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ten prooi ls gevallen aan een van ode
twee :

’

— —

tweede Zimmerwald.

In de „N. Rott. Courant vanfiUaanttagmorgen vinden wij hot volgende

berichtje :

In Zinjn'erwald is dezer dagen nogmaals een socialistische conferentie gekouden, waaraan de Fransche Kamerleden Pierre Brizon, Alexandre Blanc
bn Ralfin Dugons, de Italianen Frame
ftolini, V .-i, Modigliani, Musalli en
pugoni, de Duitschers A. Hoffmann
(Pru«si.'.he Landdag), Fleissner (ÖaleSische Landdag), de Serviër Katsleroiwit. on de Zwitsers Graber, Grln
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Een interessante onthulling?
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verkeeren, historisch gesproken,
thans weer in een overeenkomstige periol
de als in de 18e eeuw, toen de Fran
sche en Lngelsche wereldmachten met
;middelen trachtten de oude Republiek alle
der
Ver. Nederlanden beurtelings in dienst
.van een dier Rijken te stellen Het pevole daarvan is "geweest, zocals jeuken

Hier nu hebben we meteen de interesonthulling, zooals ons opschrift
van .dit stuk;e luidt.
wij zijn
Want. indien -fit wa*r is
hoek
van de
of
er
uit
den
benieuwd
Vrijhande.artn of van de Arbeiderspartij,
die in 1013 zoo bf;ec*-_ïi:k sflr-r^'prkten. ook een'g antwoord op deze ce
sanfe

—

—

—

De ekonomlscha noodzakelijk

[onverwijlde
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—

le vergelijken met hetgeen het Duitsche
Imperialisme aan gewelddaden heeft gepraesfeerd. Doch Interessant wordt het interview eerst, waar Kuijper te spreken
kwam over het feit, hoe het gekomen
was, dat het hem, Kuijper, niet gelukt
was Nederland tot een meer besliste houding tegen de Engelsche geweldpojifiek
op te zetten, m.a.w., Nederland
nu reeds tot een bondgenoot
en vazal van Duitschland te
maken, zooals b.v. Griekenland op 't
oogenblik feitelijk
zij 't tegen den
Wij geven hierbij het slot van Fannezin van de huidige Regeering
vazal i» koek's
artikel in ac »N.euwe lijd«.
van de Entente:
i*ea_i(de

deelgenom*
De „Berner Tagwacht" bevat nu een
Op de vraag van eten Interviewer : Of
jvan deze conferentie uilgaanden op(- uit dte lessen
der geschiedenis
de overroep aan de volkeren", waarin eèn tuiging mag worden afgeleid, niet
dat door dte
wapenstilstand en een vrede Engelsche hegemonie en niet door de Duitsche verlangens naar de wereld heerschapponder annexatie wordt bepleit.
pij de zelfstandigheid dr neutrale staten
Dat omstreeks Paschen in Zwitserwordt, en of d» neutrale stalen
land " weer een int. soc. conferentie zou bedreigd
niet goed zouden doen, zich, op grond
CWorden gehouden, was aan de Rev. dezer overtuiging, te vercenigem en de
fioc.-Dem. in Nederland sinds langen tliana zich voordoende gelegenheid te baat
(tijd bekend. Afgevaardigden te sturen te nemen om de Engelsche hegemonie te
antwoordtfe dr Kuyper,
bleek onmogelijk! liet lijstje van deel- breken"
dat
nemers, dat de N. it. Ct." geelt, ie dergelijke samenspanning ha«x dool niet
zeer onvolledig, daar het bereiken kan, zoolang de Vereenigde Staten weigeren, het initiatief er van te neb. v. volstrekt- geen namen van Kus- men.
„En zoo lang
ze dat niet
sen of Polon bevat. Toch vreezen wij, doen, meent dr. Kuyper,zullen
als Wilson aan
dat het slechts zéér weinigen werke- 't hoofd staat ; maar ala de republikeinlijke revolutionairen gelukt is, om' de sche partij die overhand in Amerika krijgt
dan zal dat idee gemakkelijker te verweeonferentle te bereiken.
Natuurlijk behouden we ons over zenlijken zijn".
|eze, evenals over- den „oproep aan
Zoo vernomen we dus, dat dr. Kuyper
zich
elk
volkeren",
voorstelt, dat, indien de republikeinwij
oordeel
voor,
4e
tot
sche partij in de Vereenigde Staten de
„Berner
Tagwacht"
de
oogen
onder
,de
overhand moest krijgen, Amerika het inigehad hebben.
tiatief zou nemen van een gezamenlijke
aotie der neutrale staten tegen Engeland,
en dat Nederland er dan direct voor le
vinden zou zijn, om aan die actie mee te
doen. Maar hij vergeet hierbij te zeggen, dat tegelijkertijd, als de republikcinpartij in Amerika, zijn partij hier in
Lic persgesprekken van groote mannen, sdhe
Nederland aan 't roer zou moeten komen,
2e interviews zijn tegenwoordig niet en hij-zelf weer minister-prepiient zou moevan de lucht, gelijk de vliegtuigen aan ten zijn, om Nederland in eön oorlog tede geveiitsinies.
gen Kngeland te botrekken.
f.nkee weken gelec'en pas is het onDat hij daartoe
helaas
niet in die
derhoud, waarin Dr. Kuijper, tijdens zijn gel eigenheid gesteld geweest is, schrijft hij
bezoek le Boedapest, opnieuw zoo duide- toe aan den volgenden samenloop van omhet
lijk getuigenis a.iegde van zijn pro-Uuit- standigheden. Eigenlijk is da!
eche of ii; V r anti-tnge!sche gezindheid, meest : interessant gedeelte van dit Interen, zoowaar, daar heeft hij er al weer view
„Dat
meerderheid der Nederlandsche
een regestaan, daf-geschikt is opzien te bevolkingde Duitsöh-vijandig
is, zeide hij,
bure_i.
heeft Duitschland zichzelven te wijten. Toen
Ditmaal was liet in de hoofdstad van ik aan het hoofd dor regeering stond, heb
net Duische Kijk en van het Centrale ik zelf tegenover zware toltarieven van
Duitschland, in het vrijhandelsgezinde NeVerbond zelf.
j
derland toltarieven tegen Duitsohland willen
Wanneer wij opnieuw de aandacht ver invoeren.
industrie heeft gearbeiders vestigen op hetgeen de groote vreesd, datDe zijDuitsche
daardoor de. twee derden
Leider der Anti-revolutionairen daar heeft van haar uitvoer naar Nederland zou vergezegd, dan is dit om twee redenen.
liezen, en heeft, bij de verkiezingen van
Zooals wij reeds vaak het£en geschre- 1905, waarbij het ging onder het parool
ven
het gevaar voor ons land, voor „Vrijhandel of beschermingsrechten", d:
ons prl-taraal ligt, net onmiddellijk, aanzienlijke geldmiddelen . die zij ter bevan de vrijhandelspartijen stelmaar i n een min of meer nabije toekomst, schikking
de ophi serij van een groot deel onzer de, bewerkt, dat de sociaal-democratische
mandaten in 1913 /Verdriedubbelden. Van
°ezittend> klassen tegen tngeland.
vijf zijn ze tot zesden gestegen. En zoo
Duische
Regeering,
het
ie
het gekomen, zei dr. Kuypesr, dat de
voortreffert
1**I*'* Duitsche imperialisme, rechtsche partijen, die voor de beschermen;er te
de rechten optraden, ofschoon ze, gelijk de
lande over een leger be- jongste
laaide
gebeurtenissen bewezen hebben,
&ë^n en
grootendee.s
„deutochfreundllch" zijn, de
eerde en niet-gesublsideerde
h
meerderheid verloren hebben. Van de honorganen beschikt,
tracht d
rfj t
derd zetels in de Tweede Kaïrier bezatten
Engeland zooveel mogeli jk
zij er maar zes-en-veertig meer".

_
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dan zou me wil, steeds sterker en grooter gemaakt
daaruit volgen:
en den tegenstand onder de bourgeoisie
dat met behulp van Duitsch geld o.a .
aldoor
en zelfs onder de arbeiders!
in 1913 die partij en die Regeering is teruggedrongen. Daarom is het imperiagevallen, welke twee jaar later de ijverig, lisme nu oppermachtig, d. w. z. noodste propagandist zou blijiten voor een zakelijk.
Volslagen pro-Duitsche politiek onzer kaWant deze macht en haar groei is geen
pitalistische klasse.
toeval
evenmin als de langzamere en
Onwaarschijnlijk klinkt het, maar On- in de toekomst liggende groei van de
macht van het proletariaat, waarvan het
mogelijk is het niet.
Onze bezittende klasse heeft in den socialisme afhangt. Zij wortelen üi cic
geschiedenis door ekonomische ontwikkeling van het moloop van
haar
haar verblindheid en bekrompenheid derne kapitalisme. Hier ligt de hoofdfout
al vaker heel ons volk aan de grootste van de sociaal-utopisten en paci'iiisten van
gevaren blootgesteld ter wille van haar het partij-centrum, dat zij niet zien, noe
onmiddellijk voor de hand Bggïndfe di- het denken en willen der bourgeoisie door
recte kapitaalsbelangen. O-. k nu kan de moderne ekonomische verhoudßngen
zij weer, ter wille van het Indische bfczit, bepaald wordt. Zij hebben jaar in jaar
maar op een stomme wijze, ons volk ten uit aan de bourgeoisie voorgerekend en
oorlog voeren.
betoogd, dat het imperialisme toch zoo
Dit is het grooie gevaar, waaraan dom was, zoo onpraktisch en niet loonde, en dat dus ontwapening, socialeheronze Imperialisten ons blootstellen.
Ktryper en de zijnen vormen van de vorming en. samengaan met üe arbeiders
bende Slechts de meest consequente voor- tegen de ijzer- en staalmagnaten veel verhoede. Liberalen en Arbeiderspartij, oe standiger zou zijn. De, bourgeoisie luisRegeering van Gort worden in hun kiel- terde er net naar, ging haar eigen weg,
en bewees daardoor, dat dte theorie niet
zog meegesleept.
Daarom meet met verdubbelde kracht in d;n haak was.
onze leus weeridtaken- Demobilisatie.
Wij zullen niet beweren, dat de berev. R.
ken ngen foutief waren en dat dus het
imperialisme ook .voor dé massa er
bourgeoisie de voórdeeligste politiek 's.

weet, dat ons landje, door Indië vooral, schukfiging« zal komen,

Webra : «H Kuijper»' uitingen bOSjkt telSteunpenning
kens en telki..Ti weer, lïoezeer de kleinburgerlijke en mldtiensiandspartij, aan wier
foor het Rav. Soc Komitee tegen Je hoofd
Dr Kuijper staat, welke partij imPorlog.
ook
mers
het middenpunt uitmaakt van de
Ingekomen bij het bureau van „l>e
coalitie,
Rechtsche
een coalitie, die in 't
D.,
te A.,
IVeede opgave :
STribune". te
jaar
volgende
weer
aan de Regeering kan
,
M.
te
;
H.
; ML
0., f 1
f
1
in
komen,
imperialistlschen
te
Te
waanzin blin2.50;
W.,
0.25,
zamen
f
A., /
delings ln den strik is geloopen, haar
f 4.75.
door het Duitsche Imperialisme gespannen
Totaal mot eerste opgave
14.75.
Heel Dr. Kuyper's interview in den
Wij vestigen or nogmaals de aanLokad-Anzeiger
bet machtige Berlijnop,
bijdragen,
dat alle
zoowel
jttacht
ademt opnieuw
[groote als kloine, maar v oor al sche officieuze orgaan
frêle, voor het. Komitee zéér üoodig een feilen antt-hngelschen geest. Het was
één klacht over Engeiand's „gewelddaden"
t«ijn. To zenden aan mevr- Koom
temmer, Warande, Schiedam, of aan ter zee, gewelddaden, die, zooals wij
weien, en zooals nog onlangs aan het
«iet bureau van dit blad, Amstel Bö.
bijdragen
Alle
worden in „De Tri- geval der bievenmalen in ons blad is
aangetoond, ten slotte nes zijn dan
bune" vorantwoord.
maatregelen, hinderlijk voor ons koonmansen onze sjachemars, maar niet
kapitaal
Een

keien.
Wij

ABONNEMENTSPRIJS: vooi plaatsen, waar Agent-

heid

van het imperialisme.

Hiermee is ook rccCz.
woord, wat wij onder

vniag

üe noodzakelijkheid van het imperialisme hegben te verstaan. Om tegenover de sociaal-utopisten
deze noodzakelijkheid aan te toonen is
het in het geheel niet noodig, te betoogen, dat het kapitalsme zonder expansie
niet kan blijven bestaan. Deze expansie,
het ontsluiten van andere werelddeelen
als markt, leverancier van gtrciuößtotten
en ten slotte a_s reservoir van arbeiders,
bestond in alle tijdperken van net kapitalisme eu neemt nu s'echs een steeds intensiever .. reusachtig karakter aan. Het imperialisme is de bijzondere expansievorm
van het tijdperk, waarin de produktie van
produktiemiddtien de belangrijke, alles
beheerschende tak van indusr'e is gewor
den. De heerschappij van ijzer en staal
brengt een andere poliüek mee dan de
vroegere heerschappij der textielindustrie.
IJzerers delven in Marokko eischt grootkapitalistisch bedrijf, en dit eischt r>oli_
tieke heerschappij van de bransche regeering "in Marokko. Lokomcltia^eia. rails
kanonnen exponeeren naar lurkije eischt
spoorwegaanleg en daardoor weer polimiddellijk of ontieke heerschappij
middellijk
van het Duitsche kapitaal
in die landen. Dok om de konkurrenten
te kunnen uilsluiten. Deze politieke heerschappij kan niet anders dan door
machtsontwikkerng,
dwang, wapening,
militarisme, vlootbouw gekregen of verl
dedigd werden.
Waarom is dit imperialisme nu noodzakelijk? Niet, omdat het kapitalisme
ekonomisch te gronde zou gaan, niet verder zou kunnen draaien zonder imperialisme, ook niet omdat er nu eenmaal
heerschzuchtige feudaal-militairistisclie klieken zijn.
Maar
eenvoudüg,
omdat
de grootkapitalisten dit imperialisme willen. Zij willen het, omdat hun belang het
meebrengt; omdat zij er kolossaal bij verdienen. En zij kunnen het, omdat zij de
machtigsten zijn en het geheele kapitalisme beheerschen.
Kautsky heeft eens gezegd, dat het imperialisme een kwestie van macht was.
(Dit is juist, maar niet in
den zin, als
hij bedoelde. Hij zei: een kwes,ie, niet
van noodzakelijkheid, maar van macht
en hij bedoelde er mee, dat de andere
kapitalisten, die geen belang bij het imperialisme hadden, zoodra zij hun macht
tegenover de imperialisten stelden, er in
eens een eind aan konden maken. Theoretisch was dat zeker denkbaar; maar dat
het in de praktijk niet gebeurde, dat integendeel het imperialisme srteette veld
won, bewust reedSs, dat er aan de theorie wat haperde. Hij stelde weer twee
dingen tegenover elkaar, die hier bijeenhooren. Hij zei: het imperialisme is niet
noodzakelijk, maar een. maehfskwestie. Wij
zeggen: het imperialisme is een kwestie
van macht, en daarom noodzakelijk. De
Varritalistische on*wikke!; n_r heeft de macht
>n het grootkapitaal, dat het fanperiaiis-

—
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Dat laat zich moeilijk vaststellen. Zeker
is alleen, dat machtige ekonomische krachten, d e duidelijk in het oog springen, de
meerderheid van deze klasse naar de zijde
van het imperialisme hebben getrokken.
Om de tegenstelling tusschen het impe-

rialisme en de oude vrijiiandiejs-p
van de ijzer-en staalmagnaten. Maar dat
is toch te eng en ie beperkt). Ook Je '

producen'en van verbruiksaartikelen hebfcen
belang bij deze politiek. Zij konden.zeker, I
hun katoentjer en spiegeltjes en Haarlemmerolie vroeger aan, de kusten vain Afrika
laten verhandelen tegen eenige primitieve
producten der negers. Maar de koopkracht van die negers was toch maar
uiterst gering. Komen er echter spoorwegen in hun land, havens, plantages, fabrieken, dan worden diezelfde negers van
producenten-voor-eigen-gebruik tot warenproducenten en arbeiders gemaakt, die geld
ontvangen en daardoor Europeesche ver-

bruiksartikelen koopen. Hun koopkracht
stijgt buitengewoon, doordat zij met net
indringen van warenproductie in den
kringloop van het kapitalisme worden opgenomen. Gaat ook de zware" industrie
met het leeuwendeel der millicenen strijken : de producenten van verbruiksartikelen zien toch tegelijk "hun markt ruimer
en koopkrachtiger worden.
Dit geldt echter ook voor het binnenland. Onder het kapitalisme is de prosper'teit van elke bedrijfsgroep ten nauwste aan de bloei van de anderen verupn-'
den : dat volgt, theoretisch, uit hun samenhang in de produktieschema/'s, dat bewijst ook hun gezamenlijk op- en neergaan tusschen krisis en blcei. Neemt de
zware industrie een hooge vlucht;, dan
leeft ook de verbruiksartikélen prcducee- j
rende industrie op, en omgekeerd. Elke
politiek die de export-mogelijkheid van de
eerste vergroot, zal daarom voor de anderen een voordeelige zijde hebben, die
te meer in het oog valt, naarmate de nadeelige zijden
waar de belangen der
beide kapilal'sten-soorten in strijd met eldoor de groote politieke
kaar zijn
macht oer ijzermagnaten toch onafwendbaar zijn.
Bij deze ver-gaande solidariteit van belangen komt nog dte persoonlijke verbinding door middel van de banken, ue
ijzer- en staalpolitiek zou niet zoo overwegend machtig zijn, als zij niet tegelijk
de politiek van het bankkapitaal wa6. De
beheerschers van de ijzer- en staalindustrie
zijn meerendeels tegelijk de beheerschers
der groote banken ; hun belangen zijn
op velerlei wijze ineengestrengeld. Deze
banken zijn de cbagers van de politiek
van kapitaal-export, door het financieereo
van produktieve ondernemingen, spoorwegen, havens, plantages, door het plaatsen van staatsleeningen en het aanvragen
van koncessies.
Deze politiek is slechts de andere zijde
van de politiek der zware inuustrie ; want
het kapitaal wordt overal in den vorm
van ijzer- en staalprodukten geëxporteerd.
Maar als bankpolftiek heeft rij een veel
grooter kring van geïnteresseerden. De
banken zitten met hun geld en Iran beheer tn tallooze industrieele ondernemingen van de meest verschillende soort, dß*
«m böancm-sseaiea»zij met elkaar

—

—
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schap verbinden ; alle kapitalisten, die in
dfeze ondernemingen geïnteresseerd zijn,
zijn er daardoor in»:ürekt ook bij geïnteresseerd, hoe de-andere zaken van uezt
gemeenschap gaan ; bijna aiie kleine ondernemertjes voeten zich in hun zaken
afhankelijk van het grooe bantókap_taal,
dat het geheele ekononrsche leven beheerscht, Daar komt oan nog bjj. cfat
de rol der geldbezittende bourgeoisie
terwijl de bonken s.eecls meer de ondernemers werden en de fabrieksdirekteuren
steeos mefr hun gesalarieerden
steeds
meer teruggebracht wordt tot die van renteniets en spekulanen in papieren. Van
alle binnenlandsche en overzeesche ondernemingen, die de banken oprichten en financeeren, wortfen de aandeelen op de
markt gebracht ; zoo wordt het groote
geiclbe^ittende pubiïek direkt ge n cresseerd
bij de imperialistische politiek.
De beiangen-tegenstelling, d<e sommige
theoretici tusschen de industrie der pra
dluktiemiddelen en de overige industrie
konstrueeren, als waren zij onafhankelük
van elkaar, ziet er op papier dus wel
heel geleerd uit, maar berust op een geheel verouderde opvatting van de straktuur van hef kapitalisme. Zij houdt heele
maa? geen rekening met de werkelijke moderne ontwikkeling, die al deze verschillende kapitalisten
£ndanks onderlingen
steeds meer tot één alzijdSg sastrijd
mehnangende en van elkaar afhankelijke
klasse maakt, torst door hiermee rekening te houden, wordt het duidelijk,
waarom de wil van het gekoncentieerdfc
grootkapitaal van bank en staalwerk ook
de wil ls van de massa der bourgeoisie;
waarom tegenover de macht van dit groot■', dat 'e. imperialisme wil en moet
wi.en, in de burgerlijke wv?re]d geen andere macht van beteekenis staat; dus
waarom het
imperialisme
nood zake lij k is.
Maar dan is het ook duidelijk
wat
de sociaal-imperialisten niet
dat het
imperialisme slechts zoolang noodzakelijk,
d.w.z. onvermijdelijk is, als de macht
van het ptoteiariaat niet groot genoeg
is om de macht van bet kapitaal te overwinnen Zoodra de wil en de machtvan
het proletariaat stijgt boven de machtvan
dé bourgeoisie, is het uit met het impe
riaiisme. is het niet noodzake-

—

—

—

—
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lijk.

Zweepslagen.
In zijn verslag van de duurte-contereiilie
van S. D. P. A. en N. V. V. geeft „Het
Volk" do volgende lezing van wat Jeneoh
de heoren onder den neus heeft geduwd:
Jen s c h (Sclüldergezellenbond) spreek»
over de voorbereiding van deze vergadering. De bijeenroeping en de agenda zijn
pas kort geleden verschenen en het adres
krijgen wij nu pas, zoodat de hoofdbesturen over niets tevoren hebben kunnen spreken. De nwderna vakbonden zijn zulk een
behandoling niet gewoon. Ook komt de vergadering te laat. De syndicalisten, tribu
nisten en christen-socialisten zijn ons moe
ten voorgaan. (Rumoer).
Van Hm t e: Klctspraat, onwaar!
Jens c h: Geen praatje. Onze arbeiders vroegen al lang: waarom doet liet
N. V. V. nietsl De inleiding van Schaper kon eigenlijk niet beter gezegd worden door een vertegenwoordiger van d«
minister. Ilii heeft niet meer gedaan dan dt
regeeringspolitiek vergoelijken. Wij hoorden
dat het regeeringsbrood goed was, ja, goed
als purgeermiddel. (Gelach.) Bet ge
heele adres kon spr. nog niet beoordelen.
Echter worden niet genoeg strenge strafbepalingen geetsoht. Men schijnt alleen ala
straf te willen: verkoopen van de la be
slag genomen goederen tegen lageren prijs.
Waarom geen gevangenisstraf geëischt? Ten
slotte is het noodig, het nlet te laten bij het
eenden van het adres, maar fel te agtteeren, anders verspelen we den Invloed, dien
w« 21 maanden gehad hebben. (Applaus.)

'ltelegraaf" schrijft:
„Het zoogenaamd „duurtooongres" der
8. v. A. P. te ontstaan . uit de behoefte
van de leiders om astchselvea en teven»
minister Posthuma te verdedigen voor de
D,

oponbar. opinie.
Dit eigenaardige feit is geconstateerd geworden door den beer Jensoh, op de eerbt* vergadering reeds, en de ergernis, Ac
hij wekte bij de heeren op bet podium e»
bij een groot deel der aanwezigen, toondt
't beste aan, hoezeer hij de waarhei*
sprak".
Zoo wordt de Arbeiderspartij, wier lat
gezeten, kalme, practische buxge»
tere.
luitjee geworden, „vrij van allerlei Idealen"
bedolven onder den smaad (He rij doei
haar verraad aan de arbeidersklasse ze*
tulnjeohooto venUent

—

—
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Revolutionair-Socialistisch
Komitee tegen der Oorlog
Mobilisatie

en Honger!

tegenOorlog

Voorbereidingen tot Stakingsactie.

.; vergaderden te Amsteruitnoodiging
van het P. A. _*.
op
iair
ie vereenigihaen, die de actio van het
Rev. Soc. Komi eo voor onmiddellijke
lemobilisatie en scherpe uitvoerverbo-

treffende de uitvoer van levemaaMdelen met aile kracht ter hand te nemen.
Er zullen kommissies worden benoemd in elko vak-orga_ii__ade, die in

do eerste pkata de lede», en voorts
buitenstaanders in fabriek e» werkAanwezig wareu een kleine 50 or- plaats zuilen opzoeken, om hen tot de
ganisaties, zoowel vak- als politieke aktie voor demobilisatie aan te sporen
eu om het adres betreffende de uitorganisaties.
leidden
deber, te teekenen.
Wijnkoop en Lansink
vergadering nam een motie aan,
Soc.
Komiie
Kev.
Soelingen van het

den willen voeren.

werd aangenom;n, dat hetnecrDaarna werd er gediscussieerd, waar- leggen van de arbeid, minstens 's ir.ldop de dag van het aanbieden
bij vooral een eventueele stakingsai tic
het
adres aan de l&geering in
van
onderwerp
der discussie ui.ii'aak.e.
tiet
eon punt van overweorganisaties
verg.
dat
indien
de
a'le
werd,
Besloten
uümaken.
op
A.
dat
zal
hedenavond,
ging
S.
ran het P.
'lidien besloot de vergadering op
wat waarschijnlijk is
goed\indt
.Ie Zondag in Juni, dus midden
dat dan het P. A. S. me. gedelegeeraanin
de
aktie, een groote vergadering te
den van de niet bij het I. .'.. &
Amsterdam
te doen honden, waar de
vereenigingesloten gympathiseerende
voor" demobilisatie en uitaktie
heele
akte
Amsterdam
zal
voeren.
te
gen de
voerverboden
zd worden behandeld.
naogelijk
'm
het
aktie
bestaat
soa
Die
Op lUen_e.vaartsd.ig zal voor deze
yerbrceden van de beweging voor dep_g zoo mogelijk een groote pronobiiisntie tot een volksbeweging.
paganda
in Anenrdam woidcn
brenjn
bespreking
geVooefc uil liet
.kt.
huishoudelijk
organisaties,
de
gen in
Tot zoover de besluiten van de verr, van de tn ..lelijkheid
en
.kiogsaktie voor demobilisa- gadering.
van
Thans «raat Int i n.m aan ie pakko*),
tie.
energiek
en snol.
organisaties
Zoo noodig zul'en de
aaagallotoua
Eik
kunne zijn plicht.
gekombinegrde
daartoe ook
huii>houdelijke vergaderingen beleggen, en in de Hij geve zich bij eij» -rjpin__mÉ_,ri op
huishoudelijke, of openbare vergaderin- vooi- .het werken met l.et adres, en
rlrtnge m de organisatie aaa op bet
gen sprekers van _*ft Rev. Soc. Komide
als
i »»■ de siakings-aktie.
staKing
tee aanvragen, om over
Zoo
dreigende
oorlog
te
refeallee*
kunnen demobilisatie eu
middel tegen
uitvoerverboden algrdwungen worden ,
'eeren.
De vergadering besloot verder om ' ca do buitenstaanders tot de sirijd gei
tot 1 'kening op het adres bc- , bracht
waarin

tee in.

.

—

—
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vrijwel uitsluitend voor de fabricage van spiritus en roggebloem, de grondstof voor de
koekfabriekon. Aan deze <*i dergelijk» maatregelen is echter niet of te
laat gedacht en eind April bedlroeg de resurv e-voorraad aan tarwe, ondanks de bo>ven baschMMß kunstmatige vearmindering
van hel verbruik, in geen geval meeréan
ai.UUO ton.
„Over dn oorzaken van bet tanvegebrek
'fs veel geschreven en daarop behoeft
hier niet te worden teruggekomen. Slechts
willen wij releveeren, dat eonige der gronden, aangevoerd in het communiqué van
10 .April
met name bet beschadigen
van schepen door mijnen en de verlenging
der reken door het varen otn Schotland
hiermede sloeht? verwijd**!*! verband
houden. Geen dor schepen, die in den
laatsten tijd op mijnen zijn geloopen, was
geladen met regecringstarwc. Wel lag het
in da bedoeling, eenige dier schepen, na
lossing in onz* havens, in Amerika tacwo voor de regeeriag te laten laden. Hierdoor wordt echter alleen de toekomstige
aanvoer bemoeilijkt, doch niet het bestaande gebrek verklaard. Hetzelfde geldt van
d« vaart 0111 Schotland. Toen het communiqué verscheen, waren de „Tambora" <n
de „Prtra der Nederlanden'!', beide onderweg van Indie, do eenige. schepen, die
den Noordelijken weg hadden gekozen: pas
veil tater hebben enkele booten der Holland—Amerika-lijn de thui-ni'. om Schotland volbracht".

Raak.

In L>jocja werd een vergadering gehouden voor Inlanders, waarin een inlandse
prius zou spreken over de pest, die ook
Diocja dreigt binnen te komen, en de
middelen ter bestrijding.
Ook de resident was aanwezig.
Bij 't debat merkte een Inlands schoolopziener op, dat als men de vuilheid in
-de kampongs wil bestrijden, men dan oolr

—

Naar aanleiding

van een Rare Intrede,

:t Vrije Woord
de aankondiging van
(Ttóttaae no. 19 ad. 11 Dec. 1915) de

nen!. Bestuur.
De resident vj-cqj teen oE -de debater
zich zcl" beschikbaar sclde voor 't baantje van vuilnisman.
»Dol. hangt er van

af, toe hoog die
Resident dal baantje wil bezoldigen ,wa»
t rake r.ntwoo«i. Resident af.

ARVEN.

J

DE OORLOG.
Algemeen Overzicht.

—

Idiese brieven.

moet beginnen daar vuilofekairren heen te
zenden en net alleen in cic ¥ uropesewijken. Dat was dus een verwijt aan 't bin-

Uit de Vereenigde Staten.
de nieuwe immigratie-wet,
De Ver. Staten en Mexico.
Men schrijft ens uit New-ïork, ciato

4 April :
Het zal misschien eenige verwondering
hebben gewekt, dat de Vereenigde Staten
zoolang hebben getajmd ten opzichte van
Mexico, waar toch de imperialistische
belangen in het algemeen en d»e van
machtige linancieele greepen in 't bizonder een interventie schenen te eischen.
(Men vergelijke hetgeen wij nog onlangs
over de expeditie ;er bestra'üngi van Mexicaansche bandieten schreven. Red. Iribune). Het volgende zal dit duidelijker
maken.
Voor een deel is de reden zeker gelegen in den toestand in turopa, omdat
men zich hier niet nog mactieicozer wil
maken met het oog op alle gebeurlijkheden, waartegenover staat, dht Amerika
nu geen last zou hebben van rechlslreeksche bemoeiingen van Eurcpa. Br is echter een meer d.recle reden, en dat is de
miliiaire onmacht voor een oorlog met
Mexico.
De totale sterkte van hel leger van ue
Vereenigde Staten is honderdduizend! man,
doen daarvan is een groet gedeeite nocdig in de Philippijnen, Panama, Hawaï,
Porto Rico en Alaska, zoodat na aftrek

hebben aangetast. Hei giootkapiiaaj sobrikl
nu eenmaal voor peeu offers terug om
zijn koel berekende pi .innen ien uitvoer
le brengen.

In dit opzicht is hier, voor huropai,
dat ook een cnbeperJde overheersching
van het groolkaptraal tegemoet gaat,
zeker veel te leeren. De veJdlocht van da
geldmannen ca
groot-industrieelen ia
Mexico gaat alle verbeelding te boven.
Hel is natuurlijk ook in Holland bekend,
dat de z.g. »oandjet Vijla* door NewYorkscfoe geldmannen wordt bepaald en
dat de inval in de Vereenigce Staten één
van de pogingen was, om inmenging uit
te lokken. Het is echter merkwaardig,
lice dit zelfs openlijk door de bourgeois,
pers wordt erkend, terwijl deze zelfth
pers tegelijkertijd tusschenkomst van d_j
Vereenigde Staten in Mexico onvermijdelijk neemt.
Nog kwaadaardiger was de pers, nadat de strai-expeditic was begonnen, ut
metst leugenachtige geruchten werden da.
gefijks en bijna ieder uur in extra uitg*
ven verspreid, omtrent steun door dr
Mexicanen aan sVilla« gegeven, over
verraad van »Carranza«, de door te Ver
eenigde Staten erkende leider der Mexicanen. In dé grensplaatsen was ecu heel
leger betaalde agenten van grco;c maatschappijen en kranten aön het werk, om
onrust "te stoken en leugentericliten te
seinen.
Dit nam zoodanige verhoudingen aan,
dat de President, die bij een oorlog ca
de daarop zeker te volgen mislukkingl,
zijn herkiezing ernstig in gevaar zass
een ollicieek proclamatie uitvaardigde.1
Daarin werdt openlijk gewaarschuwd
tegen de personen, die werkzaam zijn aanj
de grenzen voor het verspreiden van val_j
sche geruchten, en met het doel oorlog
uit te lokken, »in het belang van Atnfi
rikaansche eigenaars van Mexicaansv_he;

volgende opmerkingen:
Op 't Decentraiisatiekcneies, waarover
ik indertijd een verslag leverde, vrceg
Oester |kiesrecht veerde Inlanders, dtie
schrijven en lezen kenden. Daßrrr.ee waren "prakües ©5% der Inlanders uitgesleten. Ik beweerde niet, da; dit de eis
der I. S- D. V. was, al zou er voor d-e
bewering enige grond hebben fcfc-staan,
daar (_.. 't standpunt der soc.-dem. zou
(Ik gebruik 't verslag uit de
uiie_nzett:n.
ding worden
afge.koeld «g uit-i lkaar-gchaaki om daarna vluchtig te worden lxc.) Terecht ken Baars opmerken, dat
g< i.reOf..t en spoedig i«. wórden gemalen e'e I. S. D. V. zich omtrent die kwestie
oni lot menschelijk vaedaal te dienen.
niet had uitgesproken: de I. S. D. V.
„Het U t'oigeklaagd, dat zoo ie.e kon heelt nog geen enkel geformuleerd proPosthuma's Graan-politiek.
gidmuren
nog wel j n eell tijd gram.
"» dut
ah) deze.
dagelijkschebrood.
Ons
Dat ik de I. S. D. V. dat verwc .1 en van kust-arti]lerie etc, slechts 34.500 man
W"ij bebl.i
i.lrect na 12 April j.l. gedat de Red. dat ook laterdeed, was zoo beschikbaar is voor de eigenlijke VerUndtjr de rubriek „ingehouden" van „het
dacht: de irwu
e. van den Minster staat
verkeerd
niet, want lees, wat er verder eenigde Starten, welke nu bijna geheel worop
ham- kop: i i-r-. al zon er ma dreiVolk" van 4 Mei jl. vinden wij h.-t volin, dan kan toch gebeurde.
gend tekort aan lar«.
gende artikel ge.scUrc.eu doe* A. tlillcden gebezigd voor de expeditie im Mexico.
bregt, den bvi-emlcn be.tuurtj.r van d-n eejtor eerst nog wel voor 2/3 il e bloemDe I. S. D. V. had dus geen enkele Uit is nauwelijks genoeg voer de z.g.
voorraad worc n verbruikt voor aleer kiesrechteis gefonnu'leertij. loch dcet de strafexpeditie, waarvan reeds wordt bemodernen bakkersgezellenboud.
aan uitsluitend t_u.a*-neel wot* begon- geer Weslerveld, lid van de Raad in Se- richt, dat er niet voldoende soldaten zijn
.\u wij een weck het genoegen )■
gesmaakt regeeringa bruin to nen. Viji weken hadti.
wij dan nog den marang en redacteur van 't V. W. in
om de verbindingslijn te bewaken- wel
tijd gehad
nu honderdduizenden hebmoet-Si eten,
d grianaanvoer zou
ben verwenscht dit dagelijksch brood eu een grooter overschot h ' bc.r opgeleverd dien Raad, namens de I. S. D. V. en heeü men in allerijl een wet dJocr het
hej zullen blijven vemven_*iicu
tot den dan thaoe en de pi. ni. 70 MAK) taaltjes In6ulindegroep, 't voorstel, dat Cos;er op Congres lsten aannemen, waardoor bet
't- Dec.kongres stelde. In hoeverre uaar- leger met '20000 men wordt versterkt,
bloem dreigden nut in kwft.tteit en kwandag,
laatsten
omdat het geen mea-e.ieutiteit sterk achteruit te yaa.;., /.coals Ihanß, bij de steun en medewerking heelt van 't maar het is nog niet eens zoo eenvoudig bezittingen', zooals het oöicieel
voedsel is,
nu wordt Let toch inderto gebeuren

Duurte.

—

—
—

—

iaad lijd ous tegen deur«
oaatiejel krachtig te gaan verzetten. EO» week
ta in dl: geval t. dagen te veel
en het
'ijkt ons noodzakelijk dat het reg.eringsjngetmild, voorgeschreven bij recept '.an
'2 April I'JIO, niot meer worde vers.r .■__"..
„Wij worden in ernstige mate dupe van
een opruiming,
arbeider.- die op brood
en aa!_-dai_.pelen moeten laven, maar voor
wien brood het hooldvoe&sel is, houtbn le t
geen twee weken meer uit. I!e\ is geen
brood, maar het is een klompje slee.n d> es
wal ons dagelijiia wordt geleverd
zonder dat éfiu bakker eenig verwijt is te
maker».
/.ulku rommel nog langer te blijven gebruike!. breng, bovendien
die niet denkbeeldig J.i_p. Ken dier lus. het
n moeten bet eten... omniet, maar
Jat er ni
En dat aUcu. doordat onbekwanren en onkundigen den aankoop, dd aanvoer en de distributie van
graan h_ handen hebben. Voor millioenen
M graan is bedorven doordat het niet
ie behandeling onderging waarmede de kwaliteit duursaam wordt behouden.
'.At-te maanden lang lagen in do Kotterdan;tx!\o havens lichter-; met regi eiïngslarwe to ver-likken en te kiemen,
d^
halmen gingOja uit da luiken groeien,
de wanden der schepen trokken krom van
de warmte en de uitzetting der lading
een ifrijvende stoomspuit bleet in de nabijheid om, voor het geval door de broeiïng
do \ hummen uit zouden slaan het Maalwater (r ln groote massa's te kunnen opNu de tijd ar.nbrak dat de natuur ook het hare zou gaan bijftragci-,
moesten op eens, althans in den kortst
mogelijken tijd, ge i>ehter_. worden... leeg
gehakt
kompakto inj'si ir.oeel
met behulp van een blang op de waterlel-

—
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FEUILLETON

en

ging

,lei n

aan-

tred naar
dien een lantaarn aan een
het
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He: gemodder in de be-.aux van Miu'ster Posthuma treLt in alle klingen d-r
bevolking do aandacht, In het weekblad
„ Hcononiischo
Statistische Berichten" verscheen een artikel, waarin wordt ontkend,
dat do regeering allo maatregelen heeft genome om het OTeigcad gebrek aan tarwe
zooveel mogelijk te keeren,:
„Ti.jdig« twtttdrang op de gwagaMc -toemvaart-lijnen,
waardoor de/e ongetwijfeld
een grooter gedeelte harer \raebtru_n_te
voor tarwe beschikbaar hadden gerteld,
aanvankelijk uit. Bovendien had de
regeerlng dn stoombooten, waarover zij
de beschikking had, behalve voer veevoeder, moer uitsluitend voor tarwo kunnen
Keiiruiken. Zoo is bijvoorbeeld in
April oen geheele l> oo t afgeladen met Amerikaansche rogge, dia niet als veevoeder en
evenmin als helan g r ij k vo!!: Bvcod s c 1 wordt gebruikt, doch

volgende te over we^en.

Ten tweede; De gevam?enem. «He van
instructie komen, trekken hun schoenea uit en blijven met bloote voeten op
de steenen. slaan, terwijl zij gt-vUitterd
WOrden. Verscheidenen hoesten, wanneer zij
ln de gevangenis terugkomen. Uit veroorzaakt kosten voor de ziekenzalen.
Tem dorde: Do opsporing is goed met
agenten
op bepanlde afstanden geplaatst,
maar* in géwiohOge omstaix'.gbeden moesten tenminste tweo agenten elkander n;et
uit het oog verliezen, opdat, zoo in eanig
geval een agent in dien dienst verflauwde,
dn andere bern kunne bewaken en v« rvande

45)
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Vooreerst: Ik verzoek mijnheer den «TO-

door VICTOR HUGO.

den ..
der hoeken

S. B. is mij niet

bekend„Maar... de Melders moeten leeg en een
Sneevliet
't er niet mee eens te
schijnt
voorw.mdsel was gauw gevonden om het
gauecha volk „btrniJi" brood te laten zijn. Die'bleek bekeerd le zijn: tenminste
eten. liet is een treurige geschiedenis, hij stelde op een openbare vergadering
mede naar aanleiding van onze kritiek cfe
maai- het stilzwijgen mag niet worden beeis; Algemeen kiesrecht.
waard.
volle
Ook niet, nu hesto witte tarwe
wordt verbruikt in de stokerijen te Schie2e. De neutraliteit tegenover de Holdam
waarin zo tot nu toe slecht» ecld- landse partijen. De bedoeling is natuurwerd verbruikt
voor het verkrijgen van .niritus voor de oorlogvoerende lik niets anders dan wat de S. D. P.
i. liet kan en raag zoo
niet langer ook vn eg van de buitenlandse S. D.partijen ten opzichte van haar. Ik voel natuurlik, dat ge zult zeggen: ja, maar dat
* " "
was voor den oorlog.« Zeker, en ge hebt
Waarom stepte .11. I \ i|." d*,* mede t'aarin gelijk, 'k 7ag 't ook I'ever anJ weg ander do rubriek „Ingezon- ders. Maar 't beteekent pe;-n?i_ins. dat wij
den"?
tegenover 't Imperialisme nöutraol zou-

fecl het

DE ELLENDIGEN
r de borstwering
met apgeheven bootd en vasten

staart.

Daar geborsten, zag hij dooT do ven.*, te**
ruit een stadssergeant en trad binnen.
ge».
Enkel aan het openen der deur van een
Ten vierde: Men kan zich nlet vee-klawachthuis kennen de politiemannen elkanre», waarom het bijzondere reglement der
der. Javert neemde zijn naam, toonde zijn gevangenis den gevangene reu
verkaart aan dein sergeant en eetta zich aan biedt, zelfs zoo hij dien wil betalen.
de tafel, waarop een kaars brandde. <->p
'J'en vijfde: De gevangenon, blaffer,, ge
de tafel was een pen, een looden inktkonoemd. die de andere gevangenen in de
ker en papier voor het geval van mogespreekkamer roepen, lafen zich voor bet
lijke processen-verbaal en de aanwijzingen duidelijk roepen van den naam door den
voor de naehrparrouilles.
gevangene twee "ons hctalen. Pit is diefDeze tafel, waarbij steeds een matten stal.
Klooi behoort, ts enn oude instelling ca
Ten zesde: Ffet i* een kM, dat men tebevindt zich op all*, politieposten. Tevens
gelijk* rle gendarmen op de plaata Tan de
Bijn ze noodwendig versierd met een zand* prefectuur de rechterlijke verhooren der
bakje en *en kartonnen deo?jo met roode hopchnldigden
hoort verbale»). Een genouwels, welke «len laagte? trap vormen darm, die een geheiligd persoon moest
van den officieele» stiju Daarmee begint fijn, te hooren herbnlen, wat hij ln de
ife 9toatß.»lterkun<_e.
kamer van den rechter van instructie beeft
Javert nam pa» en papier en schreef 't gehoord, ls een nrn.=t.ge onordelijk!.eid.
volgende:
JaTert schreef «leze regels z^er bedaard
„Eenfge opmerkingen ten mit;c van den
en «orreet, ter»s» g«en Iromm» of punt,
deugt.
terwjü ___>. naqle* nndep ziin pen kraste.

—

den slaan.

v. S- wees er vroeger ctis op, dal men
hier le veel vertrouwen schenkt in de kamerïraksie der arbeiderspaitij. Det komt
natuurlik, doordat de kamerfraks'e be-

spreekouis, waardoor bepaalde missanden in 't parlement
ter sprake gebracht kunnen worden.
De grite kwest'e is nou maar, de Indiers 't vertrouwen te ontnemen, dat zij
<n hun grote strijd tegen 't Imperialisme
ook steun zou hebben van de A. P. En
dat ?al niet zolang duren. Je zult natuurlik wel gemerkt hebben, dat de f. S.
D. V. een zeer gemengd gezelschap is,
vogels van diverse pluimage herbergt. Ik
heb echter gemeend me ook te mcelen
aansluiten, Ken de I. S. D. V. beslist
uitsprak, geen Indiese aldeWng van de
S. _D. A. P. te willen zijn. maar een
zelfstandige soc.dem. organisatie.
schc-ttwet wordt als de

krijgen. Na een maand uitgedrukt
waren er welgeteld een vierDit is zeker

deze bijeen *te

zwcegenS
een merkwaardig document'
duizend man aangenomen, niettegenstaan- en de angst voor de gevolgen van dit;
de aan allerlei advertenties en rct'lame krachten, die de regeering zelf lieert Mn
ruim 'M) gulden per slachtolïer wordt pen ontketenen, moet wel groot zijn,
uitgegeven, zocdat de wervingscampagne voordat in een officieel stuk wordt gevoor 25000 man op met minder dan vijf zegd : »De bevolking van de Vereenigde
millioen wordt geschat, en de duur op Stalen moet de duistere en gewctenloozg
niet minder dan negen maanden. Als invloeden dloorzien, die aan het werie
Mexico zich dan ook ernstig teweer stelde, zijn en meet ervoor oppassen geen enkel
werd het geheele leger van de Vereenigde bericht te gelooven, cfet van de grenzen
Stelen gemakkelijk vernietigd!.
komt.«
Zooals al opgemerkt, kan de aanwerWel zijn er nog 129.000 man ourgerwacht, verdeeld over tic verschillende Sta- ving van vrijwilligers in de verste verte
ten, dcch deze hebben niet veel te be- niet voorzien ia de behoefte. Men hee";
teekenen. Het. is een soort vrijwillige zich dan ook reeds geworpen op railitaschutterij, die meer doe. aan gezellig riseering van de scholen en dte een of
samenzijn, dan aan ernstige oefeningen andere vorm van dienstplicht is nog
en die wel een zekere bentchtheid hebben slechts een kwestie van betrekkelijk korgekregen in hei optreden tegen weerlooze ten tijd. ten oorlog r_tv. met Mexico,
stakers, maar die men wijselijk maar niet zou deze oplossing bespoedigen.
eens gebruikt om de grens te bewaken 1.
Het behoeft wel nauwelijks betoog, dal
Het is dan oofc wel teekenend vöör de onder de socialisten hier, een niet onbev
nies ontziende melhodes van het Finan- langrijk deel bere'd is onder het mottcf
cieele Kapitaal, dat dit, hoewel natuurde kapitalisten in hun polijk volkomen bekend met deze feiten, gingen te steunen.
len slotte nog een enkel cijfer om
toch drijft naar een oorlog met Mexico.
Het weet, dat het leger alsdan zou wor- de vinnige en kostbare actie van de gelcf.'
den vernietigd en dat er allicht een twee- wolven beier te doen begrijpen. Ameri«

tal jaren zouden verloopen, voordat een kaansche kapitalisten hebben in Mexiöj
voldoende macht kon wordfcn georgani- voor twee en een half milliard gulden
seerd om met >sticces« op te treden en »aan waarden«, die vöör de revoluü<
toch wordt geen middel onbeproefd ge- aldaar ongeveer 250 millioen gulden rtvAi
lalen cm het daarheen te drijven. Maar per jaar afwierpen en nu grootendeeW,
elan zou ook het militarisme in de Ver- terwül bovendien nog tal van nieuwe on«
eenigde Staten voor «eed zijn bevestigd dernemingen zouden zijn ie openen, renw
en het nationalisme de geheele bevolking teloos blijven. Dat schreeuwt om wraak B

leunde, was, zooals men zich herinneren
juist boven de plaats, waar do Seine
„JAVERT.
zulk een geweldige strooming heeft, lood„Inspecteur le klasse. recht boven dien
vrecsclijlken d>*oaik«lk,
„In den wachtpost van het Chatelctwelke als schroei zonder einde da-aait.
„plcin, 7 Juni 1832, «instreek» één uur
"favert boog het hoofd en zag naar be'i morgens."
neden. Alles was zwart. Men ondo.Beheidde
Javert droogde de versche inkt op het niet 1.. Men hoords het schuim bruisen,
papier, dat hij als een brief (Kchtvoowde,
maar zag de rivier niet. Nu ©n da>n ververzegelde het en schreef op het adres: scheel, in dez« duizelingwekkende diepte
„Nota voor de administratie", Met het op een
Hchtsjchijnsel, dat zich onduidelijk
de tafel liggen en verliet den wachtpost. kronkelde, want het water heeft, zelfs in
Do getraliede glazendeur viel achter hem da diepsta duisternis, het vermogen licht
dicht.
aan ti nemen en het in een slang te verHij ging toen weder dwars over het anderen. Het schijnsel verdween en alles
Uhateletplein, naar de kade en kwam met werd weder onduidelijk. Daar scheen het
automatische juistheid op hetzelfde punt oneindige geopend. Wat men onder zich
terug, hetwelk hij een kwartieruurs vroe- had, was geen watert; het was een kolk.
ger verlaten had; hij stond er weder tn De muur van da kade, die rtuw en onde/.cl 'de houding, op denzelfden vloer steen duidelijk een oogenblik in de duisternis ta
der borstwering. Het BcLe:n, alsof hij dien voorschijn kwam, maar dadelijk weder onnie! verlaten had.
zichtbaar werd, had het voorkomen van
liet was nu volkomen donker. Het was een stellte van het oneindige.
dat .zwarte oogenblik, hetwelk op midderMen zag niets, maar voelde de vijannacht volgt. Een zoldering van wolken verdig» kilheid des waters en den flauwen
borg de sterren. De hemel was slechts wesem der vochtige steenen. Een onaaneen akelige, dichte massa. In de huizen genam» wind steeg nit dJen afgrond op.
der oudo stad was geen licht te zien; nieDe zwelling der rivier, welke men veeleer
mand ging voorbij; al wat men van de vermpedd* dan zag, het somber golfgestraten en kaden kon 'zien, Notre-Dame en klots de akelige wijdte der bogen van de
de torens van het Paleis van Justitie gebrug, de voorstelling van een val in de
leken nachtelijke gedaanten. Een straatakeliga diepte, geheel deze duisternis was
lantaarn wierp een rood schijnsel op den afgeijseHjk.
rand der kade. De schaduwbeelden van de
Javetft bleef eenige minuten onbewegebnyrgen hadden in de duisternis een wanr lijk deze opening ln de duisternis aanstaren, hij aanschouwde het onzichtbare met
etaltlg voorkomen. D« pegen had de rivier doen srwellen.
een strakheid, die oplettendheid geleek. Het
Do plek, waar Javtrt op de borstwering water bruiste, Eeneklape nam hij zijn hoed

Onder den laatsten regel toekende

hlf?

wordt'

zal,

af en legde hem óp den kaht der kade.

Ke*> oogenblik lalor verscheen een hooge,

donkere gestalte, welke e**n. voorbijganger
ln de verU voor een gi^r£er_«hi,j____ng had
kunnen houden, op de borstwering, boog
zich over de Seine, richtte zich weder op
fin stortte recht in de duisternis neer. __>
ontstond een dof geklots, en si© hts de
duisternis kende het geheim van tlen dooistrijd dezer donkere, in het waler verdwenen gestalte.
Vijfde Boek.

— Kleinzoon

en Grootvader.

I.
Nieuw bezoek aan den boom met den
zinkpleister.
Eenigen tijd na de gebourtenissen, die
wij verhaald hebben, werd onze vriend
Boulatruelle levendig getroffen.
Boulatruelle is die wegwerker van Montfermeil, welken men reeds ln de donkere
gedeelten van dit boek even gezien heeft»
Boulatruelle was,, men herinnert '1 ziet
zich misschien, een man, die zich me.
allerlei verwarde en uiteenloopende .saken
bezighield. Hij sloeg steenen tot puin ei
benadeeld» reizigers op den grooten wegt
Hij waa wegwerker en dief, en werd dooi
een droom beheerscht; hij geloofde zeket
dat er schatten in het bosch MontfermM
waren begraven. Hij hoopte eenmaal aau
den voet van een boom _reld In den grond
te zullen vinden; ln afwachting hiervaK
vergenoegde hij rich, het In de zakketf
dei voorbijgangers ta zoeken.

.Wordt vervolgd.)
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Generaal Liman von Sanders zal de 2e. lederen dag één uur strafexcer"verdediging van Bmyrna regelen.
ceeren na afloop van den dienst ;
3e. inhouding van alle extra' verloAsquit deelde mede, dat in lerland
"J troepen en politie 124 man zijn ge- ven die bun door den minister van
Uorlog verleend zijn ;
""""ad. 888 gewond en 9 vermist.

'

Éred

r,*^
ieuon

der soademi. Rijksdagtot schorsing van het proces tegen
Liebknecht en tot onmiddellijke in11

voorstel

vrijheidstelling Lr
mii-sie verwezen.

naar de groote

com-

Wilson

deed een beroep op de troeP 6". in Texas, Arizona en Nievrw■Mexico om de grenzen te bewaken.
Wilsons antwoord.
antwoord,
door de Ver. Staten aan
t,
ijuuaciiiand gezonden, te nu
Het
"WH ais volgt; „De nota van bekend.
ac Duitsche
re See"ng van 4 Mei
is door de ttgeering
zorgvuldig overwogen, ln het bijzonder
j* er kennis van genomen, dat zij toont
«w-e
het doel van de keizerlijke regeering
» om m de toekomst «J het mogelijke
«fde dooi om de oorlogsopeiarie zoolang
oorlog duurt tot de strijdkrachten van
oorlogvoerenden te beperken en dat de
keizerlijke regeerhig heeft besloten aan al
naar commandanten ter zee de beperkinop te leggen, <fie voortvloeien uit de
gen
bepalingen van het volkenrecht, waarop
de regtering van de v«*. Staten
aangedrongen al de maanden sedertheeft
de
keizerlijke regeering op 4 bebruari
mb
naar oiiikbootenpoxitiek aankondigde dde
nu gelukkig is opgeheven.
"l

*

De worsteling om Verdun.
Het eenige oorlogstcrrcm, waar aanhoudend wordt gevochten is nog altijd
C
e,ukk,S« sfreek van Verdun. Hoe
h < °j?f
hel
daar thans weer toegaat vernemen
■wij uit t Fransche cornmiuniqué
van
gisteren. De strijd werd in dm nacht
van 7 Mei roet groote verbittering
aan weer.-;.zijden voortgezet. Op 6 Mei
herhaalden de Thjitsehers. vele malen don
aanval op hoogte 304. Gedecimeerd door
Fransch krnisvuur bleven de Pommersche regimenten gedurende eenige nren
hun stormloop volhouden, zonder rekening |e houden met de verliezen ;
niaar al hun pogingen, hoe verwoedde
anvallen ook waren, vermochten niet
?*'eerstand van de Fransche troepen
KméOu tijd later slaagden
d><; v
'anKclien
er in n.et een razende
f
nv»i de Duitschers te verjagen
uu het ravijn,
de „Mort-Hom«« «cheidt vati hetwelk
hoogte 304, waarin' zij
B^w-'ien hadden weten door te dringen
1 ecu■
vcrbindiiigsloopgraaf te bezetten,
e* antwoordde de vijand hieron
P met eon nieuwe poging tot omvallijB ll Jiem" word de aanval niet ge"«an ' aan de oostaijde van hoogte 304
naar den „Mort-Homme", maar ten Wesen daarvan in de richting vin hoogte
c. üc aanval mislukte totaal.
en oosten van de Maas heroverden
troepen in twee hevige
,! J'iUlS(ne
na
«acht,
lijke tcpenaavaJlen de gedeelten
voonntgew.hoven loopgraaf ten
van he* Haudromontbosch, wolke
Sp
"« J-mitechers badden beaet ter koste
M,n
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van den
economischen
r
zai
Duitschland een
dcc, behalen, daar
op volkomen zuiveren
st.g woord tot tngeland
nchtcn. De »Arbeiterzeitung« blij*
«er het opüeden van Puitschland
ter
volstrekt niet goed te keuren en wijst
er
°P> dat de duiftbootoiactie, ofschoon .»
**tret.kelijk weinig slachtoffers maakt, een
veel schrikwekkender indruk teweegbrengt
«an het geleidelijke rrfthongeringsproces
dat Engeland op zijn vijanden toepast.

IS^***^
gr^sZl^ ern"
"
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4e. Bij eventueel herstel der periodieke verloven, zal aan dezen tot nadso
order van &m Opperbevelhebber
«reet.
6
verfof morden verleend.
Zou het ook tijd worden, dat de militairen zelf mot alle kracht don eisch
"
demobilisatie,

steunen I

De „Toekomst” kwestie.

Na lang godreig over en weer
heeft orof
v. Hamel van de „Amsterdammer"'

eLde*

bewuste compraraitteerende brieven
o" bet bureau vande Tocl_onist gepubliceerd.
het
1 6"
van
i
**«*«
C 'ü en Pr«-E?g,!lsci'e
imperialisten
ü,
.ï
f
betrekkehjk weinig schelen. Als
boe het nationale enttamsiasme dervoorbeeld
Holland
BuitscLera
njK

de

Bekib^

rechtstreeks komt uit de
sehe schatkist is het als tegenhanger Duit
van
Holdert-affaire wel typisch.
■
Zi.io drie brieven, dio, naar de heer
Hamel meent te kunnen verzekeen
'teor prof. J. G. Sleeswijk, redacteur
van
JU e J. oeko-e m s t, gericht
zSJa
tot de
ungsrat Gcrsienhauer, Politiscbe AbKeper
tcilung
dos
General-Gouvernements te

de^

Brussel.

In den eerst« brief wordt steun gevraagd van de Duitsche oveAeid bij de
uitgave oener Duitsöhe vertajHSng van 't
oorlogsdagboek van dr. Domela Nieuwenhuis Nyegaard te Gent en voorts gevraagd
vau een andero uitgave, een brochure N ein
Frankrijk
oorduitsebers
v &n kapitein
dr. Witte. De tweede brief
baudelt over dezelfde uitgave, over den
to geven steun
bestaande in afneming
van 3000 exemplaren & 35 cents van 't
„Knegstagebuch."
In don derden brief wordt gevraagd om
aanbevoling van iemand die De Toekomst in Brussel Btyi kunnen verspcidon
maar „vooral geen officieele, operihjka aanbevelingen."
Aan het slot zegt, prof. Van Hamei; dat
soortgobjke eorrespondentto ware aan te
loonen over 't ontvangen, na dHieievrse besprekir^gen, van uH Berlijn, van lijsten der
adressen in Nederlandsch India, aan welke
nummers van De Toekomst gezonden'
moeteis worden.

—

—

Nog maar oorlogsbrood slikken.
De minister van I_andbouw, Mijverheid en Handel heeft verklaard geen
vaste toezegging te kunnen doen omtrent de ojiliefüuK van het verbod van
het bakken van brood van gebuild

""

meel.

Mails in beslag genomen.
De mails van Ac afctnmrrlMmrfi ,b nsin",
J. P. ('oen" en Goenteor''
zijn te Falmouth' in beslag genomen.

Duurte-conferentie van de
S.D.A.P. en N.V.V.
Het Volk" zegt in eon korte na-betrachting, de conferentie "te beschouwen
als een begin van oen versterkte a<;tie
van de moderne arbeidersbeweging tot
bj&rstel van de economische weerbaarheid vau de 'massa. Want, aldus „liet
handhaving vdu
voor dB
Volk",
neutraliteit en onafhankelijkheid is instandhouding van de economische-weerbaarheid even noodig als instandhouding der militaire weerbaarheid.
actie
zal
geweldig worden
De
er zullen vergaderingen
aangepakt
worden gehouden (waar öchaper en
sportgènooten dan weer minister Posthuma zullen komen sühoonwassehen
en waar men de arbeiders zal bezweren, dat er toch heusch niks anders opzit
dan honger to blijven lijden in tevredenheid), en vervolgens zal men de
gemeenteraden gaan wakker schudden
(de regeering is mon dus nu al vast
van plan te blijven sparen). Onmogelijke eischen stollen, dat doet een jm.ettsehe partij als de B. D. A. ¥ die,
Vliegen bij de opening zoo
zooals
juist opmerkte „vrij is van allerlei
idealen", natuurlijk niet aan mee. We
zullen eens afwachten wat het wordt.

—

Uit de Gruwelkamer

Mil. Geneeskundigen Dienst.

bericht in de plaatselijke pers.
gezegd wordt, dat tijdene den
onderhandelingen de uitsluiting zal

duui

der
worden verdaagd, ec__een ons toe de oorzaak te ajn
de geestdriftige stemming,
30ngste dagen
de
waaraMfflnen> ecniganaotowaß

Onder dezen ötel gaf „De Telegraaf'
van Maandag hier een uitvoerig
enmerkwawdïg relaas van de wijze, waarop in
dienst met de gezondheid der
wordt omgesprongen. Gebrek aan miliciens
plaatsmmte weerhield ons het in zijn geheel
ZeW y^6 S°no^n, bleek
en W*J zullen ecïHor het voordit
e6n
vcrkec^c° indruk te hebben
a
w
naamste er uk weergeven.
«f,
gevestigd
en
staan
,ad
dan hoe een thans dan ooi! t« voren. d« werklieden sterker
-,vertelt wiens
a
afgekeurd milicien,
' naam het voorHo voorzitter sprak zijn
over de uitstekende opkompt,verheugenis uit
i-.ü.U patr_mt was, door een rogehtitiae eerst het
waarna allerwoord werd gevoerd door G.
d leVeïieWiJZe a CCn Bes*ikte,door
Kapteiin, secr. v d. Alg. Ned. Timol.. (
een D,dokter
voorgeschreven, voeding een lerhedenbond.
uitbreken van zijn ziekte had weten le
Spr. geeft een breede uiteenzetting
van
voorkomen. Hij wwl bij de
geschül bevonden.
de, dat de loonactie zich
heeft ontwikkeld
de
*verl>lijt
een op eene wijze, die zelfs de stoutste vertochtige, vochtige schuur in »kazeroe",
hrj gelegerd was op wat los Gouda, waar wachtingen overtrof.
en de
reöds, 7 ."« iang aan het pazware soldatenpot moest eten,afroo'
had
voor tronaat verzoeken waren gericht, waarin
zijn gezondheid dan ook
weldra fatale ce- met overstelpend feitenmateriaal
volgen. Hij gaf bloed op en
wrd aanwerd na getoond, dat da toestand te Arnhem
eerat een dag of drie in die
aller'
schuur ver- bedroevendst was, heeft de verbittering
pleegd" te «to, volledig gepakt"»"
onder de arbeiders thans vrijwel
zak naar het militaire hospitaal te
haar
hoogtepunt - bereikt en woidt de groote
Utrecht
gesteimd. Van toen af begon
het pas
Van
goed. Daar de persoon in
kwestie
zich zijn
kwaal met wilde bekennen en graae
dienst
Urn publiek schandaal Is het, getuigt
wilde doen, werd het gednrendf
Kapte.jn,
n
onder luid applaus,
maanden
een
steeds
gevers het dreigement durvendat de werkreeks van te zware dienst, opeenvolgende
te uiten,
uitvallen; op- groepen van werklieden uit te sluiten
genomen worden m het hor.pi.aal,
die
voorde met de stakenden in geen direr-t verband
Keurmg komen, goedgekeurd
dienst doen, weer uitvallen, worden, weer staan.eW
bloed
dc «ndorhasdeUngen gaande zijn,
opgeven, .enz. Schandelijk was weer
t
o.a. de be- k.'
otijtt
Het
spook van de uitsluiting nog
handeling van zijn tubereulosen grooten even
teen, waarvan zonder eenige verilooving op deza dreigend; «chter de werklieden aullen
rustig afwachten.
een goeden dag de nagel werd afgerukt.
De tweede spreker, B. Lansink Jr.
Ken slotte is men er toch toe overgegaan
Land. led. van Bouwvakarb., den
om hem geen zwaren dienst meer te laten secr.
gang van zaken in deze kwestie nauwnoen, maar hem zoon beetje in de ka-' keurig
beschouwende, wijst er op, dat we
zerne te laten rondloopen met geen ander dezo
ontmoeten
bij vele werkgevers in on„nut
dan de grooto kans ecsn zijner kaderscheiden
bedrijven.
De aannemers spremeraden, waarmee hij sliep en at te be- ken van
terrorisme,
wanneer
wij aansposmetten. Na nog eens gekeurd te ziin ren tot
werd hij, terwijl bij reeds weken lang op wat de organisatie; terrorisme echter ls,
den uitslag van dit onderzoek wachtte bij trachten tewerkgevers thans in toepassing
brengen. Wij aanvaarden dien
zijn ouders in Elft vertoevend,
zoo zwaar
ziek, dat zijn familie weigerde hem naar strijd, omdat w;j weten, dat hij leidt tot
verheffing van de arbeidende klaaM. 15e
zijn compagnie te laten ' vertrekken,
ook scherpste uiting van verzet tusschen
niet nadat daartoe bevel was ge-komen.Naen arbeid openbaart zich hter te kapiArndat er gedreigd was, hooge autoriteiten hem,
k
üp de meest tergende, de meest
>n de zaak te zullen mengen, heeft men harde w.jze
trachten de werkgevers de ortoen van het plan, hem op een open branganisatie van den arbeid den kop in te
card naaa- Arnhem te vervoeren, afgezien. cJrukkcn. Met volle
overtuiging durft spr.
Een militaire dokter kwam hem "bezoe- te zeggen, dat dit spel
hun niet zal geken en den volgenden dag Kroeg hij het lukken. De
ontwikkeling van den strijd
bericht, definitief afgekeurd te 'ziin. Ten- maakte onderhandeling
van de zijde tlèr
gevolge van deze zorgvuldige behandeling werkgevers reeds
noodzakelijk;
dit reede
hij
vertoeft
thans in een gasthuis le Nijmebeteekent ten deele eon overwinning.
gen.
Verwijzende naar den strijd in andere
Een ander, misschien
bedrijven, herinnert spr. o.a. aan de visnog sprekender geval
schers tn Katwijk a/Zee, de streek waarvan Heyermans in zijn „Op Hoop van
is
dat van Jhr. Bosch v. Oud-Amelisweerd, die, kou gevat hi bbend. welke Zegen" zegt: „De visch wordt duur betot
een dnbbclzijdo longontsteking en taald". Een eerste poging tot organisatie
borstvHeaontsteking was verergerd, in word onder den drang van de werkgevers
dezen toestand vijf dagen lang zonder bier verijdeld. Memoreerende den strijd 1n
moer
dan zeer vluchtige geneeskun- het naburige .Leeuwen, in de metaalindusdige! behandeling is geweest, totdat hi? trie, waar de arbeiders na eenige maanten slotte op een brancard,'"zonder dekking den van strijd, nog onverwrikbaa vasi
staan, besluit spr. met een kraehdgen open in zijn soldatenpak, naar het hospitaal werd getransporteerd. Daar eerst kwam roep tot organisatie. Versterkt uwe orgamen tot liet inzicht, hoe gevaarlijk do nisaties zóó, dat, als het eenig juiste anttoestand was. Hij werd in het hospitaal woord de werkgevers in hun stormloop te
voldoende verpleegd, masr was niet _n.-er plotter loopen tegen den muur der solidariteit.
lo 'redden. Na eeuige dagen 5» hij ©verle33e derde spreker, J. W. v. Achterdenbergh,
voorz. v. d. (Jentr. Bond van
y.Vm
Toen
vader zich hierover bij Minister Bosboom beklaagde, heeft deze zich Bouwvakarbeiders, begint met te zeggen
eruit gedraaid door te wijzen op Se goe- dat de voortdurende wrijving tusschen werkde behandeling in het hospitaal. gevers en werknemers ten slotte op eon
moest uitloopt». Het sterkst ia dit
Geen wonder, dat de Telegraaf, die onze man- botsing
conflict trol spr. echter, de motiveering
netjes sparen wil voor de t.nifsehe kanondat besluit.
non, aanmerking maakt op dit roekeloos van
Spr.
geelt hierna een uite-*iz«_tting van
omspringen met het kostbaar menschoßmaontwerp-rageling; aantoonende, «lat deze
teriaal. Maar wij nemen dit uillrektel op de
kleinere plaat en beduiah een van <le vele -taaltjes, tot welk een in \ ersehillonde
dend hooger is.
misdadige zorgeloosheid, zooNader besprekende het communiqué in de
wel bij manseih.ipi.on als b-i officie-ren. het
domoraliseerend „lijntrekken" m dien die-.Rt bladen, duidt spr. aan, dat hierin schuilt
een bewijs van onze kracht. Ook deze spr.
leidt.
houdt eon krachtig pleidooi ■voor verster„lijntrekken"
Tiiansclini.pon
Tiet
Ac-t
ls king der
organisaties.
zonder meer voor arb'id<-rs heel begrijA. W. Jons c h, bestuurder van den
pelijk. T>e gemakkolijkhoi.l, waai me. miliSehilderusgezellenl.ond, sprak als gati een
taire, geneeskundigen baast ieder ziek'tegcslotwoord, er aan herinnerende, dal de
„gesimuleerd",
v«l beschouwen als
als naop dit moment in het confüet
aethilders
mnak-uit-Tuiheid, bewijst, hoe ook bet lijnook nog als gast beschouwd worden ;
ingekantrekken bij de heeren officieren is
kerd, en met heel wat ernstiger gevolgen echter staan zij gereed, indien de uitsluiting ihar is, den strijd fe doorworstelen.
dan het lijntrekken dor manschappen.
Met een woord van dank aan de sprekers voor hun meermalen door applaus
onderbroken redevoeringen, sloot de voorzitter de vergadering.
Tramweg
SpoorDuurte-zontie en

ond^
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Uit de Vakbeweging.

personeel.

Door het Hoofdbestuur der Nederl. Ver.
en TramwegpepMnal is besloten, zoo mogelijk in samenwerking met
andere bonden uit het bedsrijf, voor het
geheelo Spoor- en Trainwegpersoneel een
openbare
vergadering met demonstratie!
karakter te beleggen, om aan te dringen
op krachtiger maatregelen van de zijde
van directie en regeernig tca behoeve vau
l.-t personeel inzake ;lc duurte.
De besturen van alle vereOijigingen onder het Spoor- en Tramwegpersoncel zijn
in verband hiermede uitgeuoodigd, zich te
doen vertegenwoordigen op een bijeenkomst
te Amsterdam op iJ Mei, ter bespreking
vian hetgeen in deze gedaan moet worden.

vun Spoor-

Grondwerkers-actie.

De staking bij de firma Xederhorst is
opgelost. Eon der firmanten heeft toege-.
zegfl, geen gebruik te zullen maken van
liet put- en kcctba/.eii-stelsel. Evenwel meenen wij de grondwerkers buiten Amsterdam
te moeten waarschuwen niet voor genoemde iirma naar Amsterdam te komen. Wij
hebben nl. opgemerkt, dat deze patroon
stelselmatig menschen van buiten in Am
s'tordam
wil halen, 041 zoodoende de grondHopelijk heel veel, waai'-,'jhij)ilijk
werkers
uil Amsl rdam en omliggende
weinig.
heel
plaatsen to weren. Men zij dus gewaarschuwd en kome niet naar Amsterdam.
Ook is opgelost de staking bij de firma
Door deze firma is ons toegeInternation. Verstandhouding Kiomsdijk.
zegd, dat er niet minder zal betaald worIn het op 1 Mei gehouden Kongres den dan 35 cent per uur, terwijl de brute
der Fransche vakvereenigingen, werd houding van den uitvoerder ook wel zal
verbeterd zijn, nu de arbeiders eens hebeen voorstel-Bourderon tot het onmid'iiensch behandellijk weer opnemen der Internationale ben laten zien. da
willen worden- Beide stakingen zijn
verstandhouding, met 24 tegen 45slent- deld
flus met een overwinning geëindigd.
men verworpen. Men Uan hieruit do
conclusie trekken, dat meer dan een
Het conflict in de bouwenkken
derde van de georganiseerde arbeiders
Men sebrijft ona uit Arnhem:
huidige
omde
Frankrijk,
in
ook in
Maar. aanleiding van de -drcigeude uitstandigheden, dus ondanks de bezet- buiting hielden do zee >anicu-ve_.k*nde
ting der noordelijke provinciën, den organisaties Vrijdagavond een Openbare
internatiouaal-gevoerSen strijd tegen den vergadering in de groote zaal van „Mus!*
._»vjia_id ia
.Sasrunt",
**«/*«" -i_muj" uai.

'*

ii^n

waarm

Iets over onze Demonstratie
Wanneer jk daar iets over schrijven ga,
dan is dat niet om de een of andere leiding te bekritisecren, maar juist om te

trachten kritiek achterwege ie doen blijven. Het moet gezegd worden, demonstraties leiden is een moeilijk werk. Doch
er kan veel aan, tegemoet gekomen, indien
ieder ernst'g medewerkt, met de

leiding,

voren op de vergadering haar
plaimen moet bekend maken. Dit mag in
geen geval vergeten worden. De voorzitter dient in de eerste plaats de menschen
te verzoeken zooveel mogelijk achter liet
Comité ol zco men het noemen wil te
blijven, daarbij tot rechts houden op de
wegen aan ie sporen en liefst vier aan
vier te loopen..Getracht moet worden een
Hinken kop aan de stoet te forméeren,
van een twintig man ongeveer, menschen
waarop men rekenen kan, die niet moedwilüg relletjes uitlokken, maar die ook
niet voor den eersten den besten agent
van politie op den loop gaan, die van
stand houden weten. Een der hoofdfactoren . is echter de "route vaststellen,
duidelijk bekend maken, en ie dan niet
door de politie laten leiden, maar ook
ii iet door een paar enkelingen, die het in
hun hoofd krijgen schreeuwende een anderen weg aan te geven, en juist daardoor de demonstratie een wanordelijk verloop geven. Men schijnt in Amsterdam
een bijzondere voorliefde voox de K»lverstraat te hebben, een straat welke in alle opzichten onpractisch is voor een demonstratie en uitmuntend is voor de po.
litie om af te zeilen en als er w*t gebeurt, dan kan de stoet niet bij den kop
komen. >4een, gebruikt je hersenen,neemt
bij voorkeur breede straten en zet men
den weg af, dan kan de heele stoet zien
wat er voorvalt en handelen naar om.
die van

te

standdgheclen. Niet schreeuwen ; We
ten cfien weg op of dien weg _,moe
Bm
menschen willen een weg, maar we moe.
ten toch tezamen blijven of zijt ge ban**

dat diegene, die zoon stoet regelen 2*
m een afgrond voeren?. We vechten toch
allen voor het gemeenschappelijk doel
uiting geven aan onzen geest van verzet.
Welnu, dat doel moet gemeenschappelijk
blijven, organisatorisch en eendrachtig
Ik wil eindigen met een beroep op allen die het ernstig meenen.
Wees*
drachtig, tracht voor zoon enkelen eenavond
eenswülend te wezen, wantrouwt niet
dfreet degenen, die trachten den
goed
boel
van stapel ie laten loopen en die u
niet m den val zullen leiden. Enheusch
de beleggers van vergaderingen, zou aan
willen zeggen: wilt ge demonstreerenik
doet dat dan niet tusschen 11—12 uur
maar in ieder geval voor tienen s avonds?
Demonstreeren is geen nachtwerk, ai la.

-—

ten we dan asjeblieft door volkswijken
trekkea. Liever door Willenistiaal, Wester»
straat of Kinkerstraat dan dooi- Kalverslraat en ik ontbind liever öp de Noordermarkt in de Jordaan dan op den Dam
waar we als belangstellenden straatmadeliefjes en mïddernachtzendelingen krijgen
fin hare majesteit is er ook gewoonlijk
niet. dus de ziet het ook niet
H. C. ECKHARD

Een nieuwe gewelddaad van
het Duitsche Partijbestuur.

Het Duitsche Partijbestuur heelt opnieuw getracht, gewelddadig de revolutionaire oppositie te muilkorven. Het
heeft Dr. Meyer, de eenige Vorwartsrcdakteur die tot de uiterste linkerzijde
behoort, eigenmachtig willen ontslaan ,
ofschoon het daartoe niet het geringste
recht had. Meyer had zich schuldig ge-

maakt aan de misdaad, van in-een vliegend blaadje de partijgenooten op tt
wekken (op te ruien zou een otticier
van justitie zeggen en zegt het Partij,
bestuur) niet langer partijkontributies
to betalen, daar deze worden gebruikt
om vóór het sociaal-patriottisme enz,
propaganda ïe maken.
Dr. Meyer heeft verklaard, zijn ontslag voor ongeldig te houden. De Vor
wartsredaktie sluit, zich bij zijn protest aan.
Het woord is nu aan do*flÈHßsüert_
Ook deze zaak draagt er weer toe
bij, de noodzakelijke soheuring to verhaasten. Hoe eerder 't er toe komt, des
te beter. De eenheid is nog Blecht9
formeel, en een massa kracht en energie wordt verspild aan vaak persoonlijk get.\
H. R. H.

TWEEDE KAMER.
De Onderdomswet klaar,
Debrandkast buiten gevaar !
Le behandeling van de Ouderdomswet
is lot een eind gebracht, ofschoon de
eindstetnniiiig nog laier zal moeten plaats
vineen.

Van deze laats e oiscuesi.n zijn uuusscheu nog een paar karakteristieke trekies
te vermeiden. De Kamer heeft zich nog
eens bezig gehouden met de controle op
de gemeentebeslureii. Wij hebben reeds
gemeld, dat er speciale ambtenaren zullen

voor die controle, die
secuur zulkn moeten toezien, dat de gemeentebesturen niet te vrijgevig zullen
zijp, dat geen enkele gulden meer dan
"tritst noodig is, aan arme ouden 7al
woróen aangesteld

worden

gegeven.

Deze conirole was echter nog niet strat
genoeg. De he_r Kooien iP.K.) stelde
voor, ook de burgemeesters me! hetzelfde
toezicht .te belasten. Ln met den steun
vah den vrijzinnig-democraat Teensira
werd tïit amendement aangenomen. De
bomgeoisie kan gerust zijn : er word»
voor haar brandkast zorgvuldig gewaakt.
In de bepaling&i omtrent de controle
zit nog zoon Weinigheid, die he! karakter van de wet teekent. Als het gemeentebestuur een aanvraag om rente afwijst,
kan de 70-jarige in beroep gaan bij Ge-

deputeerde g ;aten

der provincie. f_vi.n_.oo

in hel omgeke?rüe geval, tic cohole^amr*tenaren, indien zij meenen. c.';;t een rente
ten onrech'e is toegekend.
Van de beslissing van Gedept
S.aien staat nader beroep open op de Koningin. Geldt hei een 70-jarigen stakker,
wien eui rente is geweigerd, dan zal de
Koningin echte;- alleen oadeczeeku», of
aan alle vormen is voldaan. Ce zaak
zelf, de vraag of tic man arm is en rente
noodig heet, mag te Koningin ni<

derzoeken.
Maar als een conircle-ambtenaar meent,
dat een rente is toegekend zonder oa4
daarop recht bestond, dan mag de Koningin diezellde vraag wel ondes
Als een oudje zijn rente zoekt, w< .
Kroon in haar onderzoek lepcrkt; maar
als er op de uitkee.ing bekniobcki
werden, dan mag de Koningin vrij onderzoeken

'.

Nadat nog met straffen van ten

hoog.

-

drie maanden hechtenis pf gek
van ien hoogste 300 gulden wore't hedïeigd degene, die door bedrog een
rente mocht weten te verkrijgen, kwamen
de Arbeiderspartij-vertegenwoordigers nog
eens een poging wagen om iets gedaan
te kriigen op het stuk van lecftiidsgrenr
en bedrag der uitkeering. Haar amendementen daaromtrent waren, nadat de Mi
nister zijn »onaannemelijkheid« hao uit
gesproken, ingetrokken. En nu kwam Duys
voorstellen, dat binnen 5 jaaT deze bepalingen zouden worden herzien. H8
smeekte den Minister om een »tegemoeb
komende« houding aan te nemen. Edock
tevergeefs! De' Minister was onvemiurw
baar, en de Kamer verwierp het ame»
dement, hetgeen hij te gemakkelijker ko»
doen, omdat Duys reeds had medeg*.
deelo, dat de heeren, ondanks bun et»
stige bezwaren
hm!
toch in dj_
SWal vöör de wet zonden stemmer
ste

—
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Kongres-bespreking.
friet voorspel Enschedé.
is gelukkig nie, waar, dat onze
wordt gehoord in
bijna
rte.n
net
al is het waar, dat wij
duiten de schuld onzer partijgenooten
Iddaar, in tnschede tot heven bijna niets
tonden doen, ■en ook bitter weinig ±n
Hengelo. Doch in Almelo worot onze
zij he
stem wel terdege gehoord
ook in samenwerking met de andere rev
.oc. organisat'es. tn, dit zal nu ongetwijfeld ook wel in Hengelo en tnschede
jeieurén, ook daar is men eindelijk tot
tiet vormen van een agitatie-comite geko.
nen. Zeker, we groe'en niet hard, of
eigenlijk heelemaaS niet hier in iwenthe,
wel echter
d.w.z. niet in leden-tal
komt er meerdere sympathie onder de arbeiders voor ons. tr zijn er wel, uie
da! wij de drijvende kracht
over ■■
zijn in de agitatie, dat onze actie is
rev. soc. en daarom ons goed gezind
rev. soc. en die daarom ons goed gezind
zijn; doch lid te worden onzer partij
schijnt zulk een greo.e slap, daar schijnt
zooveel moed toe te hooren, dat zij oaar
voorloopig nog we! niet tee komen zullen, tn dit zen hoegenaamd niets veranderen, ook al kwamen de beste propagandisten naar hier. Dit neemt evenwel
niet weg, dat, zoo 't eaiigszins kon,
lwcnthe geholpen moet worden, zij t
;>ck op weke manier, opdat er in elk
geval geregeld wordt gec'ebaieerd, enz.
en ook met het oog op het dagblad
►De 'Iribune«. We hebben iamelijk wat
ïbonne's gehouden van 't vroegere VolksJlad, doch hiervoor en voor 't uitbre'Jen van 't aantal abonné's is enorm veel
iverk te dr-en. Dat Wijnkoop naar nier
zou komen,, is een onmogelijkheid- Im-

—

—
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mers ginds in 't brandpunt der beweging
ls hij veel noodiger dan hier. tn oaar
jcomt bij, nu onze Iribune dagblad is,
t absoluut onmogelijk is.

lot slot partijeenooien, bespnek eens
n uwe afdeelingen of, en op welke matier. Iwenüie met zijn basis voor onze
tectiek, maar ook van de zwaarste slaD.
vernij geholpen kan worden.

Binnenland.
AMSTERDAM
bouw-Mij.
ScheepsConflict
Ned.

1500man uitgestoten!
Maandagmiddag
legaen üe jeufeüige

werklieden van de Nederl. Scheepsbouwmaatschappij, bij elkaar ongeveer 250, den
«beid neder. Daarop werd aan de andere werkl eden gevraagd, of zij eten ar*eid der stakers wilden verrichten. Zij
«regerüen dit. Deze werklieden zijn daarop op grond van dienstweigering"' ontstegen. Het. gevolg was, dat hedenmorgen het werk aan de werf geheel stil lag.
Bij het conflict zijn, naar wij vernemen,
een 15Ü0 personen betrokken.
Vervroegde loonverhooging en
duurte-tocslag.

.Iv de Raadszitting

van morgen komen
»aa de orde de gewijzigde voorstellen inzal-8 vervoegde periodieko loonsverhooging
en duurtetooslagen yoor het gemeen leperno noel.
Verecnigt de Raad zich morgon met de
nevens de
ndouwste voorstellen, dan zal
Jén of twee vervroegde periodieke verhoovoor het personeel met f 90.1 tot
1200 Balaris (of f 11.26 tot f23.22 we kkxm)
aan alle werklieden, wier looh
ftaietgencemd bedrag niet heeft bereikt,
alsnog 1 verhooging worden toegekend;
loodat zij, die in November niet in aanmerking kwamon, thans ten hoogste 3 verboogingen ontvangen. Do ambtenaren of beambten, wier gewone verhoogingsbedrag
niet meer dan f5O bedraagt, kunnen dan
nog een twee verhooging erlangen, terwijl
den ambtenaren, wier gewone verhoogingsbedrag f 100 beloopt, doch wien in November maar f 75 vorvroegd werd toegekend,
het restant (voor zoover dit niet reeds,
doordat de gewone verhooging sedert heeft
plaats gevonden, ln ingehaald) van 1 April
Li. af wordt bijgepast, üe werklieden, die
in November 1 verhooging kregen, wijl
hun loon nog maar f 0.54 beneden de toen
gesteld* grens van f 17.28 was verwijderd,
zullen dus na nog 2 verhoogingen ontvanjen, indien hun maximum daardoor niet
wordt overschreden.
Wat betreft den kindertoeslag verklaren
B. en W. zich bereid, dien als noodmaatregel, buiten eenig verband met de gewone toonregeling, te aanvaarden. Evenwel zou het door de heeren Nolting c.s.
voorgestelde bedrag te groote verschillen,
«ij het dan ook tijdelijk, in het leven roeven tusschen de werklieden, die in dezelfde loonklasse staan. B. en W. meenen
dus, dat in dezen met een toeslag van
f 1 per kind en per maand moet worden
volstaan, welk bedrag
evenals de toegeduslag aan losse werklieden, enz.
rende 7 maanden verleend, overeenkomt
met de door de regeering over het jaar
1916 nit te keeren som van f 7 per kind.
Ook bij het door 'de regeering hiervoor
gestelde maximum van f 1260 zouden B.
Eu W. zich willen aansluiten.
Ben groot aantal organisaties van gemeente-personeel heeft zich intusschen tot
den Raad gewend met een adres, waarin
gegeven:
wordt
te kennen
„dat zij
nlet kunnen nalaten hunne teleurstelling
nit te spreken, dat door B. en W. geen
voldoend» rekening is gehouden met het
d-d. 28 Maart j.l. aan Uwen Raad verzonden adres, waarin wordt gevraagd een algeheele herziening der saiariaregeling en
üt afwachting daarvan een toeslag van
35 % boven het salaris of loon tot een
per jaar;
m-t-rimum van f3OO.
dat adressanten nog altijd van meening
«rijn, dat het tot de taak van de Gemeentelijke Werkgeefster mag worden gerekend,
haar personeel jjóódanig te salarieeren,
dat zij behoorlijk ln staat zijd ln de behoeften van zich en hunne gezinnen te
voorzien".
Patroonswillekeur.
Men schrijft ons :
Hoe ver de willekeur van de pa-
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TRIBUN C

da agitatie ook ter hand moeien netiooitó in de diamauUndustrie (buiten trek, Lang
genoeg hebbon 'wij stil gc/_etenmen.
V.)
gaat,
den A. N. D. B. en A. J.
langor, er moet hier weer
kan
niet
Dit
kan 't volgende feit bewijzen : Ken
i. geest komen als voor een zestal jabrillantsnijdster, werkzaam bij 1'
terug.
Dat kan en daarom roep ik bq
ren
Prinsengracht
sprak
37,
Gardozo,
N.
J.
deza all« kameraden, die op hot standpunt
gisteren onder het personeel, over de staan van de Resolutie.-;, aangenomen op
hel Paaschcoiigres te Amsterdam, tot eon
noodzakelijkheid van vakorganisatie.
bijeonkomst
in 't Geheelonthoudarscafó te
Haar patroon, dit vernemende, ontVrijdag 12 Mei, des avonds
wijk,
op
staande
voet
op
sloeg haar
Moge dit een aansporing te meer t« 3 uur.
Toe kameraden, toont dat het u ernst is.
zijn, om ton spoedigste een krachtige
Daat
ons niet langer stil .Bitten, laat de
organisatie in het leven te roepen.
oud. geeet weer oplaaien en dus allen als
éón man Vrijdagavond in 't geheelonthouROTTERDAM
G. BLANKFN.
„
derscafé.
Scheepvaartverkeer.

(II.)

i-r

zijn Maandag slechts 11 sche-

gekomen.
was de „Alioth" van " liahia
graan, de „Nautie" met grondKufisquc, de „Madioen" en dte
„Merauke" van Java met stukgoederen,
verders drie mot steenkolen en vier met
stukgoed geladen.
Vanaf 1 Januari zijn den Nieuwen Waterweg binnengekomen 1073 schepen, metenqo 1.093.523 netto reg. tons. Iv hetzelfde tijdperk van 1915 kwamen binnen 1112
schepen metende 1.670.519 netto reg. tons,
eon vermindering van 369 schepen
en 576.996 netto reg. tons.
Weer een „moderne” actie.
(H.l 't Was me weer een drukte in de
Pelikaanstraat 1, toen de bekendmaking
kwam, dat de zeelieden voorzien morsten
zyn van een pas. Het bestuur van „Volharding" was weer in volle actie
een
echt. „moderne", er was niets te halen
d.i ii -chado en scha/nde voor een arbeiderspen binnen
Van deza
Blanca met
noteu van

BERGEN OP ZOOM
Het slagveld van den arbeid.
Da machinist J. Weijle, in dienst bij de
A. S. Maatschappij, had het ongeluk tusschen de buffers van een wagon te geraken, met het gevolg, dat hij onmiddellijk
dood bleet. Bij laat een vrouw eu vier
kinderen achter.

FRANEKER.
Uit het district van Krop.
Hot bericht, dat de S.D.A.P. en de vrijzinnigen in het district Franekor hebben
besloten samen te werken bij de a.s. verkiezing voor do Prov. Staten, is naar de
voorzitter der centrale lib. kiesvereeniging
Franeker ons schrijft, ietwat voorbarig. Ue
daaromvrijzinnigen hebben
genobesluit
geen
nog
trent
men, daar de centrale kieavereeniging
eerst 17 Mei a.s. veagadert. De bij de centrale aangesloten klesvereenigirtgen «Sm dus
geenszins voor een fait accompli geplaatst,
organisatie.
zooals uit het bericht zou kunnen worden
Wij waren juist bij den aannemer van algeleid.
schepelingen om te intornieeren ol de
praatjes, dia in de Rotterd'amsehe havende
rondt doen, namelijk dal men, om als ko__.
Nieuwe actie.
een der schepen van de Algemeene
ojt
Zondagvoormiddag had een bijeenkomst
Vrachtvaart geplaatst to worden, lid van
proVolharding" moest rfjn, toen aldaar ten plaats van arbeiders uit de stad on
als
vincie,
de
actie
bespreken
te
antwoord kregen, dat daar geen sprak, nu vervolg teneinde
op
congres
van
het
Paaschmaanwas nocl vooi koks, noot voor da ovedag. Mevr. Krult-Hoogerzeil, lichtte het plan
rige leden der bemanning.
voor een adresbeweging toe. Na geanimeerons,
Maar, zoo vertelde een der heeren
„Volharding" interesseert zioh wel weer de discussie besloot men in principe, met
voor de passen, opdat de scheepvaart zoo kracht daarvoor te werken.
Woensdag IU Mei is er een algeiiveme
spoedfe mogelijk normaal zijn gang gaat.
ledenvergadering,
waar da actie geregeld!
Over de eorst« mededeeling konden wij
tevreden zijn en over de laatste konden wij zal worden.
niets anders zeggen, dan dat wij deze pasZondagmiddag zou een openbare vergasen.-reschiódenis gerust als werk voor de dering worden gehouden van de groep «nreeders overlieten. Dezo zouden wel zorgen -dorteekenaron van het Dienstweigoringsmadat da schepen met den meesten spoed naar niiest, met Kruit-Hoogerzeil, Schermerhom
zee gingen en dat de bemanning van een
er ds. B&hler als sprekers.' De plaatselijke
pas vttorzien is.
commandant ve<rbood de verg. Nu kwam
Wio schetst onze verbazing* toen wij vermen huishoudelijk bijeen en hield daarna
namen, dat op 't kantoor van „Volharnog een kleine straatdemonstratie.
ding" een totograat was gestationeerd, die
man voor man fotografeert om dan de foto LEEUWARDEN
aan den gelukkigen zeeman te overhandi- Een Rev. Soc, Comité te Leeuwarden.
gen, gelukkig omdat hij zoo spoedig in de
De navolgendo Leeuwarder organisaties:
gelegenheid werd gesteld met ziin portret
Fed. v. Gem. Werklieden, Fed. v. Sigagewapend naar het officieele gelxniw te renmakers,
Fed. v. Grondwerkers, Fed. v.
gaan, waar do passen moesten werden aanBouwvakarbeiders, Fed. v. Steenhouwers,
gevraagd. Nog geruster werden dte zeelieVrij» Groep, 1. A. M. V., R. S. V.,
den gesteld, toen ze vernamen, dat allen, Onderteekenaars
v. h. Dienstweigeringsmadlc lid van dez« water- en melkorgani at:e
„Groep
nifest
Friesland."
doen eea opwaren, ook 't bedrag voot dio passen
roep aan organisaties tot bijwoning eener
word voorgeseliot;.-. door d<_ arbeiders orga11 unr
-lering op Zondag 14 Mei.
nisatie. Den zou '1 dan ond rtnud w
waar
Benthem",
Voorstreek,
,
„De
in
verrekenen met do heeren reeders.
■*"
de nood'zakelijkbeid zal worden besproken
Honnef de gevangenis in.
om In Leeuwarden een rev. soc. comité
tegen oorlog en vóór demobilisatie te stichDe politie tracht tevergeefs relletjes ten, op den grondslag van het Paasehcongres te Amsterdam. Een voorloopig comité
uit te lokken.
Een groote schare geestverwanten ia reeda gevormd.
was gistermorgen op de Noordsinget LEIDEN
aanwezig, toen Honuel, die evenals
Ook een belasting.
Enka de hechtenis boven het betalen
Varloden weok herdacht de firma dos
der geldboete verkozen had, zich aan
Deembruggo ta Leiden, haar 150-jarig
en
het Gerechtegebouw moest aanmelden.
bestaan. Het personeel gal bli|c van Aja
Hoewel er ditmaal van poi.uowege geedankbaarheid door een kostbaar cadeau
nerlei waarschuwing was gegeven, dat hoort er zoo bij. Hiervoor moesten deze
bleek spoedig dat er strenge instruc- proletariërs, die zooals in do heele Leidties waren verstrekt, geen demonstratie sche textiel-industrie de uiterste hongerloonen verdienen, elk... f 5 bijdragen. Een
toe te laten. Zoodia eeuige manitestanjaar lang moest elk« week een dubbeltje
ten trachten een gesprek aan te knoogestort. Wie niet mee ,wilde doen,
worden
pen, kwam een agent met het gebruike- werd eenvoudig
met ontslag bedreigd'! Man
lijke doorloopen er op af. En toen Honziet, d-t deugd dor dankbaarheid wordt er
nef, voor den ingang van 't Gerechts- gevoelig ingestampt.
gebouw van zijn vrouw en zijn vrienden afscheid wilde nemen, schoot een UTRECHT
tiental rijksveldwachters te voorschijn,
De Melkoorlog.
die onmiddellijk de manifestanten uitDen tweeden dag van de melketaking
eenjoegen. Daarna bleef de politie de heeft de gemeente onmidöelKjk de melklegroepjes demonstranten lastig vallen, voring ter hand genomen. Gisteren liepdie
eindelijk werd zelf een persoon, die bij al prachtig. Tal van georganiseerde melkeen tramhalte op de tram wachtte, en veehouders, dio eerst aan de actie om de
Utrechtenaren te melken, deelnamen, beginzich niet in een volksverzameling be- nen
al weer aan de slijters te leveren.
hij
vond, gearresteerd, omdat
zich niet,
op de eerste aanmaning, verwijderde.
ZALTROMMEL.
De houding der politie maakte weTreinbotsing.
derom dein indruk, dat zij gaarne ruw
te half elf zijn bij Zattzou zijn opgetreden ; zij nam zelfs Maandagavond
haar toevlucht tot een onwettige arres- Bommei vier goederenwagons ontspoord
Utrecht komentatie, teneinde een relletje uit te lok- doordat een uit derichting
op
wagens liep.
die
passagierstrein
ken. Bij de kalme houding der aanwe- de
aanzienlijk.
schade
is
Een
zigen, was al haar moeite echter tever- De materieele

—

GRONINGEN.

—

—

stoker werd van de machine geslingerd,
maar bleef ongedeerd. De baan is ver'n Protest.
sperd en het treinverkeer ondervindt
(H.) Door de aid. Rotterdam van den Alg. nog groote vertraging, doordat de reiNed. Zeemansbond ls 't volgende schrijven zigers bij de plaats van het ongeluk
aan de Scheepvaart-Vereeniging gezonden:
overstappen.
Het feit, dat het reeds eenige malen is moeten

geefsch.

voorgekomen,dat leden onzer organisatie te*

gen bun zin overwerkgeld of anderzins,
dat zij krachtens de monsterrol van den
kapitein dienen te ontvangen, op 'tkantoor
van „Volharding" wordt gedeponeerd, alwaar de betrokken personen het kunnen
afhalen, geeft ons aanleiding daar ten sterkste tegen te protesteeren. leder Ud der bemanning behoudt zich 't recht voor al ot
nlel van «zoon regeling van zaken gebruik
t« maken.

GEMENGDE BERICHTEN.
De Watersnood,
polder
den
Oostzaan heeft het water
Is
de» normalen stand bereikt.

April bij St-. Mary'«> geankefß.
Rijndifk,
De socialisten in Duitschland. Rijndam, 82 Mei te Ncw-Y
ork.
Aan „De Maasbode" ontleenen wij het Ropublique Argtntine. 1 Mei v. I_a

volgende:
De sociaal-democratische „Intern. Korresp." publiceert wederom r-nige Spartaous-ljrleven, welke geheel in den geest van
Dlebknecht geschreven zijn en als „persoonlijke inlichting" onder de radicale elementen
der sociaal-demo .ratie verspreid
worden.
In een brief wordt er op aangedrongen
om do part.jcontributie niet te betalen, ten
einde het partijbestuur alle middelen te ontnemen om het socialisme verraderlijk tegen
zijn volgelingen te misbruiken. „Niet aan
de partij moeten deze middelen onttrokken
worden, maar aan die leiders, die de middelen der partij systematisch en plichtvergeten tegen de partij gebruiken en aldus
aan do partij, aan den socialistisehen strijd
ontrooven. Het organisatorische wezen der
partij, de democratie in da partij mag niet
vernietigd, moet integendeel verwezenlijkt
worden".
Eon Spartacus-brief van den 30en Maart
besluit als volgt:
„Het parool ls niet scheiding of eenheid, oude partij of nieuwe partij, maar
herovering der partij van onder af door
rebellie der massa, wqlke de organisaties
en do middelen zelf ter hand moet nemen;
niet door woorden, maar door daden van
rebellie. Weg met alle halfheid en aarzeling; weg met alle compromis; weg met
de lauwen, de zwakken, de weekhartigen.
Zij kunnen nlet meer bestaan. Zij deugen
niet, waar het hard tegen hard gaat. De
beslissende strijd om de partij is begonnen.
Hij moet- zonder erbarmen met dte tempelschenders, de deserteurs, de overloopers
van het socialisme gevoerd worden. Aan
dit systeem van de partij-politiek geen man
en geen cent, maar bloedige strijd. En wie
hierbij niet met ons ls, is tegen ons".

Scheepstijdingen.
AMSTERDAM. Aangekomen 8 Mei, Handelskade: Plover, at., Londen, stkg.;
AmBtolstroom, st., Leith, steenk., en
stkg.; 9 Mei, Houthaven: Tohnina, st*,
Fromso, hout.

Roeburgh, 7 Mei v. New-York.
man, 5 Mei v. Padang.
Storfond, 2 Mei v. New-Vor|f.
Bliedrecht, 30 April v. Rosario.
Solveig Sktogland, p. 8 Mei VVight.
Syrië, (i Mei v. Falmouth,
Texel, 29 April v. Ballirrora.
Thamisto, 25 April v. S
Tunisie, 4 Mei to Brlstol.
Trompenberg, 6 Mei v.
Vulcanus, 27 April v. New-York.
Vecrhaven, 2 Mei v. Bahia Blanca.
Westerdijk (N.A.S.M.) 3 Mei v. New-Yotß..
Wm. v. Drie!, p. 30 April Kaap Race.
Westerdijk, 18 Apr. v. Baltimore.
Wilisr 6 Mei v. Napels.
Woudrichem, 6 Met yan Rio Janeiro
Winterswijk, 4 Mei v. Philadelphia
Yildum, 24 April v. Portland M.

Binnenlandsche Havens.

NIEU WEDIEP. Vertrokken. 7 Mei: Atlas,
slpbt, Noord-Hinder; Mid-dand, st., GooOostcrland, st-, Newcastle; Prot.
le;
Buys, st., Huil.
IJMUIDEN. Aangek. 8 Mei: AmstelMroom,
at., Leith; Plover, st., Londen; 9 Mei;
Folmina, st., Dronthoir
Vertr. 8 Mei; Boekelo, st., Goole; Ozardaa,
motor, Rott.; 9 Mol: Faleon, st., Harlingen.
NIEUWE WATERWEG. Aangek. 9 Mei.:
Ary Scheffer, st., Havre; Czarda*. motor
Amst., Brussels, st., Londen; Patria,
st., Gothenburg.
Vertrokken. 8 Mei: Baltic, Kramer, GoNederland, et., Newcastlei
thenburg ;
Woensdrecht, st., Sunderiand 1; Zeearend,
motor, "Dleppe, 9 Mei uit zee terug;
Zeemeeuw, motor, Grlmsbyj 9 Mei. Batavier 111, st., Londen.

Buitenlandsche Havens.
7 Mei v. St. Vincent K.V. n. Rott
City ol Dordmund, 5 Mei v. Uverpoo.'

Arundo,
Rott,

ADVERTENTIEN.
■

Groep Lelden en Omstreken
wan aangesloten onderteek*»
na_*sn van het Dienstweig«pïngs-manlfest.

SNteodemrlavnadsrctlhijneen.

Amstelland, 7 Mei ta Fernambuck.
Agamemnon, 6 Mei v. New-York n. B.Ayres.

Bacchus, € Mei v. New-York te 8.-Ayre
Banka, 5 Mei v. Amst. Ta Bat.
Batjan, 5 Mei v. Colombo n. xlmst.
Blommersöijk, n. Rott., p- 7 Mei Dover,
Blonimersdijk, n. Rott., p- 6 Mei Wight.
Danae, S Mei v. Falmouth n. Amst.
Djebres, n. Java, 7 Mei te Kirkwall.
Grotius, 6 Mei v. Kirkwall n. Bat.
Gaasterland, n. Amst., 1 Mei te Bahia.
Hercules, 6 Mei v. Montevideo n. Amst.
Juno, 7 Mei v. Kas Palmas n. Falmouth.
Kennemerland, n. 8.-Ayres, p. 5 Mei Fern.

Noronha.
Leda, 6 Mei v. Swansea n. Napele.
.Lombok, 5 Mei v. Padang n. Amst.
Minerva, 7 Mei v. Caleta Buena n. Colon.
Mercuriue, 7 Mei v. Rosario n. Amst.
.Maasland, 5 Mei v. Flymoulh n. Amst.
Neptunus, 3 Mei v. Lissabon n. Falmouth.
Noorderdijk, 6 Mei v. Rott. te N.-Orleans.
ürion, 4 Mei v. Napels n. Messina.
Ophir, v. Bat. 6 Mei te Kirkwall.
Poroona, 6 Mej v. Aliante n. Valencia.
Rijnland, n. 8.-Ayres, p. 5 Mei Fern.
Noronha.
Sindoro, n. Java, 6 Mei te Kirkwall.
Saturous, n. 8.-Ayres, p. 5 Mei Orckaeys

Eil.

Tabanan, 5 Moi v. Padang n. Rott.
Venus, n. Huelva, 6 Mei te Kirkwall.
WUis, 6 Mei v. Napels n. Rott.
Zeus, 6 Mei v. Barcelona n. Genua.

Te Rotterdam verwachte schepen.
Andijk, 24 April v. Colon.
Alphard, 1 Mei v. New-York.
Arundo, 7 Mei v. St. Vincent.
Aloor, 23 Apr. v. New-York.
Anvers, 1 M« v. La Plata.
Afgiena, Tatje, 4 Mei te Londen uitgeki.
Alpha, Boining, 4 Mei te Londen ultgekl.
BlommersdSJk, p. 7 Mei Dover.
Batavier 11, 8 Mei te Londen ultgekl.
Barbara, 2 Mei v. Galveston.
Uergonske, 29 April v. Gothenburg.
Besoeki, 24 April v. Padang.
Bedebrun, 20 April v. 8.-Avres.
City ol Dortmund, p. 8 Mef Wight.
Cristoforos, 3 Mei v. Philadelphia.
Chr. Michelsen, 18 Apr. v. Newport News.
Constanünos XII, p. 8 Mei lizard.
Djamber, 6 Mei v.. Falmouth.
Dubbe, 29 April op de Theems.
Elisabeth, 5 Mei v. St Vlnoent.
Eemdijk 7 April te Southampton.
_t.uphratea, 28 AprU v. Portland M.
Elisabeth van België, p. 7 Mei B. H«ad.
Flandres, 1 Mei v. Bahia Blanca.
Fauna, 28 AprU v. Charleston.
Flandrier, 22 AprU v. Newport Newß.
Fricfland, 2 Mei bij Black Deep aan den
grond.
Golconda, p. 29 April St. Holena.
Goentoer, ö Mei v. Falmouth.
Gorontalo, 8 Mei v. Port Said.
Gothland, 1 Mei v. Falmouth.
Heiena, S Mei te Las Palmas.
Henderika, Buisman, 8 Mei te Lotu. n uitgeklaard.
Hjeltefjord, 4 Mei v. New-York.
Haeleo, f Mei v. Galveston.
Healdeton, 1 Mei v. Philadelphia.
Hainaut, 1 Mei v. Bahia Blanca.
Import, 8 Mei te Londen ultgeki,
Insulinde, 4 Mei v. Kaapstad.
Jacoba, Boerma, 5 Mei te Londen pitgekl.
J B. Aug. Kesler 6 Mei U Sue«_.
LUge, 1 Mei v. Bahia Blanca.
i-*dy Carelngton, 28 AprU van Hampton

Ontsnapte krijgsgevangenen.
Gistermiddag zijn twee Russisohe krijgsgevangenen, die in België gewerkt hadden,
bij Overslag op Hollandsch grondgebied
Roads.
gekomen. Zij hadden met de handen een
Arbeidsrisico.
gat gegraven onder de electrische draad- Larenberg, 6 Mei v. Rosario.
(H.) Aan den Bergweg ln het Ziekenhuis,
Loppersum, 6 Met v. Rosario.
versperring.
werd gistermiddag heelkundige hulp verMerak, S Mei v, Baltimore.
Maas,
leend aan den 21-jarigen timmerman L. C.
p. 8 Mei Gibraltar.
De vrijlating van Douwet Dekker.
van Renswoude, wonende Vlaskade 40, die
Megrez,
18 April v. Bahia Blanca.
orgaan
„Het Vrije Min.
In het Indisch
werkzaam aan de nieuwe panden aan de
d« N\yer, 21 AprU v.
Smet
Rotte (HUligersberg), met een beitel rich Woord" van 25 Febr. deelt HL 8. (neeMalang, 1 Mei v. Padang.
in den linkerpols had gestoken, waardoor vliet) mede, dat Douwes Dekker door Magdalena, 26 Apr. v. 8.-Aires.
een ader geraakt was, wat sterk Woedver- de Britsche regeering vrijgelaten is en Maashaven, 5 Mei op de Theems.
Ues ten gevolge had.
op Timor zal worden geïnterneerd. BijNarcis, 27 April te Falmouth.
Noordelijk, 8 April v. Rosario.
toen
nog
waren
niet
bekend.
zonderh.den
Nyroca, p, 7 M<?i Prawlepoint.
BEVERWIJK.
Oberen, p. 29 April Montevideo.
Aan de Kameraden van Beverwijk
p. 8 Mei Dover.
OuseU
Organisaties.
Uit de
en omstreken.
Oldambt," 30 AprU v. Port-Said.
Zooals leder die dit blad leest, moet
Pandion, p. 7 Mei Prawle Point.
Anti-militaristen in 't Gooi.
weten, wordt er een agitatie gevoerd voor
Procyon,
Ai
Vrijdagavond 12 Mei 8 uur h.h. Rosburgh, 124Mei/, te Buenos
demobilisatie, tegen d« duurte en tegen het
New-Ye-k
te
toenomende oorlogsgevaar. Ondergeteekende Verg. in het Zaaltje Ave, aan denlïut- Klouw, 90 Aprl v. Norfolk
la van meening dat wü bier k_ den omtersweg te Hilversum. Agenda bdanerijfc. Küswifk,
New-York,
April

25

v.

Norfolk.

Openbare
Vergadering

te HILLEGOM op Donderdag II Mei I9BS, 's avonds
8 uur in Het Wapen van
Friesland en te VOORSCHOTEN op Vrijdag 18
Mei 1916, des avonds 8 uur,
in Hotel Deurloo.
Spreker: Ds. MENNO HUIZINGA Jp, van Schagerbrug.
Onderwerp: Wat wil het

Dienstweigerings-mant*
fest.
Toegang minstens 5 oent.
Oelegenheld tot gedachtea-wissellag.

REV. SOC. VERBOND.
Een premie voor de abonné's
op De Tribune.
15 cents, fr. p. p. 20 cents.

Ei is reeds heel veel geschreven over-d*
oorzaken en de vermoedelijke gevolgen
van den wereldoorlog en over da lioudinf
dooi de officieel* Boctaal«temocraten w
1914 en nu aangenomen.
Het
laatste woord daarover vt*
socialistische zijde moet Dog geecbrevtt
worden.
Maar het BESTE wat tot hea e n over
dit onderwerp U gedrukt, vindt gij la

lui'

boek!:

DE OORLOG EM DE

INTERNATIONALE
door

LEO N. TROTZKY.

Van dit boek ls een Hollandsche verta-

ling verschenen van de hand van 11. We-

üottcnhelm, met een Inleiding van HenrtötU Roland Holst.
Deze inleiding ls op zich zelf reedß een
flinke brochure van 20 blads_ijdk.ii.
Het boek zeil telt SS dicht bedruktt
bladzijden.
De omvang ls dus zóó, dat de prijs
booger moest worden dan voor vele arbeiders beureen bereikbaar la: 60 cent.

En toch moet het
gelezen worden.

—

boek

daaronder bcgre*
„De wereld-oorlog
peg zijn onmiddellijke werking op de arbeidersklasse
heeft de sodaal-demokratie
slechte wie met doktrinalre eigengerechtigheid ompantserd ls, kan het loogesteld voor geweldige problechenen
men van vërstrekkenden aard, zoowel op
geeat e 1 ij k gebied, als op org a n 1
satorisoh en taktlsch terrein.'*...
„Trotzky weet de weg tot de oplossing
van het probleem, hoe de arbeidersklasse
revolutionair en Internationaal handelen kan
zonder te vervallen in de anti-nationale...
phrase". Aldus de Inleiding.
Het boek moet dus gelezeu worden
door ieder ernstig socialist.
En nu KAN net. Door een bijzondere
regeling met deu Uitgever, levert J. J.
803 & Co-, KlnkeTatraat 800, Amsterdam, aan leder abo n n 6 op ons
dagblad
„De Tribune" Trotz._y's boe*
(124 bladzijden) voor 15 oen t au tr. pp.
f ü.20.

—

—

—

DEZE PREMIE

voor de abonné's op „De Tribuide" wordt,
zoolang de voorraad strekt, op aanvrage
gezonden na ontvangst van het bedrag.
Zoodra de voor dit doel aangekochte
voorraad geplaatst ls, moet men weer f 0.60
betalen. De verminderde priie (f 0.15
f 0.05 voor port) geldt alleen voor abonné's op „Ue Tribune", oude en nieuwe,
liestel dus spoedig met toevoeging Tan
f 0.20 per postwlspcl of ïn zege's bij
J. J. Bos & (.0., I
aiv» "> i
30"
Aualu dan

+

.

■ Tweede Blad.

VTE TBfHOTTE,
1

ZEVENDE JAAR-KONGRES
der Sociaal-Pemokratische Partij (S. D. P)
In NEDERLAND

teAmsterdam, in

„Handwerkers Vriendenkring”

Nieuwe Achtergracht bij de Roeterstraat,

op Zaterdag 27 en Zondag 28 Mei 1916.
Aanvang: ZATERDAG 7 uur n.m.
ZONDAG 9 uur v.m.

—

AGENDA:
1. Openingsrede door den Voorzitter,
2. Mededeelingen.
3. Jaarverslag van de Partij. Bespreking van het Partijbestuur
4. Financieel verslag van de Partij.
5. Redactie van „De Tribune".
6. Administratie Tribune en Brochurehandel.
7. Commissie v. Geschillen en Commissie v. Beheer van mD$ Tribune".
8. Verkiezing Propagandist.
9. Kongresvoorstellen.
10. De fusie met de R. S. V.
11. Redactie Dagblad.

12. Verkiezing Redactie.

13. Regeeringspolitlek en Statenverkiezingen.
14. De internationale actie der arbeiders en de aktie tegen honger
en duurte.

Kongres-Voorstellen.
1. VAN DE AFDEELING BUSSUM.
Yolk swap ening:
, a. Punt 7 van het Strijdprogram, worIde gewijzigd als volgt:
'Bestrijdïng en verwerping van elke
(militaire organisatie
ook van het
zgn. Volksleger
en van elke militaire uitgave."
b. Van de 2e der inzake Volkswapening verleden Jaar aangenomen resoluties, worde de volgende passage geschrapt : „zich meester te maken van
de wapenen" enz. enz., tot en met „en
jschrijit in dien zin in haar program

— —

IV

olkswapening/

Toelichting:
De afdeeling Bussurn koirit voor het

B.s. Kongres terug met haar reeds verleden jaar te Utrecht voorgestelde wijziging van punt 7 van ons strijdprogram en van het slot der 2e Volkswapenings-resolutie, omdat zij meent,
dai er ia de partij voor deze wijzigin-

gen meer wordt gevoeld, dan de uitslag van het Referendum, van verleden
jjaar, zou doen vermoeden.
De partij toch heeft, doordat beide
iresoluties als één geheel in stemming
'zijn gebracht, zich voor of tegen het
geheel moeten uitspreken.
Velen zullen voor het geheel hebben
omdat hunne bezwaren tegen
et 2e deel niet zoo overwegend waren, dat zij verwerping van het geheel
wettigden.
Door bovenstaand voorstel wordt
jthan3 de gelegenheid geboden datgene
}in de 2e resolutie te wijzigen, wat naar
'veler meening gewijzigd dient te worden, zonder dat daardoor het geheel

fesi.emd,

III. VAN DE APD. ENSCHEDE.
Het Oongres drage het P.8.-op, in

't vervolg van alle

congressen

volledig jaarverslag uit te geven.

een

Toelichting:
Steeds is men in gebreke gebleven,
al was het dan ook togen de bedoeling
in, een volledig verslag uit to geven,
uibzonderingen. Toch
behoudens
zou het hoogst gewichtig zijn, dat onze
e.a.
steeds over een verleden
slag konden beschikken. En dat ook
vooral met het oog op ons congres
van 1915, wat voor onze partij zoo
(historisch) gewichtig was. Als eenigszins kan, geve men daarom nog het
verslag 1915, in samenstelling met 1916
en verder zoo mogelijk nog van
vorige congressen, hetzij dan beknopt

—

—

—
uit.
—Amendement

Afd. Utrecht.
Jaarverslag to vervangen door

v e r-s lag.
IV. VAN DE AFD. UTRECHT.
De partij geve zoo' spoedig mogelijk

een brochure uit over de economische
en politieke toestand van de Nederlandsche arbeidersklasse, waarin vooral
de daden van onze volksregeering en
van de S.D.A.P. in 't licht gesteld worden.
V. VAN DE AFD. GRONINGEN.
't Congres draagt het Partijbestuur
op, naast de grootere brochures, geregeld kleine, populaire v.ugschriften van
1 ft 2 cent, naar aanleiding van tretfende feiten en gebeurtenissen uit het
maatschappelijk leven, voor de eerste
propaganda uit te geven.
VI. VAN DE AFD. ROTTERDAM
Door het P. B. wordt een vlugschriftje
uitgegeven, bevattende Statuten, Strijd-

program en Congres-resolutie.
wordt verworpen.
VII. VAN DE AFD. ROTTERDAM.
Amendement Afd. Utrecht, op lb.
Aan het P.B. wordt opgedragen zoo
Geschrapt worden de woorden : en
«chrijft in dien zin in haar program spoedig mogelijk de congresverslagen
in druk te laten verschijnen.
Volkswapening.

II. VAN

VIII. VAN DE AFD. AMSTERDAM.
't Congres draagt het Partijbestuur

DE AFD. ENSCHEDE.

Hei congres drage aan 't P. B. op op :
8e benoeming van een propagandist
het opstellen en doen uitgeven, bijv.
voor Twente, of, mochten er op dit in de grootste steden van ons land,
oogenblik nog te veel moeilijkheden aan van een één-cents vlugschriften, waarverbonden zijn, onzo partijrpropagandist in met zeer korte trekken wordt aan-

Wijnkoop Twente als standplaats aan getoond :
te wijzen, hetzij Almelo, Hengelo, ot
le. Do oorzaak van den oorlog.
Enschede.
20. Het doel der Nederlandsche mobilisatie (en in verband daarmede).
Toelichting:
3e. Het groote gevaar, dat Indië voor
Wijl de stem van onze partij in ons land oplevert.
4e. Een opwekking, tot dee.name aan
Twente weinig of geheel niet gehoord
den
strijd, tegen de oorlogsellende
wordt,is vorengenoemd voorstel zeer
argent. Het is ook geen voorstel, par- (duurte, enz.) en 't kapitalisme in zijn
tijgenooten, hetwelk voortspruit uit ge- geheel.
makzucht der Twentsche leden, neen
IX. VAN HET PARTIJBESTUUR.
het spruit voort van leden, welke het
Congres besluit aan de KamerHet
knellende juk van het kapitalisme daverkiezingen
1917 deel te nemen in
gelijks gevoelen, zonder voor onze partij hoegenaamd iets te kunnen doen, zooveel mogelijk districten. In October
mede ook van het ver verspreid wonen wordt een bijeenkomst gehouden met
der (enkele) leden, allen arbeiders. afgevaardigden van alle afdeelingen tot
vViU'ibij komt, dal geen enkelo vrij is, regeling der wintoroampague en tot
om overal en op de juiste tijd voor vaststelling der candidaturen.
partij in te grijpen, in een woord,
dai
«ai
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Zevende Jaarverslag

der
uit
Twente Inen
klauwen Sociaal-Democratische Partij
ir»x
e,nvallenvan W
het meest
imperi alistisch kaplta
(1 April 1915—1 April 1916).
l.srr.e. Hier moet dus door en voor onze partij ingegrepenNiet velen onzer zullen na ons vorig
voor het
Socialisme, versterkingworden, partij,
congres
alhebben gedacht, dat ons zevende
onzer
zoo ook versterking voor De Tribune jaarverslag zou worden gepubliceerd in
als toekomstig dagblad.
het dagblad van onze Partij, kn al
Vandaar, partijgenooten, on^
; zullen we ons ter wille der goede orde

ln

M!dGrS
±_

beroep op ons a.s. congres.

.

moeten schikken, dat dit verslag slecht»

loopt tot 1 April 1916, ongetwijfeld ad klein deel dteer arbeidersklasse tot pro- Vloed, die onze partij uitoefent op
de
t congres, dat dit jaarverslag xai be- test te bewegen. Terwijl de bezittende arbeidersbeweging in ons
dan
zai
land,
spreken, in sterke mate worden be- klasse onder aanvoering van haar eik
onbevooroordeelde moeten
heerscht door 1 na dien gebeurde. Wie voormannen buiten de Kamer als v. men, dat die invloed oen steedstoestomtwaszullen dan ook aau 't slot enkele me- Aalst c.s, alle mogelijke druk op de sende is. Waaneer de invloed, die onze
tïedealingen doen omtrent datgene wat regeeriag uitoefende en deze overeen- partij langzamerhand zich heelt ver
nadien door 't P, B. is moeten worden komstig da belangen van het kapitaal overd in de kringen der syndicalistiverricht, opdat de besprekingen op ons leidde, vermochten de Nederlandsche sche vakbeweging werd
weergegeven
congres daarin kunnen aaoknoopen.
arbeiders slechts tot een zwak verzet door 't aantal daarvan, dat reeds toete komen. De S. A. V. poogde op al- getreden wa§ tot onze partij, dan zou
»
*
We rekenen tegenwoordig bij oor- lerlei wijze weerklank voor revolutionair men moeten zeggen, dat deze invloed
logsjaren. Hoe lang 't nog zal duren, verzet in 't land te wekken, doch zells uitermate gering is, want 't aantal
valt niet te zeggen. Doch voor 't pro 3 onder de aangeslotenen was de weer- daarvan, die lid werden van onze parletariaat reeda veel te lang. Millioenen klank niet sterk genoeg. De arbeiders- tij, is zeer gering. Maar de invloed
der- van onze ideeën en 't inzicht van ons
uit zijn rijen zijn sinds ons vorig ver- partij heeft zich langzamerhand
slag gevallen ter wille van den imperia*} mate in dienst gesteld der huidige re- standpunt als S. D. P. neemt voortduc
lisüschen belangenstrijd. En de situatie geering, dat ongetwijfeld haar dagblad rend toe, al gaat 't misschien langzais vrijwel gelijk gebleven; wat de als ds beste verdediger van de daden mer dan 't oogenschijnlijk weer lijkt
dier regeering kan worden beschouwd. Ontzettend veel veroordeel moet bij d»
oorlogskansen betreft.
Slechts voor het proletariaat is de De moderne vakbeweging voegt zich arbeiders worden weggewerkt voor ze
toestand voortdurend verslechterd èn in daarnaar bijna geheel. Het verklaarde zich werkelijk tot revolutionaire soo.»
de oorlogvoerende èh in de neutrale zelfs dat een actie tegen de landstorm- democraten hebben ontwikkeld.
landen. Toenemende duurte en gebrek wet niet op haar weg lag.
Ten opzichte der syndicalistische
Zooals we reeds zeiden, poogde onze vakbeweging kunnen we echter het geaan de eerste levenfemfiddelen kenmerken dit jaar. Reusachtige winsten en partij, in de samenwerking met de lukkig verschijnsel constateer en, dat zs
hooge dividenden in groote bedrijfstak- S. A. V. bij elke gelegenheid de ar- met onze partij, ondanks verschillend
ken kenmerken 't eveneens. En ondanks beiders wakker te schudden. Jüij de inzicht samenwerkt om de revolutiodat alles weinig verzet der arbeiders- kaatspartij tusschen Posthuma en de naire eischen der Nederlandsche arbeiburgemeesters, bij de 3e 50 millioen, dersklasse zooveel mogelijk naar voren
klasse.
bij
de melkprijsverhooging
bij .'t te brongen. Afgezien van het inzicht
Toch ia dit verzet reeds belangrijk
toegenomen. Wanneer men met aan- adres v. Aalst es., steeds werd 't ge- in den parlementairen strijd, dat nog
dacht nagaat, wat al berichten zoo in poogd. De meetings tegen de landstorm- een der grootste verschilpunten vormt
den loop van dit jaar zijn doorgesij- wet hadden eenige hoop gegeven op voeren syndicalisten en revolutionaire
peld, ondanks censor en beperking of de totstandkoming van een breedere soc.-democraten
thans
gezamenlijk,
geheele berooving van persvrijheid, dan actie. Ze waren in 't algemeen goed waar noodig ook den politieken strijd
mogen we gerust veronderstellen, dat bezocht en vele arbeiders hadden ge- door aan de regeerende klasse de podit verzet ernstiger is dan 't ons toe- hoor gegeven aan den oproep van het litieke eischen te stellen, die de oorlog
schijnt. Al is 't dan ook nog bij lange Comité. Doch de verwachting van en de toestand der arbeidersklasse nood
niet in staat, de strijdende kapitalisti- meerdere activiteit der arbeiders na zakelijk maken. De opheffing der S. A.
sche groepen een halt toe te roepen. deze goede betooging bleek onjuist te V. bêteekende in deze geen wijziging
Ook 't werkelijk socialistisch inzicht zijn geweest. Nog eenige pogingen na van neeningen : de samenwerking derin 't imperialisme verscherpt sich. We dien aangewend om de arbeiders tot zelfde en van meerdere groepen is trouhebben, voor zoover dit nog niet be- verzet op te wekken, hadden, vergele- wens reeds spoedig daarna vernieuwd
stond, zich in dit jaar minderheden zien ken hiermede, een veel slechter resul- op denzelfden bodem.
loswerken, met moeite vaak weliswaar taat.
Onze invloed in de moderne vakbeen, nog nlet steeds met 't inzicht, dat
Een algemeene verslapping viel on- weging, veel meer vastgeroest int oude
wij zouden wonsch.cn; doch toch een miskenbaar in. Ten slotte, toen enkele on moeilijker z.ich aanpassend aan de
hoopval teoken voor ons voor de koorganisaties tot nu toe bij de 8. A. V. gewijzigde omstandigheden, is
niet
monde tijden, 't Heeft geen zin, die hier aangesloten, afvielen of dreigden af to groot. We zullen daarvan de oorzaken
in ons jaarverslag op te sommen, de vallen, achtte men 't beter dit com.té niet nagaan, doch willen 't slechts conleden hebben ze in ons. blad met zeer te ontbinden.
stateei-eii. Maar ondanks dit, breekt ook
zekor intense belangsteUing gevolgd, hm
De nieuwe situatie in 't eind van 't verzot legen de daar gevolgde tactiek
we weien althans, dat in de meeste lan- ons vereenigingsjaar, het weer opnieuw in Arbeiderspartij m Vakverbond zich
den van Europa zich groepen bevinden, sterker dreigende oorlogsgevaar en de hier en daar baan. De ontevredenheid
die geheel of voor een goed deel op steeds toenemende arbeidersollende ten- is er .ongetwijfeld grooter, dan 't naar
ons standpunt slaan.
a ervan
gevolge van do stijging der levensmidDe onderdrukking dier uitingen
Zinvmerwald en zijn bijeenkomsten zijn deJpi^jeen brachten
gelukkig
- maar al te
voor velen een desitfusie geweest. Do nieuwe' opleving in den strijd der ar- bekend, evenals d
waarop deze
bijeenkomsten tot nu toe, gedurende don beidersklasse, die zich uitte in een zeer
a bestreden. Doch t wachtwoord
oorlog gehouden, dragen te zeer 't ken- goed geslaagde meeting op den Plaasch- van „Rust" en „Geen verzet" wordt al
merk van de onmacht van 't proletariaat, maandag. Deze bracht weer bijeen en niet steeds meer opgevolgd We willen
thans in zijn uitingen bijna volkomen vereenigde fegelijkerljd meerderen voor er in dit verband op wijzen, dat de
tactiek van 't N.V.V. ten opzichte van
onderdrukt door 't nationalisme van den komenden strijd.
bourgeoisie en sociaal-democratie beide,
hebben
we
ook
de Lamlstormwet door velen niet wordt
vorig
jaar
Evenals
dan dat de beteekenis ervan groot zou dit jaar gepoogd op eon gemeenschap- gedeeld, wat tot uiting kwam door de
kunnen zijn. Zoolang de deelnemers pelijke leus, die door allen kon worden houding van de Bussumsche e.a. Beniet werkelijk gedragen worden door onderschreven, tot meerdere eenheid bij stuurdersbonden.
De schijnacties van prot
.n de
strijdende' arboidorsm'j.ssa's, zal dit ge- de Mei-beweging te geraken. Ongetwijblijven
pogen
jaar
dit
met beier reheerecliende regeering worden reeds
brek
beslaan.'Ëri dit gebrek ls feld is 't
tot mi toe niet vergoed door helder sultaat bekroond dan 't vorige I
beter naar waarde geschat, zij 't dan
inzicht in wat te'doen staal en juist De Mei-beweging, hoewel in 14.1& door nog niet door de massa. Maar ong«twtjfi
en scherp- aangeven van den weg, dien onze partij geheel zelfstandig ter hand f ...ld nfroet de komende periode ook daar
't proletariaat heeft tê volgen om uit genomen, waar de samenwerking bijna 't verzet en 't inzicht doen stijgen, mits
dit moeras io -prernjcen.
overal afsprong of onmogelijk bleek , slechts onzo prop
ten voldoendo
ITot P. B. heeft aan de eerste bijeen- was voor onze partij in. 't algemeen kan bereiken. Do wii^c. waarop het orkomst in Zimmei'wald niet deelgenomen, oen succes. Den Haag, Deiden,-- Gro- gaan dor Arbeidersparlij ons blad benoch -.'t manifest onderteekend.
is onmiskenbaar een teeken van
Niet ningen, Adam hadden goedgeslaagde
wijl
slechts
do tijd voor oen werkelijk vergaderingen.
iden invloed onzer meeningen ook
samenkomen van allo revolutionaire
't Spreekt van zelve, dat i.l konden in deze kringen.
Het tweede oorlogsjaar bracht ona
groepen te kort was, maar ook wi.il 'niet alle politieke gebeurtenissen aanbij
conferentie
voorbaat
deze
niet
uit- leiding geven lot 't houden van ver- ook verkiezingen. De voornaamste wavoor den Raad,
togen
die
niet
allen,
godssloot
den
gaderingen of 't voeren van actie, ze ren de verki
we
de viivrede en 't sociaal-chauvinisme wilden althans in onze pers tot i
hieronder
.wa[gen.
"
strijden en vereenigde wie voor verOok
poHtiek.De
goed
n.
de Indische
nieuwing on voortzetting van den klas- geslaagde proteshergadering over 't
senstrijd en de ontwikkeling ervan tot optreden legen Tjiplo c.s. viel nog ia
Werkiezingsn.
de revolutionaire massale actie streden. dit jaar, al was t voor 't vorig conEr heeft zich naar aanleiding van dit
s. Ik- Djambi-conseesies én't optream.
besluit, dat uitvoerig in ons blad werd den tegen Marto gaven geen aanlei;1 162.
I.
toegelicht, een discussie in onze partij ; ding tot vergaderingen. Doch eok ten
:17.
ontsponnen, die in verschillende moties opzichte van de houding der Nederl.
11. Koeten 211; Nagel 17t, v . Rav»
tot uiting kwam.
Regeering bjj de ooriogazee-ongev&üeaDe loop der besprekingen zal n
in f, 10.
bij
't gezantschap van den Paus,
wet,
IV. Koeten 240, Nagel 2U3, v. r
den gang der zaken in ZimmerwaW J bij de ooiiogsbelasting, bij de geïnter:.77.
zelve 't hare ertoe hebben bijgedragen, I! neerde ddeserteurs in Bergen, bij de
V. Koeten 78, Nagel 135, v. Ravedat door 't P. B. nadien besloten werd. ]j Troonrede heeft onze parlij getracht
steijn 233.
de volgende conferentie wel te bezoeken actie te wekken ol 'ot juiste inzicht bij
ten einde er althans voor onze inzich- | do arbeiders to brengen.
ten te kunnen werken en er voorstelEn onzo. lijst maakt dit jaatIV. y.
it>(»
len te doen. Het bezoeken is, ondanks aanspraak op volledigheid. üe moge
Amsterdam.
de moeite die we ervoor hebben gedaan, slechts dienen om te zien, hoe aetiet,
onmogelijk gebleken. Onze voorstellen juist in tegenstelling met de arbeiders11. de Wolf 42, Wijnkoop
hebbon de loden evonwcl in ons blad klasse, de bourgeoisie is geweest.
111. Wijnkoop 298.
kunnen lezen, zoodat we daarop niet
Nog enkele meer algemeene zaken VIII. Colly 33, Uiteraao 5
ingaan.
Het
P.
zullen
R.
heeft
verder
IX. Luteraan 401, Wijnkoop 647.
verdienen in dit verband vermelding.
natuurlijkerwijze niet nagelaten, op alpropaganDe vervolging van onzen
Leiden.
lerlei wiize relatie te zooken met strij- dist Wijnkoop, naar aanleiding van een
T. de Fey 25, Raar 15. Metscher»
dende groepen en minderheden in 't z.g. beleediging van den Czar, leidde
Knuttel 70.
buitenland, waarin 't dan ooi: ten dcële tot een proces. Financieele redenen wa11. de Fey 55. Raar «4, Mefecherttl,
is geslaagd. Correspondenties in ons ren oorzaak, dat 't niet tot in laatste
Knuttel 14?,.
blad hebben dit reeds meermalen aan- instantie kon worden doorgezr-t.
,ug.
'Tvgetoond.
De actie van andere zijde gevoerd
tot
't
van
't
I.
Knuttel
dionstweiget
teekenen
* * *
lil. Ktaiitel 31.
In ditzelfde verband willen we even manifest en de voorstellen van de S.
vermelden, dat onze Partij in samen- A. V. gedaan tot moreele en tïnam
Bussuaa.
werking met de R- S. V., een goed ge- stom aan dienstweigeraars gaver
v. d. Boeg 117. HersfcmnK:
aan onze partij, haar afdeelingen en,
slaagde vergadering in Amsterdam bo. Haag.
legde, teneinde gemeenschappelijk op lo sprekers gelegenheid ons standpunt to
dien
velen
opzi.
'te
voor
uiteen
uitingen
te zetkomen tegen de
van den heer
I. de Bruin 110, Coltot 175, t'
ten,
die
niet
onze
moeninucn
deelden
en
ma 147, de Visser 214, v. d.
Huysmans, de secretaris van 't 1.5.8.,
gehouden
had
vaak
ook
niet
kenden.
Men
kan
op
't
Arnniet
Werf 92.
dio een rede
zeggen,
dat
dit
invloed
.der
zonder
congres
11.
de Bruin 166, Coltof 22U, Most
Arbeiderspartij.
hemsche
bleven.
vele
is
men
gevallen
In
tot
't
v. d.
ma
IS2. de Vi
»
inzicht gekomen, dat de meening onzer
* *
Werf 127.
Ware 't niet, dat de actie ln de partij de beste in deze was, zelfs al
Groningen.
van ons afgeloopen jaar deelde men onze overige opvattingen
, laatste maand levendiger
I. Zijlstra 223.
aanmerkelijk
was geworden niet geheel.
Best U6.
H.
hoop
en
en nieuwe
moed geeft voor
In 't eind vau ons vereenigingsjnar'
Smalbil
117.
111.
ons
strijd,
komenden
jaarverslag zou kwam de R. S. V. tot ons met voorvan
Weesp.
gewagen
moeten
voortdurende in- stellen om tot een fusie te geraken. I»e
zinking der Nederlandsche arbeiders- daaropbetrekking hebbende bescheideu
Vogel 100. Etersfenndae t>x
klasse. En dit, niettegenstaande de re- zijn reeds alle in De Tribune" geVogel 40.
geerèndo klasse zoo volop gelegenheid publiceerd, zoodat vermolding ervan bier
Kamer verkiezingen.
bood tot verzet. De vele millioenon kan uitblijven. We hopen, dat de fusie Gesteund door de B. v. Chr.
sonxtlvoor oorlog, de ellendige levensnirdde- der beide organisaties, die trouwens
Am- terdaoulenpolitiek, de landstormwet, belasting- thans reeds ten opzichte vau zoovele
hervorming, grondwetsherziening noch punten samenwerken,
IX. Wijnkoop, 421.
binnen enkele
onderwijshervormingen, 't gesol met weken zijn beslag zal krijgen. OngeStaatspensioen, allen elk op zichzelf twijfeld zal het de eenheid en de lcracht
De algemeene raads.
wareeds voldoende om een revolution- van de revolutionaire soc. democratie ren ongetwijfeld een
su
aea
naire arbeidersklasse tot verzet tewelr- in ons land ten goede komen.
den groeiendon invloed van ons tn .infai
keu, ze waren nauwelijks in staat een
Gaan we in 't algetaeen na de iv- 1 duidejijk. «Rn, Nemen jr» do laagst* et»
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DE tribune:.

ftts voor elk di9trh*, daa Wtfroeg '{^
totaal 2356, nemen We de hoogste, dan
tas 't 3990,
De eerste maal, dat onze partij aan.
deelnam, was 't
Fe Raadsverkiezingen
1340,
jn totaal behaalde hoogste cijfer
't
towas
bij de daaropvolgende keer
bijna
4000.
tot
Waal gestegen tot 2208, nu
T>ze vooruitgang is temeer verster-.
voor onze partij, wijl we weten, dat
leze stemmen nog niet komen van de
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Balans en Winst- en Verliesrekening
1 April 1915-31 Maart 1916.
00--.p.'J* :l-.C-_K_--,pjOpO~aC-'_-*kWK_i->

.. ..
.
.
.
.
.
8" «'■"!.»"■"
Jsfffii3 > m

■r. "

"

o » a O- a
rs'g "' " n re

o- ra
e x

M
S 5
" =O* " -rg-- " " 2 " " " " a O
?"
" " " r_<3«........ *=fc
" *
...___"■■
St»
" "
JS
"
■
" "«"""«
"
" " g *
" " " lA* " ",'""'"'"'"«""""»
"
■
■'" ff» "
*
'"'"

.....
............

■

-_-*_i

"""■",»■■*"*""

-

""""""""""»

L>

o> 03 IJ" -ói
OM
IO

00

O

W«

>-----

«"

'';—«-'■:-

_ _ ——
8

_-

V

'

00

ft".lll

to

-»—

kuoi u^*» -~*
to-~.ioy.oc__
UlülOlOUlO

to

O
00

£

to

tO

__-

.

,

**"

van;

'f,-r»
S*
"

~'^—"

8I . SS

St.

met'

s-

5
5'
te

f

'

ii->
10 10 o. to

_c_

4**
l L-b
4. lvi M

u>

cj

ID

O

ui

UI

"■

S
t*

tn

:"

Toelichting.

Contributie n.

"

i

1. De b.
Dezo
post geelt de schuld aan, die de gezamenlijke afdeelingen nog aan t P. JB.
hebben. Zo is zelfs nog een f 25.-—

hooger dan 't vorig jaar. We begrijpen
weliswaar de oorzaak : De oorlogstoestand met zijn gevolgen vermindert voor
de afdeelingen de contributie-inkomsten,
terwijl ze de uitgaven vermeerdert door
hoogere posten voor de actie. Maar toch
kan en mag de toestand niet zoo bljjven. Er zijn afdeelingen als : Leiden,
Haarlem en Enschede, die geenerlei
contributieschuld hebben en de partijkas
steeds geven, wat haar toekomt, üp 't
oogenblik, dat we dit schrijven, is de
afd. R'dam daarin ook bijna geslaagd.
Doch ongetwijfeld zouden de overige
afd. met wat goeden wil meer van hun
schuld hebben kunnen afdoen, dan ze
gedaan hebben. En dat strekt hun tot
schande, want ze beletten de algemeene
partij-propaganda erdoor.
2. Inventaris. De waarde naar
schatting der voorhanden diploma's en
statuten. Er is evenals vorig jaar_f'2o
op afgeschreven.
3. Cassa. '
-,■
4. Adm. Tribune. Een bedrag
door de Adm. nog verschuldigd aan de
i
partij.

*"

5.

Afd.

Leiden.' Vooruitbetaal-

de congres-verslagen.
i i
6. Drukkerij „De Strij-d*"
Vermoedelijk verschuldigd aan geleverd

drukwerk.

i

!

I :

I

Kapitaal. Ons kapitaal is zoo
groot, door de vorderingen, die we nog
op de afdeelingen hebben.
8. Contributie. Dit bedrag is
aanmerkelijk lager dan 't vorig jaar.
Dit vindt in de eerste plaats zijn oorzaak in 't feit, dat algemeene leden, die
hun contribulie zelf bepalen —> ditmaal
weinig meer zonden dan 't statuair verplichte bedrag, 't Daalde van f^)l.7t) op
f 7.88. De steun, benoodigd voor Drukkerij en partij-doeleinden bleef daarop
niet zonder invloed. Ook de contributie
vau de buiter-Lii. dpche lcdtp kwam niet
7.

niet
elke
vóór
strijd
zeil tegen 't Imperiali-ane en 't nationaMaai aanleiding hiervan en ook van het lisme ons tot steeds „scherper en helder'
artikel van Wp. in de „Tribune" van 11 der formuleering van ons standpunt naai
Maart, getiteld „Een legende", zou ik be- alle kanten dwong, nu nog voor onze re
langstellenden willen aanraden, nog eens kening te nemen. Maar lang vóór den Wedo hieronder volgende artikelen te herle- reldoorlog was het standpunt uitvcerig en
zen. Aanhalingen er uit, zonden te veel naar alle richtingen omschreven en vriend,
ruimte vergen. Alleen oen enkele: Ba de en vijand bekend.
„Tribune" van 6 Januari 1912 komt voor
een Manifest van het Partijbestuur en de
Boe. Democratische KijkstDagfraictie van de
Klare wijn.
Duitsche Partij, onder den titel: „Wij
eischen",
.waarin o- a. staat : „Or»Of mea nu lang of kort redeneert, on,
ganisatie van de landsverdediging
op men mooie praatjes houdt over de intedemocratischer, grondslag. Doorvoering van
van
algemeenen weerpücht voor alle mannen, nationale gedachte, de broeciei schap
die
men
woorenz,,
alle
indien
menschen,
(e
gesqhikt
zijn
wapens
die
do
(ftrngeii.
Verkorting van diensttijd tot op het voor den doet vergezellen van d e daad van
de vorming der landverdediging volstrekt desorganisatie van de reg e enoodzakelijke. Opvoeding van de jeugd tot ringsmacht en het leger,
mannen, dio in slaat zijn zicii te verde- drijft men oorlogshetze."
dsge_j".
Aan dit slot van het beruchte „Vork 'J
ündei. het Manifest echjiijft de Redactie artikel, op 25 April verschenen ondier heé
onder meer: „Zie hier de tiachen der opschrift: „Anarchistisch Avontuur,'" naar
Duitsche arbeiders.
aanleiding van het Demonstratief Kongres.
„Ziehier in waarheid het program van
tegen
den Oorlbg, hangt nog een staartje,;
den vooruitgang, van de beschaving, van
waarin
de „intellektueelen", die zich
d<i sociaal-democratie".
de revolutionaire arbeiders in hun strijd
Verder zijn in dezen belangrijk de artikelen „Het Kustveo-dedl^ingk-onhverp", tegen oorlog en honger hebben solidair
„Tribune" 4 Maart 1911 en „Het Kust- verklaard, werden beschuldigd, den oor.
verdedigings-ontwerp en de Arbeldêr.-klap- leg in liet land te halen. Deze denunse", „Tribune" 11 Maart 1911, beide ciatie hebben wij reeds gesignaleerd en
van v. K. Dan het ingezonden stuk van laten we dus op het oogenblik zwemmen.
U. V. „Kustverdedüging, handhaving der
Op het aangehaalde stukje moeten wenojj
neutraliteit en arbeidor-sklasse", „Tribune" 1, 15 en 22 April 1911, waarin ü. even terugkomen.
Wat zeggen de paar regels? Ze zeggen
V. met v. R. polemiseert. En dan nog
dit:
Jullie socialisten mag praten oved
„Dandsvendediging", van Wp-, „Tribune"
ltl Augustus 1912.
iullie socialistisch ideaal zooveel jullie
Men oordeele na lezing zelf, of in deze wil, en jullie mag redevoeringen aifsteken
artikelen van v. R. en Wp. de landsver- over de internationale solidariteit der ardediging beslist wordt afgewezen zooals beiders, over den klassenstrijd, over hel
bijv. wel het geval is in „Nobel Werk", kapitalisme en den kapitalisüschen
staat
„Tribune" 22 Februari 1913 en in anjullie mag in woord,
militairisme,
en
het
ol
artikelen,
dere
dan wel
ook' in ons
het socialisme belijden, maar!
blad vóór den oorlog volstrekt niet altijd en schrift
jullie
doet wat de plicht is van;
zoodra
standpunt
tegenwoordig
ingevan
is
het
nomen, al werd het steeds meer benaderd. den socialist: den klassenstrijd voeren, het'
Ik herhaal: men leze zelf, dan behoelt militairisme verzwakken, den kjapijPiisiti-i
men niet te gelooven op gezag en niet te schen staat ondermijnen op het oogenblik,
dat het kapitalisme en de kapitalistische
debatteeren in commissie.
g. D. M.
15 Maart '16.
staat (d.w.z. het geheel van al de machte*,
ündjeschrift van de re- middelen, waarover de bourgeoisie bc-,
dactie van het Weekblad schikt om haar heerschappij in stand te
houden) zijn ergste misdaad tegenovei
„De Tribune".
als ge dat;
stuk,
opneming
Dit
waarvan de
door een het proletariaat begaat
reeks omstandigheden vertraagd is, moet, alles doet of tracht te doen, dan hitst
indien iets, dan dit aantoonen, dat twee ge op tot oorlog.
der redacteuren van het Weekblad „De
Nog korter gezegd: jullie mag praten*
Tribune" zich in zake de landsverdedi- als socialisten, maar handelen als sociaging, in de jaren, voorafgaande aan den
listen mag jullie niet
Wereldoorlog, niet altijd met dezelfde stelZelfs „Het Volk geeft nog nooit zoc
ligheid en precieisheid hebben uitgelaten als
duidelijk
gezegd, hoe volkomen de S. D.
na dien tijd 't geval is geweest.
de
slaaf is van cte kapitalistische
A.P.
de
inzendsstcr
dat
dit
zij
meent,
Indien
regeering
en hce bitter een vijand Van alnog eens bewijzen moest, ls zij in ieder
geval uittermate ongelukkig geweest in len, die de vernietiging van den kapitahaar keuze van bewijzen.
listischen staat noodzakelijk achien als_
In „De Tribune" van 4 Sept. 1915 voorwaarde voor de vestiging van het,
hebben wij, uitgedaagd door Van der socialisme, de eenige waarborg voor
Goes' lange stukken in
Het Weekblad", handhaven van den vtede tusschen devol.
met de stukken 'aangetoond, dat hetgeen keren.
van S. D. A. P.sche zijde, na het uit—_____________
breken van den Wereldoorlog beweerd
1
was en door Bchriftvervalsching „beweVerkrijgbaar bij het Partij-Sekretariaat#
zen" werd, onjuist was, namelijk, dat de
8. D. P. als Partij, en Wp. en v. R. J. C. Ceton,
Laings Nekstraat 33,
ala haar woord- en penvoerders in AufeusAmsterdam:
tus 1914 een andere houding Inzake landsverdediging zouden hebben aangenomen dan
VORBOTE, Intern. Marxistische Runü.
b.v. In 1913.
hrsg. Ant Pannekoek en Henn
schau,
politiek-onnoozele
Slechts een
ol een
kwaadwillige trouwens kon dit beweren, Roland Holst. No. 1 Jan. 1916.
waar de heele verkiezingsstrijd van on__e
Fr. p.p. 30 c. Bij
Partij iv het jaar 1913 in het teeken stond
Imperialisme
van strijd tegen het
en
meer In het bizonder ook tegen de leuze
van de noodzakelijkheid der Landsverdedi'
ging van het Proletariaat, door Troelstra
'< «ii <X_x»oaoO'o »
"■*
vooral met zooveel beslistheid vooropgesteld, in zijn bekende woonden tijdene de
debatten over
het Kustverdediging, ontwerp.

—

»__."*"""

»

">

hebben gekozen t.g.u de Lands,verdediging.'
Ueenszins, want dat zon onmogelijk eijtai
Maar zij komt aandragta; 10. niét coc
oóder^ohriftje van de Keda__tie der „Tri*
bune" in Januari 1 'J l2 onder eon Üani
fest van do
Duitsch* Kijksdagfractie,
Dat Manifest, toen uitgegeven tctr gelegen,
liekl van de algemeena verkiezingen i»
Duitschland,, is natuurlijk niet (meer) naat
den zin van onze peurójgenoote, en evenmin is dat het feit, dat de lied. dei
„Tribun.»" or een, in de omstandigheden
yan zeit sprekend paar omnoozele woordjes
van instemming onder plaatste.
.Als dat nu geen spijker^ zoeken oj
laag water is, dan weten wij -werkelijk
niet meer, wat da_e volksuitdfukking beteekent.
Teruggaande in den nacht dor _'o*cMedenis, is onze partijgenoote bij he; " unffelen,
in de jaargangen der „Tribune van nog
in den jare 1911 b.v. op eenige andicro
artikelen en zinnen gcetootcn, die thane
haar misnoegen hebben gewekt.
i nana ,
want 5 jaar geleden heeft zSj er blijkbaar
geen bezwaas- tegen gehad.
En, in plaats van die gevaarlijk^ plaatsen en artikelen dan ook maar te citeer
ren, om aan te toonen, wat voor domkoppen 0f... vaderland..verdedigers wij toon
waren, bepaalt zij er aich toe, er naar te
verwijzen. .Nota bene, terwijl de ve r w ij»
zing naar eon artikel van enkele maan.*
den geleden in do „Tribune" van 18 Fe
bruari j.l. haar toom had gaande ge
maakt. Kn terwijl zij zeker is, d!at van de
lezers detr „Tribune" er nog maar cc»
zeer enkele in staat ie, die citaten weet
op ta slaan.
Wij voor ons zullen niet den slechte»
smaak hebben om op onze beurt weei
aan 't clteercn te gaan. Onze partijgenoote
weet evengoed als wij, evengoed als onz«
eerl ij k e tegenstanders, dat de houding
van onze Partij en haar woordvoerders in.
zake het kardinale punt, de DandlsVerdediglng en Neutraliteit ingenomen, in Augustus 1914 dezelfde was als tijdens de verkiezingen van 1913, toen wij voor 't eerst
als gevestigde JfartSj deelnamen aan d«
algenieeno verkiezingen, 't zeilde trouwens
als, in groote lijnen, onze houding
is geweest van de oprichting der S. D.
P. af, ja vóór dien tijd in de Arbeiders-

(Ingezonden).
Partijgenoot v. K. raadt in zijp artikel partij.
„Arbeiderspartij-leugens" in de „TribuDaarnaast staat echter, M wij er
ne" van IJ Februari debaters aan altijd aan denken, elk woord, elk anikel,
.zijn artikel „Een fcJophistes", „Tribune zinsnedo in vroegere jaren, dus b.v.
No. 7, vorige jaargang, bij zich te dra1913, door ons geechreven vóór Je
gen,

Soc. Dem. Partij.
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11. Entree en collecte. Miet
inbegrepen zijn coMecten, die moesten
worden afgedragen aan derden.
13
90 126 151 190
Uitgaven
12. Propaganda.
beschouwingen vaslknoopèn. Ze zoüdeü voor oprichting van afdeelingen, steun
ook ten deele voor de toekomst waar- aan een enkele kleinere afdeeling, verdeloos zijn. We hebben nu ons 'dag- gaderingen op plaatsen, waar geen afblad. Dat moet erin. Als alle aldeelin- deelingen zijn gevestigd.
gen thans niet hun uiterste best doen
13. Drukwerk. Dè uitgave yan
voor de colportage en de overige pro- brochures
en vlugschriften geschiedt
paganda, dan zijn ze niet waard dit niet door de partij, anders zou deze
wapen te bezitten en ze zijn gewaar- post natuurlijk hooger zijp.
schuwd ,
dan zullen ze 't ook weer
14. Contributie aan Comiverliezen. De kurk, waarop ons blad
In hoofdzaak do S. A. V.
tés.
drijfjt, is in de allereerste plaats de
15. Bureau-, Reis- en Verpropagandistische kracht van alle parblijfkosten. De post is iets hootijgenooten.
i
We zullen dus thans over colportage, ger dan 't vorig jaar. Ze wordt vooral
over huisbezoek, over brochureverkoop veroorzaakt door de P. B. vergadei
.j
zwijgen. Voor velen hopen we, dat met ringen,
'
Congreskoste
16.
n.
de omstandigheden ook zij veranderen.
Er staat ons, partijgenooten, een jaar
17. Proceskoeten (zie puntO).
van intense, krachtige propaganda voor
18. Winst en Verl-ies. Vóór
den boeg, waarvan we hopen, dat allen het zuivere verlies.
de beteekenis zullen beseffen. We hebTen slotte zij nog vermeld, dat de
ben de arbeidersklasse van ons land te afd.
voor 't fonds propagandist aldroewekken tot revolutionairen strijd. En
gen
f633.
me hebben daarvoor thans nieuwe waDe penn. J. C. CETON.
i ,
penen. Laat van geen partijgenoot kunnen worden gezegd dat hij dit wapen
ongebruikt heeft gelaten. Voor de revolutionaire sociaal-democratie, aan den
arbeid !

Vergaderingen.
co

l

2

"

14 ?
7 20-25 1745
Arnhem
1 150
3 5
Bussurn
1
9 12
50
2 17
Delft
3 4
3 20-120
stond na het niet meer verschijnen van Enschedé
10 15
2
30
4 25
„Het Volksblad" over te gaan tot de Groningen.
7 110
5 40
17 24
uitgave van een dagblad, groot 4 pag. Haag
Haarlem
3 30
1 100
4 4
Ier dag in het formaat van Het VolksLeiden
5
80
3
30
15
20
blad, zonder verzekeringsovereenkomst Rotterdam....
3 140 14 35
15" 15
den
prijs
en zonder Zondagsblad voor
Utrecht
6 20
10 6
van 15 cent, zes maal per week verWeesp
3
70
5 8
64
schijnend en waarvan alle kosten voor Zw011e...... 0
i 0
rekening van de drukkerij zullen ko._men, onder voorwaarde: dat het P.B.
een bepaald aantal abonnementen gaBehalve üe hierboven genoemde vergaderingen, werden iv samenwerking
randeerdeHet P. B. belegde toen den daarop met de andere organisaties nog een
jlgenden Zondag een vergadering, groot aantal gehouden. Bovendien werden
waarloe ook de Adm. Tribune, de door bemiddeling van t P. B. nog in
Comm. v. Beheer, de Drukkerij-Comm. enkele plaatsen, waar geen afd. gevesen de Redactie werden uitgenoodigd en tigd zijn of waren, vergaderingen bede li. S. V. aanwezig was. <Jp deze ver- legd. Ook met de E.Ö.V. werden hier
gadering werd door 't P. 8., na enkele en daar gemeenschappelijke vergaderinkleine daarin aangebrachte verbeterin- gen gehouden. Weesp meldt- van een
gen, de overeenkomst aangegaan met 5 vergadering van den Bestuurdersboud,
stemmen voor en 2 tegen. De meest die voor ons een succes was. .Leiden"
mogelijke spoed moest toen worden be- hield nog praat-avonden en een huish.
tracht, want reeds den volgenden dag cursus verg. 't Vermeldt bovendien een
moest het dagblad „De Tribune" verconferentie met de afd. Haag en li dam
schijnen, daar inmiddels bekend was tor bespreking van de propaganda in
gemaakt, dat 't Volksblad ophield te beZuid-Holland. Er werd een correspondent
benoemd, die de plaatselijke bladen nastaan. Voor de enkele weken tot 't congres weid door 't P. B. een lied. aangaat en de propaganda regelt.
Slechts een paar afd. gaan in op de
gewezen en zooveel mogelijk maatregelen
getroffen tot 't doen verschijnen van ons resultaten der samenwerking, o.a. Den
dagblad. De afdeelingen werden onmidHaag uitvoerig, tls echter niet mogedellijk aangeschreven tot mobiliseering lijk daarop een samenvatting te bouwen.
van alle financieele en organisatorische
Schriftelijke Propaganda.
krachten der Partij, welk werk, terwijl
wij dit schrijven, nog in haar eerste

stadium verkeert.
Onze Partij is door dit besluit een
machtig strijdmiddel rijker geworden.
De geheele inspanning der Partij moet
er dan ook op gericht zijn en blijven
dit strijdmiddel te behouden, zoo 't kan
zelfs spoedig le versterken en uit te
breiden. Van de wenschelijkheid tot uitgave van een onafhankelijk dagblad ven
onze partij, wie zou daarvan niet overtuigd zijn geweest. De groote vraag,
die niet alle leden toestemmend durfden
beantwoorden, was de financieele mogelijkheid- De Partij heeft in dat opzicht
de verwachtingen van die minderheid te
beschamen èn door de financieele opofferingen èn door de krachtige organisatie en agitatie van allen. Denkt er
aan, partijgenooten, onze wapenen te
verdedigen tot het uiterste l En ons
dagblad is het machtigste wapen, dat
we ooit hebben bezeten, een machtig,
«rapen voor de socialistische propaganda onder ons proletariaat, een machtig wapen ook tot het groot maken
Tan ome Partij

1'

.'

van

dagblad bijdragen tot versterking
ons ledental.

J<

16

34

11

1
3
3

Weesp de verschuldigde contributie kwijt,
daar deze afdeeling door haar voortdurende verkiezingen niet in staat was
iets af tè dragen, hoe gaarne ze ook
i
wilde.
i
9. Steun. Onder dit hoofd is ook
begrepen de steun, die inkwam voor de
proceskosten, waaruit de post van
'ff 140.25 kon worden bestreden, die
daaraan moest worden besteed.
10. Fonds Propaganda. Het
bedrag ingekomen voor 't nu opgehe-
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satie moest opgeheven Avordcn. Ze is
echter met nieuwe krachten weer uit
haar graf herrezen. Al heeft ons propar
gandafonds slechts kort bestaan —we
moeeten 't terwiHe van ons garantiefonds opheffen
't heeft toch zijn
vruchten opgeleverd.
Onze Leidsche afdeeling, reeds 't vorig
jaar van 01 op 60 geklommen, steeg
nu tot 73 en begint zoo langzamerhand
naar de tweede plaats in onze partij te
dingen. Onzo Hagenaars mogen ons
dit komende jaar wel door een sterke
groei schadeloos stellen voor 't verlies
der beide laatste jaren. Bijna alle atdeelingen stegen iets in ledental. Zwolle
en Haarlem verloren vertrekkende leden.
Van de afd. Enschede ontvingen we,
ondanks herhaald verzoek, geen verslag.
De propaganda voor ons dagblad zal
ons ongetwijfeld in aanraking brengen
met meerdere arbeiders, en de afdeelingen mogen de gelegenheid niet laten
voorbij gaan onder hen en anderen te
pogen nieuwe leden voor onze partij
ie winnen. Ook in dit opzicht kan 't
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We kunnen gelukkig dit jaar opeen
vooruitgang van leden bogen. Do groei
is niet sterk, doch we zijn in dit opzien niet verwend. We putten er zelfs
de hoop en verwachting uit op meerderen groei. Van 't «_oode punt zijn we
althans af en de revolutioneerende invloeden van 't heden geven ons gerechte hoop voor de toekomst. We hebben daarbij ook een nieuwe afdeeling
le boeken, n.l. Arnhem, die we voor t
eerst in onze rij kunnen welkom heeten.
Eigenlijk zijn we twee afdeelingen rijker geworden. Want ook de afd. Dellt,
waarvan we in 't vorig jaarverslag de
verwachting uitspraken, dat zo t niet
zou kunnen bolwerken tegen de mobili-
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itemmen besloten had „Het Volksblad '

uiet uit te geven in samenwerking niet
ie S* D. P. en dat nog bovendien besloten was „Het Volksblad' op te
'aeffen- Het D B. vergaderde daarop onmiddellijk met de Drukkerij-Commissie,
die ons P.B. het voorstel deed: ter-

_V.ni-

i

_-_—

arbeiders.
«ficalisiische
verkiezingen een

Ofschoon 't niet valt binnen den termijn, waarover dit jaarverslag loopt,
achten we 't toch wenschelijk de gewichtigste gebeurtenis voor onze partij,
lic tusschen de beide congressen verliep, even. te mencoreeren. 't ls de totstandkoming van ons Dagblad.
Het Partijbestuur besloot op"hethaar
ln
vergadering van 25 September
door
congresbesluit
van
ons
opdracht
le Drukkerij opgemaakte plan tot de
oprichting van een dagblad, ter kennisnaking aan de afdeelingen toe te zenleu. Door omstandigheden, buiten den
wil van 't P. 8., geschiedde de toczenling eerst eind November. Ue rapporten der afdeelingen kwamen in t begin
fan 't jaar langzamerhand in, doch niet
fan alle afd. Sommigen meenden geen
japport te kunnen uitbrengen en aanvaarden een motie als Bussurn en Amsterdam. Het P.B. heelt deze moties
noch het rapport der afdeelingen volledig kunnen behandelen. De omstandigheden noopten tot handelen. Ons P.B.
ontving n.l. van de Drukkerij-coninnssio een schrijven, waarin deze mededeelde, dat de Pers-comnrissJe van Het
Volskblad zich tot de Drukkerij gewend
had met het verzoek, dat zij in t vervolg de exploitatie enz. van lle-_ Volks*
èlad op zich zou nemen. De Drukk.Comm. deelde in dit schrijven tevens
mede, dat zij daaromtrent de Pers-comnissie had verwezen naar ons P. B.
t Partijbestuur besloot op zijn onmidlellijk daarna gehouden vergadering,
ïaar aanleiding van dit schrijven de
Pers-commissie te verzoeken een gemeenschappelijke vergadering te houïen met ons D. B. Keeds deu volgcniendag berichtte ons echter de jr"ersiommissie dat voor onze aanvraag de
Pere-commissie reeds met algemeene
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rlcend

Dat er ook
revolutionaire
de
iropaganda schuilt, wordt helaas nog
(oor zeer weinigen ingezien. Wemogen
stemk
het roden veronderstellen, dat deze
pen komen van de arbeiders, op wie
3e wereldoorlog en zijn gevolgen in
3eze niet hebben nagelaten revoiutionqeronden' invloed uit te oefenen.
De herstemmingen stonden voor oub
ïn het teeken van den oorlogi Oeen
der burgeilijke partijen en evenmin de
'Arbeiderspartij, die door ziin stemmen
in de Kamer den ooitog mogeWjJc maakt,
werd door ons gesteund. Het nationalisme der Arbeiderspartij kostte van
Kuykhol dan ook in Adam IX zijn

'^tm^llj^nl^Miiiëf

Wat doet nu partijgenoote MamnouryjJ'
h», wo hebben niet de leden, maar wel
Zes,
zesgc ZliS voll» maanden 'na
verschuldigde
beeen groot deel van 't
dat
artikel
afgeschre- bewijzen. komt zij aandragen met e-nigt
drag voorzichtigheidshalve
Waarvan?
onzo Paptij eu
ven. Bovendien schold 't P. B. de afd. haar -n-oordvoeriders inDat19J.3 niet
partij
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