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Een Internationale Konferentie.
Wolffs Telegraaf-Buieaii verbreidt van-

uit Bern d.d. 15 Febr. htt volgende be-
richt aan de Duitsche pers:

-"Hier in Eem vond een bespreking
plaats van dc veriegenwcomigers der or-
ganisaties, welke zich bij de te Zimmer-
wald ingesrélde Internationale Socialisti-
sche Konlerïnt'e hadden aairgetaloïai.De
verhandelingen duurden 4 dagen. Nadat
de konferentie de berichten omtrent tic si-
tuatie in de verschillende landen had aan-
gehoord, besloot ze tegen begin April
een tweede internationale konfferentie in
Ho]land te beleggen.*

Over deze zelfde konferentie had de N.
R. C. van 16 Febr. het volgende bericht:

>Het Berner Tageblatt — niet te ver-
warren met de S- D. Berner Tagwacht.
R. T. — meldt, dat er dezer dagen te
Bern weer een bespreking heelt plaats i_'e-
had van de organisaties, welke zijn aan-
gesloten bij de internationale socialisti-
sche commissie, benoemd door de confe-
rentie yan Zütimerwald. De beraadslagin-
gen hebben vier dagen geduurd.

»Er werd besloten tegei htt beginvan
April in Nederland een tweede interna-
tionale konferentie te beleggen, die het
werk van de conferentie van Zimmerwald
zal betben voort te -zetten.

'«"Onderwerpen van behandeling zullen
vermoedelijk zijn: strijd voor beëindiging
van den oorlog, het standpunt dut de ar-beiders ten opzichte van den vrede heb-
ben in te nemen, en de quaestie van het
instellen van een internationaal socialis-tisch bureau in Den Haag.«

Wij kunnen in tegenstelling met Wolff
en het Berner Tageblart mededeelen, dat
het niet waar is, dat de inderdaad ge-
houden konferentie besloot dat er tegen
begin April, of legen wanneer dan ook,een internationale konferentie in Hollandzal worden belegd, en dat er over het
instellen van een internationaal socialis-
tisch bureau in Den Haag niet gespro-
ken is, dus ook' niet om zulk een nieuwHaagsch bureau tot onderwerp van be-handeling te maken op welke konferentie
dan ook.

Wij komen overigens in De Tribuneop deze konferentie neg wtl terug, maarkunnen er op het oogenblik alvast dit vanzeggen, nat de R. S. V. — die bij Zim-merwald is aangesloten — en de S.D.P. — ode er niet bij aangesloten is —tezamen een voorstel aan deze konferentiehebben gedaan voor de aktie van het pro-letariaat internationaal tegen het einde
van en onmiddellijk na de oorlog. Datdit gezamenlijke vocrsHeï ook inhielddat de revolutionaire S. Die. in de oor-logvoerende landen voor onmiddellijke"ede, en in de neutrale landen voor on-middellijke Demobilisatie blijit ijverenspreekt vanzelf.Wegens tijdsgebrek zijn deze voörstel-
- . e*ter °P de konferentie nog niet
ui behandeling gekomen.

Na de konferentie had een groote open-
bare vergadering plaats ln het Volkshuiste Bern, waar o.a. Balabanoff, Medi-aan! voor Italië. Grimm voor Zwitser-

land, Lenin voor Rusland en Rakofsky
voor dc balkan spraken. Aan de rede van
Lenin ontwenen wij het voigenue:

>Partijgenooten, U hebt hier vertegen-
woordigers gehoerd van verschillende lan-
den, tlie tt,L U spraken ever den revolu-
tionairen strijd tegen oen Oorlog.

Ik wil hier alleen nog het voorbeeld
van het grootste en rijkste centrale land,
n.l. van de Ver. Staten van. N. Amerika
eens aanhakn-

De kapitalisten van dai land slaan thansenorme winsten uit den Europeeschen
Oorlog. En zij agiteeren ook voor denoorlog en zjj zeggen Amerika moet zicheveneens tot deelname aan den ooriog
voorbereiden. Honderden millioenen dol-lars moeten op kosten van het volk voornieuwe oorlogstoerustingen zonder eindeworden opgebracht.

En een deel der socialisten in Amerikageeft ook gehoor aan dezen bedriegelijkenen nnsdadigen oproep, ik zal U echtervoonezen, wat de meest populaire leider derAmerikaansche Socialisten, de candidaatder Socialistische partij in Amerika voorPresident dei- Republiek, p.g. EngenDebs schrijft.
ln het Amerfl-aanstiie blad v.Appeal toReason* — Beroep op de Rede — van12 September 1915, zegt hij:>lk ben geen kapitalistische soldaat, iknen een proletarische revolutionair, lk'be-S^.*"!* -°< «et staande leger vau deplutokiatie - de Rijken maar weiwPtofr le^r van het Volk.lkweiger *n den oorlog te gaan voor deBelangen van de kapitalistische klasse.;>lk ben tegen iederen oorlog, uitgezon-derd tegen èn oorlog. Voor dezenéénenoorlog sta ik.met geheel mijn ziel en datf E- Wereldj°orlog der sociale revolutie.Aan dezen oorlog ben ik bereid deel tenemen, als de heerschende klassen eenoorlog noodzakelijk mochten maken.«Zoo schrijft aan de Amerikaansche ar-beiaers, hun algemeen beminde leider deAmenkaansche Bebel, p.g. Eugene liebs.Hof <¥ I .sewi:'8* U> at Lenin voortdat werkelijk ln alle landen van de wlTel
I°'. rf

de-
1 J-eraameling van de krachten derarbeidersklasse wordt voorbereidHiJ^ET* die 9tó"a\ <-c millioenendie m de loopgTaven hun leven opoffe-ren zij «jden niet alleen, ook zij verza-melen krachten, zij denken over de wareoorzaak van den oorlog na. zij stalenhun wil, Zij komen tot steeds klaarderrevolutionair inzicht.De toenemende onwil van de massa Tsde toenemende gisting, de werkstakingen',de demonstraties, de protesten te^tn deaoorlog, dit alles komt in a lieflandender wereld.

En dit geeft ons de zekerheid dat naden fcuropeeschen oorlog, de proletarischerevolutie tegen het kapitalisme zal komen.«Maar wij willen nog een woord zeg-
*en °wr Modigliani en over GrimmModigliani vond dat het patriottismeafschuwelijk was als het overdreven,als het chauvinisme werd. Wij houden'ons buiten deze burgerliik-moreele beoor'deelsng. Wij houden het patriottisme inde imperialistische tijd in elk geval

voor onrevolutionair ■en on/socia-
listisch, wijl het een voertuig is van
het imperialisme. en de klassestrijd tegen-
houdt. Daarom is ook het »mooiste« pa-
triottisme de dood voor het proletariaat.

En Grimm zei, dat wij als sociaal-de-
mokraten slechts één . plicht kennen: de
oorlog buiten het ejgen land te houden.
Grimm is ook hierin nationalist, en wq
begrijpen, dat hij voor de mobilisatie is.
Maar wij meenen dat de ééne allesbe.
heerschende plicht van de revolutionaire
S. Die, van het konnnunisme, i s de be-
vrijding van het proletariaat internatio-
naal, de strijd tegen het kapitalisme. Die
strijd brengt mee dat wij het eigen land
buiten de oorlog trachten te houden door
demobilisatie; maar al zou het ook an*
dera zijn, wij eischen demobilisatie niet
in de eerste plaats omdat het het eigen
land buiten de oorlog houdt, maar otn-
dat het de eigen kapitalisten belet (Mn im-
perialistisch op te U-eden. Wp.

De dood van Treub.
Wij hebben ons in den val van Treub

verheugd, o f schoon hij tzich ia de
laatste jaren vooral tot een oprecht en
onvermomd vijand van de arbeidersklasse
heeft ontwikkeld, en wij de voorkeur ge-
ven aan een bewind van oprechte vijan-
den boven een van huichelachtige vrien-
den. Want Treub-s val heeft onmiskenbaarhet Ministerie Cort v. d. Linden verzwakt.Er bestaat o.i. geen enkele reden om
mee in te stemmen met het koor, dat bij
het aftreden van Treub als Minister, welkaftreden reeds zijn politieke dood is ge-
noemd — wij laten daar te recht of niet— den lof van diens geweldigebekwaam-
heid heeft aangeheven.

Dat Treub niet de eerste de beste is,geven wij gaarne toe. Maar, zooals hij
Marx en het Marxisme vernietigende, nietsanders bewees dan de onmacht, zelfs vande beste burgerlijke koppen, om het we-
tenschappelijk socialisme te begrijpen,
laat staan net te bestrijden, heeft hij met
zijn hoop belastingontwerpien gedurende
zijn ministerieele loopbaan niets andters
aangetoond, dat dat een finantieele specia-
liteit tier bourgeoisie niet meer in staat
is om in den tijd van het Imperialisme
een 2elfs uit een b urg er 1 ij k oogpunt
redelijk belastingstelsel uit te denken. Wat
er voor verdiensten in schuilt, om door
de ambtenaren van een Ministerie een stelbelastingontwerpen te laten uitwerken —■
d i e doen natuurlijk al het werk,— waar-bij alles en nog wat belast wordt, zelfsde voornamen, en zoo terug te keerenttt de domste en tergendste belastingstel-
sels, die er wellicht ooit hebben bestaan,als b.v. van de Hollandsche Regenten ler17e en 18e eeuw of de Pruisische Konin-gen in de 18e eeuw, dat ls zeker ookvoor zijn bewonderaars niet duidelijk.Waar Treub verdienstelijk, ja geniaalin geweest ls gedurende zijn ministerschap.was, de wijze waarop hij de belangen van tfeHooge Bank en het Groote Handelskapi-
taal, die werkelijke heerscl..._s in ons land,gedurende de oorlogscnsis en vooral inden aanvang daarvan, heeft sredimd. 'Dien.
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sten, waarvoor de belooning hem; in den
vorm van lucratieve posten en eereambnen
ongetwijfeld zoo min zal ontgaan, ais ze
b.v. den ex-minister Col.jn ontgaan is.

Dal Treub uit zijn democratisch \ er-
leden daarbij nog genoeg van het jargon
(de ta:e) der" democratie had onthouuen
om het volk eenige mooie woorden toe
te voegen, terwijl hij zich gereedmaakte
het uit te mergelen, ien bate der Finan-
ciert en Groote Kooplui, dat verhoogt
natuurlijk noy zijn verdienste veer ue
bourgeoisie. ï.n om die reuen heeli htj
de bizondere dankbetuiging; hem bij zijn
afireden als Minister aoor de Kroon, d.
w.z. een van de voornaamste genietsters
van, Treub's crisis-maatregelen, gebracht,
zeker ten volle verdiend.

Wat voor ons, revolutionaire soc-dem.,
bij den politieken dood van ireub, be
langrijk is om te herdenken, is, hoe hi
zijn loopbaan zoo duidelijk, zoo schema-
tisch bijna, de aftakeling der burgerlijke
democratie en van een der. beruchtste bur-
gerlijke democraten, in het huioig tijdvak
yan het Imperialisme, zich belichaamt.

Door het laffe en misselijke --Volk--, is het
kort voor en na Treub's val zoo voor-
gesteld, alsof in het geval Treub een
«democraat* de democratie verried.

Precies eender zeker als het geval is
met de officieele sociaal-dtemocraten, die
iuet socialisme hebben verraden.

Dit durft een orgaan schrijven, dat de-
zen zelfden Treub, zoolang hij onmisbaar
scheen voor het kostelijke Kabinet-Cort,
waaraan de Arbeiderspartij haar zaligheid
beeft verpand, voortdurend heelt hoogge-
houden.

De waarheid is natuurlijk dat Treub,
toen hij als in i ster in het
Kabinet Cort trad, door Troelstra
in 1913 als die Verlosser toegejubeld,
reeds lang geen burgerlijke
democraat meer was. Zijn houding
sinds 1913 was consequent, was niets dan
de voortzetting van de rol, toen reeds
volledig door hem aanvaard, namelijk van
zaakwaarnemer der Hooge Bank en den
Groothandel — Nederlandsche Bank, v.
Aalst enz. —In dit verband willen wij, zonder dat
Wij in 't minst de pretentie hebben om
ook maar dfe hoofdmomenten op te som-
men, dle Treub's verval van burgerlijk
democraat tot imperialistisch zaakwaarne-
mer, en in zijn vervat dat der geheele
Nederlandsche burgerlijke democratie, ka-
iakteriseeren, toch herinneren aan twee
dier momenten, die deze decadentie hel-
der verlichten.

In 1901 was 't P. L. Tak, zelf de op-
ïechte en consequente burgerlijke demo-
craat, die een toevlucht had gezocht in
de toen nog revolutionaire Arbeiderspartij
als de eenige partij, waar hij democratie
Ifond, die ter gelegenheid van Treub's
toenmalige houding reeds aan den ouden,
VToegeren, d.w.z. jongen Treub, herin-
nerde om diens diepe verval als demo-
craat te betreuren.

Het ging in 1901 om het feit, dat
Treub, toenmaai* nog leider van de vrij-
zinnig-democraten in de hoofdstad, in dat
jaar meewerkte met het zoogenaamde Mon-
sterverbond van alle burgerlijke pi
om, onder ellendige voorwendsels, de
S. D. A. P. te beletten, een of meer
zetels in den Raad te bezetten, waarop
zij krachtens het beginsel der Evenredige
Vertegenwoordiging, recht had.

En Tak bracht teen -~ in een overzicht
over de Nederlandsche Politiek in de
»Nieuwe 'üjd« — in herinnering, hoe
Treub in IS9I zelf als een soort marte-
laar had gefungeerd van wat de burger-
lijke democraten van toen --moreele poli-
tiek* noemden.

Toen Treub .namelijk, jong, eerzuchtig
man, zijn zetel 'in Schoterland afstond aan
Domela Nieuwenhuis, die in dat district
was gevallen, omdat hij, Treub, van te
voren gezegu had, dat er een soüaal-
dempcraat in de Kamer moest zitteq.

Terecht merkt Tak in dat artikel ep:
»Daar zat voor den met recht eerzuchti-
gen, boen 32-iarigen man iets heroieks in«.

In 1901 was de .heroïeke den
1891 reeds tot een politiek gekomen, aie
Tak in d. t artikel op zijn fijne manier
qualificeert ais »n oc li vrij z i n
noch democratisch.*--

Tak hoopte -een neg, in 1901, op be-
terschap var. 'tieub en de vrijzinnige de-
mocratie.

Hij had eens moeien beleven, v*
van zijn 'partij, onder dea invloed, van
het Imperialisme, in 1911 en volgiende
jaren is terecht gekomen!

Maar die jaren. IS9I. 1901 en weer
een gcede tien jaar later, ze zijn data,
merkteekenen in de geschiedenis der Ne-
derlandsche bourgeoisie en van haar beste
vertegenwoord igers.

Treub in 1891 nog democraat^ in 1901
bezweken en gevallen voor de verleiding
van het Behoud, sterft politiek in 1Ï)1G
als doortrapte en vuile knecht van Bank
en Peurs. v. R.

Ekonomische Kroniek.
Oorlogswinsten.

ln 't. vorig nummer hebben we den in-
vloed van den oorlog beschouwd op die
industrieën, welke direct ooTlogsbenoodigd-
hetlen leverden en de enorme winsten
daarvan kortelijks gememoreerd. We za-
gen toen, dat groote deelai van industrie-
ën, in gewone tijden voor andere doel-
einden werkend, thans tijdelijk voor oor-
logsbenoodigdhefcien produceerCn en dUt
ze geenerlei reden hebben, gezien hun di-
videnden, daarover rouwig te zijn.

Toevalligerwijze bracht — en dit toont
den omvang nog duidelijker, aan — de
dagbladpers ons de mededeeling, dat de
productie van de V. s. van N. Amerika
aan uitvoermateriaal voor den oorlogover
1915 geschat werd op 4000 millioen gul-
den.
' We hebben daarna een oogenblik stil

gestaan " bij de scheepvaartonderuemingen,
wier winsten zeker niet bii de vorenge-
noemde achterstaan. En in 't korte tijds-
verloop tusschen t vorig en dit artikel
stegen de aandeelen van sommige maat-
schappijen nog met tientallen procenten.
Tot goed begrip van de kamtalen, die
hieroij betrokken * zijn en de Winsten die
daarbij worden gemaakt, vermelden we
slechts, dat het nominale kapitaal van ui -staande aandeelen en obligaties van de 22
scheepvaartondeimemingen, die Nedenland
in 1912 bezat — de groote dus — 122
millioen gulden bedroeg.

Men kan dan zoo ongdveer nagaan,
w*elke fabelachtige sommen als oorlogs-
winsten in de wacht worden gesleept.

Thans willen we een oogenblik ver-
wijlen bij het vaderlandsche product bij
uitnemendheid, de Hollandsche kaas en
boter, waarmede de melkstrijd de prole-
tariërs eenigzins meer vertrouwd heeft ge-
maakt.

De oorlog heeft de kaasboeren geen
windeieren gelegd, noch de pachters, noch
de grondeigenaars, maar de laatste na-
tuurlijk bovenal. De kaasprijzen zijn op-
gevoerd tot een vroeger nimmer gekende
hoogte.'Kaasprijzen °P de markt van 50,
a 60 cent per pond, jdie normale jaren
i ker niet meer dan 30 k 35 cent be-

droegen, kwamen algemeen voor.
Zij waren de indirecte oorzaak van de

stijging ook der melkprijzen. Was de pro-
ductie van de zuivelproducten zooveel
moeilijker geworden, zooveel duurder mis-
schien? Daarvan was hoegenaamd geen
sprake. Zeker enkele benoodigdheden voor
de zuivelproductie waren in prijs geste-
gen, doch er is geen denken aan, dat dit de
produCtiekostsn met meer dan een paar
centen per K.G. had kunnen verhoogen.
't Waren de prijzen, die voor exportkaas
in Duitschland vooral, maar ook elders,
besteed - werden, die de prijs ook voor cns
land bepaalden en omhoog dreven.

De boer levert zijn kaas niet direct aan
't buitenland. De tusschenperscon
kaaskooper. Volgens den beer her
kasskocper »<?eld als water* verd'end bjj
ziin export. Doch de kaasboer zelf niet

minder. Als we 't heel matig berekenen,
dan heeft de kaasboer in deze ooriog*-
periode gemiddeld wel een kwartje T>er
K-G. oorlogswinst gemaakt. Dat onze
agrariërs dat weer op de huurboeren, zoo
veel ze kunnen, verhalen, spreekt van zelve.- Tot onzen spijt ontbreken echter hier
de overzichtelijke cijfers. E Grootste deel,
't overgroote deel der zuivelindustrie ia
niet georganiseerd in zuivelfabrieken. Het
product der zuivelfabrieken bedroeg in
1912 slechts 50 millioen KG. Doch' zoo-
als men ziet, maken reeds 50 milljoen
K.G. een oorlogswinstje van 12% mil-
lioen gulden. De marktcijfers helpen "ns
in deze weinig, al zeggen ook die iets.
In den zomertijd komen op een kaas-
markt b.v. fn Bodegraven of Woerden
wekelijks een 400 wagens kaas. schatten
we matig IOQ.OOO K-G. Dat geeft reeds
een oorlogswinst per marktdag voor deae
enkele plaats van l/4 ton. Ln ons land
telt aantallen groote kaasmarkten. Docb
ook deze geven nog; geen juist beeld vaa
den toestand. Als de markt willig is, en
dat was ze den geheelen oorlogstijd biEa.
wordt veel kaas niet ter markt gebracht,
doch reedis voordien door den kaaskooper
bij den ' boer gekocht.

Slechts een juiste kennis der productie-
cijfers zou hier een berekening kunnen
geven van de groote oorlogswinsten ia
dit bedrijf gemaakt.

De cijfers over 1915 ziin ons echter
nog niet bekend. We zullen echter ter ge-
legenertijd er nog wel op wijzen.

We zullen natuurlijk niet alle takken
van industrie verder nagaan. Velen pro-
fiteeren van het tijdelijk uitschakelen der
buitenlandsche concurrentie, waardoor ze
niet alleen onze markt geheel in handen
krijgen, doch bovendien nog hun produc-
tie zoodanig uitbreiden, dat ze op de
wereldmarkt vasten voet krijgen, 't Vorig
jaar heeft ons een aaneensluiting van tfe
chemische fabrieken gebracht. Nieuwe tak-
ken van industrie zijn gevestigd. Vele on-
dernemingen hebben hun kapitaal , ver-
groot.

Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen,
dat spreekt van zelve. Doch 't zijn er niet
zoo heel veel.

>De keerzijde van de medalje vormt
hier te lande /de geweldige stijging in de
kosten van het levensonderhoud en de
werkloosheid, waardoor een aanmerkelijk
deel der' bevolking aan ellende, ten prooi
is gevallen, ondanks de werkzaamheden
van Steuncomité en het verstrekken van
goedkoope levensmiddelen van hooger-
hand.-

Weet ge; wie dat schreei?
Dat schreef het »Alg, Handelsblad? op

Oudejaarsavond 1915.
Wat doet de régeerende klasse dan wel,

terwijl een aanmerkelijk deel der bevol-
king aan ellende ten prooi blijft? Niets.
De arbeidersklasse kan er uit leeren, dat
ze daartoe slechts dan zal zijn te bewe«
«jen, als revolutionair verzet dier klasse
haar daartoe dwingt.

De lasten van den oorlog van ons land,
ze zullen voor het grootste dcc] wordenverhaald op die ellendige arbeidersklasse.
De reusachtige .oorlogswinsten, die onge-
twijfeld, werden ze geconfiskeerd dooreen
regeering, in ohs land in staat zouden
zijn een zeer groot deel der oorlogskas,
ten te .dekken, ze worden met rust gela-
ten, of misschien, misschien wordt eendeel er van en dan nog te laat, onbetee-
benend beiast.

Zoo slaan in ons land öorlogsverliezen
en oorlogswinsten tegenover elkaar. C.

Van de Afdeelingen.
. DEN HAAG. Dinsdag 22 Febr. a.s.

des avonds B*4 uur belegt de afd. een
cursusverg. in het geb. van het H.V.C
Prinsegracht 113, waarin L. de Visser za!
spreken over: -De vakbeweging in l-et
imperialist sch tijdperk.* Zorgt allen door

ngen van kennissen en geest-
verwanten voor een Hinken opkomst.
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De Oorlog.
Verscherping van den Duikbooten-
oorlog? Engeland's economische

oorlog.
;i jaar is liet' gei

Duitschland in een nota aaa tic no
Mo^enalitaen zijn veenmaan va
maakte cm van ac 13e pötruaf
den handel van tugcland met aiic
de»en eo op meedogsnh
len eu daarbij ook op de ie.ei_s var. de
opvarenden, zelfs van neutrale bui
geen acht te slaan. Ue dvi
legen haiiotisvaartuigen op de vaartnaar
biiyelsetiy of andere vijandelijke havens,
reeas voor dien tijd feitelijk begonnen,
was daarmee officieel ter kennis van oe
neutrale Stater» gebracht. Deze waren ge-
waarschuwd en moesten maar hun maat-
regeien nemen.

Wij sciireven teen in De Tribune
>De kern van de Duitsche terWaring

ligt hierin, dat Berlijn op die Wijle te
Washington pressie, hu* pt uit te oeumen,
ten eintte de Amaikaansehe diplomatie te
bewegen, harerzijds te Londen zooveel mo-
gelijk invloed uit te oefenen, opdat ia een
een of anderen vorm levensmiddelen" uit
cic Vereenigue Staten, zij 't aan ook on-
der controle van Amerikaansche consul-j,
toch nog voor de Duitsche burg*
bevolking zullen kunnen werden inge-
voerd. «

Indien dat werkelijk het deel van de
verklaring van Februari 1915 is gv
kan men gerust zeggen, dat Duitschland
dit diploiaatteke deel gemist hééft. On-
danks de scherpte, waarmee de Duitsche
duikbooten vooral sinds het tijdstip dier
verklaring — maar vergeten wij niet, dat
ze ook voor dien tijd reeds koopvaar-
dijschepen zesden* . waaeöchuwiiig terrpe-
deerden — tegen alle schepen, ook neu-
trale, die op Engeland voeren, zijn op-
getreden, ondanks al de gruwelen, die
daar het gevolg van zijn geweest — het
geval van de Lusitania is 't .ergste —heeft de duikbooten-ccrlog lot nog joe
niet het effect gehad, dat men er in
Duitschland van verwachtte, namelijk cic,
verlamming van den Engelschen handel.En evenmin is er in de politiek der Ver-
eenigde Staten ten opzichte van de wor-
stelende wereldrijken een verandering van
beteekenis teweeggebracht. De rechtstreek-
sche uitvoer van de Vereenigde Staten
naar Duitschland, voor dien tijd nog
wel beproefd, is totaal opgehouden. De
uitvoer van Munitie daarentegen, om maar
niet fe spreken van levensmiddelen, naar
de landen der Entente — Enseland,
Frankrijk, Italië en Rusland — heeftreus-achtige, ongekende verhoudingen aange-
nomen. Hij heeft ook de Amerikaansche
kapitalisten ruimschoots de schade ver-
goed, die zij door het vervallen van den
uitvoer naar de Centrale Rijken anders
hadden geleden. Het Amerikaansche ka-
pitalisme heeft er, in plaats van een tijd
van. stagnatie en crisis, een onverwachte
periode van --hoogte der prcductie«, van
enormen voorspoed aan te danken.

Onze lezers weten ook, dat ondanks dendreigenden toon, nu een jaar geleden dóórWilson tegen Duitschland aangeslagen,ondanks de heftige taal der groote Ame-rikaansche pers tijdens het Lusitania-ge-
val, er nooit ernstig sprake geweest is
van een verbreking der diplomatieke be-
trekkingen tusschen Berlijn en Washing-
ton. De eischen, door Lansing, den Ame-rikaanschen Minister van Buiteni. Zaken,
na de Lusitania-ramp aan Duitschlandgesteld, waren schijnbaar onvereenig
baar met het Duitsche standpunt. Inder-daad was, tijdens hef aftreden vanBryan. Lansing's voorganger, duidelijk
gebleken, dat. er in dezen met Washing-
-°° te handelen zou zijn- Toen nu on-langs Wilson zijn dreigende redevoe-rin-fcield. hebben wij die onmiddellijk gesig-
naleerd als te zijn voor binnenlandschgebruik. Sindsdien heeft de kapitalistische
pers met een openhartigheid, die men he-dan ten ó_~ vaak aantreft en die reeds

op zichzelf ean bt van ce hi

die tin

het stu:
schijnt < i

den zin van Garrisöfl, zijn Minis
tri oorlog, niet ver genoeg te heb-

beh willen ga. i
tn korten tijd een groot leger wikte

scheppen,
ortmiddellij >i die

'e-ringen bereikt was. d.w.z. toen
ongres het vlootprcgram had aait»

kwam daarop het bericht, dat de
liandelingen over het Lttsitania-ge-

schil zoo goed als ten einde warm ge-
bracht en tot ecu bevredigende oplossing
hadden geleid.

Op t oogenblik. dat wij dit schrijven,
is officieel neg . d ge-
maakt, wat Duitschland nu eigenlijk aan
ce Ver. Stalen naar aanleiding van dit
geval heeft beloofd - ten atleen.
van schadeloosstelling voor dc nabestaan-
den der Slachtoifei naar inmiddels
liee't Duitschland t blijkbaar t juiste
oogenblik geacht Oh» het

J spel van 1915
te herhalen.

De vorige week althans is er opnieuw
een *1 aan de neutrale Mqgend-
lieden, dus ook aan de Ver. Staten, ter
hand gesteld, waarin wordt aangekoti
dat »oe Duitsche strijdmachten ter zee na
eèn korte per .in rekening wordt
gehouden, met de belangen tier neutralen,
alle gewapende koopvaardijschepen als
ocjiügvoeienüen zuiien behantteiün.
onzijdige Mogendheden kunnen dus, zoo
heet het vertier, »hun onderdanen waar-
schuwen, voortaan hun persoen of goede-
ren niet meer toe te vertrouwen aan be-
wapencie koopvaardijschepen van met
Duitsu'hland in oorlog verkeeienóe landen.*

De Memorie is gebaseerd op het feit,
dat, volgens de Duitsche Regeering, de
fngelsche Admiraliteit reeds van voorden
oorlog at, de Engelsche reederijen in staat
heeit gesteld oi order heelt gegeven om
hun schepen te bewapenen. Wanneer men
n» bedenkt, dat, om maar een geval te
noemen, de Lusitania indertijd in den
prond geboord omdat, naar de Duitschers
beweerden, zij ammunitie vervoerde en
gewapend was, dan ziet men, hoe zon-
derling deze nieuwe memorie op 't eerste
gezicht is.

Immers: zij verandert, wanneer zij uit-
gevoerd wordt, niets aan den bestaan-
den toestand: de Duitsche onderzeeërs bo-
ren toch reeds gewapende of ongewapende
koopvaardijschepen zonder waarschuwing
in den grond, behandelen ze dus als
oorlogsschepen. En„ aan den anderen kant,
schijnt de Memorie in flagranten strijd
met de voldoening en' de beloften,, die
Duitschland zooeven aan de \er. btaten— en die komen alleen in aanmerking
als Groote Mogendheid en We-
reldmacht — naar aanleiding van 't Lu-
sitania-geval heeft gegeven. Een diploma-
tiek en politiek raadseltje op . 't eerste
gezicht. Waarschijnlijk zal 't heele geval
wel hierin zijn oplossing vinden, dat
Duitschland met deze Memorie opnieuw
wil trachten, evenals in Februari 1915.,
Washington le bewegen, dat het zijner-
zijds zekere stappen tegen Engeland en
Frankrijk onderneemt. Er heerscht in de
Ver. Staten, bij een deel der kapitalisten
en inzonderheid bij de millioenen Duitsch-
Amerikanen natuurlijk wel ontevreden-
heid over de manier, waarop Engeland
de heerschappij ter zee uitoefent. Aange-
zien Wilson, die zich opnieuw tot candi-
daat voor 't Presidentschap heeft laten
stellen, ook' de stemmen dier elementen
noodig heeft, kan hij 't onmogelijk geheel
met hen veTkerven. En daar speculeert
Duitschland blijkbaar op ten einde Was-
hington te dwingen in zekeren zin aan
dit nieuwe Duitsche dreigement gehoor te
geven. Wanneer Washington aan zijn on-
derdanen b.v. verbiedt ;ipende
Engelsche koopvaardeis passage ie nonen

of goederen te verschenen, of, nog meer,
wanneer het zijnerzijds deze bewajoende
kcopvaarders als oorlogsschepen beschouw-
de, d.w.z. hen slechts 24 uur in de Ame-

sche havens toeliet, zou dit natuur-
lijk een z er groot diplomatiek succes voer
Duitschland zijn en den handel van de
Ver. Staten op tngeland enorme- schade
deen.

Men behoed dus o.i. de nieuwe Duii>
sche Memorie volstrekt niet alleen alsLluf
te beschouwen. Zij zal wel een middel
zijn om te beproeven langs diplomatieken
weg' té bereiken, wat langs den weg van
geweld, namelijk door den duikbooten-
oorlog, niét bereikt is en blijkbaar ook
niet bereikt kan worden, namelijk een ern-
stige beperking van den uitvoer der Unie
naar Engeland. En aangezien men le Ber-
lijn wel weet, dat, Wilson er niét . aan
denkt om tegen Duitschland meer dan
woorcien te gebruiken, kan men daar dit
middeltje gemakkelijk aanvaarden. Een
andere vraag is natuurlijk, of 't bij de
Yankees succes zal hebben. Daar kan men
met eenig recht aan twijfelen.

Naast de aangekondigde --verscherping*
van den Düikbooteh-oorlog, t_vk-
ken de nieuwe pogingen onze aan-
dacht, in Engeland, om den kwoer die
nog altijd in Duitschland via de neutrale
landen, voornamelijk Nederland en de
Skandinavische Staten, plaats vindt, meer
te beperken. Er is in de politiek van
Engeland te dien opzichte inderdaad nog
veel raatteelachtfgs. Zoo i; 't ons nooit
tfuidelijk geweest, waarom Engeland sinds
het begin van den oorlog den invoer van
ijzererts, via Rotterdam, naar' Duitschland
vrij heeft gelaten. Dit erts toch wordt
door Krupp onmiddellijk omgezet in ka-
nonnen, waarmee Britsche en Fransche
soldaten worden gedood en in bommen,
die de Zeppelins over Engeland strooien.
Haast zou men vermoeden, dat machtige
kapitalistische invloeden in Engeland zea
nóg steeds belang hebben bij dien invoer.
Men moet er zich inderdaad over ver-
wonderen, dat pas zoo laat, pas in dle
laatste dagen, een deel der Engelsche Im-
perialisten een scherpe campagne tegen
dien invoer zijn begonnen. Én nog meer
wellicht over de zonderlinge praatjes,
waarmede de Engelsche Regeering de aan-
vallen dier imperialisten heeft beantwoord.
Zoo heeft zij. 't o.a. als mogelijk erkend,
dat dit erts in Nederland en voor Neder-
lansch gebruik zou worden aangewend.
Hoe dit ook zij, de teekenen zijn er 0.i.,
dat de Engelsche Regeering onder invloed
der publieke opinie, binnen kort gedwon-
gen zal zijn, den invoer in de neutrale
landen nog meer te beperken, en te oon-
tingenteeren. En het lijkt ons ook on-
twijfelbaar, of de Nederlandsche Regee-
ring is, dbor de slapheid, waarmee zij
sinds 't begin van den oorlog tegen onze
smokkelende groothandelaars is opgetre-
den, er mede schuldig aan, wanneer bin-
nen kort- de invoer in ons land door
Engeland nog meer.zal worden beperkt.
Waarin onze woekeraars natuurlijk een
voorwendsel zullen vinden om ons volk
nog meer uit te persen.

Hiermee zouden wij echter op 't ter-
rein der binnenlandsche politiek komen
en die is van geen belang voor den We-
reldoorlog.

Wij willen deze maal eindigen met heel
in 't kort te vermeldenl dat de afge-
loopen dagen zich op militair gebied dbor
verscheidene belangrijke feiten hebben ge-
kenmerkt. Het voornaamste daarvan iswaarschijnlijk het begin van een opmarsch
van . het Fransch-Engelsche leger om Sa-loniki en de vooruitgang der Russen inArmenië, die op 't punt staan Erserum,
de groote vesting der Turken aldaar* inte nemen. — Is thans ingenomen, R. T.

Of> staatkundig gebied is verder denauwe toenadering, die het, bezoek vande Fransche Ministers Briand en Thomaste Rome, tusschen Italië en Frankrijk tengevolge heeft gehad, wel 't gewichtigste.
Nu pas schijnt daardoor een nauweresamenwerking van Italië met de Ententete zijn verkregen. v. ft.
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De „Vorbote".
Ter inleiding schrijft-Ce Duit-

sche intci nationale Marxistische Revue de
Vorbota onder Redaktie van Panne-
keek en Henr. .Roland Holst -—.en met
medewerking van Lenin en Radek — in
zijn eeiste nummer het volgentfc:

We staan le midden van een kataslro-
te in de arbeiders-beweging, zoo-
ajs deze er in haai* geschiede-

een tweede vermeldt. De incen^tor-
.ati de. internationale door tle wc-

rel.--.orlog i.s niet eenvoudig het failen
vaa het internationale : ge-voel voor de
mach! /.an her. toenemende nationalisme.Het
is 't :vens tui ineenstorting van
dc. Ia k tiek, de strijdmeihoden, en het
hte c sisteem, dat in de Sociaal-demokra-
tie en de Vakbeweging van de laatste
tientallen jaren was belichaamd. De in-
zichten -en strijd-methoden, die het prole-
tariaat gedurende de eerste opbloei van
be-' kapitalisme de beste dienst deden,faal-
den tegenover de niéuwe imperialistische
ontwikkeling. Uiterlijk kwam dit uit in
oe toenemende onmacht van de parlemen-
ten en de vakbeweging, innerlijk in; het
hand over hand toenemen van 'traditie en
frase in plaats van klaar inzicht en daad-
werkelijke strijdvaardigheidEin de verstar-
ring van dé taktiek en de organisatie-
vorm, en in het ompraten van de revo-
lutionaire theorie van het Marxisme in
een leer van passief afwachten. Zerwijl
het kapitalisme zich tot Imperialisme ont-
wikkelde, nieuwe geweltnge doeleinden
stelde en zich met geestkracht tot de strijd
om de wereld-heerschappij toerustte, bleef
deze ontwikkeling voor de meerder-
heid van-dc Sociaaldemokra-
ti c verborgen; de S Die. liet zich doof
bet droombeeld van sociale hervormingen
omde tuin leiden en deed niets om
de strij d vaa;r*digheid van het
proletariaat tegen het impe-
rialisme evenredig te ver-
grooten. Daarom beteekent de kata-
strofe van thans niet alleen, dat hetpro-
letariaat te zwak was, het uitbreken van
de oorlog te voorkomen. Ze beteekent,
dat de methoden uit de tijd van de twee-
de Internationale ■— 1889—1914 — niet
in staat zijn, de geestelijke en de mate-
rieele macht van het proletariaat zoozeer
te vergrooten als noodig is om de macht
van de heerschende klassen te breken.
Daarom moet de wereld-oorlogeen
keerpunt zijn in de geschie-
denis van de arbei ders-bewe-
ging.

Met de wereld-oorlog zijn we in een
nieuwe periode van het kapitalisme geko-
men, de periode van de gewelddadige in-
tense uitbreiding van het kapitalisme over
de heele wereld, onder verbitterde on-
derlinge strijd der volkeren en ontzaglijke
vernietiging van kapitalen en menschen,;
een periode dus van de zwaar-
ste druk en het hevigste lijden voor
de arbeidende massa's van het voflk. Maar
zoodoende worden de massa's ook
tot verzet gedreven; ze moeten op-
slaan, willen ze niei volkomen vernietigd
worden. In getweltfige massade strijd,
waarbij vergeleken de tólnutoe gevoerde
strijd en s.-rijdmethoden clechts een arm-
zalig voorspel ziin, zutlen de arbeidende
volksmassa's het imperialisme moeten aan-
grijpen. Deze. strijd voor de meest elemen-
taire levensvoorwaarden van het proleta-
riaat, " voor de meest onontbeerJFse rech-
ten en vrijheden, de meest noodige her-
vormingen, ja vaak om het leven zelf. te-
gen reaktie en ondernemers-macht, tegen
oorlog en ellende, kan slechts met de
nederlaag van het Imperialisme, met de
overwinning van het proletariaat op de
bourgeoisie eindigen. Het zal levens de
strijd voor het Socialisme, voor de ' be-
vrijding van het proletariaat zjjn. Met de
tegenwoordige wereld-oorlog breekt dus
ook een nieuwe periode van het socialis-
me aan. *

Voor de nieuwe striid is een nieuwe
onknteeri n £ op geestelijk

gebied noodig. Gebrek aan klaar
socialistisch inzicht was een tier hoofd-
oorzaken van de zwakte van het proleta-
riaat, toen de oorlog uitbrak — het ken-
de het imperialisme niet noch zijn eigen
strijdmiddelen. De strijd tegen het impe-
rialisme, de rijpste en machtigste vorm
der kapitalistische ontwikkeling, stelt ech-
ter aan het proletariaat de hoogste gees-
telijke en stoffelijke, moreele en organi-
satorische eischen. Het mag zich niet aan
doffe, machtelopze wanhojop overgeven,
maar het is evenmin genoeg, dat het in
spontane akties tegen de onverdragdijke
druk in verzet komt. Alleen met het noo-
dige inzicht in het doel, de mogelijkhe-
den en de beteekenis van zulke akties
kunnen ze tot het doel leider, en tot stap-
pen worden op de weg naar een nieuwe
opkomende macht van het proletariaat.
Met de praktijk moet de theorie samen-
gaan, welke laatste de eerste uit een on-
bewuste daad tot een bewuste maakt en
welke klaarheid. verspreidt over de weg.
>Materieele macht kan slechts dooi- mate-
rieele macht gebroken worden. Maar ook
de theorie wordt een maiteriêele tnachi.als ze
de massa's aangrijpt* — Marx —. De
beginselen van deze theorie, van de nieu-
we geestelijke wapenrusting, Waren reeds
aanwezig als geestelijke neerslag uit de
tot nu *toe gevolgde praktijk van het im-
perialisme en de massale akties. Thans
heeft de wereld-oorlog zeer veel nieuw in-
zicht gebracht' en de geesten uit de slaapder traditie gewekt. Thans is hef tijd,
al wat er aan nieuwe gedachten, leuzen
en voorslagen ontkiemt te verzamelen, te
ziften, te toetsen, door diskussie
tot opheldering te brengen,
en zoodoende dienstbaar te maken aan de
nieuwe strijd. Onze revue za! hiervoor
dienen.

Een ontzaglijk aantal nieuwe kwesties
liggen voor ons. In de eerste plaats
kwesties van het Imperialisme, zijn eko-
nomische grondslagen, zijn samenhang
met de uitvoer van kapitaal, de verzor-
ging van grondstoffen en met de zware
industrie, zijn invloed op politiek, parle-
ment en bureaukratie, zijn geestelijke
macht op bourgeoisie en pere, zijn be-
teekenis als nieuwe ideologie der bour-
geoisie. Dan de kwesties die het proleta-
riaat, de oorzaak van zijn zwakte, zijn
psychologie betreffen en de verschijnselen
van het sociaal-imperialisme en sociaal-patriottisme. Voorts de vraagstukken der
proletarische striidtaktiek, de betee-
kenis en de mogelijkheden van het parle-
mentarisme, de massale akties, de vakver-
eenigingls-taktiek', de hervotrminglen en
eischen op afbetaling, de beteekenis ende
toekomstige rol van de organisatie; ver-
der de kwesties van het nationalisme.mi-litarisme en de koloniale politiek.

Het oude Socialisme had op verschei-
dene dezer kwesties vaste antwoorden,die
reeds tot formules verstarden — maar
met de ineenstorting van de tweede In-
ternationale hebben ook haar formuleshun beteekenis verloren. In de oude vor-
men en ideeën uit voor-imperialistische
tijd kan het proletariaat niet de richting
vinden voor zijn optreden onder nieuwe
omstandigheden. Ook de Sociaaldemokra-
tische partijen kunnen de oude Interna-
tionale geen houvast meer geven. Zelf heb-ben zij 7 ich in groote meerderheid aan
het Imperialisme overgeleverd; de opzet-
telijke aktieve of passieve ondersteuning
van de oorlogs-politiek door de partij- envakvereenigings-vertegenwocfdigers heeft
te diepe sporen nagelaten, dan dat er
maar eenvoudig tot het oude standpunt
van voor de oorlog kan worden terug-
gekeerd. De ondersteuning van het im-
perialisme juist in doorslaggevende levens
kwesties bepaalt het karakter van deze ar-
beiders-organisaties, al zouden ze ook
overigens bij de oude socialistische leu-
zen blijven en tegen de kleinere binnen-
landsche gevolgen van het imperialisme
in scherpe oppositie treden. Maar door
hun steun aan het imperialisme geraken
de arbeiders-organisaties in strijd met de

noodzakelijke revolutionaire doeleinden van
het proletariaat en. zoodoende worden ze
zeif in een zware inwendige krisis ge-
wikkeld. Tusschen degenen, die
dc Sociaaldemokratie tot een
werktuig van het Imperialis-
me en degenen, die haar tot
een werktuig van de Revolu-
tie willen maken, zal géén or-
ganisatorische eenheid me er
moge 1 ij k zij n.

De taak, de genoemde problemen op telossen, de nieuwe leuzen op te stellen,
de richting voor de nieuwe strijd te for-muleeren, valt hun toe, die zich door de
oorlog niet in de war lieten brengen, endie aan het internationalisme en de klas-
senstrijd trouw vasthielden. Het Marxisme
door de meest bekende' theoretici vcm deS Die. alteen maar beschouwd en toege-
past tot verklaring van hef verleden envan het heden, en in hun handen steedsmeer gezonken tot een dorre leer van hetmechanische fatalisme, komt thans weer tot
zijn recht als theorie van de revolutionai-re daad. »De filosofen hebben de we-reld op verschillende wijs verklaard; hetkomt er op aan, haar te verande-
jen"-* "^s lev€ncte revolutionnajre metho-de wordt dit Marxisme weer tot de meestsoliede grondslag, tot het scherpste gees-
telijke wapen van het Socialisme.

Er is geen dringender taak dan verho.dering te brengen inzake de nieuwe pro-
blemen. Want het is een levenskwestievoor het proletariaat — en zoodoende te-vens voor de ontwikkeling der geheele
menschheid — dat het de weg tot nieu-we verheffing klaar en duidelijk vooroogen ziet. En het zijn ook geen toe-komst-vragen, waarvan de beantwoordingkan worden uitgesteld, totdat men in vre-de en rust er over kan diskussiëeren.De-ze kwesties kunnen geen uitstel lijden.Nogtijdens de oorlog(en direkt bij en na beteinde er van zijn ze de gewichtigste meestdirekte levenskwesties voor de arbeiders-klasse in alle landen. Niet alleen de be-langrijke vraag, of en hoe het proletariaatkan optreden, om het einde van de oor-log te bespoedigen en invloed tè oefenenop cic vorm van de vrede. Bij het op-
houden van de oorlog zal de ontzaglijkeekonomische schok der wereld eerst in zijngansche kracht blijken, als onder alge-meene uitputting, gebrek aan kapitaal enwerkeloosheid de industrie opnieuw moetworden geregeld, als de vreeselijke schul-denlast van alle staten tot kolossale be-lastingen dwingt, en het Staats-Socialistncde militariseering van het ekonomische le-ven, de eenige uitweg schijnt uit de fi-
nancieele moeilijkheden. Dan moet er "ge-handeld worden, met of zonder theorie-maar dan zal ook het gebrek aan theore-tische klaarheid de in zijn gevolgen meestzware fouten en dwalingen na zich slee-pen.

Hier ligt de groote taak van ons tijd-
schrift door behandeling diskussie en op.heldering van deze kwesties wil zij de materieele strijd van het proletariaat tegenhet imperialisme ondersteunen. A!s or-gaan voor diskussie en on-hel de-ring is het tevens éenstr.ij *orgaan — de gemeenschappe-lijke wil tot de strijd, het gemeenschap-pelijke standpunt Jn deze voornaamstevraag van ©ogenblikkelijke praktijk heeftredaktie en medewerkers van dit tijdschriftbijeen gebracht. In de eerste plaats strijd
tegen het imperialisme, de hoofdvijand vanhet proletariaat. .Maar deze strijd is slechtsmogelijk door een even onverzoenlijkestrijd tegen alle elementen van de voor-malige Sociaaldemocratie, die het prole-
tariaat voor de wagen van het imperia-
lisme spannen; zoowel tegen de openlijkeimperialististen. die gewone agenten derbourgeoisie zijn geworden, sis tégen desociaal-patriotten van alle schakeerihg/die
de onvereenigbare tegenstellingen probee-
ren te verzoenen en het proletariaat trach-
ten af te houden van de strijd met descherpste middelen tegen het imperialisme.De konstitueering van de der-
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de Internationale is alleen mo-
gelijk door definitieve breuk met liet so-
ciaal-pattiotusme. In dit inzisht staan
we op één bodem met de lin-
kerzijde van Zimmerwal d.Wat
deze groep van internationale Sociaal-de-
mokraten zich in haar praktisch-poiitick
optreden als doel stelt, " daaraan wil onze
revue door theoretische ari^id, medewer-
ken; door de scherpste strijd legen het
sociaal-patriottisme, door niets ontziende
ontleding van de ontoereikendheid van het
oude revisionistische en radikale Socialis-
me de nieuwe Internationale voor te be-
rdden. Wanneer het proletariaat de zwak-
heid en de verkeerdheid van de theoreti-
sche beschouwingen doorziet, waatyan
het thans de ineenstorting in de praktijk
gruwelijk doorleeft, zal het vertrouwen
krijgen in de nieuwe strijd en het nieu-
we sodalisme.

De proef op de som.
Dit Berlijn schreef men in Dec. een

brtef aan de Berner Tagwacht, die nog
heden voor ons van belang is en diewjj
daarom bier weergeven:

Er ging in de laatste dagen in Berlijn
voor de stemming over de kredieten het
gerucht rond dat de Fransche sotiaal-
democratie met de Duitsche een samen-
spreking zou hebben, d.w.z. de hoofd-
mannen van de Fransche sotiaaJ-patiïotten
zouden met de Duitsche te zamen komen.
De houding van het Fransche partij-cen-
trum met Longud aan het hoofd en ze-
kere moties van de -Fransche organisaties
uit de provincie gaven daartoe aanleiding.
Toen echter Ebert naar den Haag reisde.
trof hij daar Huysmans tlie ononderbro-
ken het bestaan van de ouwe internatio-
nale uitbazuint en als een koning zich
braaf en correct van alles op de hoogte
laat houden. Natuurlijk bleek het gerucht
een loosgerucht. De sociaal-patriotten hier
en ginder houden het voor hun plicht,
het »vaderland te verdedigen* en dat doetmen het best in vereeniging md Brianden Bethmann-HoUweg. Waartoe ze voordeze patriottische plicht een internationalesamenkomst noodig hebben is niet duide-lijk; tenzij het gerucht daarover de be-doeling had de oppositie van een zelf-standig optreden terug te houden. Maarwanneer de volbloed sotiaal-patriotteniedere werkelijke samenspreking die debreuk md de bourgeoisie tot voorwaardeheeft, sabptteeren, dan kunnen ook deheden van het centrum niet over den dijk*komen. De Duitsche oppositie heeft daar-mee thans een zeer slechte ervaring ge-maakt, die haar toch eindelijk wijzer zalmogen maken. Maanden lang hebben deVorwarts en Leipziger-Volkszeïtung zichniet alleen van iedere aanval op de Fran-sche Socjaal-patiotten, op de 'inconse-kwente oppositie der Pressemane- en Lon-
gud-groep onthouden; ze hebben ze in-tegendeel door de »bizondere toestand«— van Frankrijk — direct zoeken
te verdedigen. Voor zooiver hetdaarbij om hd prindpe gaat dat debuitenlandsche sodaal-patriotten niet scher-per aan te vallen zijn dan de eigene,tegen wie in de eerste plaats de strijd
te voeren is, zou daar niets tegen in tebrengen zijn dan hoogstenc dit dat mende vaderlandsche zoo fel moet aanpakkendat men ook de buitenlandsche nid hodtte sparen. Maar het ging om heel iets an-ders. Het ging om het standpunt van het
centrum der Duitsche partij datvan de Fran-sche onder de tegenwoordige situatie wer-kdijk geen actie tegen de oorlog eischen kanDit standpunt bond hd centrum der Duit-sche partij. Den 22en December kwam datkras tot uitdrukking in de verklaring dertwintig afgevaardigden die de kretlielenverwierpen op grond dat Duitschland doorgeen inval meer bedreigd werd. Een mm-derheid onder de twintig die de kredietenop principieele gronden afwijst, was het
natuurlijk met deze verklaring nid eens,
mair ze deed mee om de andere die zich
tot de weigering der kredieten Uden be-

wegen niet bij de eerste schrede voor de
kop te stooten. Gevolg: de halfslachtige
elementen dei- Fransche partijoppqsitie
werden versterkt; zij konden zich op de
houding der Duitsche oppositioneele af-
gevaardigden beroepen: de Duitsche op-
positie stemde wel is waar tegen de kre-
dieten maar slechts omdat 'Duitsch ge-
hied bijna geheel niet bezet was; daar
één tiende van Frankrijk en wd de
industrieel ontwikkeldste provincies door
den vijand bezet zijn, kon de Fransche
oppositie den strijd tegen den oorlog niet
beginnen. Zoo ken niet slechts het Fran-
sche »moeras« "— centrum — maar zelfs
de Fransche sociaal-patriotten rod volle
recht dit deel der Duitsche oppositie wel-
willend op de schouder kloppen. >Maak
ïullui maai* je revolutie tegen ie Keizer,
wij zullen intusschen met Heer Briand
"hd vaderland redden*. Longuet vereenigde
zich met Renaudei en de resolutie van de
Fransche partijdag kwam tot stand waar-
van de vreddielaid-sorialistische gemeen-
plaatsen slechts vreugde berdden aan wie
van huichelarij houden.

De resolutie van de Fransche partijdag *)
die koren op de molen van de Duitsche
sociaal-patriotten bracht deed de maat
overloopen. Nid slechts dagbladen die
tot de besliste linkerzijde behooren, als deBremer Burger zeitung en de Braun-
scbweiger Volksfreund, verklaarden rond-
uit dat de Duitsche oppositie nids md
de Renaudels en de Longuets gemeen heeft,
maar zelfs de Vorwarts die voor kortentijd nog een beroep deed op het inzichtvan Renaudei, zag zich gedwongen hetstandpunt van de Fransche partijdag, als
een nationalistische vergissing af te
wijzen. Wat zich van openlijk sociaal-patriottisch standpunt nid üet bereiken,
dat bleek ook onmogelijk van uit het
Centrumsstandpunt. De verklaring der
twintig in de Rijksdag die de verdediging
van het vaderland erkent wanneer stuk-
ken daarvan door den vijand bezet zijn,
kon géén grondslag voor betere verstand-houding internationaal vormen.

Terwijl de Vorwarts hd standpunt der
Fransche partij verwerpt, wordt de vraag
gesteld: wat nu? Op welke grondslagkaneen verstandhouding bereikt worden om
gezamenlijk een strijd tegen den oorlogte voeren? Het antwoord op deze vraag
is reeds gegeven. Borderon en Merr-
heim kwamen naar Zimmerwald trots de
ongunstige militaire toestand van Frank-rijk en nidtegenstaande een deel van hdFransche grondgebied beget is. Ze kon-den dat doen OMDAT ZE PRAKTISCHHET STANDPUNT DER VADERLANDSVERDEDIGING VERLATEN HEBBEN,
oerhalve kunnen ze ook zonder acht te
g«ven op de banvloek der Renaudels met
energie en karaktervastheid den strijd voe-
ren* Zij zijn nog zwak, maar ze zullensterk zijn omdat ze geen ketens aan han-den en voeten hebben en omdat het be-sliste standpunt het meeste uitzichf hedt,zich door te zetten. Slechts zij ziin bond-genooten van de werkelijke Duitsche op-positie, die eveneens, — hoewel theore-tisch niet gan6ch klaar in de kwestie vande landsverdediging, — pradisch zonderte letten op de militaire loestand vaijDuitschland den strijd voeren.

Het is duidelijk dat de act E der be-sliste oppositie in teide larcltn inkrarhiza-1 winnen als ze zich kernvraag
tot een zuiver standpunt opwerkt en daar-door nid slechts in staat zal zijn de aan-vallen der sociaal-patriotten te weerstaan,maar tot den meedoogenloozen aanval zelfover te gaan. Er ligt in het afwijzen vande plicht der «.vaderlands■* verdediging inde door den oorlog uitgeputte arbeiders-massa een agitatorische kracht, die alleendoor lieden die onvatbaar zijn voor iederrevolutionair gevoel niet bemerkt wordt.Wat nog voor een. paar maanden éentheoretisch probleem voor fantasten scheen
te zijn is tot een der gewichtigste poli-

*)Bedceld wordt de »Witte Neger» dieuitvoerig in De Tribune is ontleed. R. T.

tfeke vragen geworden. De praktijk van
den strijd van een jaar heeft de oude
hersenschim der vaderlands-vêrdediging
voor alle helderdenkende sociaal-democra-
ten als een keten getoond, die den pio-
letarischen Promerheus aan den rots vaa
het kapitalisme bpeit. Het gaat er om,
die keten te verbreken, en ze wordt ver-
broken. »Nset door konkeiarijen en dub-
belzinnige breedsprakigheid dienl men oe
zaak van den vrede, de verzoening der
volkeren, maar door duidelijk «it te spre-
ken wat men werkelijk wil,« schrijft de
Vorwarts in zijn artikel over de Fransche
partijdag. Warineer de gansche Duitsche
oppositie dit niet ter harte neem?, de
ware revolutionair)- sooßat-ftllanebrftii.n
in Duitschland zullen het zeker doen-

Ekonomische Kroniek.
De strijd om de miljarden.

ln de >Bund« beschrijft een in/enoet
het kaiigebied in den Elzas, Ncnnenbruth
genaamd. lets meer als tien jaar geleden
vermoedde nog niemand welk een onmete-
tijken rijkdom dit landelijk stille woudge-
bied in zn schoot verborg. At; teeke-
nen wezen erop, dat ergens pcircJeuni
aanwezig was. Kapitalistische maatschap-
pijen stelden onderzoekingen daarnaar iv.
Petroleum werd nid gevonden. Maar wel
ontdekte een Konsftrtium van financiers
een zout m ij n van zoo ongehoorde
diepte en uitgestrektheid, dat het hd naar
tegenwoordige schattingen een waaide van
ver over de zestig miljarden mark ver-
tegenwoordigt.

Md eén slag werd de sneek in een in-
dustrieel gebied herschapen. Veer uitere
kaliwerken ontstond daardoor ech^r zoon
overmachtige faonkurrentie, dat zich ueDuitsche Rijksdag reeds spoedig tot de
bewerking van een speciaal kaliwetje ge-
noodzaakt zag. Schacht na schacht weid
geboord en er om heen groepeerden zich
in een ommezien de arbeiderswoningen,
heele kolonies ervan. Hd hout van de
Nonnenbruch werd bjj groote oppervlakten
neergeveld. Waar nog voor korten rijd de
rust der enkele natuur geheerscht had,
ging nu de arbeid met koortsachtige hasst
aan het werk en gaf de streek een gansch
ander aanzien. Het was een gevonden
vreten* voor de kapitalisten.

Toen kwam de oorlog. Het goud"-ha-
rende land lag zoo na aan liet gebied
der Franschen, die zich van de onmete-
lijke rijkdom meester probeerden te ma-
ken.

Onze vakman in de »£unü« beschrijft
cic militaire Operaties in het Kaligebied.
Spoedig was het zoutgeb>ed door ót
Franschen met groote troepenmassa's om-
getrokken. Maar toch mislukte de meesterfijke schaakzd. »Daar nu echter de waar-
de van juist dit land een zoo grocte is
is hd niet buitengeslotni dat in denaaste
toekomst om het kaligebied in dé Elza?
nieuwe gevechten gevoerd worden, waarbij om ieder kleinste stukje grond hed
gestreden worden zal. Want de Duitschers
zijn nid werkeloos gebteven. De poging
van hun tegenstander had ze ep l-«t vree-
selijke gevaar gewezen. Onder htt vuwder Fransche artillerie, dat de lixiptpn
om Meinbncb. den Tbanner Rangen eg
den Moikenzain bezd hield, begonnen uin de NOnnenbruch stellingen, te bouwea.Overal werden loopgraven en draadver-
sperringen gemaakt die weer spoorloos
verdwenen onder de kunstmatige moskee.ringen. Wat den Franschen vroeger óndagoede gebruikmaking van een eerste'wd.gelukte aanval wellicht nid al te moeilijkgelukt zou zijn, is nu rot een ware reu-zentaak voor ze gemaakt, want heden iedoor en om het gebied van de KaU eenzoo onontwarbaar net van versperringen
en loopgraven aangelegd dat hd den tegen-stander slechts md onmetelijke offers aanmenschenlevens zal kunnen gelukken hierof daar door te breken,* zegt de Kali-man.

Niet waar. de ooriojr oHfctandde niel
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om veroveringen te maken, het ging slechts
om de naakte verdediging van het over-
vallen vvaderland? Daarom verdedigen de
Duitschers tegenwoordig hun vaderland
in Servië, waar ze zich dadelijk van de
winstleverende mijnen meester maakten, dfe
ze gingen exploiteeren; en daarbij gaat
het verdreven Servische volk van honger,
kou en uitputting langzaam maar zeker
te gronde.

En daarboven in den Eïzas ontbrandt
de strijd om de zestig miljarden, waar-
voor duizenden van in uniformen gesto-
ken arbeiders neergeschoten of in stukken
gehakt worden. En toch blijft het voor
de arbeiders gelijk of ze als loonslaven
voor Fransche of voor Duitsche kapitalis-
ten de miljarden ui* de Nonnenbntch naar
boven moeten haleil.

FEUILLETON.
Hoe de stem des Heeren zich vergistte
en zich tot Chicot richtte terwijl ze
meende te spreken met den koning.

(Slot.)

Henri 11! kermde. De vrees had hem
bij die tedïeiging weer heviger te pak-
ken dan ooit.— We! duivels, zei Chicot, merk ie
Henri, hoe de hemd zich interesseert voor
Mijnheer Saint-Luc. Je zou zeggen, de
duivel hale me, dat hij onzen lieven Heer
in zijn zak heeft.

Maar Henri hoorde de snakerijen van
Chicot niet, of als hij ze al hoorde, ze
konden hem niet geruststellen.— Ik ben verloren, zei hij verbijsterd,
ik ben verloren en die stem van boven
zal me deen sterven.

"— Stem van boven, zd Chicol. Neen
nu vergis je je, slem van terzijde veeleer.— Wat, stem van terzijde? vroeg Flenri.— Wel ja, hoor je dan niet, mijn zoon.
dat de stem van dien muur komt? Henri,
onze lieve Heer woont in hd Louvre.
Misschien passeert hij eerst Frankrijk, net
als Keizer Karel de Vijfde, voor hij ter
helle vaart.— Godloochenaar, lasteraar!. — Het is vereerend voor jou, en ik
maak je mijn compliment. Maar ik moetje
zeggen, je gedraagt je wel koud tegenover
de "eer, die je geschiedt. Hoe, de goede
God is in 't Louvre en maar door een
kluis van je gescheiden en je maakt hem
niet eens een visite? Kom, kom, Valois,
ik herken ie niet meer, je bent nid be-
leefd.

Op dat oogenblik ontvlamde een ver-
loren iakje in een heek van de haard,
wierp een lichtschijn door de kamer en
verlichtte het gezicht van Chicot. Dat ge- i
zicht had een zoo vroOlijk spottende uit- 1
drukking, dat de koning er versteld van
stond.— Wat, zd hij, heb je den moed te
spotten! Durf je...— Wel ja, zei Chicot, ik durf wel, en
straks zul je zelf ook durven of de dui-
vel hale me. Maar zep* hu eens wat, mijn
zoon en doe wat ik je zeg.— Ik gaan kijken 0f...— Of onze lieve Heer werkelijk wd in
de kamer hiernaast is.— Maar als de stem nog spreekt?— Ben ik er dan niet om te antwoor-
den. Hd is zelfs heel goed dat ik verder
in jouw naam spreek, dat zal de stem die
mij voor pu houdt doen gelooven dat
je er nog altijd bent, want ze is nobel
licht geloovig, die goddelijke stem en kent
haar wereld maar wdnig. Wat! een kwar-
tier lang brul ik nu en ze herkent, me
niét. Vernederend genoeg voor iemand
met intellect.

Henri fronste dc wenkbrauwen. Chicot
had er zooveel van verteld, dat zijn on-
gelooflijke üchtgeloovigheid begon te wan-
kelen. .— Ik denk, dat je gelijk hebt, Chicot,
zd hij en ik heb wd lust...— Maar ga dan dan toch. zei Chicot
en duw* Ètem vocn. '

Henri opende zachtjes dc deur vaarden
gang die toegang gat tot de aangrenzen-
de kamer die 'voor het oogenblik be-
woond werd door Saint Lue. Maar hij
had nog geen vier passen gedaan of hij
hoorde de s:em haar verwijten verdubbe-
len. Chicot antwoordde met de jaramer-
lijkste klachten.— Ja. zeide tle stem, je bent onstand-
vastig als een vrouw, laks ais een syba-
riet, verdorven als een heiden.— Hé, pruilde Chicot, hé, hé. is hel
mijn schuld, groote God, dat gij mijn
huid zoo zacht maaktet. mijn handen zoo
blank, mijn neus zoo fijn, mijn geest zoo
veranderlijk. Maar 't zal uit zijn, mijn
God, van nu af iM ik niet anders dra-
gen dan grove linnen hemden, ik zal me
terugtrekken naar denmesthoop gelijk Job,
en ik zal koernest eten zooals Ezechiel.

Ondertusschen ging Henri verdei
gang op; met verwondering constateerde
hij dat naarmate de stem van Chicot on-
duidelijker werd, de stem van den onder-
vrager luider klonk en dat die stem wer-
kelijk scheen te komen uit de kamer vati
Saint-Luc.

Henri klopte aan de deur, toen hij een
lichtstreep bemerkte die door het groote
sleutelgat heen kwam.

Hij bukte zich tot op de hoogte van
het sleutelgat en keek er 'door.

Plotseling werd Henri. die erg bleek
was. rood van woede, sprong overeind
en veegde zich de oogen om beier te kun-
nen zien, wat hij niet kon gelooven ai
zag hij het— Wel duivels, mompelde hij, is het
mogelijk dat mên zoo md mij durft spelen.

En dit zag hij door het sleutelgat:
In een hoek van de kamer blies Saint-

Luc, in zijden onderbroek en kamerjapon,
in een. misthoorn de dreinende woorden,
die de koning voor goddelijk hield; op
zijn schouders leunde een jcngc vrouw-
gehuld in een wit doorschijnend gewaad.

Van tijd tot tijd rukte zij hem den
hoorn uit zijn handen, en blies er, haar
stem verzwarend al de fantasieën in, dïe
van te voren in hare boosaardige oogen
en haar lachende liepen geboren werden.
Dan volgden er uitoarstingen van dolle
vreugde, telkens als de hoorn weer be-
gon, doordat Chicot jammerde en huilde
en de mutatie zoo volmaakt was en het
door de neus praten zoo natuurlijk, dat
de koning op den gang zich zdi meende
te hooren schreien, en jeremieeren.-- Jeanne de Cossé (de vrouw van

i Saint Luc) in de kamer van Saint-Luc,
een gat in de muur, een mystificatie, tegen
mij! bromde Henri dcf. Öh, die ellende-
lingen, dat zal ik ze betaald _-zetten.

En 'toen Mevrouw de Saint-Luc weer
eens in den hoorn blies, nog beleedigen-
der dan de andere, ging Henri een pas
achteruit en trapte md een schop, erg
mannelijk voor een verwijfde, de deur in,
zsoodat de duimen halflos raakten en 't
slot opensprong.

Jeanne, half naakt, verborg zfch meteen
akelige kreet achter de gordijnen vyaarin
ze zich wikkelde.

Saint-Luc, den misthoorn in de hand,
viel bleek van schrik op de knieën voor
den koning, die wit van drift was.

—■ Ach! riep Chicot ven uit de Ko-
ninklijke kamer, och, ontferm u mijner,
ik roep de Hdlige Maagd aan en alle
heiligen, ik wordt zwakker, Ik sterf.

Maar in de kamer ernaast had nog
geen van dc auteurs in de butleske-scéife,
die we juist vertelden, de kracht gevon-
den te spreken, zoo snel was de situatie
in 'I, dramatische omgeslagen.

Henri verbrak het stilzwijgen door een
woord en de onbeweeglijkheid door .een
gebaar.

"— Gaat heen, zei hij. den arm uitstrek-
kend.

En toegevend aan een ■ niüng von woe-
de, een koning onwaardig, ontrukte hij
den misthoorn aan Saint-Luc tn hief ze
op om er hem mee te slaan. Maar (oen
herstelde Saint-Lue zich alsof een stalen
veer hem weer op de been gebracht had.

hij, U heeft slechts het
mijn hoofd te raken, ik ben edel-

man.
Henri. wierp tien hoen, met geweld op

de vloer. lemand raapte hem op, het was
Chicot, die, toen hij het spektakel van de
verbrijzelde cïeur geboord had en oordeel-
de dat de aanwezigheid van een bemid-
delaar niet onnoodig zou zijn, op'tzelfde
oogenblik toegesneldt was.

Hij liet Henri en Saint-Luc hun zaak
afwikkelen zooais ze uilden, liep recht
op 't gordijn af waarachter hij iemand
vermoedde en trok er de arme bevende
vrouw vandaan.— Kijk, kijk. zei hij, Adam en Eva na
den zondeval. En jaag gij ze weg, Hen-
ri! vroeg hij den koning met een blik
ondervragend.— Wacht dan even. ik zal de Cherub
met het vlammende zwaard voorsteden.

Hij wkrp zich tusschen den Koning en
Saint-Luc. zwaaide zijn hoorn bij wijze
van vlammend zwaard b;v.'n het hoofd
van de twee schuldigen en zei:— Dil is thijn paradijs, tlat ge door
uw ongehoorzaamheid hebt verloien. Ik
verbied u er binnen te treden.

Toen, boog hij zich naar het oor van
Saint-Luc, die zijn vrouw omarmd.* ar.
haar als 't noodig was tégen de woede
van den koning ie beschermen.— Als gij een goed paard hebt, zei
hij. rij het deed. maar maakt dat ge
voor morgen twintig mijlen van hier bent.

Boekaankondiging.
Van de bekende brochure van Gorter

zegt de Ber n e r TagWachit van 4
Febr., j.l. onder het opschrift »E in e
P o gr a mm s c h r i f t« o. a. het navol-,
gendè:

>Dé Hollantische Marxisten, ci-ie een
land vertegenwoordigen d&t tot de ouds*e
koloniale naties behoort, welks bourge-
oisie in dit imperialistisch tijdvak " siddert
om zijn kolonjëen en daarom alle ge-
beurtenissen In de wereldpolitiek nauw-
keurig volgt, wijden over het algemeen
veel meer aandacht aan de buitenlandsche
?iolitiek dan de Marxisten van andere
snden... Partijgenoot van Ravesteijn is

b. v. een der 'beste, kenners der imperia-
listische kwesties in de Internationale.

Zoo werd ook hun uitstekend blad »de'
Tribu n e « een der beste organen van
de marxisiische, revolutionaire gedachte.
Zij zelf behooren dan ook tot de sme-
den van de theorie van het z.g. links-
radikalisme, die thans al grootere deelen
van de Internationale gaat bevruchten.

Herman Gorter, een der leiders van
de Hollandsche Tribunisten, heeft in deze
nieuwe brochure alle argumenten der soci-
aal-patriotten, der sociaal-imperialisten en
der sodaal-pacifisten op zulk een uit-
stekende wijze weerlegd, dat dit beekje
als een der beste strijdwapens voor iederen
revolutionairen arbeider is aan te merken.

De revolutionaire taal, die dbor het re-
formisme en door de twijfelzucht der
Kautsky-anew langzamerhand vergeten
was, is in deze brochure weer tot haar
recht gekomen.

De hartstocht v/aarmede zij is geschre-
ven, de klaarheid der argumenten, mod
zoowel het hart als het hoofd van iederen
revolutionairen arbeider veroveren.

""De kleine Sekte* zooals de opportu-
tnisteti de soc. dem. partij van Holland
plegen te noemen, bewijst door de uit-
gaaf van de brochure van Gorter
een onbefaaibaren dienst aan de
Lntetv.ationale revolutionaire Marxisten.*
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Een uitnemend woord.
Er is onlangs opgericht een .... ja,

üüu zullen wij het noemen ?.-... een
gezelschap van nette heeren, die zich
Ms „ten doel" stellen, welk gezelschap
den naam heeft aangenomen, van „J-te
Taderlandsche Club".

Deae naam herinnert onweer&taan-
naar aan den zoogenaamden prulüen-
ijd, d.w.z. het einde der 16e eeuw; een
üjd, waar onze huidige bourgeoisie met
eenig» geringschatting op pleegt neer
te zien. Ten onrechte, want haar voor-
ouders van den pruikentijd waren ten
minste ten deele nog in hun soort
.„revolutionairen', terwijl de huidige
bourgeoisie, vooral degene, die er zoo-
genaamd idealen op na houdt, een klas-
se is, die.... nu ja, daar zwijgt men
boter over.

Die Vaderlandsche Club dan schijnt
ecu nieuw allegaartje te zijn, vergelijk-
baar met den Ned. Anti-üorlog .Raad,
ioch met een ietwat meer practisch dod,
namelijk een bevordering van den va-
ierlandschen geest Een nationalistiscbe
wopagandaclub dus, maar die zijn doel
zoo slap en laf op den voorgrond heeft
gesteld, dat verschillende groote bur-
gerlijke organen, o.a. „N. B. CL", over
die beginselverklaring spot en -hoon
hebben uitgegoten.

Zonder ons nu verder in de beteeke-
nis van dit gezelschap ,te verdiepen

— kwaad stichten als de Med. Anür
Oorlog Raad, d.'w.z. verwarring in ar-
beidershoofden stichten, kan htt niet,

— willen wij uit een van de vele in-
gezonden stukken, in de groote pers,
naar aanleiding van die oprichting ver-
schenen, iets citeeren. Een woord na-
melijk, tlat zoo uitnemend den geest
kenschetst, die nog altijd een groot deel
onzer bezittende klasse kenmerkt. Wij
hebben er al vaak, obk elders op ge-
wezen .* het actieve, alom tegenwoor-
dige, militante nationalisme, dat de
bourgeoisie zelfs van een klein land
als het onze, maar tlat enorme over-
zeesehe — imperialistische — belangen
heeft, moet bezielen, ,in onzen tijd,
dat soort nationalisme is voor een be-
langrijk deel onzer bezittende klasse een
betrekkelijk nieuwe geestesgesteld-
heid. De nieuw-nationalistische, impe-
rialistische gedachte is in ons land
eerst sinds een tiental, hoogstens twin-
tig-tal jaren aan 't opkomen. En zelts
de gebeurtenissen van dezen wereldoor-
log hebben een deel onzer bourgeoisie
nog niet nationaal-wakker gemaakt. Dit
geldt vooral een zekere lage der oudere
bureaucratie — beambten-lamilies, —
tn die half-stagneer«nde, van renten
en grondbezit levende bourgeoisie, welke
in ons land van ouds zoo talrijk is.

In een ingezonden stuk van i-rot. J.
A. van Hamel in de N. R. Ut. haalt
deze, ten bewijze hoe hoog' nood:
dergelijk gezelschap als de Vaderlaud-
sche Club is, een zinsnede aan nit een
brief, door een h o o t tl a m b ten a a r
van een onzer Departementen van be-
stuur (Ministeries). >oor korten
aanleiding van de Dapds'torm-actie ge-
schreven (met verlof tot publicatie no-
ta bene erbij). De zinsnede luidt :

„Zeker 95% onzer bevol-
king ia verstandig geno e g.
om het bewaren va n on s
land v oor den oorlog, oo K
a 1 gaat dit ten koste van
onze integriteit en oaat-
hankelij k h e i d, a1s h . i hoo g-
-8t e te beschouw en.

ALs Duitschland het wenschelijk acht
en er internationaal de mach! toe heeft
ohi inbreuk lc .maken op de integriteit
en onafhankelijkheid
len wij oi
kunnen verzetten, MAAR
ZULLEN GELOOVEN, DAT
VERZET Si E Ar. HEBBEN.
Hei eind van
dat. wam- slechts
u.e verandering van overheid voor een

klein deel van mi.-; volk ot ten ha
een half-gedwong< E-gcedschiksche
aansluiting bij den Duitschen Bond, —
het verzet itiplaa.ts daarvan aal bren-
gen verwoesting van het land, dood
of verwonding van etu groot deel der
jonge mannen en t?n slotte voor ons
volk het -weinig benijdenswaardige lot
van met rancune in het hart te moe-
ten leven al* bewoners van eene aau
de Pruisische monarchie toegevoegde
provincie"

Hier hebben wij inderdaad een *>*-pisch staaltje van wat er in den geest
van een belangrijk deel onzer ..hoo-
gere klassen" omgaat.

Eenerzijds een gevoel van absolute
machteloosheid tegenover het Duitsche
„gevaar", een gevoei, te vergelijken
met wat onze bourgeoisie in de lüe
eeuw tegenover Frankrijk bezielde.

Andererzijds natuurlijk een volsla-
gen gebrek aan moed, om overeenkom-
stig dat gevoel te handelen en een aan-
sluiting bij Duitschland, een opneming
in een Middel-Europeesch Tolverbond
of iets dergdijks te bepleiten. Immers :
Immers : Engeland eu Frankrijk zijn
er ook nog.

Natuurlijk zullen dergelijke „slijm-
gasten", zooals men ze in de 18e eeuw
noemde, niet minder hard meeschreeu-
wen, wanneer "het er om gaat, het
heldhaftige België en zijn „helden-ko-
ning" te verheerlijken. Maar zelf ste-
ken ze 't liefst maar den kop in 't
zand.

Uit een oogpunt van modern, imper
rialïstisch nationalisme ia — behoeven
wij 'f zeggen ? — een geestesgesteld-
heid als deze, niet alleen verachtelijk,
ir.aar weinig minder dan landverraad,
waarop in tijd van oorlog de kogel
staat.

Maar wij als revolutionairen zullen
goed doen, ons de woorden van dezen
Hoofdambtenaar aan een der Departe-
menten in de ooren te knoopen, om-
dat ze ons zoo duidelijk toonen, dat
een groot deel der bourgeoisie zelf niet
gelooft aan de leuzen, waaronder zij
en de Arbeiderspartij, ons volk steeds
zwaardere militaire lasten op de schou-
ders legt.. . . f. R.

Anti-Militarisme
door Implacabiles. *)

Een
> helderdenkende sociaal-d*~molcraat,ervaren in de geschiedenis van het amb-telike en halfambtelik leugenaars- en htii-

enelaarsdom, die alle officieele en officieu-se openbaannakerijen uit beginsel wan-
trouwt, niets hebben moet van alle stem-
mingmakerij van bovenaf ja, die er in-
stinktief tegen in opstand komt, die tot
in 't diepst van zijn ziel internationaal is
en .bereid tct iedere klassenstrijd, zulk een
mens kan nooit een gewillig werktuigzijn in handen' van het mititairisme, niet
In vredestijd of in de oorlog tegen de
binnenlandsche vijand, noch in de impe-
rïalisliesc oorlog tegen de buitenlandse,niet in het leger en nid er buiten. Dat
is de veelbesproken vermurwing en vernie
ling van de m

Niets doen, wat ti e m i 11-
-taristiese »morr. ai*, -n leger
en burgerbevolking kan be-
vorderen 'heet hei o- e.
bo d vo o x de bestrij d i n g va n
tic oorlog voor en na zijn uit-
breken. IJzeren consequentie in ltet op-
volgen van dit hoogste en heiligste ge-
bod is van iedere sociaal-demokraat en
van de politiek der sociaal-demokratie te
eisen.

De tee hn iek van de revolutionaire *strijd ls in bepaalde landen geheel onbe-
kend. Menigeen smeedde zich gaarne éen

*) Onder deze naam verschuit zidi
een der meest bekende Duitsche revolutio-
nairen. Aan een artikel van hem in cic
Jugend-Iriterhatiönale ever het Anil-MilT-
taifisir.2 ontleent Ce , jonge £":<
bovenstaande.

.waan!. Le ervaring, dc overlevering ont-
breekt. Duizende hinderende voorstellin-
gen, nuttig voor het politieke huis-, tuin-
en keukenleven liggen als rotsblokken op
de weg. Nodig is voor ons dat de enke-
lingen liefst zooveel mogelijk samen, in
staat zün tot aktie, spontaan, slagvaardig.

Als mogdike, vormen van de onmid.
dellike ann-rnilitairistiese aktie meldt de
literatuur:, open en verborgen <
gering van verschillende graad en in ver-
band met verschillende verrichtingen (.hier-
onder niet-opkomen. zich crig*
maken voor de dienst, dienstweige-
ring, hd. beroemde: wij schieten niet!
dc.), dienstverhindering (bijzonder door
overpijnlike nauwgezetheid in de opvol-
ging van de voorschriften — vergelijk tk
gelukkig geslaagde Italiaanse spoorweg-
strijden!) dienstverwarring (door verkeer-
de uitvoering der bevelen), sabotage, in
de steek laten van het vaandel (vergelijk
de gebeurtenissen in het Russiese leger)
enz. Het is echter duidelik, dat
alles, wat het leger, door de
afscheiding juist der beste
anii-militairisten de» te ver*
trouwbaarder maakt inde ha n-
iien der militaristen, en alle
slechts individueel ingestu-
deerde en individueel wer-
kende metoden in beginsel teverwerpen zijn.

Opmerkelijk is in de literatuur tle bio.
zondere hoogschatting van de »passieve
weerstand* waarvan de uitvoering een onge-
dachte uitwerking zou kunnen nebben in
de moeilikste toestanden. *>De toekomst
behoort aan de passieve weerstand» luidt
hd rdrein van vele anti-militairi6ten. Een
internationale algemeene staking, althans
in de bewapeningsindustrie, zou evenals
de internationale verkeersstaking — ecu
oorlog zeker verhinderen of beëindigen.
Mars stond van dat oogenblik af aan ont-
wapend. Doch de mogelijkheid van zulk
een staking, waarvoor de Engelse ca
Franse socialisten ijverig propaganda maak-
ten, ontmoet sterke twijfel: in 1911 liet
Bebel er zich zeer ongunstig over uit.
De nu beweze organisatiekracht van het
Kapitalisme tegenover de wereldoorlog, en
de nieuwste ervaringen in Engeland, Rus-
land, Amerika, schuiven dit probleem der
taktiek weer naar voren. Dat zelfs de be-
dreiging met militaire oproeping in geval
van staking — daar waar de beweging
reeds vat had op de massa's, — niet kon
helpen, wordt door eenigeberichtenbeweerd.

Internationaal moest zulk een beweging
zijn, gelijkmatig moest ze de oorlogs-
partijen treffen. Haar overgrijpen op de
eene of andere partij onder de neutralen
zou gunstig werken. Verlichtend kan hier-bij de equilibrerende invloed werken
van de neutralen op de weegschaal van
het oorlogssucces, dit zeer dien gegrond-
veste kenmerk van de huidige oorlog:
een invloed, waarmee ook voor een toe-
komstige imperialistiese oorlog is te reke-
nen — te . weten, als er dan nog neu-
tralen zijn. Alle faktoren werken interna-
tionaal vereffenend. En al kunnen we nietalles vooruit zeggen, het feit, dat vol-doend grote vooruitzichten bestaan op on-
geveer gelijke antimititairistiese stootkracht,te minstens voldoende om voorko^
m end te werken.

De Jeugd-Internationale hed't als een
geestelijke erfenis de mooie taak gekregen
om gedurende de wereldoorlog het aller-heiligste der proleteriese solidariteit te be-hoeden. Hd verleden was en hel hedenis tic triomf vau de volkerenmoord; deioekomsl moet de triomf van de volke-renvrede zijn; en de proldariese jeugd zalvoor de rticuwe Internationale de wegbanen — opwaaris — de zon van het
socialisme tegemoet. — Proletariërs aller
'landen, — wordt vurig, wordt hard!

AMSTERDAM': PARTIJGENOOTENOPGELET. Hnishoudeliike vergadering
Woensdag 23 Febr. des avonds SV_ uurP>EtHANIEND\VARSSTRAAT no 13h/tegenover het O&si-Indische huis, Hoos-
stiaat &
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Van der Goes en de waarheid.
Van der Goes bedt zich opgewerkt tot

ceeu dergelijk, blind fanatisme, dat hij niet
meer in staat is, wit van zwart .te onder-
scheiden, recht van krom. Meu weet zijn
stelling: ook efe uiterste linkerzijde in pé
Fransche partij eu bij de Fransche svndi-
kalisten ztjn nationalistisch, wil-
len hun regeering steunen zoolang deelen
van Frankrijk door den vijand zijn be-
set. Op de A'sdie vergadering, waar
Huysmans sprak, noemde v. et GoesWijnkoop een leugenaar, tooi die sprak
over de vereenigingen. door Boukderon
en een aan_sl vakverecnigingsmeuseneo op-
gericht om tien Oorlog _t bestrijden.

ln tle artikelen over 't Iransche partij-
congres, door ons voor de Tribune ver-
haald, kotnt o.i. de waarheid, door v, d.
G. zoo hardnekkig geloochend, tlat de
uiterste linkerzijde in t*«nkrijk in Ue prak-
tijk den Oorlog en de regeering bestrijdt,
onafhankelijk van de militairesituatiereeds
hdder aan 't licht. Maar de --Vorbote*
brengt nog een nieuw, merkwaardig oo?
kumeni, een correspondentie uit Frank-
rijk, vol inlerressante bijzonderheden over
hd kongres. wij lezen daarin, dat de meer-
derheid zoo razend was over de absolute
wdgering van Bourderon en de zijnen,
om aan de kompromis-resolutie mee te
doen, da. zij den armen, kerel sleepten in
een afzonderlijk vertrek, daar opsloten,
en toen met een heele bende dndeloos
tegen hem tierden en brulden, in de hoop
ctet hij uit louter uitputting ten slotte be-
zwijken zou! 1) Maar Bourderon bicei stand-
vastig. En toen hij ten slorte niet meer
kon, koos hij de wijsste partij en —zwaeg. Ze kregen hem niet klein, en de
70 stemmen dêr uiterste linkeriiide wer-
den uitgebracht voor een eigene, interna-
tionalistische resoit-t.e. De ' roode vaan
werd niet binnengehaald: ze bied waaien,
onvervaard, naast de reusachtige Rege>
jir-gsvaau.

Wij kennen Beurderen uit Zimmeiwald.
Een theoretikus is hij niet. en het is
waarschijnlijk, dar hij het imperialisme
niet geheel" doorziet. Maar hij is een
kla s s e-n strij d e r en een revolu-
tionair. Hij weet tlroi-_u*els goed dat
de Fransche regeering en tk* groot-kapi-
talisten achter haar even gced voor den
wereldoorlog verantvv("ordelijk zijn als de
Duitsche imperialisten. E» hij wist dbrom-
mels goed, op hd partijcongres det de
kompromis-revohuie bd#"kende ><sa_men
md de bourgeoisie van het eigen landwe-
gen de duitsche arbdders* en dat de re-
solutie der uiterste linkerzijde beteekende
"samen met tle duitsche arbeiders tegen
de heeren van het eigen land.«

Dat wist hij. Goed. Daarnaar handelde
hij. Daarom hoort hij tot de onzen. Met
Merrheim, niet Rosmer, met Monatte.
En wanneer van der Goes deze dappere
kameraden btleecügt, door hen nationalis-
ten te noemen, dan zullen wij ze verde-
digen en aan van der Goes zeggen dal
bij lieg:.

Evenals wij aan Huysmans zullen zeg-
gen dat hij liegt, als hij onze russische
helden befeedigt, door de arbeiders die
niet voor hun »vaderland- vallen, vechten
lafaards ie noemen.

Met de meeste kracht,, en telkens weerop te komen tegen de draaierijen van v.
d. Goes en de wartaal van Huysmans,
is nu eenvoudig een eisch van proletari-
sche solidariteit. H. R. H.

1) Fraaie manieren inderdaad. Zou de
holl. militaire justitie er geen leering uit
kunnen scheppen hoe dienstweigeraars en
zedelijke onverlaten te beweriten?

Van de Afdeelingen.
AMSTERDAM. Maandag 21 Febr. geeft

Lateraan ln De Oeelvinck een cursus vcor
De Zaaier over de Oronds'agen der S.
D.ie. Aanvang 8 uur. Entree en disktts-

Niet-erkennen der Vakorganisatie
Wij schreven verleden wee* over het

! optreden van het Amsterdamsche gemeen-
teoesiuur inzake bet ontslag ,in geheime
'zitting gegeven aau de Duekiie cc, '^ih-
sterda-nöche . Waterleiding. Maar een even
groot gebrek aan demokraüsdte praktijk
als wij teen moesten konsia,eeren ues.taat
er bij de zaak Viesselingh.

Men kent de zaak. Wesselingh is ge-
meente-arbeider en valtvereenigings-bestuur-
der. Hij vroeg een reglementair
verlof aan om inzake een direkt drei-
gen d o n tsl a g een konferentie te kun-\ nen houden. Het wordt hem door ue

i Directeur geweigerd. Eu zttik weigeren
-geschiedde niet voor het eerst. Maar reeds
voor tle derde maal wordt hem eenvoudig
op de -.principieele-: grond dat de Direk-
teur zulk verlof niet wenscht te geven— dat het werk door liet verlof zou lijden
werd door de Diredeur nid eeus be-
we#rd — verlof geweigerd. Nu gaat Wes-
selingh toch. Hij wordt voor straf voo r-
georagen door de Directeur, maar
degenen die. de straf geven, of niet-
geven, zijn B. en \X.

, Üp aangekondigde slraf staat berc<ep
open op het scheidsgerecht. De arbeider
is niet gedwongen dit scheidsge-
recht aan te vragen. Hij kan het vragen.
Maar Wesselingh en zijn organisatie waren
o.i. teredit van meening, dat hier niet het
scheidsgerecht maar B. en W. moesten
oordcelen. Het is immers geen gewone
persoonlijke straffcak. Het is de oude
strijd tusschen de vakbeweging en de in-
dustrie-leider die j-baas in eigen huis*
willen zijn.

Hadden we nu in Amsterdam een waar-
lijk demokratische kollege vpn B. en W.
dan zou dat kollege blij ziin dat he;
door W's optreden eens in de gelegenhdd

; werd gesteld om de heeren direkteuren
( ondubbelzinnig te tocnen, dat in Amster-
dam de cemokratie geldt en de vakbe-
weging dus in geen enkel opzicht
moest worden belemmerd.

Maar de Wethouder Vliegen was blij
jich met een Jantje van Leiden van het
geval te kunnen afmaken en verschool
zich achter hd scheidsgerecht, terwijl ten
slotte, hij als Wethouder van Publieke
Werken het toch in zijn macht had om
Ue zaak, door de Direkteur en Wesselingh
immers principieel gesteld, ook princi-
pieel te doen beslissen in het kollege van
B:. en W.

Het spreekt ecfater vanzelf dat Vliegen
deze uitspraak vreesde- ln hd eene
geval zou ze hem met de industrie-leiders
en de buigermenschen door wiens toedoen
hij Wethouder is, in het andere geval biet
dié strijdende vakbeweging en met een
aantal arbeiders-kiezers in konflikt' bren-
gen. Hij koos daarom de vlucht — achter
hec scheidsgerecht!

Het algemeene in dit geval is dit. Dat
door het zitten van S. D.. A. P.-ers in
hd kollege van F>. en W., een kollege
tlat de demokraüe bij voortduring ep de
meest onbeschofte wijze in het aangezicht
skaat — we herinneren thans alleen maar
in het voorbijgaan aan dezaak van de on-
derwijzer De Jong, die in geen geval voor
trouwerij naar hd Stadhuis wil gaan en die
daarom notabene omslagen wordt, on-
danks dat ei niets op zijn onderwijs
te zeggen valt — door hd zitten van de
S. D. A. P.-ers in een zoodanig kollege
van B. en W. hebben de groote en de
'kleine bonsen van Amsterdam een vrijbrief
gekregen voor elke, ook de meest pnbe-
schaamde on-demekratische handeling. En
wat et aan agitaiie daartegen zou kunnen
opleven wordt thans, anders dan jaren
geleden^toen het tegen de openlijke
verdedigers der bourgeoisie ging. door deverdekte verdedigers, door S. D. A. P.
en >Vo)k<-, gedempt en afgelast. Dat is
hei heil van «Vliegen en Wibaut in het
kollege van B. en W. — voor het pro-
letariaat. Wp.

Arbeiderspartij-leugens.
De heer A.« B. de /.eeuw, V^.. ..tr

van tic Federatie S. D. A. P. in Rotter-
dam en" hoopvol kamerkandidaat in üivep*
se districten, heelt — wij toonden ait
reeds meermalen aan — van ziin voor-
gangers eu bazen in dé Arbeiderspartij
prachtig de kunst aigezien om ons me,
...ene onwaarheden zullen we maar zeg-
gen te bekampen.

Wij moeten nu weer eens den vinger
leggen op een staaltje van s mans poli-
tieke manieren.

Op de veigftderbig van 4 Februari, ie
Rotterdam, waar Schaper -en Spiekman
naar aanleiding. .van 'Irëub's val spraken
en de Zeeuw Voorzitter waa, haalde ScEa-
per in zijn repliek weer eet.s hei verhaal-
tje op, indertijd het eerst door S. de W.
in het weekblad, daarna door v. d. Goes
eveneens in het weekblad uitgesponnen,
dat'wij inzake landsverdediging voorden
oorlog predes tegenovergestelde standpunt
zouden hebben ingenomen als na 1 Au-
gustus 1914. Voor Schaper was dat een
»bewijs«, dat 't ons om niets andeis ie
doen was dan cm maar de Arbeiders-
partij te bekampen. Bij interruptie deelde
ik de vergadering mee, dat ik Schapers
bewering ten sterkste ontkende.

Nu. komt A. B. de Zeeuw in het Völks-
weekblad zoogenaamd weer eens mei de
stukken bewijzen, dat Schaper toch gelijk
had. Men begrijpt, v/at die zijn.
Het zijn een paar uit hun verband gerukte
stukjes uit artikels van mij en van Wijn-
koop in Nieuwe Tijd en Tribune.

Natuurlijk weet dit heer de Zeeuw heel
goed, dat deze .stukken« niets bewijzen.
Natuurlijk weet hij, dat ik o.a. in de
Tribune No. 7 vorige i<:arg. in het arti-kel: »Èen sophistes* heb aangetoond, hoe
v- d. Goes Sn navolging van S. de W.
onze uittHigen naar dt letter en den geest
heeft vervalscht. Maar wat deert dat een
De Zeeuw?

De politiek is nu eenmaal voor zulke
hijörtjes e:n baantje, waarbij ?jj er niet
tegen opzien de handen in de modder te
steken.

Aangezien echter dif zelfde >wapen« nog
wel meer tegen ons zal worden aange-wend, raden wij onze debaters aan, in
V vervolg steeds hd bedoelde Tribune-
artikel bij zich te dragen. Dun kan men
leugenaais als Schaper of de Zeeuw :er
plaatse weerleggen. v. R.

Sociaal Dem. Partij - flev. Soc. Vereen.
Afd. Rotterdam.

Openbare Vergadering
naar aanleiding van de rede van den
Heer Camiel Huysmans op het Buiten-
gewoon Congres van de S. D. A. P.,
op Dinsdag 22 Febr., half negen uur,
Vereenigingsgebouw (Zaal II),

GOUDSCHEWEC.
Sprekers D. I. Wijnkoop en Mevr.Roland Holst

Onderwerp:
De Internationale — wat zij
WAS — en wat zij MOET zijn.
Entree 10 cent. Werkloozen vrg.

Debat vrij.

Lronglijders !
Gebruikt naast de kuur, die uw dokter
u voorschrijft, VAN DERKWAST&Co's
LONGENHOIVI IVQVET
en zoowel uw dokter als gij zelf zult
verbaasd staan over de prachtige resul-
taten. Prijs f2.50 per flacon van 500
gram. Prospectus gratis.
Amsterdam, — Prinsengracht 570,Sluit U aan bij de S.P. P.
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