden anders gerekend
zal worden dan onder den druk van een revolutio-
naire beweging, die het kiesrecht wil : öök voor de
vrouw, onverzwakt algemeen.

Onverbloemd bleek het anti-klerikale der meeting,
toen de oud-liberaal Drion aan het woord was, die
natuurlijk tegen de kiesrecht-voorstellen der christe-
lijke Regeering was, maar wilde dat de Ver. voor
Vrouwenkiesrecht zelve de grens zou aangeven tot

' hoever het kiesrecht aan de vrouw moest worden
gegeven. Om het klassevevschil onder de vrouwen
niet al te duidelijk te doen naar voren treden vol-
doet de Ver. niet aan dien wenseh, hoewel ze op
zichzelve evenmin als de heer Drion iets tegen een
grens, tegen een beperking, dus tegen dames-kies-
recht heeft.

Al waren de proletarische vrouwen dan ook terecht
op deze meeting niet vertegenwoordigd, het kon
ons niet verwonderen de vaderlands-verdediger
Troelstra, door het burgerlijk damespubliek door
een lang aangehouden applaus ontvangen, daar
alleen te zien optreden «tegen de reactionnaire
uitsluiting (van de vrouwen n.1.) die de (christelijke)
Regeering (ten opzichte van het kiesrecht) voorstelt. >
Alsof niet het Koncentratie-program met zijn beperkt
Vrouwenkiesrecht minstens even reaktionnair, zoo
niet erger, voor het proletariaat zal wezen, dan
de koalitie-Regeering met haar uitsluiting der vrouw
van het kiesrecht! Maar dat kon Troelstra niet
zeggen, eerstens omdat deze politicus dit wellicht
niet eens inziet, ten tweede omdat de Arb. Partij
in haar verkiezings-resolutie zelf een formule, die
beperkt vrouwenkiesrecht mogelijk maakt naast direkte
invoering van algemeen mannenkiesrecht, opstelt als
eerste eisch voor steun bij de herstemmingen, een
reaktionnaire eisch dus waaraan alléén de liberalen
voldoen. Maar zouden de proletarische vrouwen,
van wie volgens Troelstra èèn derde van de hand-
teekeningen op hetkiesrecht-petitionnement stamden,
niet eens inzien dat ze Troelstra en zijn Arb. Partij
volgende, slechts hand- en spandiensten verrichten
yoor de verovering van het beperkte dames-kiesrecht,
maar niet van het algemeen kiesrecht voor de
proletarische vrouwen ?! Wf.

April 1813.
Feiten .... en de Konklusie.

Wij lezen in de N. Rott. Ct. van 23 April jl. de vol-
gende feiten :

Wegens oproerige bewegingen tegen het Fransche gezag hebben,
eind April 1813 en volgende dagen, voor militaire commissie 11

te Zaandam, Leiden, deu Haag en Rotterdam terecht geslaan 71
beklaagden, waarvan 13 ter dood veroordeelden geëxecuteerd, 3
ter dood bij contumacie, 7 veroordeeld lot deportatie, 13 tot
dwangarbeid en reclusie, I onder toezicht der hooge policie ge-
steld en 9 tol gevangenisstraf veroordeeld zijn, terwijl 25 beklaag-
den werden vrijgesproken.

Die 71 beklaagden waren obscure lieden : schippers, houtdragers,
daglooners, molenaarsknechts, een scheepstimmerman, een kuiper,
een dienstmeid .... Zij dragen gansch geen wijdluftige namen:
Jacob Kek, Harend Segeles, Cornelis Kruyk, Teunis Knodsenburg,
Ary Krijgsman, Hendrik Schoonbrood . . . Geen man van eenig
aanzien was bij de gansche bewcking betrokken. Integendeel het
officieele Nederland helpt mede haar to onderdrukken.
De „compagnie de réserve'", die in den Haag de oproerlingen
uiteendreef en wier luitenant van der Poel het met den dood
bekocht, bestond uit Hollanders; en het was een troep van 20
studenten en 17 aanzienlijke burgers, die te Leiden het gepeupel
en de binnengedrongen boeren trotseerden en de poort opende
voor de aanrukkende Fransche macht van generaal I.orcet.

En, schrijft het blad- verder :
Een Gysberl Karel (van llogendorp) zelf zou in November (1813.

niets hebben verwacht, als hij niet geweten had dat het geheele
lagere volk voelde zooals die dertien (ter dood veroordeelden .

Wat er in November 1813 gebeurde, dat weet elkeen:
Toen werd Nederland «onaihankelijk.» Dat wil zeggen:
het Fransche juk werd door de Ned. burgerklasse «afge
schud», en het w.erd haar bij de gratie van Engeland
weer vergund het iße-eeuwsche spel van uitbuiting van
Java vooral voort te zetten.

Maar uit de feiten bier gegeven blijkt reeds dat zelfs
een Van Hogendorp, overigens een der eerbiedwaardigste
van de strijders voor de Ned. bourgeoisie in die dagen,
niets had vermocht, indien niet het »lagere volk< zijn leven
had durven op het spel zetten. «De meer ontwikkelden»
toch, zoo heet het in een der brochures die tot verheer-
lijking der Oranjes thans worden uitgegeven, «oordeelden
die pogingen om het Fransche juk af te schaffen (in
April) ontijdig». Dat wil zeggen: de Ned. bourgeoisie
dorst de leeuw Napoleon eerst aan toen hij dood was.
Maar toen hij in April nog leefde, leende ze zich ertoe,
uit vrees voor de «tyran», — we hebben het in het boven-
aangehaalde door «kursief» en «vet» wat doen uitkomen— arbeiders en boeren aan de Franschen te verraden
en te vermoorden! Toch altijd een laf volk geweest, die
bourgeoisie, en- de Nederlandsche in het bizonder!

Het spreekt intusschen vanzelf, dat de boeren
en arbeiders toen niet voor het «Vaderland» en Indie
opkwamen, maar zich verzetten tegen de te groote lasten
en ellende, die Napoleon hun oplegde, én wel in het
bizonder tegen de inschrijving voor de lichting uit de
tweede ban d.i. alle strijdbare manschappen van 26 tot
40 jaar, door een dekreet van 3 April 1813.

Het was de inschrijving voor deze lichting uit den tweeden ban,
die eensklaps de maat deed overloopen. Den I7den en lßden
April gaat zij te Rotterdam met eenige ongeregeldheden gepaard,
die door de aldaar aanwezige „garde soldée" gemakkelijk worden
bedwongen. Maar den ißden en den igden is het geheele platte-
land vah Zuid-Holland van Rotterdam tot den Rijn in opstand;
de controlelijsten en bevolkingsregisters worden er in de^i brand
gestoken, de met de opschrijving belaste gendarmes met knuppels
en hooivorken op den loop gejaagd. Den 20sten werpen zich 500
boeren van den Rijnkant binnen Leiden; zij zijn vier-en-twintig
uur lang meester van de stad, openen er de gevangenis, wapenen
zich op het stadhuis met verroeste hellebaarden uit den tijd van
het beleg. Den volgenden dag heeft men het in den Haag; de
turfdragers, de Scheveningers, de Westlanders dringen naar het
midden van de stad op en moeten met de wapenen worden uit-
eengedreven. De Zaankant is in rep en roer van 21 tot 24 April;
het was er door schippers overgebracht, die van Alphen kwamen.
In Zuid-Holland loopt de beweging door tot Vlaardingen, Maas-
sluis en Dordrecht; in Noord-Holland tot Enkhuizen; Amsterdam
en Haarlem blijven verschoond.

Arbeiders en boeren waagden het hun leven op te
offeren om de Franschen te verdrijven. De bourgeoisie
bleef stil — tot November.

En gaat men den leeftijd der raddraaiers n dan blijkt, dat zeer
velen hunner persoonlijk door den maatregel niet konden worden
getroffen. De korenkooper van der Lee te Oudshoorn, door alle
bronnen als de hoofdaanlegger der beweging aan den Rijnkant
genoemd, was 46 jaar; de beide schippers, die het werk te Zaan-
dam aan den gang hielpen, waren 52 en 50.

Van der Lee heeft men niet in handen kunnen krijgen; hij is
ter dood veroordeeld bij contumacie. evenals de Haagsche slagers-
knecht Jan van der Burg en Hendrik Schoonbrood te Maassluis,
van beroep onbekend. Geëxecuteerd zijn: te Zaandam Jacob Rek,
Jan Eyndenburg, Cornelis Wijnstok, Dirk de Vries, Willem Kruis-
haar, allen schippers, en Barend Segeles, houtdrager;— te Leiden
de timmerman Cornelis van den Bos, van Aarlanderveen; de be-
diende Cornelis Kruyk, van Alphen; en deLeidenaars Frans Ribot,
touwslager, en Abraham van Duuren, schoenpoetser; —te Rotter-
dam de Zevenhuizensche herbergier Jacob Kloos, de varensgezel
Ary Krijgsman en de scheepstimmerman Adriaan van Deel, bei-
den uit Maassluis. In den Haag is de commissie het zachtmoe-
digst geweest; zij heeft er niemand ter dood doen brengen en op
de twintig geprevenieerden er twaalf vrijgesproken, waaronder den
nachtwaker der turfmarkt, Jan van Tol, „prévenu d'avoir battu
Wilhelmus" (omdat hij het Wilhelmus had gespeeld).

Niet het vaderland der bourgeoisie, niet de «onafhan-
kelijkheid» om Indie te kunnen uitsluiten, was de leus
dier arbeiders en handwerkers. Maar het traditioneele,
revolutionaire lied der Nederlandsche geknechten: het
Wilhelmus. Zij konden niet bevroeden, dat sterker dan
ooit Oranje thans zou worden gebruikt, om het juk der
bezittenden en nietsdoenden op het arbeidende deelder



bevolking te doen drukken. Maar laten de proletariërs
van heden het niet vergeten. Arbeiders en boeren, de
kracht vande natie, hebben het door hun slrijd'xn April 1813
eerst mogelijk gemaakt, dat de heerschappij in Nederland
met November de bourgeoisie weer in de schoot viel. En
laten de bewuste, de socialistische proletariërs eens en
vooral zweien: zich nooit meer door het «vaderland» en
de «onafhankelijkheid) te laten beetnemen, maar in het
vervolg bij elke groote gebeurtenis — bij een oorlog, bij
een revolutie — alleen de eigen strijd en plicht van-het
proletariaat in liet 00» te houden. Er kan geen strijd
van de bourgeoisie gestreden worden zonder de hulp
van het proletariaat Die hulp zal het proletariaat in de
komende tijden, hopen wij, niet weer gevMn.

Dit zij de konklusie der Sociaaldemokvatie uit de
feiten van April ISI3. \Vi\

Het resultaat van de Belgische Staking.
De politieke massastaking is geen strijdmiddel

dat mechanisch volgens een klaarliggend recept steeds
op dezelfde wijze kan worden aangewend. Haar
vormen zijn even veelvoudig als die van den poli-
tieken strijd in het algemeen. Zóó verschillend
kunnen hare gedaanten zijn, dat men hen somwijlen
zelfs niet moet beschouwen als inelkaar. vloeiende
vormen van dezelfde strijdmethode, doch dat men
deze heeft te zien als absolute tegenstellingen, als
geheel verschillende dingen. Elke nieuwe aanwending
van de massastaking brengt weder een nieuw type,
voegt aan de ervaringen van het proletariaat weder
een nieuwe ervaring toe.

De. tiendaagsche Belgische mas.astaking was de
voortzetting van de stakingen van 1893 en 1902voor de verovering van het Algemeen Kiesrecht. De
algemeene staking van 1893, die voor het eerst aan
de socialistische Internationale het belang van dit
strijdmiddel als aanvulling van het parlementarisme
openbaarde, overrompelde de bourgeoisie zoodanig,
dat deze in verwarring raakte en uit angst voor een
revolutieN het Algemeen Kiesrecht toestond. Maar
toen in 1902 de arbeiders in veel grooter getale
staakten om het meervoudig kiesrecht weg te vagen,
bleven de regeering en de bourgeoisie standvastig;
zonder resultaat moest de staking worden opgehever..
Reeds toen heeft de marxiste Rosa Luxemburg er
terecht op gewezen, dat het politieke verbond met
de liberalen de beweging verlamd had — aan dit
verbond demonsteerde zich de politieke zwakheid en
onrijpheid van het Belgische proletariaat. En daarna
is dat niet beter geworden ; tien jaar lang heeft deBelgische Partij onder reformistische leiding de illusie
nagejaagd, samen met de liberalen met parlementaire
middelen de politieke heerschappij en het gelijkekiesrecht te veroveren. Eerst toen door de nederlaagbij de verkiezingen van verleden jaar deze illusieals rook vervlogen was, werd naar het oude middel
gegrepen en besloten een nieuwe algemeene staking
voor te bereiden.

Prachtig heeft het Belgische proletariaat zich indezen strijd gehouden, steeds meerdere groepen slotenzich aan en toen na io dagen de staking door eenbesluit van het buitengewone congres werd opge-
heven, bedroeg het aantal stakers 450.000; ander-half maal zooveel als in het jaar 1902. Wat is echterhet resultaat, de directe vrucht \yan dezen grootschen
strijd geweest? In wezen: niets. De staking van
Ï913 was aan politieke winst even resultaatloos alsde staking van 1902.

Evenwel was het opheffen van de staking gegrond
op een door de clericalen gewijzigde liberale motie
aangenomen in het parlement, volgens welke motie
een te benoemen commissie tot herziening van het
gemeente- en provincie-kiesrecht hetrecht zou hebben
een betere formule voor het parlementskiesrecht te
zoeken. Dat zulk een microskopisch kleine concessie,
die zich met de later verloochende verklaring van
minister de Broqueville van vóór de staking dekt,
al heel weinig beteekent, spreekt uit de bewoordingen
zelf. Als nu Vandervelde hierin het bewijs ziet,
dat de grondwetsherziening en het gelijke Kiesrecht
op marsch zijn, dan toont hij thans hetzelfde opti-
misme te bezitten, dat hij ook reeds in 1902 na de
staking ten toon spreidde. Toen schreef hij in de
»Neue Zeit«, dat de leider van de reactionnairerechterzijde, de ziel' van den tegenstand, de heer
Woeste, die drie weken vroeger niet van een grond-
wetsherziening hooren wilde, zich gedwongen zag op
het oogenblik van de stemming de volgende verklaring
af te leggen:

„Wij weten dat instellingen niet onveranderlijk zijn. De wetten
zijn veranderlijk, en als de partijen bereid zouden zijn de problemen
van het kiesrecht zonder hartstocht te overwegen en naar een
regeling te zoeken, verschillend van de thans geldende, dan ben
ik overtuigd, dat een groot deel van ons zich tot zulk een over-
weging bereid zou verklaren."

En Vandervelde trok hieruit de volgende conclusie:
„Zoo schijnt dan de rechterzijde zich spoedig bij een grondwets-

herziening te moeten neerleggen. De linkerzijde komt als geheel
hiervoor op, en is eenmaal tot herziening besloten dan zijn wij

absoluut zeker, dat zij met de overwinning van het Algemeen
Kiesrecht zal eindigen."

Dit werd in 1902 geschreven. Sinds dien zijn elf
jaren verloopen — elf jaren van blokpolitiek met de
liberalen — en niets is van deze verwachtingen
uitgekomen. Beter kan men niet aantoonen hoe
waardeloos het verwijzen naar de verkregen con-
cessie (het aannemen in het parlement van cle liberale
motie) als grond voor het opheffen van de staking
was. lets anders is natuurlijk of een werkelijke con-
cessie had kunnen worden afgedwongen en of het
opheffen van de staking zelf op het hoogtepunt van
haar grootste ontwikkeling juist of onjuist is geweest,
in deze vraag kunnen slechts de Belgische partij-
genooten zelf beslissen. Dat op dat oogenblik nog
niet meer was gewonnen, daarin lag niets verwonder-
lijks; niettegenstaande de ondernemers groote ver-
liezen leden was toch het maatschappelijk leven nog
in het geheel niet ontwricht, een economische kata-
strophe was nog niet uitgebroken, geen vertwijfeling
had zich van de bourgeoisie meester gemaakt; de
overrompeling van 1893 herhaalt zich niet. Of bij een
volhouden van de staking zich verschijnselen zouden
hebben voorgedaan, die de regeering tot een volledige
overgave hadden kunnen dwingen, geen mensch die
dit met eenige zekerheid kan beslissen. Wie echter
aan de overredingskunst der drie parlementaire lei-
ders op het congres de schuld zou willen geven, dat
de massa den strijd zonder overwinning opgaf, ziet
voorbij, dat- in dit geval juist daarin de innerlijke
zwakheid van de beweging aan het licht zou treden,
dat de meerderheid van het congres zich door zulke
redevoeringen zou laten overtuigen. En tenslotte is
er nog een algemeene grond voor de opvatting dat
ook bij een verder voortzetten van de staking het
doel niet direct te bereiken ware geweest. Hetgeen
door een n-jarige verkeerde taktiek verwaarloosd
en bedorven is, laat zich nu eenmaal niet op slag
door een massastaking weer herstellen.

De massastaking is geen machine die zaakkundig
op gang gebracht als resultaat het Algemeen Kies-
recht of welk verlangd recht dan ook kant en klaar
aflevert. De algemeene staking is een middel om
de werkelijke macht van de arbeidersklasse tot uit-
drukking te brengen wanneer grondwet en kiesrecht
deze macht op al te zeer vervalschte wijze weer-
geven ; haar geweldige druk dient om de grondwet
in overeenstemming te brengen met de werkelijke
machtsverhoudingen. Zij kan daarom het parlemen-
tarisme niet vervangen maar slechts het fundament
van dit laatste verzekeren. De macht van het prole-
tariaat, waar het hier op aan komt, bestaat in wezen
uit zijn politieke scholing, zijn socialistisch weten en
zijn sterke organisatie. Zoolang de arbeidersklasse
niet elke tegenstand van de bourgeoisie, zoowel het
sluwe bedrog van de liberalen als het geweld van
de reaktionairen weet te overwinnen kan zij nog
niet de deur tot de politieke heerschappij openen.
Dat een versterking van de economische organisaties
de dringend noodzakelijke eerste taak is, daarop
werd op het congres zelf de nadruk gelegd. De
politieke scholing kan echter slechts in een jaren-
lange parlementair-politieke strijd verworven worden;— de massastaking draagt wel is waar in belangrijke
mate tot deze scholing en opheldering bij, zij kan
echter slechts bij uitzondering aangewend worden —
daarin ligt juist de groote waarde van het parlemen-
tarisme. Maar in België heeft het parlementarisme
onder de heerschappij van het reformisme in tegen-
gestelde zin gewerkt. Een proletariaat dat zich door
het liberale deel van de bourgeoisie laat bezwendelen
of dat, al bezit het een sterk ontwikkeld klassegevoel,
toch niet de kracht heeft zijn parlementariërs tot het
voeren van een taktiek van den klassenstrijd te
dwingen, bezit nog niet die groote innerlijke kracht,
noodig voor de omwenteling van de politieke uit-
drukking der machtsverhoudingen. Daarom kon deze
massastaking niet tot het gewenschte doel voeren.

Maar toch was zij niet vruchteloos. Maar hare
beteekenis ligt op een ander gebied; niet in haar
direct resultaat, maar in het feit dat zij plaats had,
in haar karakter als demonstratie. Na een iojarige
ontzenuwende parlementaire compromispolitiek de-
monstreerde zij de eenstemmige wil van de Belgische
arbeiders om tot een scherpe strijd van de massa
zelf tegen de bourgeoisie terug te keeren. Vandaar
dat in tegenstelling met 1902 een overwinningstem-
ming vol zelfvertrouwen het congres beheerschte. In
deze staking, begonnen tegen den wil in var. de
invloedrijkste parlementaire leiders, kwam tot uiting
de verandering, de opgang, die in de laatste jaren
te bemerken was. De vroegere achterstand in inzicht
en organisatie verdwijnt meer en meer ; het arbeiders-
ontwikkelingswerk schept de grondslag voor een
Marxistische strijdtaktiek; reeds komt tegen de blok-
politiek een bewuste oppositie naar voren. Zoo ont-

wikkelen zich, in tegenstelling tot het parlementaire
reformisme, het politieke inzicht, hetklassebewustzijn
en het zelfvertrouwen van de Belgische arbeiders.
Deze ontwikkeling wordt eenerzijds in hooge mate
door de massastaking bevorderd, anderzijds schept
zij de mogelijkheid deze de volgende maal nog
grootscher en machtiger te doen uitbreken. In de
vreugdevolle zekerheid, die de Belgische arbeiders
vervult, en die hun zelfvertrouwen doet toenemen,
in de zekerheid het oude wapen van de Algemeene
Staking wanneer het moet, krachtiger dan ooit te
kunnen hanteeren, ligt het belangrijkste positieve
resultaat van de laatste massastaking.

A. P.

De Volkswapening.
De eisch volkswapenihg heeft de Sociaaldemokratie

van de burgerlijke democratie overgenomen en toch
heeft Kautsky gelijk waar hij beweert, dat bij geen
eisch van ons strijdprogram de volle tegenstelling
van arbeidersklasse en bourgeoisie zoo helder in het
licht treedt als juist bij den strijd voor de volks-
wapening. Hier immers blijkt duidelijk, dat met de
voortgaande ontwikkeling, de heerschappij van de
bezittende klasse steeds minder op economische nood-
zakelijkheid, steeds meer op bloot geweld berust.
Maar dit geweld berust in handen van de arbeiders-
klasse zelve, uit wier midden het leger in hoofdzaak
wordt gerekruteerd. En op den duur zullen de too-
verkunsten, die het kapitaal uit de tradities van het
beroepssoldatenleger schept, niet voldoende zijn om
de arbeidersklasse haar eigen gevangenisbewaarder
te doen blijven. Zooals het feit, dat de maatschap-
pelijke productie steeds meer van de persoon van
den kapitalist onafhankelijk wordt, — die als aan-
deelhouder in een maatschappelijk overbodig wezen
verandert, —- terwijl de arbeidersklasse steeds meer
tot de eenig beslissende 'factor der productie wordt,
steeds meer de klassentegenstelling verscherpt — zoo
brengt het feit dat het proletariaat steeds meer de
beslissende factor in het leger wordt, het oogenblik
steeds nader, waarop het leger als middel tot be-
heersching der arbeidersklasse ondeugdelijk wordt.
Het door de bourgeoisie georganiseerde geweld ver-
keert in geweld tegen de bourgeoisie. Dat oogenblik
zal komen, al verzet zich de bourgeoisie ook tegen
de democratiseering van het leger, want ten slotte
zal ook bij den schoonsten dril het klassebewustzijn
van de massa in het soldatenpak niet uit te roeien
zijn. De democratiseering van het leger is slechts
een middel tot versnelling van deze ontwikkeling,
die ook zonder deze komen moét. Daar echter de
arbeidersklasse het juk zoo snel mogelijk wenscht af
te werpen, krijgt voor haar cle eisch van volkswape-
ning en de strijd voor die eisch met elk jaar, dat
de heerschappij van het kapitaal meer ondragelijk,
wijl historisch steeds minder noodzakelijk wordt, een
grootere beteekenis.

Langen tijd was de beteekenis der volkswapening
als strijdobject voor het proletariaat in ons bewustzijn
teruggedrongen. Aan geen enkele eisch van ons
strijdprogram werd in de socialistische pers en bij
de propaganda zoo weinig de aandacht geschonken.
Dit feit echter, berustte op belangrijke historische
gronden. Na het jaar 1871 scheen, trots de voort-
durende oorlogstoerustingen, de Europeesche vrede
verzekerd. Slechts aan de uiterste grenzen der kapi-
talistische «beschaving» donderden de kanonnen. Het
militarisme ontwikkelde zich langzaam zonder spron-
gen, hetgeen de beteekenis van het vraagstuk der
legerorganisatie op den achtergrond drong. En even
geleidelijk als de ontwikkeling van het militarisme,
scheen ook de ontwikkeling der arbeidersbeweging
te gaan. Langzaam krachtverzamelen en geleidelijk
vooruitdringen was haar karakter; in breede kringen
kwam de gedachte op, dat haar overwinning als een
langzaam ingroeien in het socialisme mogelijk zou
zijn. Het vraagstuk van den strijd om de macht,
waarvan de kwestie der volkswapening een onderdeel
is, moest aan beteekenis verliezen. Maar de kapita-
listische ontwikkeling heeft deze illusie als rook doen
vervliegen. Staat tegen Staat, klasse tegen klasse
is thans het parool. Hoe geweldiger de drang van
het kapitaal naar de winst, des te scherper de strijd
op de wereldmarkt, des te scherper de strijd om
nieuwe uitbuitingsgebieden. Het imperialisme heeft
het gevaar van een Europeesche oorlog acuut ge-
maakt. Het heeft het tempo van de oorlogstoerus-
tingen zoo versneld, dat het vraagstuk van den strijd
daartegen tot het belangrijkste der internationale
arbeidersbeweging is geworden. — Gelijktijdig ver-
scherpt de strijd tusschen kapitaal en arbeid; tegen-
over de geweldige organisaties van het kapitaal,
staan machtige organisaties der arbeidersklasse. De
kapitalistische staat werpt op de schaal der kapita-



listische economische machtsmiddelen het geweld van
het leger.

Zullen wij ons laten slachten ter wille van het
imperialisme, ter wille van den winsthonger onzer
kapitalistische uitzuigers? Zullen wij ons als beulen
laten gebruiken tegenover onze eigen broeders?
Steeds weer en steeds sterker dringen deze vragen
zich aan ons op; zoo worden onze blikken gericht
op het vraagstuk der volkswapening. De houding
van de bezittende klasse toont ons, dat deze zoolang
zij de politieke macht in handen heeft met de oor-
logstoerustingen zal voortgaan. Het komt er dus
opaan op den bodem dier werkelijkheid de macht
van de arbeidersklasse te versterken. Is dat mogelijk?
De bestudeering van cle geschiedenis van het mili-
tarisme toont ons, dat met de ontwikkeling van be-
roepssoldatenleger tot militieleger de strekking tot
democratiseering van het leger toeneemt, hetgeen
niets anders zeggen wil dan dat de beteekenis van
de plaats die het proletariaat in het leger inneemt
grooter wordt. Deze strekking met allekracht onder-
steunen, beteekent de strijd voor de volkswapening
voeren. De democratiseering van het leger beteekent
niet de inperking van de oorlogstoerustingen, maar
zij zal het naderen van het oogenblik bespoedigen, dat
de bajonetten waarop de bourgeoisie zit in beweging
zullen komen.

Terwijl zoo de eisch volkswapening ons de weg
naar de macht toont, vormt zij tevens een voortreffe-
lijke leuze in onzen strijd tegen het imperialisme.
Het kapitaal tracht den strijd voor nieuwe uitbuitings-
gebieden, in een strijd voor nationale belangen om
te liegen. Steeds, als het door zijn imperalistische
belangen in tegenstelling met andere kapitalistische
mogendheden komt, appelleert het aan het volk:
verdedig uw vaderland! De eisch volkswapening legt
dezen zwendel bloot. Wij hebben geen vaderland,
omdat wij bezitlooze proletariërs zijn, antwoorden de
strijders voor de volkswapening. Maar goed, zeggen
wij tot de bourgeoisie, laten wij een oogenblik uw
zwendel voor goede munt nemen; gij wilt dus de
gansche weerkracht van het volk mobiliseeren, daarom:
geeft ons met de volkswapening, die alleen in staat zou
zijn dit te bewerken! Maar de bourgeoisie strijdt
met alle macht tegen de volkswapening. En daar-
door stelt zij ons in staat het volk met de feiten
den zwendel van de vaderlandsverdedigingsrommel
aan te toonen.

De strijd voor de volkswapening beteekent de over-
gang van het proletariaat van verdediging tot aanval.
Op het protest tegen het militarisme moet de aan-
val op de imperialistische politiek volgen. Door dat
de sociaaldemocratie in haar vaandel de eisch volks-
wapening stelt, geeft zij aan het proletariaat een
tastbaar, voor de massa begrijpelijk, doel. Niet alleen
sluit deze eisch in, den strijd voor verkorten diensttijd,
de strijd tegen de militaire rechtspraak, tegen den
dril, tegen de ellende van het soldatenleven, maar
ook komt met deze eisch de gansche tegenstelling
van arbeidersklasse en bourgeoisie in een helder licht
te staan. Doordat de strijd voor de volkswapening
zoo geheel op den bodem der werkelijkheid moet
worden uitgevochten, stelt hij ons in staat alle
schijnmanoevers en frases van de heerschendeklasse
te belichten, de imperialistische politiek het ideolo-
gisch masker van het gelaat te rukken en haar
naaktheid van kapitalistische winsthonger te onthullen.
Klaar en duidelijk vertoont zich dan aan het proletari-
aat: de weg naar de macht. A. P.

Van de Afdeelingen.
Adres-verandering.

Het adres van L. de Visser is thans l)o la Itoykudo 11,
Den Haag.

Amsterdam. Woensdagavond, 7 dezer hadden wij een uitstekend
bezochte vergadering in Plancius. Van Ravesteijn en Wijnkoop spraken
voor een stampvolle zaal (200 menschen) over de landverdediging
en het standpunt van Troelstra. Hoewel Tr. voor debat was uit-
genoodigd, is hij niet gekomen en heeft ook geen bericht van
verhindering gezonden. Er was debat van 3 S. D. A. P.ers, die
echter niet het standpunt van Troelstra verdedigden. I debater,
Leenheer, moest zelf toegeven, dat hij het standpunt van Tr. ver-
keerd achtte, maar zei hij «Troelstra zal het niet zoo bedoeld
hebben». De 4e debater een anarchist vond de houding van Tr.
in deze schandelijk.

Wij wonnen op deze vergadering een lid.
In onze 11. bestuursverg. werd de verkiezingsactie geregeld.
Tot districtleiders werden aangewezen:

Timmler en Vlaming voor distr. 9
Colly en Secrève „ „8
Lisser „ „ 2en 3

De kaarten voor huisbezoek en ander materiaal zijn van nu af
aan bij genoemde pg. te krijgen.

Allen dus aan het werk.
a.s. Dinsdagavond, 13 dezer debatingclub bij Secrève.
Woensdagavond 7 Mei debatteerde partijgenoot Alex. Lisser met

het kamerlid Duijs.
Vrijdagavond sprak Gorter in distrikt II in een goed bezochte

buurtverg. Debat van een anti-parlementariër en van 2 S. D. A. Pers.
We verkochten verscheiden kranten en brochures. Het was een
beste vergadering.

Zondag debatteerde Luteraan in hetzelfde distrikt met Mendels,
de het verdrietig te vinden als Gorter met hemkwam debatteeren!

Donderdagavond sprak Enka in I\_ en debatteerde Wijnkoop.
Onderwijs. Militarisme, de herstemming en de liberalen waren

de punten waarop Wijnkoop de zwakheid der S. D. A. I . tegenover
het proletariaat uiteenzette.

Kcferendlllll. Meixr week is de laatste week tot inlevering van
het referendum. Logt do referendum-kaarten ingevuld thuis
neer, of zendt ze direkt aan de Sokretaris Secrève, Mar-
nixstraat .'507.

Enschedé. De concentratiecandidaat Zelvelder in 't distrikt
Enschedé is op stap. O. m. sprak hij te Usselo-Haaksbergen en
Boekelo. Zijn betoog was een doorloopende aanval op de coalitie,
met een enkelen trap naar de Soc. Dem. O. a. bestond volgens
hem de klassenstrijd niet! Te Usselo debateerden o.z. Nijhuis en
Pietersom, die vooral de onbetrouwbaarheid der concentratie in het
licht stelden. Zelverder maakte er zich af door te zeggen, dat hij
met menschen die hem niet vertrouwden, liever niet debuteerde,
en we maar eens eerst het werken hunnerzijds moesten afwachten.
Nu ja, dat zouden de heeren wel willen. In Haaksbergen werd
door ons aan het debat deelgenomen door Nijhuis, en door den-
zelfden ook in Boekelo vooral in deze laatste vergadering met
succes. Hier toch verklaarde Zelvelder dat o.a. de arbeiders het
zooveel beter hadden, nu, als voor 50 jaar terug. Onze debater
nam hem hierover geducht onderhanden, hoe de arbeiders vooral
in Twente te worstelen hebben met hun patroons, kopstukken der
concentratie, en bood Zelvelder over een en ander een debat aan
met onze candidaat, waarop hij natuurlijk niet inging. Zijn antwoord
aan onze debater was zeer zwak, terwijl hij daarentegen een debater
der S. D. A P. om de ooren sloeg met uitspraken van Bernstein,
Schaper, Hugenholtz, Vliegen, ja zelfs Troelstra's rede op het
laatste congres der S D. A P. te baat nam, om de concentratie
op te hemelen. Het leeuwendeel van het applaus was dan ook
voor onze debater. De echte vrijzinnigheid der concentratie bleek
ook hieruit, dat de verschillende debaters slechts ieder eenkwartier
voor debat kregen, in Haaksbergen slechts 10 minuten, en geen
repliek. Zelfs werd ons in Boekelo het colporteeren geweigerd. —liet was voor het eerst dat de stem onzer partij in deze plaatsjes
werd gehoord.

Kroningen. De Meibetooging van de S. D. A. I. is mai
geweest, opzettelijk immers verzwakt ten gunste van de blauwe
Maandag. Eigenaardige opvatting toch een verzwakte meibetooging,
ten gr-nste van een betooging voor het A. K. Onze afdeeling is
natuurlijk weer even onbeschoft behandeld als't vorige jaar, terwijl
men toch blijkbaar te laf is, ons uit te stooten.

Dr. Bos, de candidaat van de concentratie sprak Maandag.
Sterringa debatteerde met succes bij een vrij groot deel der

vergadering. Sannes voor de S. D. A. P. met applaus van zijn
aanhang die in grooten getale was verschenen. Verder debatteerden
nog een rechtzinnig predikant en een afgezant van de bond voor
Staatspensionneering. Opmerking verdient dat de S. ü. A. I. vóór
de vergadering van het liberale bestuur een ruime tijd voor debat
had gevorderd voor Sannes, terwijl ze zelf de tijd voor debat zeer
bekrompen toemeet, als is er ook slechts één debater.

Den Haag. Zooals ieder jaar had ook nu weer de Meifeest"
vierig plaats onder leiding van S. D. A. P. en H. B. B. 't Ver"
wondert ons daarom niet, dat dit jaar 't Meifeest niet meer was
de internationale feestdag van het proletariaat maar dienstbaar
gemaakt werd aan de verkiezingspropaganda van de S. D. A. P.
In de middagvergadering, waar velen onzer aanwezig waren, hield
Kleerkooper een verkiezingsrede, waarna een pauze gehouden werd
om leden voor de S. D. A. P. te winnen. Des avonds bij de
straatdemonstratie was onze partij door een groot aantal partijge-
nootenengeestverwanten met fakkels en transparant vertegenwoordigd.

In de laatste huishoudelijke vergadering werd het verslag door
de congres-afgevaardigden uitgebracht en hierna goedgekeurd.

Hilversum. Door onze Afd. werd deelgenomen aan het door
S. D. A. I. en H. B. B. georganiseerde Meifeest. Op ons verzoek
om een Spreker en toelating in de Regelingscommissie werd ge-
antwoord, dat dit verzoek te laat was ingekomen. Het volgende
jaar zullen we zien, of dit werkelijk de reden was. De Mei-verg.
waren goed bezocht: 's middags en 's avonds ±400 personen.
Aan den optocht namen weliswaar geen 1000 personen deel —zooals „Het Volk" meldde — maar toch wel 400 a 500. Op de
avond-verg. werd o a. door pg. Alex Booleman uit Pan voorgedragen— hetgeen door de Afd. Hilversum der S. D. A. P. — evenals
't vorige jaar — werd vergeten aan „Het Volk te berichten.

Leiden. De ledenvergadering keurde het congresverslag goed.
Algemeen was men zeer tevreden over het congres dat door be-
trekkelijk velen was bijgewoond. Het werken voor de Tribune
werd beter geregeld. Tegen den blauwen Maandag zal met alge-
meene instemming krachtig geageerd worden. Twee nieuwe leden
bleken toegetreden.

De Meibetooging was aanmerkelijk minder bezocht dan andere
jaren, waarschijnlijk door de minder gelukkige keuze van een
spreker. Kleerekrper misbruikte de gelegenhtid door een verki-.-
zingsrede zonder debat te houden. Ook de om half zeven gehouden
optocht scheen ons minder groot dan verleden jaar. Wij schreven
wederom twee leden in.

Dinsdag a.s. zeer belangrijke ledenvergadering tot nadere regeling
van het verkiczingswerk. Niemand kan gemist worden.

Laren-Blaricum. Dinsdagavond sprak hier voor de S. D. A. P.
A. 11. Gerhard voor een 30 tal personen waaronder enkele arbeiders.
Onzerzijds debateerdenMulder uit Bussurn en Siewertsz uit Amsterdam
die aantoonden waarom de arbeiders in het district Hilversum in

Juni hun stem op den candidaat van de S. D. P. op pg. Vader
moeten uitbrengen. Gerhard draaide als een kat om de heete brei
toen hem door ons gevraagd werd nu eens aan te toonen waarom
de arbeiders bij de herstemming den concentratieman, den liberalen
demagoog de Jong zouden moeten steunen. Tenslotte trachtte hij
er zich uit te redden door te beweren dat, als de S. D. P. maar
wat grooter was, dat zij dan ook de liberalen wel zou moeten
steunen terwille van het zelfbehoud als politieke partij. Na de
repliek van den spreker bewierookte de voorzitter Henri Polak
nog een % uur lang de S. D. A. P., volgens hem de meest
principie'ele partij in de Internationale! Het spreekt van zelf dat
beide „marxisten" Troelstra's vaderlands-verdediging, hoewel zij die
dan „eenigszins ongelukkig geformuleerd" noemden, trachtten goed
te praten. Het applaus was verdeeld.

Rotterdam. Zaterdag sprak voor de Concentratie P. Otto over
Onderwijspolitiek. Onzerzijds debatteerde van Ravesteijn, die het
eenige juiste standpunt der Intern. Soc Demokratie, de verplichte
Neutrale Staatsschool verdedigde en de arbeiders opriep voor de
strijd voor het Algemeen Kiesrecht.

De Zeeuw voor de S. D. A. P. nam de Groninger Schoolmotie
voor zijn rekening en sprak voor afschaffing van standsscholen,
kosteloos onderwij» en riep eveneens de arbeiders op voor den
Kiesrechtstrijd.

Van christelijke zijde waren 2 debaters, welke het voor het bij-
zonder onderwijs opnamen. Een collecte door ons gehouden, voor
alle sigarenmakers bracht nog f 7.45 op.

Voor de S. D. A P. 111 en IV' sprak 7 Mei voor 50 personen,
w. o. nog 10 onzer leden, Kleerekooper over de a. . verkiezingen.

Luteraan debateérde over het standpunt der S.D. A.l', inzake
Kiesrecht, Staatspensioen, Onderwijs en de Zeeliedenstaking.

Bij het debat verdedigde Kleerekooper het Concentratieprogram,
en ontkende dat in de Zeeliedenstaking denunciatie was gepleegd.
Toen Luteraan riep dat Mendels dat toch ook had erkend, zei de
spr. dat Mendels dan liegt.

Ook spoorde hij, evenals in Adam, de arbeiders weer openlijk
aan om geweld te plegen tegen de debater.

Repliek werd niet gegeven, de voorzitter, de Zeeuw, deelde
echter nog wel mede dat Kleerekoper onzen debater te fatsoenlijk
had behandeld.

Als hij in het vervolg debat kreeg van de S. 1 . F. zou hij hel
wel anders doen. '

Zaandam. Dinsdag 6 .Mei sprak hier in het „Apollotheater'
mr. Limburg, vrijz.-dem. over het concentratieprogram der drie
vrijzinnige groepen. Hij behandelde achtereenvolgens de sociale
wetgeving, tariefwet, onderwijs en kiesrecht. Ten opzichte van den
onderwijseisch dient aangeteekend dat deze vrijzinnig democraat
zich vóór subsidie aan het klerikaal onderwijs uitsprak.

Vlaming debatteerde. Hij toonde aan dat door de groote aanhang
die de vrijzinnigen vinden bij de kleine burgerij in Nederland zij
vijandig moeten staan tegenover werkelijke sociale wetgeving.

Ook de voortdurend stijgende uitgaven voor leger en vloot
maakt dat de bezittende klasse, liberaal en klerikaal het niet kan
meenen met onze kiesrechteisch, dus er ook niet van invoering
van goede sociale wetten sprake kan zijn.

Zondag jl. spraken Vlaming en Wijnkoop voor een 40 tal
arbeiders Debat van een paar S. D. A. P.ers vooral over het
militarisme. Vlamings eerste politieke rede maakte op de ver-
gadering een beste indruk. Hij werd met groote aandacht om zijn
heldere uiteenzetting en gemakkelijke voordracht door de ver-
gadering gevolgd.

/wolle. Op onze laatste vergadering werd meegedeeld, dat
zich twee nieuwe leden hebben aangemeld.

liet bestuur werd als gevolgt samengesteld: Viehoff: voorz.;
J. G. Themans: penningmeester en 11. L. Numan, Sassenstr. 60a.
secretaris.

Verantwoording.
Voor de Verkiezingen.

L. te G. f 0.75; Collecte Kongres f I0.4I5; afd. R'dam f2.50:
Door Strijd Overwinning te 11. f 2 50: D. W. te A. f IO.—; l>.
f 0.30 (2 wekel. stortingen); R. f 0.20 tld.)

Totaal f 102.45.
Voor de uitgesloten Sigarenmakers.

Collecte Kongres f 12 105; D. O. f 0.50; Door Strijd Overwin-
ning te H. f 7.50; C. G. B. te A. f 5.—; Personeel Vereenigde
Schijvenschuurders f 3.—; Collecte Openb. Verg. S. D. P. te
Groningen f 3.50; Pers. Ver. Schijvenschuurders f 2.10; Pers.
Konijn f 2.50; Tip-Top F. B. f 6.81.

Totaal f 85.315.
De Secr.-Penn.

Langs Nekstr. 33. J. C. CETON.

Advertentiën

Den 2den Mei overleed te Zwolle, na een
langdurig lijden, in den ouderdom van 69 jaar,
onze geliefde vader, de heer

J. VISSER.
j M. Knuttel—Visser.Leiden. , N KxuTTEL>

( B. ten Hoor—Visser.
Zwolle. i T, , ri. K. M. J. ten Hoor.

Soc. Dem. Partij, Afd. DEN HAAG.
OPENBARE VERGADERING op Woensdag 14 Mei 1913
's avonds 8 uur, in -Het Hof van Berlijn», Pape-
straat 32. Sprekers: S. N. Posthumus. Onderwerp:
>De beteekenis van het hoofdschap voor de school
en de strijdwijze van de Haagsche Bondsafdeeling
voor de opheffing van het hoofdschap." W. van
Ravesteijn. Onderwerp: «Waarom de Sociaal-Demo-
cratie voor de verplichte neutrale staatsschool is."

Debat vrij. Toegang 5 cent.

De Levensverzekering
„AURORA"

Opgericht 12 September 1887
Heerengracht 62, AMST ER DAM,
bestemt haar eventueel te maken
winsten als volgt: 75 %> aan „De Weezen-
kas", Vereeniging op den grondslag van
het beginsel: „Opvoeding zonder ge-
loofsdogma" en 25% aan het „Neder-
landsch Vrijdenkers-Fonds".
—mmammÊ—maKmmMmam^mÊ^Ê—mmmÊÊam
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