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Een internationale paskwillant.
het verslag in de bh

Huysmans, Zondag j.l. ;e Amsterdam
-.prekende over üe Internationale, die
is, maar in hem voortleeft, in zijn re-
pliek ten minste èèn ding

-ik heb altijd gezegd, dat de 1
meer temperament hadden dan tic Hei-
landen*. IK NEEM DIT > TE-RUG,* tVolk-vcrs'ag).

Wij voor ons willen nu voor tin keer
ook eens Chauvinistisch of nationalistisch
zijn, en willen dezen nan, die, pp de
ruin-n volhoudt, dat hei. gebouw, waarin
hij de laatste jaren gewerkt heelt, nog
steeds zijn tinnen ten hemel heft, - on-
gebroken, nl is ook de wereld ingestort— aan 't verstand trachten te brengen,
dat hij zich nog in iets anders heeft ver-
gist dan aiieen in ons »tenipL-rament.«

Hij heeft zich ook vergist in, onze
>Neutraiiteit,« onze geestesgesteldheid jn
't algemeen.

Huysmans, internationaal' als hij gaar-ne zou zijn, echte Belg, jongen van het
'Dorp, zcoais hem onlangs een zijn
lolredenaars uit het burgerlijke kamp, de
correspondent der N.R.Ci. té Luik noem-de,' gelijk hij werkelijk is, begrijpt ons
Hollanders niet.

Anders was hij. althans J.l. Zondag teAmsterdam met een andere redtevoerinq;
gekomen.

Men kan van ons Hollanders allemaalbij elkaar heel wat kwaads zeggen en wij
■zijn de eersten, die daar met pleziei
meedoen, bij elke gelegenheid, maar der-
gelijken oppervlakkigen praat als waar-
mee Huysmans nu speciaal j.l. Zondag
in Amsterdam is komen aanzetten, slikt
toch een Hollandsch publiek van geen
enkele samenstetliiig zoo maar, gelij
Belgisch publiek het wellicht wel zou
doen.

Wij zijn wat zwaarder op de hand,
waarde gewezen internationale Secretaris
van de Katholieke Reformistische Keirkr
wij zijn ietwat meer thuis in de kwesties,
waar het hier om gaat. Zelfs onze refor-
raistisebe broeders in den geloove, voor
wie wij een afgedwaald troepje verblinde
fanatieken en sectariërs ziin,* laten zich
niet. zoo eenvoudig in de luren leggen alsgij het met uw Belgisch publiek allichtgewoon waart.

Daar is meer voor noodig, b.v. dezwendelarij van een Troelstra, de spits-vondigheden van een v. d. Goes of Wie-
dijk.

Wij zijn hier nu eenmaal van oudshet
land der vele Kerken, gelooven en sek-ten. Bij u daarentegen heerscht sinds de17e eeuw onbeperkt de Katholieke Moe-derkerk. Niet te verwonderen, dat gijevenals zij, zwak staat in den strijd tegende ketters.

Gij hebt te lang de macht in handengehad en Rust doet ook geestelijkroesten.
* * »_ Wij willen nog eens aan enkeletjes toonen op vveik peil Huysmans zijnbooxdets veronderstelt Waanm

vrij :-.iju
en.

Het beeld van de Moederkerk staat hem— het is bij een Belg niet te verwonde-
lijk voer ougen tlat hij

't ook di moest
brengen. (Wij islag.j

.-"Wu_ is nu de baarheid? Ik heb ge-
zegd: de nale is i d. En

insch-Kathojieken de geéstelï|kheid. die de Kerk
h? Is het bij de sociaal-democratie

v. d. Velde, Macdouaid, Troelstra? Bij..holieken zijn het massa's, Uie deKerk vormen. Bij Ca sec, dan. is heteveneens de massa, die dc Internationale
vormt. In normale tijden is het, dat op
de internationale kengressen deze massa
tut alle deelen der Wereld wordt verte-genwoordigd. Welnu dat is de Internatio-nale en die Internationale leef;,! Zij is
hiet dood, maar als het wareeen, familie, waarvan enkeleleden ruzie hebben. (Applaus).
Dat heeft spr. aan zijn zoon-
tje van twaalf jaar,.die overde International e krantlezende, meende _. eenjuffrouw was, du id et|j k ou be-gr ij p e1ijk kun u. e n m a kc n. m aarWij n koop heelt <d eze eenvou-
dige waarheid tot dusverre
nog niet kunnen b.grij p en.
(Applaus).

De Telegraaf geeft den laatsten, passus
ietwat anders:

De vader — tlat is hij, Huysmans,
zelf, v, R. — heelt dat uitgelegd "—heeft de Internationale ver-geleken bij een grootefamilie
van welke familie Willem-bij
Frans o p den zolder is ge-
klo m in e^i tegen den wil vanklommen iege n den wit vanden laatste. „Omdat die ruzie nu
ontstaan is, is daarom die fami-lie dqo d?*'.Volgens 'd.i blad volgde er uitbundiggelach, toen Huysmans verzekerde, dat hij
dit aan zijn zoontje van iü jaar wel.

" maar aan Wijnkoop nog niet duideiïjkhad kunnen maken.
Wij voor ons apprecieeren dit gelach.Maar we willen toch Huvsmans aan zijn

verstand trachten te brengen, dat dergelij-ke argumenten bij, ons inderdaad wel bij
kinderen van 10 Jaar, maar niet onder„ernstige" menschen ingang vinden.

Ernstige menschen. Maar is het moge-lijk, iemand, die zulke argumenten ge-bruikt, ook ernstig' te nemen en -behoortmen liem niet vierkant weg te behandelenals wat hij, willen we niet aan zijn ver-stand ty/ijfelen, hoogstwaarschijnlijk slechts
is: een paskwillant?

Wij willen nog een enkele passage uit
Huysmans jongste rede lichlcn, waaruit
ook weer de ernstigste twijfel oprijst, ot
we in zijn pei*soon nog met iets anders
le doen nebben,, dnn een soort van inter-

goochelaar met' woorden, een
Cagliostro der 2Ce eeuw, ,die,

dank zij een zeker raïenaarslalent, zijn

positie eenvoudig gebruikt om de lachers
en eventueel ook de huilers op ziin hand
ie krijgen.

doen die aanhalingen omdat wij
zelf over 's heeren Huysmans' rede t<
hein schrijvende, deze in zekeren zin een
Bekwaam stuk werk hebben genoemd, in
ieder geval niet onverdienstelijk uit een
oogpunt van internationale diplomatie en
omdat wij inderdaad gelooven. dut de
heer Huysmans zich de moeilijke, de op
't eerste gezicht thans bijna onvervulbare
tank heelt gesletd, <fe officieele sociaal-
imperialisten iv Duitschland weer in con-
tact te brengen niet hun collega's in
Frankrijk, waardoor voorzeker de groot-
ste step tot herstel der Katholieke, refor-
mistisehe Internationale van voor Augus-
tus 1914 zou zijn gedaan.

Huysmans dan, verder sprekende over
wat hij nog altijd de levende Internatio-
nale noemt, ging volgens het verslag (vanVolk en Telegraaf naast eikaar) ""aldus,
voort:

Volk.
Deze Internatio-

nale heeft zich en
moetzich nog steeds
verder ontwikkelen.
Zij doet dat op
drieerlei wijze: door
devakbonden, door
de coöperaties en
door de politieke
partijen. Welnu:
deze Internationale
is niet ineengestort,
kan niet ineenstor-
ten. Ze is opge-
bouwd op den
grondslag van een
federatief verband
in tegenstelling met
de eerste, die be-
ëindigt werd op het
Haagsche Congres
van 1872 en die
meer centralistisch
was ingericht met
aan het hoofd een
generaal als Marx.
In de periode na
1872 was de band
losser, maar toch is
men ook in de
intermediaire pe-
riode volgend na '72
in internationale
congressen bijeen-
gekomen. Daarna
werd in 1889 de
nieuwe Internatio-
nale gesticht. (Hier-
op volgt 't een en
ander over de Inter-
nationale vaft 1889.

Telegraaf.
„De huidige Inter-

nationale is opge-
bouwd op hetfede-
ratief princiné.

Ze is 'een reactie
geweest op de eer-
ste Internationale,
die een centrum
was met afdee-
lingen, waarin het
centrum dehoofdrol
speelde".

Doet ook een passage als deze niet deo



ernstigsten twijtel rijzen aan '9 heeren
Huysmans' ernst?

Uit de passages der beide verslagen —
we /.ouden er nog andere bij kunnen ha-
len — blijkt in ieder geval wel e
duidelijkste:

smans heelt, iaat ons zeggen peur
le besoin de la cattse, de tegenstelling ge-
maakt: de oude — eerste — Internationa-
le was centralistische en daaraan

..ie gegaan. De tweede, ört-
Steriei i >nale was van den be-
ginne en daarom is zij on-

.
Nu nemen wij niet aan, ciat Huyss

niets zou weten van de geschiedenis cie.
oude Internationale — van 1864 —.

Er valt dus slechts één ding aan te ne-
men, namelijk dat de heer Huysmans'ook
op dit punt zijn hoorders niet ernstig
heeft genomen. Want ieder, die wel iets
weet van de geschiedenis dier oude In-
ternationale, is het bekend, dat hetgeen
Huysmans hier zijn hoorders trachtte wijs
te maken omtrent haar centralistisch ka-
rakter, met Mant als generaal, zacht ge-
zegd bare onzin is.

Ook overigens wendt de heer Huysmans
blijkbaar, althans in openbare vergaderin-
gen, de geschiedenis aan ad usum Del-
phini", d. w. z. van den Daufijn, zijn
10-jarig zo< ntje.

Wanneer hij namelijk zegt: „In de pe-
riode van 1872 was de bond losser.maar
toch is men ook in 'de intermediaire pe-
riode volgend na '72 in internationale
congressen bj eengekomen", verzwijgt hij
voor zijn hoorders twee punten, waar het
in de eerste plaats op aan komt:

10. dat de internationale congressen,die
na 1872 plaats vonden, waren: anar-
chistische — BakunistisChe— congressen. /

20. dat reeds in 1872 en volgende ja-
ren hi ieder geval volkomen overtuigend
voor cc beide grocte strcomingen in de
toenmalige arbeidersbeweging, Bakunisten
en Aiiü-Bakunisien — deze onderschei-
ding is«beter dan die van Bakunisten en
.Marxisten — dit ééne overtuigend bleek,
dat een samengaan verder on*
moge lij k was en dat er van een
werkelijke Internationale
voorshands geen sprake meer
kon zij n. De Bakunisten geloofden,
evenals Huysmans nu, eenige 'jaren lang
nog, dat het wel mogelijk was. Het hand-
jevol Marxisten, dat toen internationaal
werkzaam was en zich om Marx en En-
gels schaarde, zag het met moeite, in na-
volging van de grootmeesters, ook in.
Mnar-in ieder geval: historisch staat vast,
dat ue oude Internationale in 1872, feite-
lijk reeds iv 1871, zichzelf overleefd had,
dood was, uiteenspatte, niet omdat zij,
zooals Huysmans het trachtte voor te stel-
len, te centralistisch was, maar om-
dat de historische omstan-
digheden van dien aardwa-
ren geworden, dat' de arbei-
dersbeweging zich niet meer
in de vormen van het tijdvak
van voor den Franse h-D ui t-
schen oorlog kon voltrekken.

Ditzelfde nu, beweren wij van de Twee-
de Internationale, die van 1889—1914.
Wij baseeren ons daarbij zoowel op de
victorie als op de werkelijkheid van jhet
huidige kapitalisme, die een samengaan
van de huidige elementen der arbeiders-
beweging üi nog veel sterker mate onmo-
gelijk maakt dan na 1871. In zooveel
sterker mate als het huidige kaoitalisme
-sterker is dan dat van 187Ï.

In ieder geval blijkt ook uit dit tweede
voorbeeld duidelijk, dat Huysmans, van
wien wij niet aannemen, dat hij de ge-
schiedenis der Eerste internationale al-
thans in grocte trekken niet kent, zijn
hoorders voor den mal trachten te houden
zooals bij zijn zoontje van 10 jaar kon
doen.

Wij willen ten slotte — want we zou-
den zoo door kunnen gaan — nog tén
staaltje bijbrengen van 's mans argumenten.

Dit staaltje treffen wij aan in het Tele-
graaf-verslag. Merkwaardigerwijze is het
in liet Volk zoo gced als weggevallen.

Ce felste kritiek ontmoet men 'bij dc
neutralen, die buiien het oorlogsgevaar
staan. Ik sprak een oude. dame, die van
haar renle leeJde en vanuit haar rustige
kabinet vereering had voer barricade-hel-
den en zei: Er is niets dan klassen-
strijd." Zij vond echter, dat België den
overweldiger had moeten doorlaten en ik
wees er op, dat wij dan drie vijanden
gehad zouden hebben ' — dcii overweldi-
ger en* Frankrijk en Engeland."
" Nu is uit deze passage niet duidelijk,
wie van deze beide personen, de anonie-
me oude dame — die in ieder geval ecu
zeer bizondere oude dame schijnt le zijn— of Huysmans beweerde, dat er niets
dan klassenstrijd is." Een vreemde bewe-
ring in een tijd, dat overal de klassen-
strijd niet is of nieis is.

Maar duidelijk is wel, dal Huysmans
de bewering, dit België aan het Duitsche
ultimatum van vrijen doortocht gehoor had
moeten geven, ad absurdunt heelt trachten
te veeren door de opmerking, dat België
dan drie vijanden in plaats van een zou
hebben gehad.

Ook deze bewering' van Huysmans geeft
ons recht te zeggen: hij beschouwt zijn
gehoor als wezens, die noch denken,noch
iets begrijpen kunnen, en die evenmin iets
weten.

Dit nu is het kenmerk van alle politie-
ke kwakzalvers. En wij gaan niet te ver,
wanneer wri zeggen, dat wij in den per-
soon van dezen secretaris der voormalige
tweede Internationale niet met een ernstig
politicus, maar eenvoudig net een pas-
kwilüant, een geestelijken koord-danser heb-
ben te maken. v. R.

De vakbond
in dienst van het kapitalisme.
Reeds bij herhaling ia er de aandacht

op gevestigd, dat de leej-ste vertegen-
woordigers vun het kapitalisme alles
aanwenden om met slimme truc;* de
organisatie van den arbeid, zoowel de
politieke als economische, in dienst van
het kapitalisme te stellen. Het verschijn-
sel iï internationaal en lukt de kapi-
talisten maar at te vaak. Hier in Ne-
derland kan zonder eenige overdrijving
wordeu vastgesteld, dat de S. D. A. P.
en het N. V.V. zich gedurende de oor-
logsperiode zonder eenig voorbehoud
aan de regeerende klasse hebben vast-
geklonken en ijverig werkzaam waren
deze bijstand en hulp te verleenen. —
Oorlogscerdieten, werkloozensteun, steun-
comité's^ etc. — Nu weer worden we
opgeschrikt door een in het orgaan van
den modernen Postbond van '22 Jan.
opgenomen circulaire van den Direc-
teur-generaal der Posterijen, welke we
om zn openhartige schunnigheid in zj

geheel opnemen.
Hier is ie met huid en haar

Aan de vaTtvereenigingen.
„Bij de behandeling van ziektegeval-

ken komt het dikwijls .voor, dat twijfel
gerechtigd is of de ziekte niet wordt
voorgewend, of de ongesteldheid niet
van dien aard is, dat met eenigen goe-
den wil dienst zou kunnen worden ver-
richt en of de afwezigheid niet langer
gerekt wordt dan de gezondheidstoe-
stand van den betrokkene vordert.

„liet is uiterst moeilijk om aan te
geven, waar inderdaad simulatie of ag-
gravatie aanwezig is. Maatregelen daar-
tegen hebben tot nog tob niet het ge-
volg gehad, dat verwacht werd.

Toch dient dit euvel te worden be-
streden. Ik roep daartoe de hulp* van
de vakvereeniging in-

Op prijs zou ik bet stellen, als deze
zaak doop u in studie werd genomen
en mij vóór 1 Mei e.k. schriftelijk uwe
bevindins* werd medegedeeld."

Men ziet het, deze postale-directeur
ziet, er niet tegen op de vakorganisaties
van zn bedrijfspersoneel openlijk op te
roepen en aan het werk te zetten ten-
einde hem behulpzaam te sjjn bij het

treilen vau maatregelen teneinde de be-
srinst zooveel mogelijk te vergroo-

teu. Hij vèrklanrt zonder schromen,
dat de tol im toe getroffen maatregelen
tegen z.g- simulatie zonder voldoende
uitwerking bleven en bedenkt nu de ge-
raffineerdheid om er de vakorganisaties
voor te spannen. En deze, inptaats van
met heftige verontwaardiging het gedane
verzoek af te wijSPSn, het verwijt van
simu.-itie om te smeden in ©en argu-
ment t gen heel het kapitalisme, door
aan te toonen, dat het toch wel een
walgelijk stelsel moet ziju waaronder
we leven, indien de arbeiders er de
voorkeur aan geven ziek zijn, te vein-
zen, boven het verrichten van hun werk,
neen in de plaats daarvan juichen ze
iv „het Volk 7' eu de „P.T. TJ', be-
nevens -,de Werkman', orgaan van de
Gem. Werkiedenbond, de postdirecteur
toe, weten het nog als een vooruitgang
aan t) duiden, wijl de vakbeweging

In het maat-
schappelijk en bedrijfsleven verovert."
Marx had wel gelijk toen hij beweerde,
dat de vakvereenigingen door een ver-
keerd gebruik van hun macht vaak de
bevrijding van het proletariaat kunnen
tegengaan.

Men moet toch met volieeüge maat-
schappelijke blindheid geslagen zijn, wil
men dat nie1 inzien. L. de Visser..... en geeft het menschdom

veel vermaak.
De geweldige overstroomingen in

Holland eu elders, hoe treurig en aan-
grijpend, zij geven weer eens een af-
leiding.

In schouwburgen en concertzalen
wordt komedie gespeeld — op tweeër-
lei wijze veelal — en ge/zongen; er
wordt voorgedragen en gedanst, dat bet
een aard heelt.

Meu zingt en danst eu springt om
da slachtoffers te steunen, want op deze
wijze moet men ook geld bij elkaar
brengen, om in de ellende eu schade
oetiigei-niatt; te Voorzien.

De bourgeoisie moet ondanks haar
rijkdommen en enorme winsten , toï
zulke middelen haar toevlucht nemen.
Zingende, dansende, lachende moet de
portemonnaie open, om voldoende da
ellende te gedenken.

Voor enkele maanden werd reeds uit-
gerekend, dat er in Nederland een oor-
logswinst is gemaakt van 2000.000.000
gulden. Sinds Augustus 1914 is nog
ampertjos 3.000.000 ingekomen " bij het
Nat. Steuncomité. En nu onder onder
den indruk van de geweldige over-
strooming is wellicht te samen niet meer
dan 1.000.000 bij elkaar gebracht —i

misschien nog niet eens een millioen.
De koningin, de rijkste vrouw van

Nederland, gaf het inkomen van enkele
dagen tot steun, de koningin-moeder
5000 gld, en de prins 1000 gulden.

En dan worden er tochtjes gemaakt
per auto en pet* motorboot, er wordt
lüer inlichtingen gevraagd en daar een
woordje gewisseld en tic pers maakt er
'-n geweldige reclame mee. En als btraka
een paar millioen met kunst- en vlieg-
werk bij elkaar is gebracht, dan wordt
milddadig Nederland weer geprezen en
wil men het laten voorkomen, dat de
bourgeoisie 't zoo slecht niet meent en
'n warm hart heeft bij 't aanschouwen
van ellende.

En met 'n paar millioen en wat ge-
reis en -getrek laat de massa zich de
oogen dichtsmeren en jubelt mee. in
't Noorden blijft men vrij wel koud.
De Groninger dagbladen hebben met
moeite 'n 3000 gulden kunnen inzame-
len. En van de rijke boeren, diereeds
zooveel wonnen in den oorlog, komt
wel het allerminst. Nu moeten de land.
bouworganisaties geld loskloppen, en
nu zal er ook wel wat komen —■> dat
zullen wij zien.

't Gewonn is even treurig als de
overstroouing zelf.

iteclu d-o*»ï Zee*
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De Oorlog.
Vredespogingen; wat nog steeds de
hoofdzaak is; de Unie en Duitschland.

! , schijn', i Disten
sten tijd weer pogingen \an l
de zijn ceUaan om tot een afzonderlijken
vrede met althans een, ktwee
der groote tegenstanuers van Duitsch-
land te geraken. , ,

uchten daaromtrent waren seder*
eenigen tijd verscheidene opgedoken.
eenige weken is b. v. door een Engelsch
blad' uit een in Japan verschijnend En-
gelsch orgaan een uiting van den Japan-
schen Minister-President gepubliceerd, die
zou gezegd hebben, dat Duitschland aan
Rusland en Japan afzonderlijke vredes-
voorstellen had gedaan. Maar deze laatste
mededeeling was door te veel kanalen uit
een te zonderlinge bron gevloeid om er
waarde aan te kunnen hechten-

Geheel iets anders geldt echter van de
mededeelingen, die de Russische Minister
van Buitenlandsche Zaken Sasonof dezer
dagen aan een afvaardiging van journalis-
ten heeft gedaan. Volgens het verslagvan
htt P. T. A. zei deze Minister:

»Overgasnde tot de pogingen van Oos-
tenrijk en Duitschland om een afzonder-
lijken vrede te sluiten, stelde de Minister
vast. dat deze reeds van oude datum zijn
en dezer dagen hervat werden.
Al deze pogingen berusten op zulke zwak-
ke gronden, dat het onnoodig is te zeg-
gen, dat zij van de hand zijn gewezen.
Wij hebben ze alle onbeantwoord gela-
ten.»

Na deze officieele woorden kan men
moeilijk meer twijfelen, of er zijn inder-
daad "van Duitsche zijde opnieuw po-
gingen gedaan om Rusland over een af-
zonderlijken vrede te polsen. En is dit
zoo, dan zou het bericht uit het Japansch-
Eng£]sehe blad omtrent de uitingen van
dien Japanschen Minister ook wel eenige
waarheid kunnen bevatten.

In dit verband verdient een bericht, dit-
maal in een Duitschblad, misschieneenige
aandacl t, waarin gewag wordt gemaakt
van een lusschenEngeland enJapan bestaand!
>geheim« verbond om onder zekere om-
standigheden Rusland in Mantsjoerije aan
te tasten. Dit kan niet anders bedoeld zijn
dan als een manoeuvre om een der tus-
schen deze drie groote vijanden bestaande
werkelijke belangenverschillen op den
voorgrond te schuiven en zoo de kiem
van tweespalt tusschen hen, ware 't mo-
gelijk, aan te kweeken.

Nu zal men van. Duitsche zijde hoogst-
waarschijnlijk wel dezer dagen opnieuw in
de sterkste bewoordingen -— als dit nog
niet geschied is, wat wij niet weten —
Sasonofs bewering logenstraffen. Maar
tegenover deze logenstraffing wijzen wij
dan reeds bij voorbaat op een nieuwe
vredes-eend, die, ditmaal zonder veel aan-
dacht te trekken, maar daarom toch niet
minder duidelijk, van Duitsche zijde is
opgelaten.

Wij zeggen een nieuwe vredes-eend, om-
dat men zich zal herinneren — en andersroepen wij -'t hierbij in 't geheugen —dat ook in den zomer van 'tvorige jaar
te midden der geweldige Duitsche over-
winningen in Polen, zeer sterke geruch-
ten opdoken omtrent een afzonderlijken
vrede, aan Rusland aangeboden, en tege-
lijkertijd in de N.R.Ct. een brief van
een Duitschen diplomaat werd opgenomen,
waarin de vraag werd gesteld, of het nu
niet eens tijd werd 't op een aceoord te
gooien.

Dezer dagen nu is er iets precies over-eenkomstigs geschied. Met dit verschil, datt voorzoover wij weten, niet zooveel aan-dacht heeft getrokken. De N. R.Ct, be-
vatte namelijk 26 Jan. j-1. Onder dentitel: Quousque tandem? (d.w.z. tot hoe-tong nog?), een uit Weenen afkomstige
beschouwing van diplomatieke zij-de, het blad door middel van zijn cor-respondent te Weenen toegezonden, waarin
opnienw een redeneering wordt gevolgd,

tl e als een droppel lijkt op dio van di-
k Lmitsch-dipiomatieke zijoc,

in- den zomer van HJIS. in dien briei
weer ten beroep gedaan op de

menschelijke gevoelens, gevraagd, of zulk
een toestand, als die hu onze dagelijksche
lectuur is geworden, »die het Hart van
eiken mensenenvriend toeknijp,* nog lang

'luren en vervolgens een betoog ge-
leverd, dat hierop neerkomt: geen van
beide groote - worstelende groepen kan tot
een beslissende overwinning meer komen,
laat ons dus pogen tot een schikking,
een overeenstemming te geraken.

Het merkwaardige in het betoog, dat,
immers van Duilsch — of, wat in oit
geval op 't zelfde neerkomt, van Hab&-
burgsch — diplomatieke zijde afkomstig is,
ligt niet hierin, dat er wordt aaugetoond,hoc
alle mogelijkheid om Duitschland en de
Donau-Monarchie op militair gebied te
overwinnen thans voorgoed uitgesloten
mag heeten en ook, dat men 't in beide
landen, zij 't ook met zuinigheid en vlijt,
wel weer tot den volgenden oogst kan
uithouden wat levensmiddelen betreft,
maar wel in de onomwonden erkenning,
dat... de Centralen tegenover Engeland
geen stap verder zijn gekomen. Dit ge-
beurt in deze termen, die, als men
denkt van wie ze afkomstig zijn, namelijk
niet van een onverantwoordelijk journalist,
maaT van iemand, blijkbaar op de hoogte
der raeenigen in de regeeringskriiigen dier
Centralen, alle aandacht verdienen:

>Zij (d.w.z. de Centralen v. R.) dic-
""teeren hun wil aan den vijand.

>Maar hem tot onderwerping te bren-
»gen, daarvan is heden nog geen sprake
»en niemand is daarvan béter overtuigd
»dan de »Oberste Heeresleitung*.

»De dHiikbooten hebben niet aan alle
»verwachtingen beantwoord. E n g e 1 a n d's
>heerschappij ter zee is onge-
rept en de Engelsche han-
-■delsbeweging neemt gednrig
->t oe. Het zijn feiten, dieweliswaar slechte
»voor een van de leden der quadruple al-
liantie gelden — maar daarvoor is
»hij ook dé taaiste van allen en om zoo
»te zeggen de tiél dier tegenpartij. On-
»g etwij f e 1 d heeft de meening
»van Duitschland over de En-
»g els che politiek in den loop
*van den oorlog eenwijziging
»ondergaan. Bevoegde beoor-
deelaars meenen, dat het ge-
waar voor Duitschland niet
>nit het Westen komt, maar uit
»het Oosten, dat de wereld
»groot genoeg is om aaan Ert-
s-geland en Duitscfilalnd vol-
s-doende ruimte voor oecono-
»mische en commercieele ex-
pansie te verleenen en dat»n e t in beider belang ligt om
>weer flink handel te gaan
»drijven zooals vroeger.

>De onwetendheid van Engeland terzake
»van den gedachtengang der raogoidhe-
»den op het vasteland m de toestanden
>en beweeggronden aldaar, is nagenoeg
»spreekwoordelijk, en bet is licht moge-
lijk dat men in Engeland uit een ver-
»zoenende en gematigde houding der een-
stralen de gevolgtrekking maakt, dathun-
>ne krachten opraken. Deze opvatting zou

verblindheid zijn, die
»aan duizenden het leven zou kosten, zon-»der aan het eindresultaat iets te" veran-
deren. Langzamerhand zal bjj de ver-
standige menschen van beide partijen de
»meening wortel schieten, dat een volle-
->dig ten onderkrijgen van den tegenstan-
»der uitgesloten is, dat de uitputting en
>het gevaar voor doodbloeden bij beide

bestaat en dat dit misschien nog
"-eerder zal gebeuren bij de Engelschen
»dan bij den Duitscher, omdat diens le-
»venswijze eenvoudiger is dan die van
»den Brit. Volhardt men in Engeland op
>het standpunt, dat elke tegemoetkoming
>van Duitschland. als een (eeken van ver-
slapping is te beschouwen, welnu, dan
»zal de oorlog helaas nog zeer lang du-
»ren en de naties zullen voortgaan met

-elkaar te verscheuren »ad majorem gjori-
van Amerika en Japan. Dan zal ten

»slottc, wanneer nieuwe bergen van lijken
«"zullen opgestapeld zijn en bloeiende
»landouwen verwoest, het oogenblik ko-
enen, dat de volken zelf hun lot in de
»handen zullen' nemen om over de hoof-
»den hunner regeeringen' aan dit moorden
»een einde te maken-

>De vrees voor den vrede is alleen bij
»die staatslieden te zoeken, die onder den
»last der verantwoordelijkheid gebakt gaan,
»de yolken daarentegen kennen slechts een
»gevoel: het verlangen naar vrede.<

De correspondent der N.R.Ö. voegt bij
een der door ons gecursiveerde zinneneea
noot,: »Ik geloof, dat Engeland dat juist
niet wil en de geachte schrijver te opti.
mistisch is.«

Maar wij ervaren er in ierler geval
weer eens dit uit, dat men. in een dcc!
van de Ehritsche officieele kringen thans
opnieuw geneigd is, ondanks alleswat ge-
beurd is, oncanks den vreeselijken haat
legen het perfide Albion, dat immers de
schuld is van heel dezen oorlog volgens
de officieele Duitsche voorstöling, te er-
kennen, dat de wereld groot genoeg is
om Engeland en Duitschland, d.w.z. het
Engelsche en Duitsche Imperialisme beide
te bevallen en ruimte tot expansie ie ge-
ven. Het gevaar, het dreigende, blijvende,
niet te ontkomen gevaar, zoo heet bet nu
weer of opnieuw, ligt in het Oosten, des
in Rusland.

Zoo zien wij dear dagen opnieuw of-
ficieel deze groote feiten bevestigd, waar
het uit een werddhistorisch oogpunt in
dezen oorlog om gaat: het Dnitsche im-
perialisme is door zijn geografische po-
sitie, geplaatst als het is tusschen de twee
machtigste wereldrijken, die sinds een eeuw
in Europa hun kent bezitten, gedwongen
te trachten althans met één dezer twee
weer tot een overeenstemming te geraken,
wil het niet tot een permanenten oorlog
gedwongen zijn. De vraag luidt nog steeds:
wie van beide zal het zijn: Rusland ot
Engeland. En die vraag, voegen wij er
bij, is op het oogenblik nog zoomin voor
een oplossing vatbaar als in Augustus
1914 juist door de groote slagen te
land, die Duitschland ziin beide machtig.
ste tegenstanders te land, Rusland vooral,
maar ook het met Rusland verbonden
Frankrijk heeft toegebracht

Objectief gesproken, moeten w§ ten op.
zichte van de redeneering van den Weexw
schen diplomaat zeggen, is, ondanks de
gruwelen en de gevolgen dezer worste-
ling, de tijd van een aceoord nog niet
gekomen. Èn paradoxaal als het mag klin-
ken, blijft het waar, dat ieder verder nü-
lftair succes van de Centralen te land,
thans vooral in het naburige Oosten, op
den Balkan, in Perzië, in Mesopoamië, in
Syrië, die mogelijkheid verder verschuift.

" " »

Tegenover deze primaire de Wereld-
oorlog beheerschende feiten, valt al 't
overige gebeuren in 't niet.

Toch is er daarnaast veel wat onze
volle aandacht verdient. Ook de verscher-
ping der maatregelen van Engeland inza-
ke de »economiéche« oorlogvoering^ Voor-
al echter ook de nieuwe fase in de Duitsch-
Amerikaansche onderhandelingen, waar-over wij langen tijd hebben gezwegen.
Dit geschiedde, omdat de diplomatieke ge-
dachtenwisseling, die nog altijd tusschen
Washington en Berlijn plaats vond om-
trent het Lusitania-geval en het optreden
der duikbooten legen koopvaardijschepen,
sinds geruimen tijd een sleepend karakterhad aangenomen. Nu eichter is er blijkbaar
meer gang in gekomen, omdat Wilson, devredesapostel, zijn Verkiezingscampagne —de tijd der officieele benoeming van decandidaten voor de volgende Presidents-
verkiezing nadert — is begonnen. Dieverkiezingscampagne weet deze sluwe de-magoog prachtig te gebruiken om stem-
ming te maken voor hetgeen de Ameri-
kaansche kapitalisten nu 't eerst noodig
achten, namelijk versterking der toerustin-gen van de Vereenigde Staten, zoowel te
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land als ter zee. Ln in die cpmpagne kan
nu het diplomatieke geschil met Duitsch-
land, dat nog steeds hangende is, piach-
öge diensten bewi,zen.

Zoo heet het dan nu eensklaps weer,
dat ! ansing, de Minister van Buiteni. Za:
ken der Unie, dezer dagen zoo iets als
een ultimatum aan Duitschland zal zen-
den. Wilson heeft op allerlei plaatsen ui-
terst dreigende en sombere redevoeringen
gehouden en gezegd, dat er niemand in
de Ver. Staten was, die wist -o? wij ons
niet binnen één dag, ja zelfs één uur,
voor kwesties zouden bevinden, waarin
hij genoodzaa'. en beroep te doen
öp heel de Natie om
dedigèftrc De Duitsche pers heeft, cok al
reeds geschreven, dat dc eischen dèr Ver,
Staten waarschijnlijk onaannemelijk zouden
blijken.

Kortom: Wilson en zijn helpers maken
«ran dc lijken der Lusitania-slat±toffers en
#an dc sinds dien verdronken ongclukki-
gen thans weer op een meesterlijke wijze
gebmik ten einde de zaak van hun Ba-zen, dc Multi-milliardairs der Trusts. le
dienen. Het deel, dat zij met een en an-der nastreven, namelijk een enorme op-
drijving der bewapening, zal zeker wor-
den bereikt. Maar wij behoeven ons daar-om nog niet door hen in de luren telaten leggen en te denken dat Wilson es.hel werkelijk tot een ernstige breuk
met Duitschland zouden willen laten ko-
men, v. R.

Ekonomische Kroniek.
De gevolgen.

De gevolgen van dezen Europeeschen
öOriog in zijn ganschen omvang reeds nu
ie overzien, zal nog wel niemand gege-
ven zijn. Toch hebben wij, socialisten,.voortdurend 't materiaal te verzamelen,
dat ons a thans reeds een voorloopigen
indruk van den komenden loestand geeft.
Een der eerste voorwaarden daarvoor is
ongetwijfeld de kennis van den economi-schen toestand. We willen dan ook üach-
ten, waar uit den aard dei* zaak dc poli-
tieke artikelen aan den oorlog gewijd,
sfeclus terloops deze gegevens verwerken,
deze onder déze rubriek weer als eenzelfstandig geheel te behandelen.

De thans ten dienste staande gegevens,
zooals de pers die gemeenlijk bevat, moe-
ten soms onder eenig voorbehoud worden
geaccepteerd, in elk land tracht de regee-
rende klasse de toestand naar buiten zoo
gunstig mogelijk voor (e stellen. Meer danvroeger beslissen thans over <kh oorlog
behalve de militaire krachten de econo-mische. De ontwikkeling van het ruilver-
keer en dc productie voor de wereldmarkthebben reeds dergelijke maatschappelijke
toestanden gevormd, dat een oorlog niet
meer louter door de militaire macht wordtbeslist, zoodra die oorlog van eenigenduur is, of zich uitstrekt over een zoo
groot deel der wereld ais thans.

cijfers van wat -thans een oonogkost, doen dit reeds duidelijk zien. Menschat — en deze schattin-** is niet te hoog
<— dat de kosten voor dezen oorlog on-
geveer 2CO miliioen gulden per dag be-
dragen.

Op zichzelve komt men daarmede nog
niet tot een juist begrip van wat het im-
perialisme kost. We laten thans de ge-
wone uitgaven voor 't milttairisme maar
voor _ even buiten beschouwing
en letten slechts op de oorlogsuitgaven
alleen, om daarna de gevolgen ervan na
te gaan. Er zal wel niemand zijn, die
dunt veronderstellen, dat deze .
korter dan twee jaar zal duren. We be-
perken ons dus tot een minimum, om
slechts deze ellende (e overzien. We reke-
nen ook geen indirecte kosten. Volgens
den Engelschen "Economist»' komen we
dan voor deze twee jaren tot ecu bedrag
van 100 üOO millioen gulden, zegge h on-
derd duizend millioen gulden.

Doch ook dit voert ons nog niet tot
een juist inzicht, wat deze oorlog finan-

cieel voor dc arbeidersklasse beteekent. Dat
wordt duidelijker, wanneer 't wordt om-
gezet in belasting. Gerekend naar 5 %
's jaars wil dit zeggen, dat de belastin-
gen der oorlogvoerende landen met SCOO
millioen gulden per jaar worden verhoogd.

We behoeven er bovendien niet pp te
rekenen, dat de gewone uitgaven veer
leger cii vloot na den oorlog, in dit im-
perialistisch tijdperk, zullen afnemen. Inte-
gendeel. Na den oorlog zal elke cent
worden besteed voor meerdere wapening.

"Zien we tot nadere toelichting dc stij-
ging van de jaarlijksche rei
schulden: ze stijgen vo
hngeland van 218 tot 1442 millioen gl.
Frankrijk . 642 tot 1842
Italië . 233 tot 465
Duitschlaad , 120 tot 1470
Oostenriik-H. „ 415 tot 1225
Rusland' „ 840 tot 2348

't Kan ons niet verwonderen, dat de
financieele 'medewerker van 't Algemeen
Handelsbl. .in zrjn jaaroverzicht zeide:
>AI droomen we ons in het dorado
eener algeheele ontwapening, zelfs tlan zou
na het einde van dezen vernietigingskamp
per jaar meer aan rente op de nieuwe
staatsschulden moeten worden belaètd dan
te voren voer bewapeningskesten werd
uitgegeven. «

Wat dït voor de arbeidersklasse van
vele landen zal beteekenen, is duidelijk.
Wanneer niet een geweldige proletarische
actie zich -na dezen porlog ontwikkelt en
we moeten zeggen, dat we die tot.onzen
spijt zich nog niet zien ontwikkelen, dan
zal het overgroote deel dezer lasten op
de schouders worden gelegd vau de ar-
beidersklasse, door directe en indirecte be-
lastingen.

Deze dorre cijfers zeggen nog veel meer.
Ze beteekenen voor de arbeidersklasse
meer, dan waarvan ze zich nu nog be-
wust is. Ze beseft nog niet, dat deze oor-
log beteekent een voortduring van de
duurte ook na den oorlog. Niet, doordat
de prijzen van levensbehoeften op denzelf-
den hoogen standaard blijven, ze zullen
vermoedelijk dan weer dalen, al is 't
misschien niet tot 't oorSt-ronkelijk ni-
veau. Miaar de druk der belastingen zal
oorzaak zijn, dat 't loon niet meer de-
zelfde waarde heeft van voorheen.

Ze beteekenen voor den vakstrijd nog
iets heel bijzonders. Daarom zeggen ze
vrijwel, dat al wat door de vakbeweging
in de laatste 10 a 12 jaren aan loons-
verhooging is veroverd, weder verloren is
door dezen oorlog. Want, dat de vakbe-
weging in staat zal zijn op het patro-
nant na den oorlog te veroveren, waf 't
zal hebben te betalen voor dezen impe-
rialistischen oorlog, we zouden 't gaarne
hopen, verwachten durven wè 't niet.

Èn onze cijfers zijn zoo gunstig moge-
lijk genomen. We hebben geen rekening
gehouden met de noodzakelijke aflossin-
gen der schulden, geen rekening gehouden
met de verwoestingen, aangericht door <En
oorlog, die herstel behoeven, geen reke-
ning gehouden met de milliarden, dienoo.
clig zullen zijn voor dc overgeblevenen
der slachtoffers van dezen oorlog. Dat
alles is ongeveer te becijferen, te ramen,
te gissen. We behoeven thans deze cijfers
niet.

Een ding is 't, datreeds duidelijk uit deze
cijfers spreekt. Dat men gorust' kan op-
houden met te spreken °ver sociale wet-
geving, die de welwillende bourgeoisie
ons onder 't imperialisme zal brengen.
Er kan geen sprake van zijn. Onder de-
zen productievorm, bij deze maatschappe-
lijke orde, is daarvan geen sprake meer.
De bourgeoisie is meer nog dan voor-
heen onwillig, meer nog dan voorheen
onmachtig

Voor wie deze cijfers ziet en begrijpt,
heeft 't revisionisme afgedaan. De bour-
geoisie zal ons niets meer kunnen geven,
tenzij ze daartoe gedwongen wordt door
revolutionairen strijd. Maar dan revolu-
tionairen strijd van arbeiders-massa's van
geheele landen, unaniem en onvervaard.
Revolutionairen strijd internationaal tegen

de eenige oorzaak van deze ontzettende
ellende, tegen het imperialisme, de huidi-
ge vorm van 't kapitalistisch systeem. -

Een volgende maal zullen we de oor-
logswinsten bezien. Thans hebben we de
oorlogsverliezen beschouwd, slechts finan-
cieel. We hebben haar gevolgen nog slecht*
voor een deel ontleed. Doch dc loop oei;
historie zal ons gemakkelijk aanleiding
geven, ook meer in bijzonderheden na te
gaan, hoe' dc kapitalistische klasse reeds
nu tracht de financieele oorlogsver! iezen

wentelen op de »rustige* arbeiders-
klasse.

Zal ze rustig blijven, niet georganiseerd
tot revolutionair' verzet, niet bereid tot
onverzoenlijken strijd?! Is 't socialisme
noodig?!

Uit de Vakbeweging.
Stakingen.

innen we met een woord van er-
kentelijkheid aan de partijgenooten, die
direct na ons verzoek begonnen met
'vakbladen en bescheiden aan ons adres
de la Koijkarie 11 op te zenden. We
vertrouwen, dat ze dit regelmatig zul.eu
blijven doen en de overige er een aan-
sporing in zullen vinden dit goede voor-
beeld 'te Volgen.

Veel te langzaam, maar, toch met ge-
stadige: zekerheid laait het verzet van de
arbeiders — ondanks het gesloten con-
tract der sociale vrede, dat met den
schijn van „de" Godsvrede" was ver-
zegeld — Weer op en zijn in de onder-
scheidene . bedrijven economische con-
flicten uitgebroken.

Het begin van 1016 kenmerkt zich
door een reeks van .botsingen tusschen
arbeid en kapitaal, -baar is eerstens de
hier en daar reeds volstreden actie der
zeelipdon om verhooging der gages en
betere regeling der arbeidsverhoudingen.
De machtige rcederi.ien hebben gedu-

den oorlog vele millioenen extra
winst gemaakt ten koste mede van het
geraffineerd - uitgebuitie zee-proletariaat,
't welk vaak met roekeloos trbtseeren
van de grootste gevaren voor eigen
leven, de schatten gouds voor hunne
meedoogenJcoze meesters uit alle hoeken
der, wereld- bijoen moeten graaien. Heu-
gelijk is 't, dat deze moedige mannen
van de zee, die zoo dikwijls hun moed
in dienst van het kapitalisme verbruiken,
nu ook weer durf genoeg toonden om
aan de -machtige transpor.pro.sen den
oorlog te verklaren en dit niet zonder
succes., Jammer maar, dat ook deze
proletaren in twee organisaties verdeeld
liggen, waarbij één, n.l. „de Volhar-
ding", ér niet tegenop ziet om op het
hevigste moment tegenover de Algem.
Zeemansbond te gaan staan. Dubbele
voldoening schenkt het daarom te ver-
nemen, dat ondanks de vaak begane
misslagen bij het dreigend conflict san
de Holl. Amerikalijn, tusschen „Vol-
harding" en die reederij, de Alg. Zee-mansbond haar proletarische plicht zal
doen en de zijde van „Volharding" kie-
zen. Dat moesten de modernen ook als
regel aannemen, dan zouden vele rede.
nen voor blijvende verdeeldheid ver-
dwijnen.

Ook de actie der visscherliedeo is
niet zonder resultaat geweest en voor
een goed deel is aan de eischen der
stakers tegemoet gekomen. Neemt men
daarbij ia aanmerking, dat vooral te
Scheveningen het visscherij-proletariaat
nog in do christelijke dogma's van on
derworpen deemoed bevangen ligt en de
staking door de christelijke organisa-
tie beheerscht Werd, dan is deze eerste
stap in de richting van den klassen»strijd reeds een goed begin en zullen deeconomischo werkingen, die ook in dit
bedrijf zich voltrekken, gesteund door
een actieve propaganda, den geest van
verzet ook over deze arbeiders doenvaar«dig worden-

Vorder staakten en overwonnen ba-
langrijke ' groepen bouwvakarbeiders al»
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te Den Haag metselaars en opperlieden,
te Amsterdam en Den Haag de 'voer-
Leden, de kolenwerkers te Amsterdam,
de grondwerkers te Haarlem, de metaal-
bewerkers in Hendrik ido Am >acht,
enz. Tevens bereiden tal van vakbon-
den voor bakkers, meubelmakers, tram-
personeel, metaalbewerkers, grondwer-
kers, bouwvakarbeiders, enz- belang-
rijke acties voor, --oodat in de komende
maanden alom weer ecu fr'ssche geest
van oplaaiend verzet de arbeiders neigt
aan te grijpen. Eu uit de reeds ge-
voerde acties is duidelijk gebleken, dat
het onzinnige mal.cpraat is te beweren,
dat tijdens den oorlogstoestand óók in
het belang van het proletariaat de klas-
senstrijd moet worden opgeborgen. Daar
kan alleen het kapitalisme . van -profitee-
ren en het proletariaat in dubbelo zin
het slachtoffer worden.

Kenmerkend is de geest, die de bour-
geoisie bezielt welke ztei; lè ar-
beid voor de steuncomité's amuseert.
Het Haarlemsch steuncomité wilde de
werkloozen tot onderkruipen bewegen,
terwijl dit goede* voorbeeld reeds in
Den Haag navolging vond en ook daar
een sujet van het steuncomité probeer-
de om de werkloozen tot onderkruiperij
te pressen, onder toezegging van hoog
loon en stevige steun der politie.

De werkloozen hebben evenwel on-
danks den grauwen honger, die ze aan-
vreet, hier geweigerd.

We komen de volgende week op een
en ander nog terug.

L. de V.
* * *

De Wereldoorlog
en de vakvereenigingen.

Karakteristiek voor de stemming van
de Dvdtsche arbeiders in den tegenwoorr
digen oorlog is het hoofdstuk „de We-
reldoorlog en de Vakvereenigingen' in
het onlangs verschenen werk van het
Duitsche partijlid Paul Umbreit : „Vijf
en twintig jaren van Duitsche vakbe-
weging 18.0—1915« *■)

„Om de eenheid van de afweer tegen
de buitenlandsche vijand te waarborgen— schrijft Umbreit — sloten zich de
vakvereenigingen bij de „Godsvrede"
aan, en hieven direct alle stakingen en
uitsluitingen op." (blz. 141.) Het feit,
dat de Nationale -eenheid in de eerste-
en de klassenstrijd voor de Duitsche
partijgenooten pas in de tweede plaats
komt, kan moeilijk duidelijker uitge-
sproken worden.

n de vakvereenigingen (stelden
zich) — lezen we verder — ongeacht
alle voorafgegane vervolgingen en allo
verdere bedreigingen van bun rechts-
grondslagen, zonder aarzelen met alle
beschikbaren middelen in dienst van de
binnenlandsche oorlogsvoorzorg. ' (blz.
144.)

Van deze patriottische daad der vak-
vereenigingen verwacht de schrijver van
het aangehaalde werk. groote voordcelen
voor ze in de toekomst. „De wereld-
oorlog — meent hij — heeft de positie
van de vakvereenigingen niet geschokt,
veeleer bevestigd" (blz. 151). Aanlei-
ding voor die meening geven hem vol-
gende omstandigheden : „ln dezen zwa-ren tijd heeft de rijksregeering de vak-
vereenigingen als waardevolle dragers
der volksorganisaties leeren kennen en
waardeeren." „Hun noodwendigheid isook vroegeren tegenstanders tot bewust-
zijn gekomen."

*»De vakvereenigingen hebben... de
genoegdoening ondervonden, dat het le-
gerbeheer hun opvattingen heeft er-kend (blz. 146).'»

). ..Gedenkschrift bij het vijf-en-twin-
ti? jarig jubileum van de oprichting vanhet algemeen verbond der Duitsche vak-vereenigingen", Bertijn 1915. (Erinnc-
rungsscbrift zum fünfundKwanzig-jahrigen
Jubilaum der Begründung der General-
Kommission der Gewerkschaften Deutsch-
lands", Berlin 1915).

De auteur van de aangehaalde woor-
den is op deze erkenning van o
geering en van het legerbcstutur trotsch
als een door den geprezen
schooljongen. Hij hoopt daarvan een
betere toekomst voor de arbeiders, is
nu aan deze erkenning ia werkelijkheid
zooveel beteekenis to hechten ? \V ij ver-
oorloven ons daaraan te tw-jfelen. Al
de gei kringen erkeauen de vak-
vereenigingen zoolang deze op het ge-
bied van bestrijding van werkioosheid,
van ondersteuning van werkloozen, van
voorzorg voor de famiies der bij het
leger 'tngedeelden, voor in den oorlog
gekwel a.enen
van de in den oorlog gevallenen, enz.
werken. De vakver eenigingen krijgen

H-en voor zoover ze hun nhd-
sleehts voor deze doeleinden ge-

bruiken, voor zoover ze de gemeenten
en den Staat kosten en do bourgeoisie
belastingen sparen.

»De va schrijft Um-
breit fi- hieven alle stakingen en uit-
sluitingen bij bet uitbreken van den
oorlog 'jr-,, di een
oorlog stakingen te vermijden. Ze btel-
den hunne fondsen ter beschikking van
de binnenlandsche oorlogsvoorzorg en
beperkten alle andere uitgaven. „Eenige
bonden zetten ook door, dat hooge ex-
tra-bijdrage van leden, die werk ' had-
den, werden geheven en du vakvereeai-
gingsbeambten stonden een deel van
hunne bezoldiging af ten bate van het
Werkloozenfonds." (Diz, lil). — Waar-
lijk, zoon handelwijze moest de regee-
ring en de burgerlijken bevallen. Of
echter de vakvereenigingen eenzelfde
waardeering ten deel zal vallei> als ze
weer tot hun ouden grondslag terug-
keeren, als ze hun opmerkzaamheid zul-
len besteden aan dc regeling van de
arbeidsverhoudingen, waarbij ze zich
van stakingen bedienen n'ceten, daar-
aan veroorloven wij oas te twijfelen.'

Als de vakvereenigingen niet zoon
ver strekkende werkzaamheid op zich
genomen hadtien, dan haddon de ge-
meenten, de Bondsstaten en het Rijk
de middelen daarvoor moeien opbrengen
en in werkelijkheid moest, waar de
krachten der vakvereeniging niet toerei-
kend waren, uit openbare middelen bij-
gedragen worden om den nood to ver-
lichten. Zoo moest de Rijksregcering
van het tweede oorlogscrediet 200 mil-
lioen mark voor kraamvrouwen- en
werkloozenhulp ter beschikking stellen.
Uit dit fonds krijgen financieel zwakke
gemeenten toeslagen ingeval ze de werk-
loozenondersteuning met de vakvereeni-
gingen gemeenschappelijk regelen. Had-
den de vakvereenigingen nu niet in die
mate meegewerkt, dan hadden de open-
bare middelen in veel sterkere mate
voor genoemde doeleinden moeten wor-
den aangesproken. Want de werkloos-heid heeft een tijdlang een grooten om-
vang aangenomen. Het percent werk-
loozen in de vakvereenigingen — hoo-
ren wij van Umbreit — bedroeg Juli
1914 2.7 en in Augustus 22.7. Dan is
het in September op 16, in October
10.9, in November 8.2, en in December
nog de helft hooger als in de ergste
tot 7.2 gedaald. Tcch was htt altijd'
werkloozenmaanderr van het voorgaan-
de Jaar 1313, die hoogstens 4.8 percent
bereikt hadden. De werkloozenhulp en
de toeslag voor families van het bij het
leger ïngedeelden, > kostten de vakver-
eenigingen vanaf Augustus 1914 tot aan
het eind van dat jaar zeven en
twintig 'en een half mil-
lioen mark. De totaal-uitgave van
de geheele gecentraliseerde vakbond be-
dragen voor ondersteuningen in het 2e
halfjaar van 1914 meer als dertig mil-
lioen mark. Dezelfde uitgaven voor
anderhalf jaar oorlog bedragen tachtig
tot honderd millioen mark. Ze bereiken
dus bijna de helft van de som, die het
Rijk vuor hetzelfde doel heelt bestemd.

En uu vrageli wü: »hoe gedragen
zich de ondernemersvereenigingen in

denze'fden tijd dat de vakvereenigingen
aan het „vaderland " zulke gewichtige
diensten bewezen ? Hebben zij hun ego-
ïstische belangen opgegeven ? Volgden,
zij het voorbeeld van de arbeidersver-
eenigingen ?" üp die vragen geeft het
volgende voorbeeld an.woord. Tot spoe-
diger overwinning van de groote werk-
loosheid, die de oorlog veroorzaakt had,
verlangden de vakvereenigingen een
openbare organisatie voor arbeidsinlich-
tingen met gelijkberechting voor onder-
nemers- en arbeidersvereenigingen, op
een voor het heele Rijk geldenden grond-
slag. De doorvoering van di£ plan
stuitte af — zooals Umbrett ons be-
richt — op den tegenstand yan de on-
dernemersvereenigingen.

Het Fransche Partijkongres.
(Vervo Iq)

Een tweede groep bestond uit ontevre-
denen van verschillende schakeering, die
zichzelf „de oppositie" noemde. «Deze
groep beschikte over 700 a 900 mandaten
en maakte dus een vrij aanzienlijke min-
derheid uit. Zij kon benaalde resultaten
verkrijgen, zoo zij een principieele positie
innam. Aan 't hoofd van deze oppositie
stonden Longuet Pressemane, Lava!, 6e-
kreiaris van de redaktie van de »Petit
Parisien-:, Paul Louis, Mayeras, Poncet
ca. Deze --oppositie* had tot grondslag,
ontevredenheid over het optreden van
de partijleiding, niet wat aangaat de
docr haar gevolgde hoofdlijnen, maar
ten opzichte van sommige overdrijvin»
gen en overmatig patriottische uitingen.
De „oppositie" stond op het standpunt
van de nationale verdediging; üi meerder-
heid was zij voor deelneming aan het mi-
nisterie, voor de" godsvrede en voor goed-
keuring van de taktiek der partijleiding.
Tot deze „oppositie" behoorden: voor-en
tegenstanders van het blijven in het mi-
nisterie. Zij, die waren voor het spoedig
hervatten van de internationale betrekkin-
gen, en die elementen welke »waarbor-
gen" eischten van de duitsche socialisten
lot het herstel van de Internationale. De-
ze zeer bcnte oppositie, door geen enkel
principieel standpunt te saam gehou-
den, beperkte er zich toe om ontevreden
te zijn en te wenschen paal en perk te
stellen aan de overdrijvingen der patiriot-
ten. Wat de oppositie nog vereenigde —de wensch om los te komen van frasenin het soort van „tot het einde toe" .—
en een meer voorzichtige houding fegeni-
over de Internationale in te nemen —" dedrang het oor te leenen aan vredes-Jvoor-
stellen in plaats van „en bloc" elk der-gelijk voorstel te verwerpen, vootrnl. werddeze oppositie bijeengehouden door devrees voor teleurstelling, die moest komenzoo het onmogelijk bleek de oorlog an- 1

ders dan door de wapenen, d.w.z. doorstrijd tot 't uiterste ten einde te brengen. Alle
sprekers van deze oppositie beschouwdende wederopstanding van de Internationa-le als een hulpmiddel tot de nationaleverdediging.' In antwoord op de rede vanGrousset, Marcel Cachin e. a. die devraag stelden: „of de Internationale of denationale verdediging", antwoordde dezeoppositie in het wezen der zaak „De In-ternationale ten behoeve wn de na-tionale verdediging". Volgens hen moestde weder-opstanding van de Internationa-
le niet dienen tor hernieuwing 'van 4enklassenstrijd, maar van 'de nationale ver-dediging, de strategische taak van den Ge-neralen staf vergemakkelijken en een werk-tuig in handen van de diplomaten derVerbondenen zijn tot het overwinnen vande centrale mogendheden. Deze oppositiemaakte een hoogst treurigen indruk.Haarsprekers hielden zeer schoone speeches,
zooals b.v. Pressemane — hier heeft de Ftan,
sche censuur eenigeregels geschrapt. — Hetbelang der natie stond voor hem bovenhet belang der klasse. En juist hierin ligtde gansche . zwakheid dezer oppositie,hier

D*ee'A 'ccl zonder ruggegraat dezegroep was, welke elementaire ontevreden.
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■heid uitdrukte, maar aan deze ontevreden-
heid het karakter gaf van klagen eu be-
ginselloos »geiianker« tegen de partijlei-
ding. Reed§ düt eene, dat de schoone re-
devoeringen der oppositie niet scherp te-
gen de algemeene stemming van het kon-
gres ingingen, dat zij niet in een klare
resolutie werden belichaamd, dat Longuet
Pressemane Mayeras enz. het mogelijk
achtten om mét de meerderheid tot een
vergelijk te komen, reeds dit eene doet de
gansche beginselloosheid en de gansche
ondeugdelijkheid van deze verdorvene op-
positie uiikomen. Met woorden dè klaar-
heid eisenend, bewerend tegenstanders van
een dubbelzinnige »eenheid« te zijn, heb-
ben Longuet en de anderen door de kom-
promis-resolutie te onderteekenen bewezen
dat noch in hun bezwaren noch in hun
protesten die kracht der gedachte, die po-
litieke klaarte leefde die de doeleinden der
klasse-politiek bepaalt. scheen het
alsof het standpunt der „oppositie" en
dat der meerderheid onvereenigbaar wa-
ren maar in de kern der zaak stonden zij
zeer dicht tot elkander: zij vere-snigden zich
opnieuw, geiijk zij hel, reeds gedaan had-
den, in scherpe afkeuring van de „Zim-
merwalders" 1) Want mocht ook de „op-
positie'", gedurende de vijf dagen dat het
kongres duurde, de meerderheid bestrijden,
keer op keer vereenigde zij zich met die
meerderheid tegen de Zimmerwalders, die
de oppositie verschrikten door alle vragen
Echerp te stellen. De „Zimmerwalders"
vormden de uiferste linkervleugel van het
kongres, zij stelden de vragen zonder di-
plomatische listen en zonder beginselloo-
ze omsluiering. Een der redenaars van
de uiterste linkerzijde zeide rechtuit , zoo
de ministers niet met ons overeenstemmen
zullen we het zonder ministers doen; en
zoo de karaerfraktie op het tegenwoordi-
ge standpunt volhardt, zullen wij ons los-
maken van de gansche kamerfraktie«. De
zoogenaamde „oppositie", aan wier hoofd
afgevaardigden staan, voelden zich door
ieze woorden beleedigd.

Altaar dit is slechts een van de wer-
telijke mogelijkheden, waarvoor vroeg
of laat de leiders van de partij van

, aangezicht tot aangezicht zullen komen
te staan.

Allen, behalve de „Zimmerwalders",
vereenigden zich in ééne resolutie. Vier
en iwintig uren lang hield de commis-
sie zitting, eer ze tot overeenstemming
kon komen, en als resultaat van dezen
langdurigen arbeid werd stukje bij beetje
het manifest geboren, dat bij zijn ge-
boorte den naam kreeg yan „de witte
Neger". In een volgend artikel zullen
wij het wezen van dezen „Witten Ne-
ger" nader onder de oogen zien.

1) De „Zimmerwalders'' zijn de leden
der fransche partij die zich om Bourde-
ron — Merrheim is geen partijgenoot —
scharen. Zij vormen de uiterste linkerzijde
der fransche partij en van hen ziin de
stemmen, die tegen de kompromis-resolu-
tie werden uitgebracht. Theoretisch is ook
deze uiterste linkervleugel alles " behalve
klaar, mavr zij is bezield door revolu-
tionairen strijdwil en tegen de frakiie-
Guesde, en tegen het centrum, de z.g.
oppositie. Daarom is er grond te ver-
wachten dat deze elementen door den strijd
zelf tot grooter klaarheid zullen komen
en te samen, met de »soc. vrouwen« en
de in het z. n. „komité van Aktie" ver-

e syndikalisten, de kern zullen vor-
men van een internationalistisch-socialis-
tische organisaties in Frankrijk. H.R.H.

FEUILLETON.
Hoe koning Henri III bang was
bang geweest te zijn en hoe
Chicot bang was bang te zijn.

Henri ging .verder, nog meer somber en
luguber.— Ellendige zondaar, zei de stem.— Bah, interrumpeerde Chicot, de stem
sprak, 't was dus geen krokodil.

—> Ellendige zondaar! zei de stem, ik

ben de"stem van den Heer, uwen God.
Chicot spreng op en zat weer ineenge-

hurkt op zijn stoei.— De slem wn God? hernam hij.— Oh Chicct, antwoordde Henri, 't is
een verschrikkelijke stem.— Is het een mooie stem? vroeg Chi-
cot, en lijkt ze, zooals in de schrift, staat,
op bazuingeschal?— Ben je daar? hoor je mij? ging de
stem voort; hoor je me, verstokte zon-
daar, bfcn je besloten te volharden in je
zonden?— Oh, werkelijk, zei Chicot; maar 't
komt me voor dat de stem Gods veel
heelt van de stem van je volk.— Daarop, hernam de koning, volgden
duizenden andere verwijten, die, ik ver-
klaar het je plechtig, zeer wreed wanen
tegen over mij.— Maar ga toch door, zei Chicot, ver-
tel toch verder wat de Heer zei, anders
weet ik niet of God geed ingelicht was.— Ongeloovige, riep de koning uit, als
je twijfelt, laat ik je afranselen.— Ik, zei Chicot, ik twijfel niet, wat
mij alleen verwondert is dat God* tot nu
toe gewacht, heeft om je al die verwijten
te doen. Hij is erg geduldig geworden
na den Zondvloed. En dus mijn zoon,
ging Chicot voort, je bent verschrikkelijk
bang geweesi.

"—■ Öh! ja, zei Henri.— Dat wil ik gelooven.— Ekt zweet liep me langs de slapen
en het merg stolde in mijn beenderen.— Zooals in Jeremia, heel natuurlijk,
op mijn woord van edelman, ik zou in
jou plaats, niet geweten heb'bt** ~t te
doen, en toen heb je gr— Ja.— En men kwam.

— En werd er gezocnE— Overal.— Geen lieven Heer te
.— Alles was in zwijgen gevalien.— Te beginnen met.koning Henri, ver-

schrikkelijk.— Zoo verschrikkelijk , dat ik mijn biecht-
vader heb geroepen.— Mooi, en kwam hij gauw?— Op 't zelfde oogenblik.— Nu kijk eens, wees openhartig, mijn
zoon zeg tegen je gewoonte in eens de
waarheid. Hoe denkt je biechtvader over
die openbaring?— Hij heeft gesidderd.— Dat geloof ik graag-— Hij heeft 't kruis gemaakt en me
bevolen berouw te toonen zooals God het
me voorschreef.— Heel goed! het kan nooit kwaad be-
rouw te toonen. Maar van 't visioen
zelf of liever van het verhoor, wat zei
hij daarvan?— Dat het door de voorzienigheid be-
schikt was; dat het een mirakel was, dat
ik moest denken aan het heil van den
staat. Zoodoende heb ik vanmorgen...— Wat heb je gedaan van morgen, mijn
zoon.— Ik heb honderdduizend lires aan
de Jezuiten gegeven.— 'Heel goed!— En mijn huid gegetselcf en ook mijn
gevolg.— Prachtig, maar verder?— Wat, verder... Wat meen je Chicot,
ik spreek niet tot den grappenmaker, maar
tot den koelbloedige, tot den vriend.

. — Oh, sire, zei Chicot ernstig, ik denk
dat uwe majesteit nachtmerrie gehadheeft.— Zou je denken?— Het is een droom geweest, die zich
niet zal herhalen als Uwe Majesteit zich
niet te veel opwindt.— Een droom? zei Henri, hoofdschud-
dend, neen, neen ik was goed wakker,
'dat weel ik zeker, Chicot.— Je sliep, Henri.— Ik sliep niet want ik had deoogen
wijd open.— Zóó slaap ik.— Ja, maar ik zag het met mijn oogen
en dat gebeurt niet als je werkelijk slaapt.— En wat zag je?

— Ik zag de maan door de ramen van
mijn kamer, en ik zag de amethyst aan
mijn degenknop schitteren met een somber
licht, daar, waar gij nu bent, Chico't.— En wat gebeurde er met de lamp.— Die ging uit-— Droomen, waarde zoon, pure droom.— Waarom geloof je het niet. Chicot?
Staat er niet geschreven dat de Heere Zich
wendt tot de koningen, als hij de een
of andere groote verandering wil op
aarde.— Ja, hij spreek! tot hen, dat is waar,
zei Chicot, maar zoo zachtjes dat Le er
nooit wat van hooren.— Maar wat maakt je dan toch zoo
ongeloovig.— Dat jij hem zoo goed verstaan hebt.— Nu, begrijp je nu, waarom ik ie
liet blijven? zei de koning-— Verduiveld! antwoorde Chicot.— Je moet zelf hooren wat de stem
gaat zeggen.— Dan moeten de anderen zeker den-
ken dat ik de een of andere snakerij zeg,
als ik herhaal wat ik gehoord heb. Chicot
is zoon nul, zoo nietig, zoo zot, dat
niemand hem gelooven zal als hij iets
zegt. Niet kwaad gespeeld, mijn zoon.— Waarom wilt je niet liever gelooven
dat ik dit geheim toevertrouw aan je wel-
bekende trottwhJartigheid, vriend, zei de
Koning.

1 — Och, lieg niel, Henri; wanl als de
stem komt zal ze je die leugen verwijten
en je hebt genorg aan je andere zonden.
Maar, 't dóet er uiet toe, ik neem het
baantje aan. Ik wil de stem des Heeren
wel eens hooren, misschien zegt ze oo}-
iets voor mij.— Welnu, wat moet ik doen?— Je moet gaan slapen, mijn zoon.— Maar als, integendeel...— Geen maren.— Evenwel.— Denk je misschien dat je de stem
van God kunt verhinderen te sprekf.n deer
op te blijven. Een Koning steekt niet ver-
der boven een ander mensch uit als de
hoogte van zijn Kroon, en als hij bloots-
hoofds is, geloof me Henri, dan is hij
cies even groot, soms zelfs kleiner.— Goed, zei de Koning, je blijft hier?— In orde.— Nu, dan ga ik naar bed.— Goed.— Maar jij gaat niet slapen.— Ik zal er wel voor oppassen.— Maar, ik doe alleen mijn wambuis
uit.— Doe zoo als je wilt.— Ik houd mijn kniebroek aan.— Een goede voorzorg.— En jij?— Ik blijf, waar ik ben.— En je gaat niet inslapen?— Dat kan ik niet vast helooven; 't
is met de slaap als met de vrees, onaf-
hankelijk van de wil.— Je zult tenminste je best doen.—- Ik zal me knijpen, wees gerust,
overigens de Heer zal me wel wekken.— Maak nu geen grapjes over de stem,
zei Henri. die al een been in zijn bed
had en het weer terugtrok.— Kom, zei Chicot, moet ik je er
onder sloppen.

De Koning slaakte een zucht, keek met
bezorgdheid scherp naar alle hoeken en

"schuilhoeken van de kamer en gleed hui-
verend in zijn bed.— Zie zoo, zei CMcot nu is 't mijn
beurt.

En hij strekte zich uit in zijn fauteuil
en schikte de kussens en de hoofdkussens
om en achter zich.— Hoe voelt ge u, sire?,— Niet kwaad, zei de Koning, en gij?— Heel goed, wel te rusten, Henri.-— Goeden nacht, Chicot, maar slaap
niet in.— Verduiveld, ik zal het niet kunnenlaten, zei Chicot gapend als of zijn kaakuit het lid zou gaan.

De beiden sloten de oogen, deKoning,
alsof hij sliep, Chicot om werkelijk le
slapen. (Slot.)
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Tot verdediging van Huysmans.
Vergnn mij wat plaatsruimte om het

voor Kamiel Huysmans op te nemen.
Ik meen, dat hij ten onrechte zoo

veroordeeld en gesmaad wordt. Dat
komt alleeu, omdat men hem niet be-
grepen heelt-

Ik moet er bijvoegen, dat Kamiel
er zelf ook. schuld aan heeft. Hij is
niet duidelijk geweest. Hij heeft met
openhartig gezegd, wat hij bedoelde.
Vandaar het misverstand.

De zaak zit, geloof ik, zoo : Kamiel
voelde zich in Brussel erg belemmerd
in zijn werk van Secretaris der Inter-
nationale. Door den oorlos waren de
geregelde postverbindingen verbroken,
er was slaat van
veroveraar, de bieven stonden onder
censuur. Dus ging hij met zijn bureau
naar Den Haag. Wel is waar werkt
ook hier de oorlog belemmerend op de
correspondentie met diverse partijbestu-
ren ; maat- 't gaat toch eenigszins, en
zoo noodig komt nu en dan een vreemd
partijbestuurder over, om hem te „in-
formeer en."

Daar hoort hij nu zeggen : De In-
ternationale is dood ! En Kamiel d
Als dal waar was, moest ik het toch
wel het eerst bemerkt hebben. Maar
hij kijkt zijn laaditea na : afdeeiing
Duitschland, afdeeling Frankrijk, afdee-
ling Balkan, enz., t is alls in orde.
De brieven, al zijn 't er wal weinig
uit den laatsten tijd, liggen netjes ge-

rangschikt. Wat praat men dan alsof er
geen internationale meer is?

De arbeiders van verschillende naties
liggen in de loopgraven tegenover ei-
kaar, vermoorden elkaar in beestach-
tigen strijd. Zeker, — maar is daarom
de internationale er niet meer ? Zijn die
arbeiders dan de Internationale ? Zijn
■zij misschien de aanhangers, de naloo-
pers, het stemvee van de internationale,
zij zijn het, die wellicht gedelegeerden
naar de congressen sturen en in ver-
gaderingen stormachtig applaudiseeren
als iemand van de Internationale op-

treedt en tot hen spreekt van broeder-
schap, van vrede, enz.

Maar de Internationale zelf, dat zijn
de leiders, de redenaars, de sprekers,
de politici. Evenals de Staat niet het
heeie volk is, naar de Machthebbers.
Zou iemand werkelijk meenen, dat die
Internationale dood was ? Huysmans
was toch zoo ontzettend duidelijk. Zijn
zoontje had het dadelijk gesnapt, toen
hij vertelde, dat Wilhelm, Erancois en
"Tames een beetje irot met elkaar had-
den, maar dat daarom de familie toch
niet dood was. Zijn zoontje had het
gesnapt, de Amsterdamsche S. D. A.P.-
ers snapten het ook dadelijk, maar Wijn-
koop snapte het niet. Dat lag aan VV i in-
koop, maar ook aan Kamiel, die, zoo-
als ik al zei: niet openhartig genoeg
was. Had hij er met nadruk bii ge-
zegd: „Ik bedoel de Internationale der
leiders," dan had Wijnkoop het zonder
twijfel ook begrepen.

Inderdaad, dat de Scheidenanns, Re-
naudels,' Vandervelde's, Legiens, Lede-
boers, Adlers, Macdcnalds, Piechanowsalleen maar wat mot hebben, en zich
toch één familie blijVen voelen, dat deze
ïamilie niet dood is, en zoo spoedig
mogelijk weer Vrede en vriendschap zal
sluiten, familieraad houden en elkaarde zonden vergeven, ■— daaraan twij-
felt Wijnkoop niet zoo man als Huys-
mans.

Het was dus eenvoudig een misver-
stand. En had men niet in deze sfeervan agitatie en demagogie tegenover
elkaar gestaan, dan had het heelencis-
verstand rustig uit den weg geruimd
«innen worden. Dan had Kamiel tot
«o* gezegd: ik meende, dat jij bedoel-de met je bewering over den dood vande Internationale, dat wij leiders nooitmeer van die prettige Internationale"ongcesseö moeluen houden en dat ik

mijn bureau zou moeten o Maar
nu ik zie. dat je het di
eens bent, komt de rest er vieL op aan.
En dau had Wijnkoop lot slot gezegd:
ik meende, dat jij wou beweren, dat de
internationale der arbeiders nog altijd
levend en onaangetast staat, ondanks
het feit, dal zij elkaar vermoorden in
dienst der kapitalisten. Nu zie ik, dat
je het over de arbeiders hoelenin.il niet
hebt, heb ik niets meer tot jo te, zeg-
gen, want jo bureau en corresponden-
tie en ie leidersfamilie laten me koud.

Dan had kunnen blijken, dat dekam-
pioenen tot twee verschillende werel-
den behoorden, die niets met elkaar ge-
meen hebben. A. P.

Protest-Vergadering
tegen KAMIEL HUIJSMANS.

De tweede spreekster, mevr. 11. Ro-
land—Holst, btgcn met er op te 'wij-
zen, hoe door »Het Volk« vöör het
buitengewoon congres der S. D. A. P.
het parool werd gegeven, „wij zullen
ons thans niet met internationale pro-
blemen afgeven, maar al onze kracht
richten op de groote internationale hervor-
mingen, die op 't oogenblik bereikt kun-
nen worden". Maar op het partijcongres
zelf werd aan Huysmans een groot
deel van den korten tijd ter beschikking
gesteld,' om de internationale zaken te
behandelen. En op den dag na het con-
gres schreef „Het Volk", dat de rede-
voering van Huysmans aan het con-
jrres de eigenlijke „wijding" gegeven
en het hoogtepunt van de beraadslagin-
gen gevormd had.

Er werden bij deze rede velen, zoo-
als „Het Volk" mededeelde, door be-
geestering aangegrepen en tot tranen
geroerd. Waarom dan?.-- Omdat het
Huysmans gelukte den indruk te ver-
wokken ten eerste, alsof de socialisti-
sche partijen, met uitzondering van de
Duitsche, aan het Internationaal Socia-
lisme trouw gebleven waren. Slechts
aan de mach!, den oorlog te verhinde-
ren, had het hun gemankeerd. Dat had
mon echter vooraf geweten: „Wij heb-
ben noch ons zelve noch anderen be-
drogen". — Ten tweede wist hij den
indruk to wekken, alsof de Internatio-
nale niet dood was, maar omgekeerd
weder aan Bet opleven was.

De massa heelt- het aan, de
proletarische éénheid noodig; zij heeft
echter möeh de geestelijke klaarheid ,
nóch den zedelijken moed om iv te zien,
dat de eensgezindheid, die Huysmans
haar voorgcochelt, slechts een waan,
een leugenschijnsel is.

Het valt haar moeilijk, zich in doin-
eenstorting der Internationale te schik-
ken; uit een sentimenteele behoefte aan
troost gelooft zij, wal zij te gelooven
wenscht. Wij echter willen haar de
noot van onze naakte waarheid te kra-
ken geven en Huysmans' leugeixweef-
sel kritisch vernietigen. Wij willen haar
duidelijk maken, dat de Internationaleslechts ep étn wijze wt-dsr nieuw kan
oprijzen; en wel door het verzet der
massa's in alle landen tegen hun eigen
regeeringen en hun eigen heerschende
klassen, door htt overwinnen van het
sociaal-patriotisme en de terugkeer tot
den Klassenstrijd.

Spreekster begint dan met de weer-
legging van de vijf punten, ir.et de hulp
waarvan Huysmans heeft willen bewij-
zen, dat de Internationale nog zou 'le-
ven.

Punt I. „De Internationale kan niet
sterven, want zoolang er een revolu-
tionaire arbeidersklasse bestaat, die als
doel heeft, over de geheele wereld een
bewegjng te voeren, die aan het kapi-
talisme een einde wil maken, zoo lang
zal er een band bestaan tusschen de ar-
beiders van alle landen Ant-
woord: Heel juist; manr de officieele
soc.-dein. partijen van i. verschillende
laaiden voeren sedert hot begin van den

geen beweging meer „om aan
het kapitalisme een einde te makeu'E
Integendeel: zij houden het kapitalisme
in 't * leven, door het imperialistisch
streven óer. regeeringen le' steunen.
Daaraan ia .de Ede Internationale ineen/
gestort.

Punt 11. „Wjj konden den wereld-
g niet verhinderen, omdat wij te

zwak waren; maar, wij hebben onae»
plicht gedaan en nöch ons, nóch ande-
ren bedrogen". — Aantwoord: Het I.
S. B. — het Internationaal Socialistisch
Bureau — heeft zijn plicht niet ge-
daan. Wanneer heeft het dan, zooals

ittgarter resolutie dat eischte, ge-
tracht, liet proletariaat van alle landen
legen den oorlog »auïzurtuteln«. Thans
zegt men, „wij zijn te zwak". Vóór
deu oorlog was men niet zoo beschei-
den! Toen heette het, gedurende do
Balkanoorlogen: „De regeeringen weten
den weg naar ;t I. S. B, wel te via-
den. 1)

Spreekster least verscheidene citaten
uit de redevoeringen van Anseele, Jau-
rès en Dascynskiop 't Congttes van
Bazel voor, waaruit blijkt, dat zij de
macht van 't proletariaat bij verre over-
schatten. Of juister gezegd: De macht
der leidors. Op den vooravond van
zijn dood, op de laatste bijeenkomst
van het 1. S. 8., vóór den oorlog, zei-
de Jaui-ès nog: „Wij hebben een so-
cialistische diplomatie en gij zult ze
aan 't wérk zien". Men heeft zichzelve
bedrogen en de massa's.

Punt 3. „Een organisme wordt niet
vernietigd, omdat eên zijner deelen de
eenheid breekt." Anders gezegd': „De In-
ternationale is niet dood, omdat de Dnit-
sche Rijksdagsfractie de credieten heeft'toe-
gestaan." — Antwoord: Huysmans is een
groot huichelaar. Niet alleen de Duit-
schers, maar ook de Franschen, de Bel-
gen en de Engelschen hebben de credie-
ten toegestaan, aan de regeering deelgeno-
men enz., zij allen tezamen, hebben de In-
ternationale verbrijzeld. En terwijl Huys-
mans hier in Nederland probteert, met
mooie redevoeringen *de fragmenten der
Internationale weder aan elkaar te lijmen,
reist van der Velde in Fransch Zwitser-
land rond en verklaart: „Ententensocialis-
ten en Duitsche socialisten scheidt, als een
afgrond, Elsas-Lothatringen.". Gelukkig
heeft de groep Int. Socialisten in Zwit-
serland tegen zijn- optreden geprotesteerd.— Spreker leest eenige zinnen uit dit pro-
test voor —. Zij beroept zich tegen Huys
mans uiting op Merrheim: Die erkent de
natuur van 't Fransche Imperialisme. Zei-de hij toch reeds in Zinrmerwald: „ledere
stap. dien de Fransche regeeringen sedert
10 jaren deden, was een stap tot den we-
reldoorlog."
;Punt 4. „Er zijn zelfs lieden, die

beweren^ de Internationale was dood,
omdat de socialisten hun vaderland ver-
dedigen. De lieden, dse deze Quakers-leer
prediken, vergeten, dat de landsverdedi-
ging op alle soc. dem. Congressen goed-
gekeurd is." Antwoord: Aan spreekster
schijnt dit steeds nog beter, een- Quaker
te zijn dan een bloeddorstig Imperialist.
Echter, wij, die in dte eeuw van 't Im-
perialisme tegen de landsverdediging zi;n,
wij zijn geen Quakers, maar revolutionai-
re sociaal-democraten. Wij prediken niet
passiviteit, maar »Ausfrütteling« — wak-
kerschudden — der massa's; wanneer 'tmogelijk en noodig blijkt, willen wij ookde wapenen voeren, maar slechts tegen de
onderdrukkers en uitbuiters, in den dienstvan de proletarische revolutie.

(Slot volgt)

1) Dit heeft Troelstra gezegd.

AMSTERDAM.
Woensdag 9 Januari voortzetting

der Jaarverg. in Diligentia, Water-
looplein.

Maandag 7 Febr. openb. verg. vanDe Zaaier Wittenburgegraeht 51.Wijnkoop spreekt
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Oude wijn in nieuwe zakken.
ln oiii over

ce vergadering van i.i. Zondag der S. D.
A. P. -waar Camille Huysmans spraken
over het daarop gevolgde debat; ik wil
hier s inger leggen op een
zaak, die ..jnlijk bijzaak is en die
toch indetdaad mede aantoont, het diepe
verval der arbeiderspartij en haar omzet-
ting in e on kerk. ap.

Het was tot nu toe een vanzelfsprekend
recht in dc socialistische beweging om,
wanneer naar de meening der oppositie
een spreker de waarheid verdraaide, feiten
verkeerd voorstelde, kortom de arbeiders
misleidde, onmiddeili k op zoon uitlating
te reagetren door middel van interruptie,
dikwijls met één enkel woord, ook wel
met een korte rechtzetting der feiten.

Dit deed men en het v. elalen
omdat men aan weerszijden begreep, dat
bij he de weerlegging van zoo n
op zich /.elf, üi het verband waarin het
gebezigd werd, belangrijk en daardoor in-
slaand gezegde van den" spreker, niet dat
effect had. als bij een oogenblik

tegenspraak, wanneer de heele ver-
gadering den spreker volgde, het geval
was. Zoon interruptie heeft vaak proot
nut cii kan op een juist oogenblik geuit,
heel wat misverstand voorkomen en" op-
klarend werken zonder daarbij nog oor-
zaak van rustverstoring te ziin.

Dit nu is één van de democratische
rechten die door de S. D. A. P. althans
voor hen die het niet eens zijn met die
partij, is opgeheven, ja zelfs "door haar
met de gemeenste middelen wordt belet
en onderdrukt.

et alzoo voor hare eigen
leden tegen de oppositie

Wij mochten niet interrumpeeren ncch
laten hooren, tegen de dikwijls

anti-socialistische taal van den secretaris
der voormalige Internationale. Ee vech-
tersbazen van deze »vromen in de Hee-

een uitgelezen afgericht stelletje vlo-
gen dan, onmiddellijk met gebalde vuisten
op ons af, om ons protest met een pak

Een,' doch de renegaat
Gces, in hooghe'd op het podium

-ti en citts dubbel onkwetsbaar, mocht
wel door zijn interrupties het Wijnkoop

ren onmogelijk te makeü zijn debat
voort te : och de voorzitter noch

de vergadering bewoog een vin-
ger om dan ook .daartegen op te komen.

ÜDk demonstreeren wordt in deze al-
-leen zaligmakende kerk niet
meer geduld, althans niet voor detegen-
standers.

De huichelaar Huysmans werd door de
goed gdoovige gemeente mei een hei-
densch applaus begroet bij zijn verschij-
nen op liet podium. Wij. die' tegen zijn
optreden waren meenden een tegendemon-
strsiie te moeten houden en deden dit
door even te fluiten, toch iets t heel ge-
woons, nietwaar? Wij zagen cns echter
plotseling omringd door een heele bende
woedende kampvechters die cns te lijf
wilden en de aanvoerder van die h,eld'en,
de vriendelijke Volksredacteur De Roode.
schreeuwde ons toe; wie zijn smoel niet
Jjoudt laat ik* er uit smijten. "Precies als in de kerk.

Dominee heeft het woord, de gemeente
heeft te knikken.

Dominee zegt van alle anderdenkenden
wat hem voor den mond komt, vervloekt
en verkettert, zonder dat zijn tegenstan-
ders in staat ziin zich te verweren, daar
een godsdienstoefening, ook 'als zij door
de S. D. A. P. gehouden wordt, op
straffe van met de politie in aanraking te
komen, niet verstoord mag worden.

Het gevolg daarvan, dat'een 4-tnl onzer
menschen die, ondanks dat de omzittende
S. D- P--ers het interrompeeren »vreese-
lijk onfatsoenli tngemanierd« von-
den, hun protest tegen de puur nationa-
listische. pro-Belgische, pro-geallieerde en
van vaderlandsliefde druipende rede van
dezen " bourgeoishandlanger en tegen de
gemeene houding der S. D. A. P. waar-

bij handtastelijkheden gebrek aan argu-
mentatie meest dekken, niet verkozenop te geven, was dan ook" dat zij.
door de gewapende garde der arbeiders-
partij, de politie, in de buitenste duister-
uisse werden uitgeworpen.

Oij ziet het vrienden: de oude, het ka-
pitalisme met alle middelen verdedigende
kerk, het geloof in. de herders en vertrou-
wen dat de oude afgeleefde God (de in-
eengestorte Internationale) alles weer te-
recht zal' brengen, de absolute onderwer-
ping aan het Kerkelijk en het Wereldlijk
gezag door de S. D. A. P. gepredikt,
met verdoeming en verguizing van ander-
denkenden die meenen. dat het proletari-
aat alleen in staat zal zijn zichzelf te
verlcssen en die verlossing nooit zal
kunnen komen van bovenaf.

Geen berusting dus, maar voortdurende
revolutionaire strijd, is het parool. Oude
wijn in nieuwe zakken, doch tevens steeds
diepere wegzinking in de grondetooze
diepte van het imperialistisch moeras, door
de verleugening van het proletariaat, on-
der het smoren van elke "uiting van ver-
zet daartegen en een mijlpaal op den weg
van verval dezer eertijds sociaal-democra-
tische partij — dat wps liet wat de voor-
sielling van Kamiel j.l. Zondag ons deed
zien. " H. H.

De Werkeloosheids-Verzekering.
Men weet, dat Treub op IV» Januari

j.l. aan dé gemeentebesturen een circu-
laire schreef over de Werke.oosheid-
verzekering en een nieuwe regel voor
de gemeente'ijke steun heeft gesteld.-ln-
plaa.s dat de toeslag gegeven wordt op
de uitkeeringen, zal voortaan ce tce-
3lag gegeven worden op de contributies.

Volgens een art'kei van Prof. de
Vooys, de voorzitter van- de Werkloos-
heid-Raad, heeft deze Raad eenstemmig
den Minister tot dezen maatregel ge-

frd. Let. wel : dus óók de leden
van de Arb. Partij en van het Vak-
verbond, die in deze Raad vertegen-
woordigd zijn!

Wat wil deze maatregel nu zeggen.
anders dan, naar de eigen woor-

den van Prof. De Vooys : „hoo-
gere premies betalen,* na-
tuurlijk „geleidelijk" ! Want het geven
van toeslag op de werkloosheid-uitkee-
ring lijkt nfct langer billük, omdat het
is „geen voldoende krachtige aanspo-
ring om de onderlinge hulp bij werk-
loosheid te verbeteren." Men weet, on-
derlinge hulp is de- ouderwetsche frase
der „democratische" liberalen om de
arbeiders zelf te laten betalen." Las-
salle heeft dat al gegeeseld, maar de
vooruitstrevende „moderne" vakbonders
en hun trawanten van de Arb. Partij

' keeren in deze meer dan ooit ellen-
dige tijden, waarin de arbeiders letter-
lijk geen cent missen kunnen, weer tot
do voor-Lassellsehe liberale kwakzalve-
rijen terug.

Het Gentsche stelsel, dat tot dusverre
in Holland gold, en waarvoor de mo-
derne arbeiders steeds met kracht opge-
komen zijn, leidde er n.l. volgens Prof.
De Vooys toe, „meer op het uitkeeren
dan op het verkrijgen van flinke reser-
ve-kassen te letten." In het vervolg
zullen de arbeiders, die toch al zooveel
krijgen, dat moeten omkeeren : Minder
uitkeering en méér betalen. Vandaar het
Deensche stelsel — ten bate van de
bourgeoisie.

Waarom is de minister niet onmid-
dellijk gekomen met een wetsontwerp ?"
vraagt Prof. De Vooys. Waarom komt
hij enkel met een circulaire ?

Wij achten het antwoord, dat Prof.
I}e Vooys op deze vraag geeft, niet
geheel juist, maar wij zullen hem de
reden verklappen. Omdat de Minister
kon verwachten, dat eenigszins rev o-
lutïonaire elementen in de
Vakbeweging tegen zulk een wetsont-
werp vierkant stelling zouden nemen,
maar de Minister door overleg vooruit

wist, dat de leiders der moderne
vakbeweging met den maatregel" vol-
komen genoegen namen.

En zulk een verslechtering der werk»
loosheidvorzekeiing op kosten van de
arbeiders en in overleg met demoderne
vakbewegingleiders noemt ■ men : „hoo-
gere ontwikkeling" der fondsen, even-
als het armzalig product van Treubs
ouderdomsrente „hoogere armenzorg"'
heette.

En dan spreken de heeren Oudegeest,
De Roode c.s- over, erkenniing van de
arbeidersbeweging voor het eerst in deze
oorlog. Wp.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam.

Dinsdag 8 Februari openbare verg.
in De Geelvinck, waar Luteraan en
Wijnkoop zullen spreken over Het
verraad van de Arb. Partij aan het
Staatspensioen inverband met Treubs
val.

Dinsdag 8 Februari openbare vergad.
in De Geelvinck, waar Luteraan en \', ijn-
koop zullen spreken, over Het verraad van
de Arb. Partij aan het Staatspensioen in
verband met Treubs val.

Partijgenooten! Zijt ge vergeten, dat ge
voor de propaganda werken kunt?

Het bureau is geopend elke Vrijdag-
avond van Sy2—lo trur. Frederik Hen-
drikstraat 13Chuis.

We witzen er op, dat de Bibliotheek
der afd. 'a.s. Dinsdagavond NIET ge-
opend is.

DEN HAAG. Dinsdagavond belegde
de afd. Den Haag van de Rev. Soe.
Ver. een drukbezochte vergadering, met
Soep, die in de plaats van v. Wijhe
sprak, en mevr. Holst als sprekers.

Soep hekelde op sarcastische wijze
de leugen bluf rede van den heer
Huysman, terwijl Holst dezelfde rede
als ze te Amsterdam hield uitsprak.

Toen in het debat een S. D. A. P.er
onze partij wilde aanvallen, nam mevr.
Helst deze in. krach'ige verded*' -'mr.
Aan de Visser, die tot aansluiting bij
de S. D. P. had opgewekt, antwoordde
zij, dat zo met graagte hei tijdstip der
naderende eenheid zag komen en alles
zou doen, om dit zoo spoedig mogelijk
te verhaasten, wijl in den komenden
tijd eenheid van .alle revolutionairen
dringend geboden ia.

SOCIALISTISCHE BIBLIOTHEEK.
No. 1.
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