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Aldus de beginregel van een artikel,
met het kabatistieche teeken van een F
tusschen haakjes voorzien, in hja* orgaan
dier sociaal-patriotten van Vrijdag j>l.
Fier klonk van die zijde, toen de Oor
log begon, als echo op de verklaring van
de Regeering:
„Er zal GEEN honger worden
geleden in Nederland.
En thans deze sinistere voorspelling!
Maar een „voorspelling," al weer van
(dezelfde leugenachtigheid doortrokken, als
heel het optreden van het regeeringsorgaan inzake de voedselvoorziening van
ons volk sinds 29 maanden heelt geken
merkt. Want de ellendige waarheid is
immers :
Er WORDT honger geleden in
Nederland. En wel sinds lang. En
niet alleen in den zin, waarin dit al
tijd het geval is, ook in ncrmaal-kapitalistische tijden. Maar zooals ook „Het
Lieert'' het bedeelt. En zooals het thans
durft voorspellen.
*

*

*

Waaitce thans die voorspelling?
Met welk doel en welke strekking?
Het biijkl zelfs u't dit artikel.
—
. Thans, nu de Regeering, bij meende vau
jPosthuma zei*, heeft toegegeven, dat haar
[„systeem" —• men vergeve het weerd 1
jr— gefaald heeft, dat zij haar plechtige
[belofte niet is nagekomen, dat de 'boel is
misgeloopen en sleeds meer dreigt mis te
ïoopen, — men zie het antwoord van
Posthuma cp de vragen van het Kamer
lid de Meester — thans komt het er
yoor het orgaan der sociaal-patriotten op
aan, meer dan ooit op aan, d e t r a a g
i t t e w i s s ehen, wie a a n d e z e n
o e s t a n d SCHULDIG slaat.
Schuldig staat, volgens onze meening
hiet alleen, maar ook volgens de meening
(yan tienduizenden in het land. die vol
strekt niets met' de revolutionaire arbei
dersbeweging te maken hebben, schuldüg
Blaat voor alles de Regeering.
Schuldig in den volstrekten zin des
jwoords. D.w.z.. dat door haar daden
En verzuimen de toestand geworden is,
kocals zij is en verder zaïl worden
Niet dus door de macht van welke
Omstandigheden ook, waartegen mensehen
hiels- zouden vermogen, maar door de tiiatlen van menschen, verridht in dienst van
Hnti-sociaïe klassen.
Doch even schuldig, mflnsiens even schul
dig staan politieke personen, leiders, par
lementsleden, organen, die de Regeering
|in haar wan-poliliek hebben gesteund of
gestijfd. Hetzij actief of passief door doen
tof Taten.
En schuldig slaat bovenal ook een
partij, een kamergroep, die arbeiders ver
tegenwoordigt, die zich nog altijd socia
listisch durtt ié noemen, en, die geniepiger
idan eenige burgerlijke Partij aan haar.
/lage politieke winstbejag de belangen van
[de dervende massa's des volks heeft ge
offerd.
Want hel is helaas geen overdrijving,
«maar waar, treurig waar. wanneer ..De
iTelegraal", naar aanleiding van
de
(jongste besprekingen in de Kamer over
iPosthuma's beleid', Schrijft:
„Nu de voetfeelnood onafwendbaar
schijnt, wordt de Kamer wakker en gaan
heeren praten !" En wanneer zij na
sprekers van de verschillende fracties
hebben opgesomd, die verleden week
woord hébbeti gevoerd, zégt:
;
. „Uw gepraat kwam 'steeds
fte laat."
Warneer het blad zijn vrees uitdrukt
roor de gevolgen, die dit alles kan heb
ben —- want het orgaan der heeren HoljÖen is net zoomin revohitionnaar als b.v.
Handelsblad, N. R. Ct. ojf „Volk ',? het
ïs ajleen maar wat pienterder uit een za
len-oogpunt
met deze woorden ;
>,En als het Nederlandsche volk mede
t uw schuld straks gebrek lijdt aan
aan aardappelen, aan vleesch, aan
ik, als s'raks de industrieën stil liggen
werkeloosheid den waren revolution
eren geest, waarnaar enkelen uwer zeite verlangen, wakker roept. Als
Iraks... ons leger, n ó g m i n d e r p a aat door onvoldoende voeIng en ontevredenheid, ge•n
wordt voor zijn
levenstaak,
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Goede vaderlanders als de heeren van
„De Telegraaf" zijn, vreezen zij,, zooals
men ziet, de gevolgen van den nog erger
wordenden honger
r e v o l u t i o.n n aire bewegingen en een onte
vreden leger.
Maar het blijft daarom niet minder
waar, dal zooals het blad schrijft bu it e n de Kamer reeds lang er op gewezen
werd, waar het systeem naar toe voerde,
toen men i n de Kamer Possthuma onge
rept liet. *
„V au geachte GTiristclijk-IIistorische zyde
heeft meu den ïjiinistor nu verteldi, dlat ewi
tijdige prijsregeling van granen noodig gowoest zou zijn. Buitoa de KamcJp, waar Men
7.oo iets
van méér belang achtte dan de
politieko pxaat/es, wist men dat reeds het
vorig jaar en heeft men er steods op aan
gedrongen. Vooral dit jaar, toon men 'dén
nood voelde kotn-en, is daar krachtig roor
geageerd. (Zio b.v. „De Telegraaf.' 2!)
Juni, 2 Juli, enz., en ten slotte zelfs voor
stellen 3 Augustus).
Toen praalto de Kamer over andere za
ken dan de belangen van het land.
Van geachte ,,Socia-a1-democralisehef' zijde
heeft men nu den minister verteld', dat
„wij een sombere toekomst tegemoet gaan".
In den tijd dat de „geachte Söc.-detn. zijde"
nog méé scharrelde over algemeen kies
recht en Bijzondere Schoot en reeds lang
vóór dien tijd, wist men dat buiteai de Ka
nier en had men reeds betere argumenten
genoemd. (Zie b.v. „t>e Telegraaf'. 27 Juni,
at Juli, ö Augustus, 21 Augustus, enz.
Achtereenvolgens -werd met argumenten aan
getoond dat er nood moest kojuim, gebrek
aan graan, aardappelen, melk, vleesch en
eieren),
Dezelfde „geachte Soc.-dem. zijde" heeft
nu gepraat over het beschikbaar stellen van
veevoeder en kunstmest tegen matige prij
zen. Het" vorige jaar kende men buiten do
Kamer reeds de onbillijkheid dat op die
artikelen oorlogswinst gemaakt werd en. de
boer toch tegen maximum-prijs mce,t aigeven. Ook dit jaar is daar herhaaldelijk
do aandacht op gevestigil! „Vórbod van den
verbouw op luxo gewassen", „Kunstmest
het eerst verstrekken aam de verbouwers
van voedingsmiddelen!" Enz., enz.!
De
„Teiegraaf"-lczers, maar niet wj alleen,
alle weldenkende Nederlanders, leenden die
kwesties toen de Kamer nog zweeg. „Dat
is juist de vloek van het kapitalistische
stelsel!" Hoe heerlijk naïef van dein heer
Sannes! Zou hem dat n u nog kiezers be
zorgen •' Het Nederlandsche volk weef, dat
de vloek ergens anders vandaan komt op
heden! Do heer Sannes, die nu geleerd
heeft hoe „De Telegraaf" er reedis maan
den geleden over dacht, zal ook op dit
punt wijzer worde»!"
Zoo is liet inderdaad.
En dat het Mandarijnendiom in de Ka
mer, waar geen* r e v o l a t i o n n a i r e
stem meer klinkt, de heeren Arbeiders
partijen inkluis. maanden, ja nu wel
haast 2'/2 jaren, doof en blind is geweest
voor wat er werkelijk gebeurde, wat zich
bezig was te ontwikkelen, dat geeft de
bovengenoemde F-schrijver in „Het Liegt"
in den tweeden zin van zijn stuk al mede
toe, waar hij zegt:
,,Mocht er, toen in Augustus de Dis
tributie-wet werd aangenomen, een oogenblik zijn geweest, d a t h e t g e v o e l
van
ernstige
bezorgdheid
voor den komenden winter
w eek..."
Juist, daar hebben wij het !
Toen er maar een wetje was ingediend,
met een mooïen titel, toen week het gevoel
van bezorgdheid, voor zoover dal bij de
heeren Hoogedelgestrengen van de Arbei
derspartij in den voorzomer van 1916
mocht zijn gewekt, als het volk in bewe
ging kwam en de massa's op straat
stroomden. Precies hetgeen wij in Juni,
in Juli. in Augustus in „De Tribune"
constateerden. Doch in het „wijken van
dat gevoel" ligt juist de schuld opgeslo
ten van parlementariërs, dermate van alle
verantwoordelijkheidsgevoel ontbloot.
En terzelfder tijd durft een Opper-Ka
mer-man netje, een niels-dan-Kamerman als
Mr. Troelstra, in een der laalsie zittingen
van dit verrotte, rampzalige Parlement, cïat
niets dan een getrouwfoedïende, een knecht,
een aannemer is geweest ivan dezeHcngerregeering zich tot dezen oppersten hoon
verheffen :
„Indien er ooit aanleiding
is geweest om over onze Tweede
Kamer tevreden te zijn,
dan thans in dezemoeilijke
tijden. Het woord van lof, on
l a n g s d o o r d e n t ij d e l ij k e n
voorzitter van den Minis!terraad gesproken was welverdiend."
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volle arbeid ontwikkeld en opgebcuwd
en in vele geschriften! is zijn cjénkwijze
verbreid en aan de massa's toegankelijk
gemaakt. Hij heeft aangetoond, hoe het
kapitaal werkt, uitbuit, groeft tot steeds
reusachtiger massa en macht, hoe hel de
arbeiders tot zich in tegenstelling btrengi
en tot strijd opwekt, en hoe deze strijd
slechts met de vernietiging van) heil ka
pitaal eindegen kan. Hij heeft geleerd,
hoe de denkbeelden en de theorieën, de
politieke leuzen der partijen en de idealen
der groepen en naties uft de levensom
standigheden der menschen en de be
hoeften van het kapitaal begrepen moeten
worden ; en eenst door ze zoo te tegrijoen, kan men zich em andleren uit de
macht van deze leuzen vrijmaken. De
bourgeoisie wil deze wetenschap niet , om
dat deze haar te helder haar eigejn on
dergang voor oogen stelt; om te kunnen
strijden heelt zij zelfvertrouwen noodig.
Maar de arbeiders kunnen door deze we
ienschap slechls in hun zelïvenrouwen
en strijdvaardigheid versterkt wonden ;
waar zij faalden en een neo'terlaag leden,
hint? dit telkens met gebrekkig inzicht
samen ; al hun harde levens- en striidervaring moet hen drijven, .steeds dieper
en beter deze wetenschap der maatschappij
te begrijpen. En in de mate, dat z'ij
deze kennen en begrijpen, -staan zij gees
telijk boven 'de bourgeoisie, worden zij
geestelijk machtiger dan de bourgeoisie.
Maar het weien alleen is niet; vol
doende Het is de eerste ncocteakeliite
voorwaarde voor de bevrijding, maar iets
anders is nog noodiger. De bourgeo'sie
vertrouwt ook niet aileen op haar gees
telijke macht, maar veel meer nog op
haar organisatie, cp de madht van den
staat. Vrijheid mee d o o r d e d a a d ,
door
handeleni. doö.r strijd
veroverd worden. >"n het onmisbare
wapen in dezen strijd is ook voor het
proletariaat d e o r g a n i s a t i e .
Organisatie, ajs hier bedoeld, is wat
anders dan lid zijn van een vereeniging
en daarvoor kontribulie beU -'n — ook
al is die vereeniging een ai^eidersvereeniging of vakbond. Organisa! e is e e n li e i d v a n w i l l e n e n h a n d e l e n
in den strijd. De enkeling ia machteiloos,
en een nog zoo groot aantal enkelingen,
toevallig samengedwarreld Dot een massa,
kan nog niets tegen een vastgesloten, tot
vasie organisatie verbonden, door één
wil bezielde minderheid. Zij kan een
oogenblik in één richting
gaan. maar bij
de minste tegenstand gaait de dm hier,
de ander daar, die samenhang wordt ver
broken, als bij een handvol zand. dat
tegen een ruit wordt gesmeten.
Maat
laten al deze zandkorrels dooi een ste
vige kit eanelkaar gemetseld zijn tot een
stuk zaneisteen dan gaan ze door. Ze
kunnen niet van elkaar, blijven één rich
ting hGuden, en dan ts het maar de
vraag, wat grootér en beter samenhang
heeft, de s een of het glas van de ruit.
Of, om uit de beeldspraak tot heb wer
VIII.
kelijk leven terug te keeren : slechts door
als
onverbrekelijke eenheid op te
De macht van de arbeiders tredenvaste
en zoo de gezamenlijke kracht in
klasse.
één richting aan te wenden, kan een
II.
groep, een massa er in slagen, sterke
Wij zagen dat het voo,r de arbeiders weerstanden te overwinnen. En waar zij
klasse n o o d i g is, zal zij zich vrij met een andere organisatie in boising
kunnen maken, dat zij door zuiver klas komt, beslist de vraag, welke van cfe
senbewustzijn en diep theoretisch inzicht t w e e i n n e r ' i j k d e m e e s t e v a s t 
geestelijk machtiger wordt dan de heer- heid heeft, over de oyerwinnling.
schende
klasse. Maar is dat wel m oHoe kunnen nu arbeidersmassa's a]s
1
g e I ij k ? Beieekent het stellen van dien zulk een vaste eenheid optredén ? Wat
eisch niet, dat zij voor altiid de gedachte is die kit, che hen onverbrekelijk aanelaan bevrijding als iets onbereikbaars moet kaar bindt ? Van huis uit, van uit hun
laten varen ? Kan het proletariaat deze kleinburgerüjk-boersche oorsprong, zin
geestelijke hoogte biereiken?
deze menschen ook individuaf.isttisch, egoïs
Wie alleen naar oppervlakkigen indruk, tisch,
gewend om
naai éigen 'zin
de „ontwikkelde" bourgeoisie en het dom en eigen voordeel te
handelen. Maai
me plebs tegienover elkaar stelt, die moet de praktijk van hel arbeidersleven — in
het hoceloos lijken, dat die domme onont grooten- getale, gelijksoortig naast elkaar
wikkelde arbeiders in geestesontwikkeling aan hetzelfde werk, door denzelfden pa
boven de bezitleinde beschaafde kldsse troon uitgebuit — brengt de eerste ge
zoudén kunnen uitgroeien. Maar het gaat meenschappelijkheid van denken en willen.
hier niet om algemcoie ontwikkeling en Hun instinktief verstand zegt hun, * dat
uiterlijke beschaving, (Aan innerlijke ori- ieder alleen tegen den druk vari liet kust
heSdiaafcfiieid en ruwheid kan een, uit taal niets kan, en dajt zij, slechts door
buitende klasse, die gevoelloos oneindige gezamenlijk optreden wat kunndn winnen.
massa's levens en levensgeluk vertrapt voor Kameraadschap greeit op tusschen hen,
haar winst- en zingenot, net licht over machtig versterkt dooi- striidgenieenschan,
troffen worden.) Het giaal hier om maal- zoodra het tot praktisch verzet komt. En
s c h a p p e 1 'ij k inzicht. En hierin dan hamert de ondervinding van den
bevindt de arbeider zich in gunstiger po strijd steeds sterker dat
in hen. dat
sitie dan de bourgeoisie. Hij hee t be w i j d i s c i p 1 i n e n o e m e n : d ? o n d e r 
s c h i k k i n g o v e r e e n w e t e n s c h a p d e r werping van elk enkeling aan
m a a t s c h a p p ij die voor hdm open d e n w l ) v a n h e t g e h e e l ' , d e
ligt; M a r k heeft ze in eeniale. moeite a c h t e r s t e l l i n g v a n z i j n p e r 
Hce moet de man, die dat in ernst
durft zeggen, alle contact met het volk,
met de lijdende en gedrukte massa zelf
verloren hebben !
Waarlijk : dit grenst aan verdwazing.
Lof, welverdiende lof, onthoudt het!
Aan een Parlement, dat het zoover heeft
laten komen.
Maar uit die geestesgesteldheid volgt
ook de noodzakelijkheid, om de aandacht
zorgvuldig af te 'eiden van de vraag,
hoe het zoover is gekomen, dat, zooals
de F-schrijver in ,.Het Volk ' het uit
drukt :
„dat van de produklen. welke niet of
niet in voldoende mate in eigen land wor
den geteeld, absoluut onvoldoende voor
raden aanwezig zijn, terwijjl de mogelijk
heid allerminst denkbeeldig is, dat de ge
regelde aanvoer dier produkten uit andere
landen binnen kort nog sterker zal wor
den belemmerd dan reeds gesch'iedit en dat
de geheele stopzetting niet is buitenge
sloten."
M.a.w. dat er geen voorraad is van
graan en veevoeder, terwijl graan meel
en veevoeder in voldoende voorraden aan
wezig hadden kunnen zijn.
En daarem is het devies ook : de spons
over het vertedene, opdat de Nederland
sche arbeiders niet zien, en voorzoover zij
't vaag bcse't hebben, weer vergelen, dat
er hier schuldigen zijn :
,De vraag, of het anders had gekund,
of er meer artikelen en grooter voerraden in het land hadden kunnen zijn dan
het geval is, wenschen wij thans onbe
sproken te laten", zegt de F-schrijver.
Maar wij zeggen : die vraag mag nooit
onbesproken blijven. Want in die vraat?
ligt juist de verantwoordelijkheid van de
Regeering en haar helpers opgesloten.
En welk een vlijmscherpe kritiek op Let
rotte Parlement, dat zich met deze vraag
miet heeft beziggehouden, ligt er in hei
zinnetje dat de schrijver in „Het Liegt"
hierop laat volgén :
„De volledige gegevens, noodi? om ter
zake een beslissend oordeel te kunnen vel
len, staan ons niet, en waarschijnlijk nie
mand, ten dienst — behalve dan den voor
de levensmiddetenvoorzienmg verantwoor
de!i'l:en minister en zijn helpers."
De erkenning dus, dat de zoogenaamde
volksvertegenwoordiging zich absoluut met
een kluitje in 't riet heeft laten sturen,
wat betreft de vraag, of het 'Nederland
sche volk over een paar maanden nog
iels te eten zal hebben.
Een Parlement dus, dat op het aller
voornaamste punt 't zoo jammerlijk aan
controle en kritiek laat ontbreken.
Wanneer de honger binnen enkele maanr
den in Nederland de schrijnendste vormen
aanneemt, heeft het volk dit naast" Pos
thuma aan deze „volksvertegenwoordi
gers" te danken.
*
v. R.
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soon lijk belang bij het ge
meenschappelijk belang van
het geheel. Zoo dl kwijls dfe enkelen
'bezorgd zijn voor hun persoonlijk be
lang en daarom de gemeenschappelijke
aktie in den steek Laten, gaat die strijd
verloren en allen hebben te lijden. Maar
wanneer ieder volhoudt, zonder om per
soonlijk lot te denken, alten maar ttenkenü aan het gemeenscharmeüjk doel, zelfs
zich opofferend door in de voorste rijen
te strijden
dan is er alle kans, dat
de overwinning en daarmeei voordeel voor
allen behaald wordt. Door ondervinding
en inzicht moet dia, besef dus steeos
meer in de arbeiders groeien ; elke ver
loren en elke gewonnen strijd mtaajkt het
sterker. Zoo wordt deze discipline tot
een steeds sterker macht in de harten deiarbeiders ; het wordt een spontane, instinktieve drang, die hun handeljem be
paalt ; het wordt een tweede nat u u r, bestemd om eers><e natuur ia wor
den inplaats van de oude egoïstische
eigenzinnigheid der kleine zelfstandige
producttiien.
Discipline : het is miss.'hien geen mooie
naam voor dit nieuwe, dat nu in het
proletariaat opgroeit ; het ^doet denken
aan de blinde gehoorzaamheid van het
milifairisme, het hoogste type van sla
vernij Het is ook blinde gehoorzaamheid:
gehoorzaamheid aan .een roepslem, zonder
redeneeren en afwegen van voer- en na
deel ; maar het is de roepslem van de
soli'Ji»
van de s^nihoorUsheid aller
verdrukteh die gehoorzaamd wil worden.
Het is gehoorzaamheid aan een vreemde
wil ; maar niet dé gedwongen gehoor
zaamheid ?a;i de wil van een meester,
een lyran een uitbuiter, doch de vrij
willige gehoorzaamheid aan de wij van
de gemeenschap, de giroep, de kamera
den, de klasse, waarvan men
zelf een
klein deel is. Ondanks ufiierl iike overeen
komst bestaat dus tusschen de prolelari-'
sche en de militaire dis^pï'ne cié sterkst
mogelijke tegenstelling.
Wat nu met de arbeiders gebeurt, is
hetzelfde — alleen in veel sneller groei
— wat in oeroude tijden met de nrimitieve menschen gebeurde en wat men zelfs
bij de dieren terugvindt : zij v/ordien tol
een eenheid, een orgunisme dat, uit vele
individuen beslaande, toch als een sa rt
nieuw wezen nift eigen natuur optreedt
Uit noodzaak en strijd werden zii ge
dwongen tot samengroeiïng ; maai- dooi
die samengroeiïng
worden zij geheel
nieuwe menschen
gemeenschaps
mens c h e n. De eigenschappen, die
noodig zijn cm _ de eenheid te behouden
en 1e deen groeien — eenheid, waarvan
hun mogeli;kheid te leven, als menschen
te leven, afhangt, — moeten in heu steeds
'terker wordten ; alie sociale deugden
mc eten groeien en de an'iscciale eigen
schappen, het egoisme, moet afsterven.
Uit wat vyij nu discipline noemen, om
dat er altijd iets van chvang — zij het
ook een nobele dwang van zelfoverwin
ning — in zit, iels van overwinning der
egoïstische neigingen, iets vau moeten,
groeit nu steeds sterker iels rel-oei an
ders, een spontane zelfopoffering en zelf
verloochening, een aan-niets-denken-dan-de
gemeenschap, de 'klasse, een diepe liefde
voor de kameraden,, voor de geheele tnenschbeld. Want tegelijk groeit c'c kring,
waarover de gevoelens zich u'istrekken ;
van de metgezellen in fabriek, wcrl-plaa s.
stad, vak let de klassegenooten van het
land, de geheele wereld.
Zoo groeit het proletariaat, door de
toestand waarin het leeft en strijr'en meet,
door zich tot een vaste eenheid saircn
te sluiten, tot d e n i e u w e m e n s c h e
:
!. '. °P'
voor het social sme noo
dig is : een mensdiheld, waarin te kemmunisiische deugden van onbegrensde
zei'r
opoffering en liefde voer de ,e. 'teriaefcan
evenzeer alles overheersvhend zijn, als in
de lange periode van privaatbezit, ego smc en iiulividual'an'e heeredien Is het
nog noodig te zeggen, dat zulk een vast
gesloten orp-mv'satie. die de gr r' > mpeca
omvat, .de klasse, op wier arbeid de ge
heele maatschappij rusb — dat d e z e
o r g a n i s a t i e d e r m e e r d er l t c id
sterker is dan de organisatie
der minderheid, de ntt -V »«rstschappij regeert ? f
Maar wel Is he tV'T'T, f- ^ »r
hoe hei; proletariaat tot de;'e hen-'?
>-]
:
inzicht en geestelijke kracht en tct ü ï
hoodte van orqfaii'ss'ie kan koren.
AP.
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Vredesweek.
Men schrijft Ons :
Ons volk is en blijft Lapsiaansch.
Die juffrouw deed a"n oefening, weet
«wé. „Eerst het oude testamefit, en dan...
liet nieuwe weet uwé, c-u dan oefening, ffcfe•niDg, weet -uwé", zei het mensch en lxaar
kleinkinderen zeggen het na.
Dezen doen aan tuberculosehlceaa, Sobiiëtasbloem, Einina-bloein, kinder-vacanLie;>loem,
bloemetjes voor sclioolkleeding, of voor toe
vlucht' n voor onbehuisden. Bloeuien ^ oor
dit, bloemen voor dat, bloemen voor aii<;s.
Zelfs de kinderen beoefenen deze practijk
en vragen : „Wilt u eens prikken voor een
cent ?" Als men weerom vraagt, waarvoor
het is, luid het antwoord: „Om negerkinderijes to Lekeeren".
liet dilettantisme op zedelijk cn sociaal
gebied is ons mot den paplepel ingegoten.
Hollanders denken nog altijd met een tractaaije, kerstp&tten en een schijnheilig gezicht
het ie kort rcm rechtvaardigheid te kunnen
'dekken. Tegenover den wanhoopskreet van
het onderliggonde volk Stellen zij nog altijd
zoetsappigheid.
v
Bn do oorlog heeft hen nie's geleerd. Het
zou ook wat moois ziin, als die huil wel
wat leerde. Waar bleven de voorzitters vicevoorzitters, secretarissen, twexle secreiariseen en da overige bestuit-sleden van de
commissies en vcreenigingen voor dit en
voor dat ? Waar bleven dan ai de juffer
tjes met roze wangetjes, witte kleeding en
gele mandjes met paarse strikjes ?
Do oorlog kwam, trapte het heele vredes
paleis onjver en den liouli van Vrede door
• Recht incluis. Dacht u, dat Hollanders niet
even onversrugd waren als de heidon aan
het froi t ? Hadden zij jaren gefan< riaird ,
gebanketteerd, koffie gedronken en thee geac'ionken voor den vrede; nu dat niet meer
ging, zouden zo het tegen den oorlog doen.
Nauwelijks droop bij Visê het bloed uit
de auto-ambulances of in Holland werd weer
een vereeriging gesticht in ruil voor den
Bond van VreJe door Recht, die; hoewel
niet verdwoaen, tosh geen róden van be
staan meer had.
De Anti-Oorlog-Kaad aanzag het levens
licht.
Br werd vergaderd, geboomd over statu
ten en huishoudelijk re^leneent, specheai wer
den afgestoken, denkbeelden werden gevom
/ (jen en het liep woer echt-Hollandsch op e-n
tractaatje uit. Wat zeg ik, e-;n tractaatje,
neen: een plaatje.
. ,
Op de ruiten det trams in da hoofdstad
(in andere steden ook ?) prijken transparan
te reclames: „Vredes-weik. Koopt de prent
briefkaarten van den Anti-Oorlog-Raad."
Een er van is afgedrukt. Daw.'onder staat
„Moge 1917 den oorlog doe» wijken".
O, doctor Nico van Sucüte'on, gij die een
der eersten waart om in een uitstekend ge
stelde speech (dat erkconen we) op ta tre
den in een der vwrgadefingen van de studenten-veffeenSging voor Sociale leaS^en,
inst het onderworp: „Algemeene Staten
bond", hoezeer zult gij u teleurgesteld ach
ten. En ook gij 43. Sehermerliorn, die van
al dat burgerlijk gedoe nog eenig heil ve.rwachttet, wat zult gij op xtm neus kijken.
Da Anti-Ooilog-Raad speelt Vredeswoekje,
zooals het Heilsleger „Zelfopoüeringsweekjo" gpeelt. De kanonnen bulderen langs allo
kanten ; de lillendo stukken vleesch worden
naar do vier hoeken der wereld geslin
gerd ; dood en verderf verpletteren van om
hoog en spatten op uit; de holon der aarde.
In Lapeiaansch Holland heeft men niets ?eleerd. Men speelt Vredes-weekge van den
Anti-Oorlog-liaad. Heitbegeerige juffrouwen
/enden doddige Vredosweekkaarten naar even
begeerfgo jonchelinehen.
'i Is naïef en... vrijgezellig hystherisch.
Iet riekt naar muurbloemen.
Aan naïeviteit bloedt op het oogenbJik de
wereld dood.
De monsters van de praktijk met hun
vampier-klauwen en bun dog-hondon-tronies
besprongen de wereld en de verwijfde neef
jes en nichtjes zeiden op de thé's en Boirée's in de salons, dat het ,,o zoo ake
lig" was. En het werkende volk, dat hoog
zijn onordelijk anti-militaristne uitkreet, liep
men uit den weg.
Helaas, Ook het werkende volk werd op
zijn manier: naïef. Het' schudde de hand
van koningen en van keizers en bettpde
dat anti-militarisme op. Het verdoezelde liet
achter: nationale gevoelens. Set zong ook
het liedje van: „Het dierbaar plokje grond,
waar eens onze wieg op stond".
Aan naïeviteit bloedt de wereld dood.
De nuchteren broeien veldplannen uit, ver
vaardigen stikgas, zaaien mijnen en varen
onder do oppfervlakte der zee.
De naïeven sturen Vredos-week'» tarten
rond. Neen, zo hebben niets geleerd.
Deze harde werkelijkheid geeft anders
toch een gemakkelijk te vatten les. Tegen
over nuchterheid past slechts nuchterheid.
Tegenover macht begint men niets zonder
macht.
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Toen het rijtuig op de kade was, wendde
de koetsier zich weer tot Nekhludov.

— Naar wat voor hotel gaat u ?
—i Dat weet ik niet. Wat is het beste
hotel ?
—, 't Beste ia Siberië. Maar bij Dukov is
't ook goed.
— Breng me maar waarheen je wil I
De koetsier zweepte zijn paarden en het
Tijtuig ging de straten der stad in. Die stad
geleek op alle steden; men zag er dezelfde
huizen met platte daken, dezelfdo groote kerk,
dezelfde winkels — die in de deftige straat
tot magazijnen werden, dezelfde voorbijgan
gers en dezelfde agenten van politie. Het
eenige onderscheid was, dat de meeste hui
zen van hout waren gebouwd en de straten
niet waren gepavloid.
In de drukste van al die straten deed de
^koetsier zijn troïka stilstaan voor het bordes
van een hotel; maar het hotel was overvol
•en men moest zich opnieuw op weg begeven
om een ander te zoeken.
Eindelijk slaagde Nekhludov er in logies te
•krijgen. Voor de eerste maal sinds twoe
maanden vond Nekhludov weer, wat hem een
; gewoonte was, zindelijkheid en een -aangenaam gevoel van welzijn. Niet dat de kamer,
die hij ïn bet hotel Dukov buurde, bijaon-

T R I B U N E ,

De agenten van de Fransche bourgeoi
sie, die optreden onder den naam van
„Fransche Socialistische Partij" hebben
reeds eenigen tijd geleden in Leeds een
konferentie georganiseerd van de vak
verenigingen der Entente-mogendliecen.
Daarop volgde een konferenti; van de
kcöperatieve
vereenigingen. En
thans
tracht men een soortgelijke konferentie van
de socialistische partijen tot stand te bren
gen. Geen eerlijk socialist evenwel zal der
gelijke ondernemingen, die slechts dienen
om de arbeidersklasse cp een dwaalspoor
te leiden, willen s'eunen.
Wie hebben het initiatief tot de voor
gestelde
kcflferentie gencroen ? Is een
politiek vertrouwen in hen gerechtvaar
digd ?
Keen ! Het zijn de mannen, die — even
als Siidkum en Scheidetronn — de be
sluiten der Internationa e met c'e voeten
hebben ge;reden. Het zijn de mannen, die
de roofgierige hebzucht vSh de tearie isclie
kliek welke den oorlog veert vcor het be
zit van Konstantinopel, Gialicië en Arme
nië en de imperialistische politiek van de
Fransche bourgeoisie, d e vecht voor het
behoud van haar bi;eengeroofde koloniën,
aan de arbeiders voorpraat als de „ver
dediging van het vaderland", de „verde
diging van de vrijheid en van <'e kui
tuur". Het zijn de mannen, wier leiders
zitting hebben in het reakt'rnaire impe
rialistische ministerie. Het znn de man
nen, die tct onderdrukking van de socia
listische oppositie in htm land n:et terug
schrikken voor de meest ongelooflijke
maatregelen.
En met deze mannen heeft zich verfcen-

den het Uitvoerend Komiiee van hei in
ternationaal Scöaal-rfmuvinistisch Bureau,
dat de praktisphe werkzaauiïiedtn tot voorbereiding van de Entente-Konferentie zou
leiden. Hetzelfde Komitee, 4at nog onlangs in de persoon van Huystnans, Si.auning, den „tienden" socialistischen mi
nister, openlijk beeft geluk gewenscht bij
zijn intreding in een burgerlijk ministerie!
Hetzelfde Komitee, dat gedurende den
ganschen duur van den oorlog getuigenis
heeft afgelegd van de grenzenlooze plicht
verzaking van het internationale proleta
riaat. . '
Neen, deze mannen verdienen evenmin
het vertrouwen van de infernaücïiale so
cialisten als de Scheidesnann's, de Ebert'e,
Maller's, enz., die reeds zoo diep ge
zonken zijn, diat zij 4e „Vorwarfc" aan
het Berlijnsche proletariaat hebben afhan
dig gemaakt en ter beschikking gesteld
van de Duifsche imperialisten.
Wij zagen reeds tijdens den oorlog een
konferentie van dc ,,Socialisten der Cen
trale Mogendheden" bijeen en ook jeen
eerste konferentie van „Entente-Socialisf.en"
heeft reeds in Londen plaats gehlad. Op
beide koriferenties werd in heel wat schoone woorden gesproken over den demokratiechen vrede, over dfe (belangen van
bet proletariaat en over het herstel van
de Internationale. Maar in dé werkelijk
heid werden hier de belangen verdedigd
van — de „eigen" regeeringen en van
het „eigen" imperialisme. Het lijdt geen
twijfel of ook de nieuwe, komende Énten te-koni'ereniüe zal een herhaling! zijn
van wat op deze beide vroegere konlerenties is geschied.
De allereerste beginselen van socia
lisme en internationalisme reeds wiizeji
op de noodzakelijkheid, elke scheiding tusschen de Socialisten ondeïüng te verwer
pen en de grenzen, die voor de Staten
beslissend ziin, niet te erkennen. Wij wil
len geen indeeling in „Entente-socialisten"
en socialisten der Centmie Mogendheden.
W'ij zijn internationale socialisten. De
rïth At'ler zijn onze broeders. Mear die
Russische sociaal-chavinist Plechanow en
De Dui'sch-Oostenrijksche Plechanow en
de Fransche sociaal-chauvinist Renaudei
zljtt onze- klasseiegenstanders. De Duit6chOcstenrijksche sociaal-chauvinisten beweren,
dat zij het plan van een „Middeti-Europeeschen" Statenbond helpen steunen, om
dat uit een „Midden-Europa" een vrij
en demokratisch verbond van geheel Eu
ropa zal ontslaan. De Ei¥>e!scli-Fransche
&ociaal-chauv:nisten beweren, dat zij hun
^afzonderlijke
konferenties
bijeenroepen,
omdat hieruit de nieuwe Internationale
dier arbeiders zal geboren worden, die
het proletariaat van alle landen vereenifit. Aan beide bewerïigen ontbreekt
slechts de waarheid.
Vóór Zimiwrwald bestond misschien de
wenschelükheid aan een dergel<:ke konfe
rentie deel te nemen, omdat daar de ge
legenheid peboden scheen de socsaaü-chauvhrsten fe wijzen op bufl plicht. Wij
hebben een poging in die rieMnie) ge
daan. In Januari 1915 verscheen een on
zer af gevaardigden cp de kon "eren tie in
Londen met het doel den lieeren eens ge
ducht de waarheid te zewen. Maar reeds
in den aanvang van zijn rede' — t en
hij verklaarde, det de socialisten, die de
„verdediging van he: vaderland" in de en
oor'og erkenden als een n'iclit verraders
van het socialisme waren — ontnam de
vor rzit'cr Van der Ve'de hem het woord.
Pe heren konden de waarheid! niet verdrapen
Thans evenwd zou de deelname aan
een dergeMe afzondert't?e konferentie een
s'hre'ïc achterwaarts ziin. tea opzichte van
Zimóierwald. Waar reedis in Kienthal geen
meerderheid te vinden was voor een eventuee'e vercenigde verf-v^Vring van
het I S.B., hoe zou/en dan de aanhanpers van Zimmerwa'd aan een a f z o n d e r I ij k e kon'erenüe van de soclaalrhauv'n's'en van een van beide kcaijtfes
tnnren deelnemen ? Toen de Italiaansche
Vakbond wegerde deel te nemen aan de
s^cïRaT->-hauvnisttsche konferentie te I eeds.
hebben alle in'ernat^nalis'en dat bierTeren
en to3f»eju'cht. Maar des te onbePTifoel';ker is voor ons thans het besluit van
de Ttob'aansche sociar6t:srhe rartii. die
zich bii Zimmerwald heeft aanpeslo'.en,
om deel te nemen aan die komende En-

der weelderig was, maar ze was tenminste
bewoonbaar eu het zien reeds deed bom wer
kelijk heerlijk aan, na de kanerB der her
bergen, die liiij voorgaande nachten bewoond
had.
Voor hij aan iets dacht, hunkerde hij er
naar zich van de luizen te ontdoen-die hem
met buitengewone aanhankelijkheid hadden
vervolgd gedurende zijn geheele reis van
halte tct halte. Zoodra hij dan ook zijn batrurre had geschikt, liet bil zich zoo scliiebik
mogelijk naar een badhuis brongeiï, waar
bi; meer dan een uur besteedde om zich te
reinigen. Daarna in het hotel teruggekomen,
trok hij zijn stadskleeding aan, een gesteven
overhemd, een pantalon van grijs la':en, een
gekleede jas en een overjas, teneinde zicfh
naar den gouverneur te begeven.
Een rijtuig met een stevig khirgiezen paardje er voor, bracht hem in vollen draf
tot op de binnenplaats van een groot, mooi
huis, waar twee schildwachten voor stonden
en politie-agenten. Het huis was onngeven
door een tuin, waar tusscben de kale stam
men van berken on populieren het sombere
groen der pijnboomen doorscheen.
De gouverneur waa ongesteld en ontving
nïet. Maar Nekhludov verzocht den kamer
dienaar hem een kaartje te brengen en toen
kwam de knecht met een beminnelijk glim
lachje hem aankondigen, dat Zijn Excellen
tie hem verzocht binnen te komen.
De antichambre, de knecht, de trap, het
salon met zijn gewast karpet, allee geleek
op de huizon van Petersburg, maar met
meer grootheid en meer zindelijk. Nekh
ludov had overigens niet lang in bet enorme
salon te wachten; hij zat ternauwernood, of
hij werd verzocht bij den gouverneut te
komen.
, ,
.
Die functionnaris was m gele kamerja
pon gekleed en met een sigaret in de hand

bezig theo to drinken uit een met zilver
versierd glas. Hij was eon dikke, volbloe
dige man, kaal, met een rooden neus en
uitpuilende aderen op het voorhoofd.
— Wil mo verontschuldigen, prins, dat
ik u in een kamerjapon ontvang; maar 't
is nog beter u zoo to ontvangen dan in
het geheel niet! zei hij mot een glimlach,
terwijl hij weer in zijn groot«m leunstoel
zakte. Ik ben ongesteld en gedwongen mijn
kamer te houden. En wat verschaft ons 't
genoegen u in ons verre koninkrijk te
zien?
— Ik begeleid een konvooi gevangenen,
waarbij zich ieanand bevindt, die me zocr na ter
harto gaat, antwoordde Nekhludov, cn juist
op die persoon heeft een van de verzoeken
betrekking, die ik Uwe Kxfcellentie vou
overleggen.
De gouverneur strekte zijn beenen nit,
dronk een slokje thee, schudde do asch van
zijn sigaret in een malachieten aschbank en
begon met de grootste Aandacht te luiste
ren, terwijl hij op Nekhludov zijn kleine
vochtige glinsterende oogjes richtte. Slechts
tweemaal viel hij hein in de rede om hesm
een glas thee aan te bieden of hem uit te
noodigen te rooken.
De generaal behoordie tot het soort intel
ligente ambtenaren, die van nature geneigd
zijn het mogelijk te oardeelen, dat ze in
hun beroep wat mènschelijkheid en verdraag
zaamheid invoeren. Maar, daar de natuur
hem ook een groot fond van goedheid en
wijsheid had gegeven, had het niet lang ge
duurd, oi hij had het Ijdele gevoeld van de
pogingen, die hij in dien zin aanwendde
en om te ontkomen aan het bewustzijn van
de Innerlijke tegenspraak, waar hij ziöh in
bevond, had hij zich steeds meer overge
geven aan de gewoonte brandewijn te drin
ken Die gewoonte was zoo sterk bij hem

i* En als de oorlog is gedaan, zal menig
een zijn naïeve oogen met bloed kunnen
uitwasschen.
Dan zullen ze wel eindelijk
opengaan.
Dan zullen
ze merken, dat de oorlog
niets heeft te niet kunnen doen aan deze
harde waarheid, dat de arbeiders nooit met
handschoentjes de wereld kunnen verwin
nen, evenmin als men met schoenen en
kousen tegelijk in den hemel komt.
Dan zullen de Anti-Ootlog-Raad-ipaimen,
vrouwen, ionchelinchen en jonchedocfeters
merken, de haarde waarheid voelen,
dfct
stechl3 de economische en zedelijke kracht
der arbeiders
een nieuwen oorlog
kan
voorkomen.
Dat do arbeiders dezen oorlog niet wis
ten to
voorkomen moet worden gemeten
aan het feit, dat zij in allo landen zioli, nog
door gemelde naïeveteit blind lieten slaan.
Er zal heel wat anders moeten gebeu
ren dan Vredes-we'kje spelen en preotkaartjes zenden. Tegenover den wil van 't
Groot-kapitaal, dat do eenige «orsttak van
den oorlog is, zal de wereld van den ar
beid haar
bewu6ten wil moeten plaatsen.
Daarbij zal nog wel iets anders mooijig zijn
dan een postzegeltje.
Al is het nu niet gebeurd, kan de grootsta nationalist, heeto hij zelfs Troelstra,
niet ontkennen, dut tegenover de niets ont
ziende strategie van 't kapitalisme zal moeten
worden gosteid: De algemeene werkstaking
en da algemeene dienstweigering.
Dezo oorlog zal een einde maken aan
alle sentimentaliteit, aan elk ongegrond ge
loof in de men scheli ikheid der beroeps
moordenaars. Steken zij 'ooit weer hun hand
ter verzoening toe, dan zal de arbeid d'3
bloedstank ruiken en niet weef brullen:
„Hocli, hoeli, der Kaieerl"
Iedere revolutie van het kapitaal brengt
haar tegen-revolutie van deft arbeid merte.
Deze zal losbreken, al stelten do Scheideuianns, do Schaper'e en de Troe^.stra's
die nog coo lang uit. Ze kan er slechte te
erger ou worden.
O, anti-oorlog-raad met uw vrelesweek en
uw prentbriefkaartjes, maakt dan dat ge uit
do voeten komt. Kinderen hoorea nocb bij
het gesprek, noch bij den strijd der groote
menschen.
Vooruit, naar de kinjèrkairer, gi
zoet
«lapen en droom' zacht!
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Het Centraal-Komïtee vai» de S. D.
A. P. R. heelt het vocjssel van tfe Fran
sche Sociaal-chauvinisten tot samenioeping
van een kenferenrie va» de ,,Ententesocialisten'' (Engeland, Frankrijk, Rusland,
1
Italië enz.) onderzocht en besloten :

de deelneming aan deze kon
ferentie te weigeren.

itente-konferentie. De verwachtingen vaji niet ze in zwijgten voorbij te gaan.
een mogelijke Zimmerwald-meercjidieid op
Het internationale socialisme maakt een
deze konferentie missen allen grond. De ontzaglijk moeilijke krisis door. De inter
deelname van de aanhangers van Zimmer nationale slachting wordt voort^ezeó en
wald aan een dergelijke konferentie kan de krisis heeft haar hoogtepunt bereikt.
hun vereeniging slechts schade dben.
Meer dan ooit is het thr,ns onze plicht
Het plan van een afzonderlijke tntente- openlijk voor onze overtuiging uit te ko
pkonfeientie is niet alleen uiijgégaan van men en aan die arbeiders onomwonden te
de Fransche meerderheid maar ook die verklaren, dat wij met de venaders n:èts
aanhangers van Longuet verklaarder» zich te maken hebben, dat er geen aikel on
voor een degelijke onderneming. Deze derwerp bestaat, daf wij mei; Renaulaatslen vormaT weliswaar de „jloyale" op del's,
Plechanow "s, Van der V'elde's,
positie van zijne majesteit de meerderheid met een Scheidernann. een' Ie sd'( een
niaar in alle belangrijke zaken ondersteu Südekum, zouden willen be! ntfelen. Onze
nen zij de heeren Sembat, Renaudjel, en bondgenoofen, onze vricr-' r> ziin : Lieb"Diomas. Door mïddèl van een .;fïi erna- knecht, Mac Lean, Hö-'
i en af ie ar
tiocale Enteute-kcnferentie wil men de beiders van DuStschlanc', l rikri>k. Enge
steeds toenemende oppositie der arbeiders land, Zweden, Rusland, - . die te?en
sussen. Men wil hun wijsmaken, ,dat hun eigen regeeringen r
ien.
Iang6 dezen weg het herstel van de In
Dit zijn de redenen, t! e ors hebben
ternationale het spoedigst wordt bereikt. doen besluiten te w e j g e r e n dieêl ie
Het toenemen van die oppositie ini Frank nemen aan de konferentie van de Ententerijk blijkt uit de laatste brochure van het sodalis ten.
„Komitee tot Ha-stel van de Internatio
Maar tegelijkertijd wenden wij ons t<5t
nale Betrekkingen." De schrijvers vedela het I. S. K. te Bern met het voorstel:
ren uitdrukkelijk, dat zij niet solidair een konferentie bijeen te roepen van alk
zijn met. de oppositie LonguefcPiesseniane Zimmenvalder-organisaties, die tot de En
en <fet de verdediging' van het vadbrland tsnte-konferentie zijn uitgenoodigd, cm Iien
(in den imperia!1;stischen oorlog) n i e t in staat te siellen een g e z a m e n l i j k e
socialistisch is. Het is 'dfe r> licht aktie tegen d^ze uïtnciodjging op lctsw
van alle internationalisten de listen en 1e zetten.
kunstgrepen van de sociaal-chauvinisten
Het Centrale Komitee van de
open te leggen en te weerstaan, maar
S. D. A. P. van Rusland.
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INLEIDING.
Bij dien eersten aanval dien de febrieksai tkra deden op hun vijanden van vroe
IV,
hadden zij den ,steun van vele arwto
Do bondgenoot die het Engelsche landvelk ger,
Prntn~,
in
craten
ophielp uit zijn nederlaag in het begin van Lvm
7? en intellectuelen
telfectueelen die door de lectuur
ivan Kousseau
Kou9.--eau gewonnen waren voor de znat
dien d.-rden oorlog on» J.et la«d, omstreeks ^
1800, was die nieuwe klasse van arbeiders der armen. Maar «llen te samen verloren
ontstaan in do opkoimst van de nieuwe zi.l den strijd.
Toen brak in Frankrijk de Eeroiutie uit.
macht : de arbeiders in de groot-industiie
JJe aanzienlijke vrienden der vrijl*Ai schrob
de fabriek-orbekiera.
Oorspronkelijk waren dat menschen van kun, en trokken zich terug binnen de vei
hun eigen «la*, landvolk tonners, dat voor lige muren van het Voorrecht. De aiLe;
dc ellende die gevelgd wajs op liet verlies ders bleven alleen op de bres.
Onderwijl werd hun effende al erger.
der meentreehten, gevlucht waa naar de faDe machine, begonnen zij nu to denken
briesen. Maaar sinds dien waren a!j heel
andiere mensehen gewerden, met andere was de schuld van alles. En in hun wan
denkbeelden d*n landvolk heeft, andere ver hoop trokken saj in 1811 uit om de machilangens, andere manieren van zijn en van nes t« vernieten. Het oproer van de „Luddoen. Dat kwam van de fabriek, van het ge meten , als do machino-storiuers genoomd
zamenlijk werken en van het spreke* met werden (naar een wever John Ludd, zogt
elkander over gezamenlijke belangen en over men wel, die in eon bui van wanhoop zijn
de nieuwe denkbeelden sedert ea dost 6e op machine verbrijzelde en drarmede, onbe-vust,
het sein gaf tot eon stelselmatig vernielen),
komst van het fabriekwezen ontslaan.
Do fabriek met haar groote machines leer Het oproer van fle Ludditen werd onder'
de hun dingen waarvan zij op het platte drukt met hulp van de gewapende macht,
land nooit iets vernomen hadden. I-in docr spionnen, rechters en den beul. En toch
het werken tr.et hun honderden tegelijk leer was do slag niet in waarheid verloren:
den zij samen denken, samen voelen, samen "wfl.ui, zoo verward ais ilü denkl^e2ld^n nog
handelen, gewef>tkm zij zich overnieuw aan waren, ea zoo blind de daden, dit oproei
het eendrachtig leven dat hun voorvaderen der uitgehongerdo textiel-arbeidere van En
gekend hadden in den trjd toen het volk geland was de eorste slag dien de nieuwe
zijn meentland nog bezat, en d,f> t de kracht klasse van het labricksproletariaat teger
van hun voervaderen was geweest in hun haar ondeulrukkera sloeg, de eerst-) slag
strijd tegen dtn ^ krijgsinan-grootgreadbezit- in den Europeeschen klasse-strijd.
De schijnbare vrede die op deze eerste
ter. Voor deao fabrieksarbeiders zou het
weldra de kracht worden in hun strijd te bloedige nederlaag volgde, hield eenige ja
gen den fabrikant.
ren stand. Voor een deel was het vrees voor
in het eerst dachten zij aan zulk een de galg dio de arbeiders -stil deed blijven
strijd niet.
< oor een deel lag het aan de verbetering
Zij hadden een ellendig leven, een laag van hun levensvoorwaarden in een tijd van
loon, een langen arbeidsdag, een bestaan ftlgeme?nen voorspoed die aanbrak nadat de
van dag tot dng onzeker. De vronwen wer Engelsche bourgeoisie den krach von 1815 en
den afgebeuld zoo goed als de mannen: en zijn gevolgen to boven was gekomen. En,
ergf t van alles, de kinderen werden afge eindelijk, voor een deel ook dh&raan dat Jij
beuld. Mütr zij dachten dat al die ellende geloofden hun doeleinden te kunnen herei
kwam van het slechte regeerings tekel waar ken door dé vak-actie, dio üj, hoewel tegen
onder zij leefden. Dat was zeker nog een de wet in,voerden. Zij dachten het al ge
overblijfsel uit den tijd van hun boeren wonnen te hebben toen eindelijk, (in '21)
bestaan. Want toen hadden zij maar al te vrijheid van voreeniging werd toegestaan en
zeer ondervonden dat hun ellende kwam van zij openlijk zooals tot nog toe enkel in het
de grootgrondbezitters, die door het slechte geheim, actie konden voeren voor beter
stelsel der vertegenwoordiging feitelijk do re arbeidsvoorwaarden. Maar toen kwam in
geerders van Engeland waren. . Tegen die 1825 weer een geweldige crisis die al het
regeeTing van grootgrondbezitters nn bon gedurende lange jaren verworvene te niet
den zij den strijd aan met den eiseh: her deed. Do vakactie voor enkel economische
vorming van het kiesrecht voor d*e Tweede doeleinden bleek onvoldoendo tot afweer van
de ellende die van nieuws over da arbei
Kamer, het Lagerhuis.
In 17^0 al waren Hj dien strijd begonnen ders kwam. En nu begon de politieke he
met het opstellen van een program dat la weging, de beweging van medezeggingschap
ter beroemd zou worïen als „het Charter in tlo regeering, die in '17 zoo bloedig on
van het Volk" 1) en waarvan de voornaam derdrukt was, overnieuw.
ste punten waren: Alg.*m»ea Kies-echt, en
Ditmaal hadden de arbeiders een betere
afschaffing van de „eigendoms-quaKBcatie," kans. Want van de heeren, die toen hun
d.w.z. van de wet die bezit als voorwaar- onverzoenlijke vijanden 'waren geweest, was
do stelde van verkieshaarheid voor het La nu een machtige partij aan hun kant komen
gerhuis. Die „eigendbme-qualiiicatie" im te 6taan in den strijk! om een hervorming,
mers maakte dat alleen mannen dio bezit van heit Lagerhuis : de fabrikanten name
ters waren, en wel speciaal bezitters van lijk had'e.i daar ook belang bij. De bestaanland, tegenstanders van de land-atrbeiders do toestand was voordeelig voor het groot
dus, leden van het Lagerhuis konden wor grondbezit alleen: de industrie leed er on
der.
den.
geworden, dat hij na vijf en dertig jaar
dienst in het leger en administratieve be
trekkingen geworden was, wat de medici
eon „alcoholicus" noemen. Hij was 'geheel
gedrenkt met brandewijn zóódanig, dat een
klein glaasje alcohol of wïjp voldoende was
om hem dronken te maken. Maar daaren
boven kon hij het drinken niet nalaten en
zoo was hij 'alle dagen van zijn leven, te
gen dat het avond werd, absoluut dronken.
Hij had zich echter zoo goed aan dien
toestand aangepast, dat men hem nooit zag
waggelen en dat men hem ook nooit onsa
menhangende dingen hoorde zeggen: onge
rekend, dat zelfs al had hij dergelijke din
gen gezegd, do hooge positie, die hij be
kleedde, niemand sou
hebben veroorloofd
het op to merken. Maar slechts 's morgene,
op het uur, dat Nekhludov zich bij hem
aangediend had, dan slechte geleek' hij op
een verstandig mensch en * was in staat
goed te f begrijpen, wat men heim zoide.
De hoogere autoriteiten, waar hij van
afhing, kenden wel zijn gewoonte van onmatigdrinken. Maar zo wisten ook, dat hij
intelligenter was dan het meerendeel van
zijn collega's en mee* beschaafd, ofschoon
de beschaving was opgehouden op het tijd
stip, dat hij door fle drankzucht was over
meesterd. Men wist, ddt hij stoutmoedig,
handig en representatief was; men wist, dat
hij, melfs als hij dronken was, in staat hleef
een houding te bewaren. En dat alles in
aanmerking genomen, had men hem van
trap tot trap laten opklimmen tot aan die
gouverneurspost, die hij nu bezat.
Nekhludgv vertelde den gouverneur, hoe
de gevangenen waar hij zich voor interes
seerde onrechtvaardig was veroordeeld en
hoo ze, voor het vertrek naar Siberië, een
verzoek om gratie had gericht tot den kei
zer.

— Uitstekend! zei de gouverneur, nada>
hij hem aandachtig had aangehoord. En
toen?
— Er is mij beloofd, dat het gratie-ver
zoek zoo snel mogelijk zou onderzocht wor
den, en dat do keizerlijke beslissing ons
hier zou bereiken in den loop van dezo
maand...
Zonder, dat hij ophield zijn oogen op
Nekhludov ' gevestigfi to houden, stak de gou
verneur zijn dikke hand met korte vingers
naar de tafel uit, drukte op een schel er
luisterde weer opnieuw in stilte.
— Nu zou ik uwe Excellentie willen vra
gen, om als het mogelijk is, die gevangene
*hier te houden, tot het oogenblik, dat he1
antwoord cp haar gratie-verzoek bekend
10» • ••

Nekhludov werd onderbroken door het bin
nenkomen van een kamerdienaar in groo-'
militair tenue. — Ga even vragen, of Anna
Wassiljevna op is! zei de gouverneur tot
den kamerdienaar, — breng nog wat thee!
Daarna zich weer tot Nekhludov wen
dend: — En vervolgens?
— Mijn tweede verzoek, vervolgde Nekh
ludov, betreft een politieken veroordeelde, die
deel uitmaakt van hetzelfde konvooi.
— 01 bal zei de gouverneur, met een
beknorrend hoofdknikje.
— Die ongelukkige ia zeer ziek, hij 1?
stervende. Ze zullen hem zonder twijfel hier
in bet hospitaal laten. En een van zijn
vrouwelijk® metgezellen, een politieke, zou
gaarne ^ toestemming krijgen bij hem te blijven,
— Zo is geen bloedverwante van hemï
— Neen, maar ze is bereid met hom te
trouwen, als ze tol dien prijs verlol kaï
krijgen hera gezelschap to houden.
*

(Wordt vervolgd).
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Laatste Oorlogsnieuws.
De gezant van Italië aan liet Gineksche
Mof, Bosdari, heeit den Griekschm minis
ter van Buitenlandsche Zaken een nota
overhandigd, waarin schadeloosstelling ge
vraagd voor het gebeurde van 1 en 2 De
cember en andere eschen gesteld! worden.
De Franschen hebben bij Verdun en
aan de Somtne in 1916 78.500 Duitschers
gevangengenomen.
Ten N. en N.O. van Rimnicul-Sarat
blijven de Centrale trcepen in Roemenië
vorderen.
Lloyds meldt: Het Engplsche s.s. Copseweed en het Noorsche s.s. Ida zijü ge
zonken.

is den 27en De:, in de Middellandsche
/:ee getorpedeerd. Er zijn vier mensöienievens verloren gegaan. Het schip zonk
in een half uur.
Een algemeen front der geallieerden
In een onderhoud met den correspondent
to Home van de ,,Morning Post"' verklaar
de minister Bissolati, sprekende over liet
optreden als preiuier van Lloyd George ,
zic-li geheel to kunnen aansluiten hij diens
politiek van een algemeen Cront. De mi
nister sprak de hoop uit, dat deze politiek
de cenigste die tot de overwinning kan lei
den minder hinderpalen in Italië dan el
ders zal ondervinden, ómdat in Italië meer
nog dan elders anders het algemeen ka
rakter van het front de voorwaarde zal
zijn. voor de gezamenlijke overwinning.

T R I B U K E .

deze nieuwe berekeningen weder aanmerkin
gelooveu wij dat een socialist ir, deu
gen geroafctkt. Mijn -wijst erop, dat vele RaaJ met zulke subsidies zeer voorzichtig
landbouwers niet de noodige administra*. zou moéten zijn, tegenstemmen zou niet
lieve kennis hebben,, om van -hen juiste op
gaven te kunnen verwachten, vooral nu in uitgesloten zijn. Elk geval zou men cp
den oorlogtijd de leiding van het bedrijf zichzelf moeten beoordeelen.
De heer Gulden vroeg of B. en
vaak in liandon van vrouwen en ouden
van dagon herast. Bij een expressenjk in- W. aan dit verzoek zullen voldoen. De
ge. telde, controle is trouwens gebleken, dat Burgemeester antwoordde dat de
Meermalen de beplante oppervlakte te laag zaak zal overwegen wenden bij een aan
werd opgegeven. Natuurlijk is het mogeliik' vraag tot voorschot. Is de Raad het dan
dat dit met opzet is geschied, ten einde niet eens, dan kan hij daarvan blijk ge
eventueel voorraden te kunnen achterhou
den. In elk geval heeft men echter ook ven. Het middel is geen van grootc-n
onder het nieuwe systeem nog geen volko stijl ; het nuttig ellfect zal adtijd gering
men zekerheid verkregen omtrent de wer zijn. -Prindpieel is de zaak niet verwor
kelijke oogstopbrengst.
pen, bij elke aanvraag zal dus mceen
De

der

kolenrijkdem

wereld.

del van na-vordering een nadere aait
slag kan worden gelegd, wanneer blijkt
dat de aanslag te laag was. De heer
Raeat, een belastingspeciajiteit bood
tegenstand ; ^ tegenstemmen deden zij r'efc
de heer Fabius was eveneens niet gun
stig gestemd voor de voordracht. Het
voorstel werd aangenomen.

Erfpacht.
Bii deze voordracht kwam uit dal
het betrekkelijk voorstel om tot uitgifte
over te gaan kwam, terwijl reeds op dien
grond gebouwd wordt. De heer L o o p uit bracht het aan het Jicht. In het
vervolg moet de voordracht vroeger wor
worden beslist.
den ingediend. De heer Fabius sloot
Een rookverbod voor kinderen.
zich daarbij aan.
De bond tot behartiging van de be
De heer Vliegen, de wethouder in
langen van het kind vroeg per adres een kwestie, sprak van „voorloopige vergun
verordening le maken tegen hetj rooken ningen.7'
van kinderen en jeugdige personen.
Dat een lid van de arbeiderspartij den
De heer Klaas de Vriels drong Raad voor een volslagen feit stelt als
o p s p o e d a a n . D e B u r g e m e e s t e r Weihouder schijnt weinig democratisch.
deelde mede dat de commissie voor de
De Bond van werklieden in openbare
strafverordeningen met deze zaak bezig diensten deed het verzoek cm toeslag
is. Het verzoek is in handen van be voor bedoelde personen. De heer Kl.
doelde commissie gesteld. Het 'is -~cg De Vries evenals de lieer Smit deden
tijd dat aan dit euvel paal en perk wordt een goed woordje voor de 'adressant.
gesteld, het kwaad van het rooken door D e b u r g e m e e s t e r , d e h e e r T e i l e g e n ,
kinderen heeft een enormen omvang aan deed geen toezegging voor een afzondergenomen. School en huis zullen hier hun 'ijke regeling, mede met het oog op de
inviced moeten doen gelden, met straf nieuwe regeling der salarissen.
verordeningen alleen doet men weinig.
Van een verbinding der Transvaalbuurt
Goede ontspanning en behoorlijke voeding met het iramwegnet komt nie'p. Het voor
deen reeds veel. De preventieve weildng s t e l d e r h e e r e n D e M i r a n d a c . s . i s
van een verordening slaan wij in dit ge hiermede van de baan.
val niet te hoog aan. Het element van
Het burgerlijk armbestuur is weer een
den kinderarbeid spreekt hier trouw een lid der S. D. A. P. rijker geworden !
woordje mee, en zeker die van het school
Omtrent de brand in het gemeentelijk
gaande kind. De demoraJiseerende invloed lompenpakhuis en de schoonheids-Com
van slefffe woning, van eentonig werk missie staan ons interpellaties te wachten.
en van langen duur van den arbeid
Een voorstel van den heer van K u ij kbrengen het k'nd tot bioscoop en sigaret. h o f om geen onderwijzers te benoemen
Voor den arbeid van het schoolgaand aan de Houtman- en Ametelschoo], omdat
kina geldt dit ook.
omtrent de proeflessen die deze zuilen
Wijziging van de verordening op de moeten afleggen nog geen beslissing is
inkomstenbelasting.
genomen door B. en W. is verwotoen
De mogelijkheid bestaat dat door mid- met 17 tegen 12 stemmnn.

In hot Zoitschrift fpr angewandte Chemie
heeft een Oostenrijkst geograaf II. Leitner,
Spanje's
in
zake
den
houding
een schatting opgesteld van den wereldvoor
duikbootoorlog.
raad aan steenkool. Wij laten hSerondex do
Le Spaansche regooring heeft een noia resultaten van zijn onderzoekingen volgen,
gepubliceerd betreffende haar optreden ter met (Je bemerking, dat deze schattingen na
y.ate va,n duikbootoorlog, van het eerste tuurlijk slechts een zeer globaal karakter
torpedeeren van een Spaansche stoomboot hebben. Of dc resultaten van het onderzoek
da „IsHÏoro", tot liet zinken vqn het jong onder den invloed van nationalistische op
ste slachtoffer de „Marqués de Urquijo". vattingen hebben gestaan, valt moeilijk uit
in de nota wordt gezegd, dat de regeering te maken. Hier volgen de gegevens:
steeds op het standpunt stond van de onDe grootste steeukolenbeddingen heeft
toelaatbaarheid van de vernietiging van Duïtschland met 410 milliard ton; bij
marine-prijzen, zooals door de Duitsche een jaarlijksche productie van ca. 220 mil
DE VREDESVOORSTELLEN. duikbooton geschiedde en de handhaving lioen
ton rijkt de voorraad dus 1800 jaar.
verlangde van de Verklaring van Londen Hierop volgt KngeUnd, waarvan do
vredesaanbod
CentraHet
van 2t> Febr. 1000, in het bijzonder van schatting 190 milliard ton is, met een jaarlen
afgeslagen.
art. 50, dat door dc duikbooUbominandanten
'Zaterdagavond 30 Dee. Is te Parijs aan niet in acht werd g 'nofaien, die bemannin lijksche product ® van 26S millioen ton. De
el rekt dus voor 720 jaoo. Op de
de neutrale gezanten, dïe met heï over gen van gezonken schepen aan de genaio voorraad
derde plaats staat O o s t e n r i j k - H o n reiken van de vredesnota der Centrale mo der golven overlieten, ver vaa de kust.
g a r ij e met 5fl milliard ton, met een jaarDa vernietiging van prijzen, aldus de lijksche -productie van ca. 49 millicea. De
gendheden waren belast, het uitvoerig ant
woord der geallieerden, op die nota over Spaansche regecring, is in strijd jnet art. kolen voorraad van Rusland (zonder Silczië)
milliard tou, met
handigd. Het antwoord komt in hoofdzaak 51 der Verklaring van Londen, maar deze beloopt naar raming
quaestio zal worden geregeld door recht- een jaariijfcsche produet:e van 27 millioen
hierop neer :
streeksche onderhandelingen tusschen de be ion. F r a n k r ij k' s voorraad wordt op
De regeeringeü der geallieerde mogend trokken
xegeoringen.
10 milliard ton geschat. (Waarschijnlijk b heden, België, Frankrijk, Groot-Britannië,
De nota wijst op den nadruk, waar&nee doelt hier 3o sclirijvcj alleen den voorraad
Italië, Japan, Montenegro, Portugal, Roe alle eischen der regeering zijn gesteld, een van hoi niet bezette gedeelte van het land).
menië, Rusland en Servië, die zich ver nadruk die aan de Duitsche regeering aan
De overfgoEuropoieeh©kolenbeddingea zijn.
een igden ter verdediging van de vrijheid leiding gal op te marken, dat ze verbaasd niet rijt. De schrijver noemt Spanje n
der volkeren, hebben, getrouw aian haar waa over de houding vim Spanje, dat een SpitsliteTgea met elk 9, Nedesrlatod met 4,4,
overeenkomst, niet afzonderlijk de wapenen halsstarriger houding aannam dan «enig Sfervië met 0.5, Bulgarije mefc 0.4 en Italia
met 0.15 milliard ton.
neer te leggen, besloten de zoogenaamde ander neutrale, zelfs Noord-Amerika.
De voorraden van Europa worden aldus
De nota eindigde met in bijzonderheden do
vredesvoorstellen, die de regeeringen der quaeslia
to behandelen van de vesvkiaringen geraamd op 774 milliard in het geheel. Hoe
vijandelijke landen tot haar richtten, ge van relatieve en absolute contrabande en er oen respectabele hoeveelheid deze voorraad
meenschappelijk te beantwoorden.
wordt gezegd: „Wat de Spaanse!» regee- ook moge zijn, Europa staal hierin zeker
Het antwoord verzet zich in de eerste ring niet toegeeft is de interpretatie door niet op de eersto plaats. Althans schat de
plaats tegen twee essentieele beweringen de centraio mogendheden gegeven aan het schrijver den voorraad van do V e r e e in de nota van den vijand: dat de geal volkenrecht wat betreft de vernietiging nigde Staten op 3838, van A'z i ë op
lieerden voor den oorlog aansprakelijk IVD schepen. Wij hebben steeds vertoogen 1279, van Canada o%> 1234 milliard ton.
protesten gericht tegen stuik een inter Voor Australië wordt het cijfer 170,
Zondag beeft, wat hier te lande is| Na bet «ngen van het „Feestlied door
zouden zijn en dat de centrale mogendhe en
voor Afrika het cijfer 57 milliard ton aan revolutionair socialisme, den baanbreker lliet koortje van de kinderen der -Anifeterdimpretatie".
den de overwinnaars zouden zijn.
gegeven. Do wereldvoorraad is dus der socialistische gedachte in ons land, ge- J sche antspanningsscholon, met applaus be.
Wat het verleden betreft, negeert de Duitca. 7323 millard ton, doch de Zuid-Ameri- lmldigd, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, die J loond, is het woord aan de spre'iere.
Duikbootpost.
A
sche nota de feiten, data en cijfers, die
Dt „Lokal- nzeigcr" bevat bijzonderhe kaansche Staten zijn hierhij niet medegiere- dien dag zijn 70ste levensjaar bereikte. HoeDs- N. J. O. Schermer hor n. Wij
op dten oorlog, die door Difitschland en den omtrent de verzending — bij wijze van kend.
wel <fó huldiging een feestelijk karakter zijn dezen dag ten prooi van een wondere
Gebrek aan kolen behoeft er dus niet te droeg en ook voornamelijk als zoodanig bo- ontroering. Wij huldigen den man, die zooOest:nrijk-Hcngarije gewild, uitgelokt en proefneming» — van brieven en briefkaar
Nu lezen we in da N.It.Ct, onder liet doeld was, kwam toch iri de liederen zoowel vel© jaron gestreden heeft voor het ideaal,
verklaard is, berekking hebben. In Den ten per duikboot naar de Vereenigde Sta zijn.
Midden- en hoofd „Ie Fransche kotennood", welk© als in de redevoeringen duidelijk uit, da* dat ook ons ideaal is. Spr. voelt zich te
Haag was het de Duitedie afgevaardigde, ten, vanwaar zij naar Mexico,
;
schurken het volk lot ellende voeren.
men in dezen man, die den stoot heeft go- [ gcuover den jubilaris zoo klein. Hij heeft
die elk voorstel tot ontwapening afsloeg. Zuid-Amerika, W«t-Indi , China, Nederl...Een Parijscli correspondent van een geven aan de socialistische beweging in Ne- Kieh geworpen in den strijd zonder nevenIndië, do Phiiippijnen, enz. doorgezonden
In Juli 1914 was het Ocstenriik-Honga- kunnen worden.
Engelsch blad teekont, blijfcens een bericht detrland, en daarop tot nu toe zulk e#n ! bedoelingen. Wat moeten wij op dezen dag
rije, dat, na aan, Servië een ultimatum,
in de Fin. Times, een zwart beeld van «ie
rooton invloed heeft uitgeoefend, torens I tot hem zeggen, wij, die zoo klein zijn, tot •
„Freoich C'oal lamine". De nood is zoo o " zaak wenschte te huljiigen, waaraan D. J hem, die zoo groot is? rfpr. zal zich bepazooais men nog nooit hlad ezien. gericht
BERICHTEN.
GEMENGDE
gestegen, dat ekctrische licht- cn l.raclitts* N. zijn leven heeft gewijd. Eïi bovenal j
te hebben, dit landden oorlog vertelaarde,
tot een enkel woord van gelukwensch
brieken, alsmede gasmcatschappijen bedreigd hooft men in hem geëerd en gehuldigd zijn I ~
wij danken u voor wat gij gedaan
ficewel er onmiddellijk voldoening was
worden mot de noodzakelijkheid hun bedrijf trouw aan het swcialiBtisch ideaal — voor J hebt, en wij hopen, dat gij nog lang in ons
Meerschuimen huizen.
verkregen.
heel stop to zo len, terwijl vele fabrieken hom. is het socialisme niet het middel ge- I midden zult zijn. We voelen ons zoo veiZelfs de meest op pracht beluste Ameri- g
Dc centrale mogendheden weerden toen
reeds genoopt zijn minder uren to Jaten weest om van proletariër bourgeois te wor- |lig, als wo do oude nog bij ons hebben,
kaansche
multimillionair
durft
nauwelijks
alle pogingen af, die de En'ente deed om
werken. Natuurlijk fe
ook de particuliere den; uit de bourgeoisie voortgekomen is hij
Maar D. N., als ge zult heen gaan, d:in
een vreedzame oplossing voor het plaat droomen zich de weelde van e?n meerschui verbruiker cr slecht aan toe, vooral wan onder <te proletariërs maatschappelijk prole- I zullen wij gezamenlijk het werk tradhten ta
men paleis to Teroorloven. Toch bestaan er neer hij do middelen nvst om de hooge
selijk conflict te waarborgen. Het aanbod '•olgens do „Building Age" vele bescheilen
tarisch geworden; en ook heeft hij luet so- 1 doen, dat gij alleen ter hard hebt genomen,
van een conferentie, doop Engeland ge huizen van dit materiaal in de Spaansche priizen te batalen. Do kwestie is, intusschen cialisme niet benut om als zoovelen na qua- I _ Namenft de I. A. M. V. biedt spr. den
daan, het Fransche voorstel van een inter stad Vallecas bij Madrid. Een grof soort niet deze, dat cr geen kolen zijn in het si met do bourgeoisie le hebben gebroken , {jubilaris do portretten in lijet van • re.iiga
land, want. er zijn geweldige voorraden in
nationale commissie, het verzoek om ar van deze wonderlijke stof wordt n.1. in den de zeehavens; maar do moeilijkheid ie, «jat beladen me* ambten, wuardighedten ea zwaar 1 «ter dienstweigeraars aan (applaus)," in dit
bitrage van den Russisrfien tsaar aan den bodem gevonden. In deze buisen is l>et ver de tranSportmM leien, volgens deze corres botaaldo heersdhersposten tot haar terug te overtuiging, dat hel den jubilari.- op dezea.
kruipen, als
het zwijn dat terugkeert feestdag een heerlijke gedachte meet zijn, te
.Duitschen keizer, de overeenkomst, aan den boden to rooken tlit vrees voor doorroo- pondent, onvoldoende zijn en slecht -georga tot zijn uitbraaksel. En al wat het socialis- woton, dat er een beweging tegen het 'milt
ken.
»
vooravond van den oorlog tusschen Rus
niseerd. Frankrijk lijdt daardoor een veflies me voor eigen oogmerken misbruikt, heelt tairisme groeiende is over heel de -wereld,
land en Oos'enrijk-Hongariie getroffen, al Ontwikkeling v.d. Japanschen handel van £ 500.000 a £ 700.000 per dag.
blijk gogeven van mannen, ais D. N. niets V i eon beweging, mede door hem tot stand göDeze ongunstige toestand in Frankrijk moCen habben. Zoo is de<ze huldigingsdag bracht, bpr. eindigt met_ do. aanwezigen,
deze pogingen liet Dtri'schland onbeant
Naar
de
„Scle"
aan
Fransche
bladen
word: dus door den bovenbedoelden cor een bij uitstek proletarische demonstra- bijeengekomen om te huldigen, op te roewoord of gaf er geen gevolg aan.
herleid tot een fout in de orga tie geworden. Al wat buiten do prole ari- pon, uit naam van hem, dien zij huldigon:
België werd overweldigd door het ril, ontleent, lijgen de havens van Cajlao ai respondent
nisatie der verkeersmiddelen, waarvan voor
dat zijn neutraliteit gewaarborgd had en Valoaraiso vol schepen onder Japansche al minister MaTcel Sembat de sohuld zou sche beweging staat, hcett zich van dezo to blijfven strijden. Dat is het schoonste, wat
huldiging angstvallig v^ire gehouden. Van Ioezen
iecstdag "wwisehen en belocn ian<
er nu niet voor terugdeinsde, cm te ver vlag en de spoorwegmaaitsdiappiien ver treffen.
de S. D. A. P. is weer eons gebleken hoe I '• '
voeren
meer
Japansche
dan
andere
goede
klaren, dat het verdragen als vodjeeprpe.
Wij herinneren ons echter onlangs in het ten volle ze zich er van bewust is, dat ze
W. H aveie spreekt, nan.eaS de vrijbeschouwde en dat de nood geen wet ren naar Argentinië. Japansche handels Franscho blad D'Information gelezen te heb zich buiten de socialistische gemeenschap denkers in Nodterland. Er moet heel wat gebetrekkingen
met
Brazilië,
Peru,
Chili,
ben, dat hot gebrek aan verkeersmiddelen heeft gesteld en op proletarische gedenk- beuren, om ons l^koniek volkje uit zijn
kende.
'De zoogenaamde Duitsche voorstellen Argentinië en Mexico zïin op de basis niet do geheele oorzaak is van Frankrijk's d'an-en niet thuis hoort. Slechts onkelen ttt rustige rust to krijgen. Zoo iets bijzondere
zijn gebaseerd op de oorlogskaart, uit van lange credie'.en geopend. Zeer liberaal kolennood. Openlijk wordt in het bedoelde die partij (dr. Stoop. Bergmejer, Schaper) w er bhjkbaar vandaag aan de hand, dat
artikel uitgesproken, d a t d e n f a b r i 
sluitend op die van Europa, doch deze zijn de Japanners met het ver'eenen van k a n t e n d e s l e c h t e k o l e n v e r z o r - hebben zich kunnen opwerken tot een per- hten zoovtlen zijn bijeengestroomd Dat is
geeft slechts een ultwendpgi en voorbij crediet m Columbia, Ecuador en Vetie- g i n g n i e t o n a a n g e n a a m i s e n soonliike sympathiebetuiging. Maar rfs partij) inderdaad zoo. Wij huldigen hec.en tten man,
voelt 'de S. D. A. P. zidh niet thuis bij so>- «« op zoo velerlei gebied een drijvende
gaand beeld van den toestand, doch geens zue'a. Zij ziin thans begonnen, hun han- z i j d i e z e l f s i n d e h a n d w e r k e n . cialletisclic, proletarisch-eenvoud^ge en pro- I kracflit is goweost in on^ land. Ook de zaak
zins van de werkelijke sterkte van die te- celsrelaties ook op Haiï en San Domingo Z e w e t e n d a a r d o o r d e p r o d u c  leta:risch-ea:nstige feestelijkheden — ze is der vri^c ge<ïac]^e heeft veel aan D. N. te
uit te breiden.
t i e t e b e p e r k e n e n d e p r i j z e n i n te veel gewend geraakt aan de koningsloges ^nken. Tom heel hot arbeidende volk lag
gets anders.
v e r b a n d d a a r m e e t e v e r h o o g o n . in stadsschouwburgen, aan de ereplaatsen verzonken in doffe, wei-enlooze berusang,
Wanneer de vrede op grond van deze Vakleiders
als
het
gangmakers
Spreekt dit blad de waarheid, dan ziet bij bourgeoispTetjesT aan wethouders-, bur- gevolg van domheid, toen is het de groo.e
gegevens werd gesloten, zou hij alleen in
imperialisme.
liet er dus niet schitterend uit met de tJnion
senatorenzetels., waarvoor zo
«Mfo g«w«st van D. h zij» kradihet voordeel zijn van de aanvall ers, die,
Uit Ottawa wordt aan de „Times'' ge Saorée. Ook in Frankrijk, evenals overal gomeesters-,
p
.
in rw,( 'cn medo te wijden aan de geestehike verhefceestel ik versuften en ze on t«
na eerst geloofd te hebben, dat zij hun deel meld, dat do arbcidersleaders tot de vak elders, stelt blijkbaar do oorlogswinst vaak haar soöialisme heeft vefsjachcrd. In liet
in twee maanden zouden bereiken, na twee verenigingen in Canada een oproep heb een grens aan de nationale gevoelens."
jaar inzien, dat dit nimmer het geval zal ben gericht om mede te werken tot het
Da! schrijft eon groot-kapitalistisch blad;
» ," T r ,
succes van do registreering van do natio- na deze eerlijko zelf-getuigenis behoeven we door dit zich socialistisch noemend klein- fwng^i verwekt,
zijn.
en « » een t ,d geweest, da*
D
N
on
nalo
dienst
—
vrijwillige
burgerlijke
dienst
niet meer te zoeken naar den oorsprong burgerdom op-en-top.
Voor de toekomst, eischen de verwoes
- - ™
f
meest ge.iate en do
plicht — die in de eerste week van Jan. van de Noderlandsche kunstmatigo duurte
°
f
.
..
„ v„i (meest beminde man was. Hij is voor o_is
tingen, die het gevolg zijn van d^ Duit. zal
plaats hebben. De oproep volgde na en lovensmiddalcntekorten. Maar dat lezen
. ^ huldiging heeft ,' es.aa u tw
- fjo gTM^e historiscli-j figuur, de groote strijsche oorlogsverklaring, de ontelbare mis ontvangst van een schrijven van Sir Ho- wa misschien in Japansche of Argentijosche digmgssamenkomsten m lut on
r
der ook voor verheldering op geestelijk godaden, door Duitschland en zijn bonictoe- liert Borden, waarin hij verklaarde dfet du bladen. Maar ezels zijn do arbeiders van te Amsterdam. De middagsamenkomst had ,. •j
r
1 ^iew os voert het *vv oord namens ,,Genooten bedreven, herstel en waarborren. vooratellen betreffende den nationalen dienst allo landen, dat ze zich niet met alle kracht een meer demonstratief, de avondvergadering
0n
^ ° " " 1 meenschappeüijk Grondbezit", V a n Z e l m
Duitschland gaat zoowel het een als het geen verband hielden met conscriptie De tegen de Internationale roovershenden ver e e n o v e r w e g e n d f e e s t e l i j k k a r a k t e r .
dig te zeggen, dat beide keeren de conoei t- I voor ^ füevolutionair-Socialistisch -Comiti
eerste minister voegde hierbij, dat het do betten.
ander sti'zwiigend voorbij.
ï J.
zaal van dat gebouw gehe
1 gevuld was. ,6Vr_ Rolail(j nolFt. aangekondigd als spr.
v
In het volle besef van den ernst van het bedoeling was een oproep to doen voor
Tien zulke za;en zouden ernw».e ij
oo
nationalen dienst, waardoor het
namons dSt comité, mag op medisch advies
uur, mpar ook van haar plichten, weige. vrijwilligen
zoo gevuld zijn geweest. Hopen
iktt ^
gpr ^ £ Q? ^ al3 wij
onnoodig zou zijn toevlucht te nemen tot
ren de regeerngen der geallieerde landen, dwang.
zulks in do toekomst ook n,e. au r
- hedon don persnon van D. N. huldigen, wij
Gemeenteraad.
Amsterd.
onderling nauw vereenigd en in volkomen
De arbeiders vertegenwoordigers vroegen
monstratics etc. het gevsl zal zijn.
, in hom de beginselen on het ideaal bxildiovereenstemming met hare volkeren, op het de verzekering te mogen ontvangen, dat in
De Concertgtfcouwzaal, versierd met de
,lio hij vertegenwoordigt. Dat zal d»
drankbestrijding.
Woningbouw
vaandels en doeken van de doelnemende or- bpste on hem dc aangenaa.mf7te hulde zijn.
voors'Cl,, da? oprechtheid mist en geen geen geval dwang zou worden ingevoerd.
Onder de ingekomen stukken was een ganieaties, bood een levendigen aanuiiK , | Bonniiik wijdt eenige gevoelvolle woorMaar minister Borden weigerde zulk een
waarde heeft, in te gaan.
Zij verklaren nog eens, (fat er geen verzekering to geven. Ik hoop, zeide hij, adres vai, het Amslerdamsche drankccuité, evenals het met bloeir-stukken als m cm I ^en aan (]0 Vrouv,-. die in de moeilijke eettuiii lterschai>cii enorme podium.
I ^ (jagen aan N.'a zijde heeft gestreden.
vrede mogeliik is. zoolang het herstel van dat dwangmaatregelen onnoodig zullen zijn, houdende verzoek, om bij het verleenen
I Mevr. Van Zelm brengt den iubilarïs
maar indien rij do eenige methode zouden van voorschotten aan een weningbouwde geschonden rechten en vriiheden. de blijken to zijn om den staat to behouden ea
De Middagb ijl eenkomst.
|een schitterende bloemenhulde najnens dt •
vereeniging
ook
te
willen
bepalen
dat
in
erkenn'ng van het nationaliteitsbeginsel en da instellingen en vrijheden waarin we ons
. ^
I Soc. Vrouwenverceniging „De Pionier".—
het vrr'e bestaan van kleine staien niet verheugen, daa zou ik haar noodzakelijk perceelen gebouwd door zulk een corpo
Te circa half een wordt de middagbijeen- Namens verschillende organisaties -worden
ratie,
geen
,,vergunning"
noch
een
ver
komst geopend met de Marsolllaise, het oude j). jj. tal van tastbare huldeblijken aangebo
gewaarborgd zijn, zoolang men niet zeker achten en dienovereenkomstig handelen.
lof voor alcoholhoudende drank laag strijdlied der Fransche revolutie, uitgevoerd <]en. Dan krijgen we van het Rev* Soc
is, dat er een regeling, geschikt om de oor
worden verleend, Hier wordt dus geviv-gd door de harmonievereeiiiging „Apollo , van mannenkoor „Excelsior" van Utrecht hel
Duitsche oogst-statistieken.
zaken, die sedert zoo langen tiid de naties
Tijdens den oorlog heeft, men in Duitsch de drankbestrijding door het voorschot Zaandiik.- Onder het spelen wordt do jubila- lied „Aan den Strijder", woorden en imi
bedreigden, op te heffen en de eenice af
der overheid te beïnvloeden of althans ris ondei een applaus, dat het krachtig or- j zjek: beide afkomstig uit do S. D. A. P.,
doende waarborgen voor de veiligheid van land slechte ondervindingen opgedaan ten
,je partij, die zich buiten de socialistische
aanzien van de waarde der oogststatistie- niet het drankgebruik in de haind te" kest nog overstemt, binnengeleid.
de 'wereld te geven, getroffen kan worden. ken. Zoo was voor 1915 op grond van de
B e e k , voorzitter, heet de aanwezigen na- I geu^ensehap heeit gesteld en, we wezenei
werken bij den woningbouw die steunen
ir6^g 0p, begrijpt op dagen als dez«
cijfers met betrekking tot de beplante op moet op geld uit de publieke kas. Het mens het liuldigingseomité welkom. Hij somt
De Duitsche vredesvoorwaarden.
pervlakte, bij een gemiddelde opbrengst per is een vondst. Het feit echter dat bii den de doelnemende organisaties op (zie aan liet nie) j^nis te hooren.
slot), en geeft een resumé van de overwo- I
Grootveld huldigde D. N. ver
Naar de „Morning Post" uit Washington H.A. een oogst van broodgraan berekend
verneemt heeft Bernstorff aan het Amcrl- ter hoogte van 13.87 miltioen ton.
In vereenigingsbouw ook tapperijen, uit den gingen, die tot dezen huldigingsdag deden volgens namons de Landelijke Federatie van
kaanschedepartement van buitenlandsche za werkelijkheid bleek echter slechts 10.48 mil grond verrijzen gevestigd in zulke nieu b e s l u i t e n , e n v o e g t d a a r e e n i g e w o e r d e n v a n l K o w l l u t d o n a i r e S o c i a l i s t e n ; ' B . L a n s i l n K
we perceelen, geeft te denken. Het blijkt warme vereering aan toe. waarmee de aan- Jr n^ens het N.A.S. Al is D. N. geen
ken medegedeeld, dat zijn regeering niet lioen ton beschikbaar te komen.
voornemens is openlijk, en voor do confe
Naar aanleiding van dit teleurstellende dus dat de voorschotten van een woning- wezigen herhaatd'elijk met applaus instem- I valivcreenigingsman in den gewonen zin,
*
door ziin vervvékking van den geest dee
rentie do " voorwaarden medo te deelen, die resultaat is het geheele systeem der oogst- bouw-vereeniging verleend, niet dienen men.
Ten slotte feliciteert hij uit naam der 2160 0pStands is hij een der onzen. Waar hij
Uuitsdhland aan zijn vijfinden, -wil aanbieden, statistieken gewijzigd. In plaats van opga voor woningen van den werkman, ten
maar dat zij die In het geheim wil mede- ven in to-winnen bij bepaalde vertrouwens minste niet steeds. Wij staan wat scep aanwezigen Dome'.a Nieuwenhuie mot zijn een der e^gt6n is geweest, die de dof-be.
[rustende massa weer loven heeft bijgebracht,
Jeelen aan do regeering te Washington, otm mannen, worden zij thans aan eiken land tisch tegenover welke subsidies. Nu ech 70sten verjaardag.
Ingekomen zijn telegrammen enz. van ge- , en geest van verzet eon gevoel van zelfr
lan evfti vertrouwelijk te worden medege bouwer afzonderlijk gevraagd. Ten aanzien
ter
blijkt
dat
met
de
voorschotten
van.
lukwensclien uit verschillende plaatsen van standjghoid, daar brengt de onafh. vakbo»
deeld aan de regeeringen der geallieerden. van de bebouwde oppervlakte blijken de
wectn" den jubilaris een -woord van huMtab
nieuwe cijfers 13 & 14% kleiner te zijn Rijk en Gemeente kroegen verrijden, — binnen- en buitenland.
Voltman deelt den inhoud van enkelen
.,
. .
Fransch slagschip getorpedeerd.
dan de -vroegere, en de oogstschatting zelfs de woningbouwvereeniglng is toch al reeds ii ede"
'
(Zie vervolg 4de pagina).
Het slagschip „Gaulods" (11.260 ton) 18 % kleiner. Intusschen worden ^k op een zaak voor beter-betaalde arbeiders,
door
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DE T R IB UHE.
vam ~ f 4 per dag voor. hot stukgoedwerk f ^foep «. do „Qldambt" aangespoeld
vasthouden, zoomede aan de 100 % extr£
Alhier is 1 Jan. een wittè Sloep, ge
qüitanties worden 6 Jan. verzonden. Zij die
loon voort arbeid verricht tusschen Zater
merkt „S.S. Oldambt 2" aangedreven ;
Vervolg.
dagavond 6 en 12 uur. Met de 10.. % ver
Haven West.
Wij jougcSiea hebben gehoord van den moei- de inning&kosten willen besparen moeten
hooging . van het stukloon kunn^ zij ge de sleep was stukgeslagen.
De
Eerste
Kamer
heeft
aangenomen
hot
dus
zorgen
dat
het
geld
voor
dien
datum
•lijkeuj -awareu- strijd 'det' eerste dagen vau
noegen nemen, mits de toeslag wordt omge
wetsontwerp voor onteigening voor een zet in loonSverbooging eo-, het gevraagde WORMERVEER.
.bot socialisme lu Nederland, wij welen dat in ons bezit is.
nieuw havencomplox voor den algemeenen extra loon vpor nachtarbeid wordt betaald ,
die eeisVo' strijders, aan ttièr. lioofd D. N.
Hoewel de kranten iederen dag dp tijd
De Administratie.
handel te Arast' rdam en uitbreiding van n.1. van f 3 voor dei» geheelen en f 1.50
i stond,
ons' het pad hebben geëffend, liet
verzonden
worden, is het pak yoor Worde Houthaven én de Petroleumhaven
al voor den halven nadat.
zal evenwel onzen ouden pionier genoegen
merveer volgens mededeeling van den
daar.
doen, to ziea on te' weten, dat wij jongeren
Ook voor het extra Zondagsloon hebben agent eenige malen niet aangekomen. ; Er
gereed staan zijn werk voort te zetten. telij k. B-JUT. dankt vóór de hein gebrachte
zij een betore regeling dan die van de S. V.
hulde.
Dat
spr.
heden
W
jaar
wordt,
kaa
wordt onderzocht wat hiervan de oor
De „Themis".
Zijn leven zij ons'een aauspoiing zijn voet
voorgesteld, terwijl zij verschillende artike
- De Administratiespoor te drilden. Werpen vrij ons in den lüj overigens gerust niét heipen. Eigen
De resderij "heeft eenige dagen geleden len hebben genoemd, die zij voor verhoogd zaak kan zijn.
strijd — opdat het socialisme over het mis- lijk is het mei t geluk dim wijsheid, want aan Lloyds telegrafisch gevraagd of sedert uurloon wenschen to doen in aanmerking
vele
niaien
heeft
men
naar
spr.'s
leven
ge
IJMUIDEN.
iftuig Uapitalispio weldra zegezere.
het vertrek van bet s.s. „Themis" op Don komen.
Prof. .1, yan Jlees, sprekende namens staan. Do gelukkigste tijd van zijn leven derdag 21 Docembcr jj.1. bijzonderheden ver
Het stoomvisscherijbeiirijf stilge
Zoo
als
we
zien,
bestaat
er
nogal
wat
ver
lea A. N. G.'O. lï., schetst D. K.'s be- acht spr, waarschijnlijk met velen dcc aan nomen waren en heeft daarop gisteren het schil tuSscben de voorstellen der S. V. en
legd.
• oekenia vooe de drankbostrijdersbeweging in wezigen, «on tijd vau de Volksparkvergade- antwoord ontvangen, ctet sedert het vertrek hetgeen de bavenarboidersorganisaties wil
Naar aanleiding van het schrijven ivan
ringen.
Spr.
gedenkt
degenen,
die
met
hem
Nederland, waarna het woord is aan partij
van Newcastlo niets meer van het schip is len.
den minister van Financiën ajan de afd.
genoot L. d e 'Visser,' die een onkel mee hebben gestreden, die don oogst van vernomen,zoodat de h-oop op behoud van
Zal de vereeniging van de werkgevers in IJmuiden van den Alg. Nederl. Zeemans
het
uitgestrooide
zaad
helpen
bhmenlialen.
woord van lijilde en sympathie 'wil bren
het schip wel uitermate gering is. Omtrent het havenbedrijf alsnog op voor de haven bond, waarbij bericht werd, dat dte minis
gen aan D.-'N. namens de S.D.P. Tot nu Toch — do réis, zoo gezellig begonnen, een antwoord op de vraag wat i <et het arbeiders bevredigende wijzo aan de thans ter bezwaren maakt, om het initiatief te ne
we is de vrij-so^ialistische beweging aan 't wordt somber en eenzaam meteen! Dit sohip gebeurd kan zijn, leeft men natuur min of meer gewijzigde eischeti tegemoet men tot een wijziging op de wet op de
woord geweest. Spr. behoort tot een rich woord van den dichter dringt zich aan spr. lijk volkomen in hef onzekere, da»r bet komen ? Dat ia de vraag, waarop wij zeer Oorlogswinstbelasting, heeft genoemde afdocting, die lang niet alles onderschrijft, wat op als hij degenen gedenkt, die de bewe zware stormweder eer3t Zaterdagmorgen be binnenkort een antwoord verwachten- Van ling aan de Rcedersvereeniging to IJmui
JL>. N. als wapenen in den klassenstrrö ging ziju ontvallen. Spr. voorziet, dat üyij gonnen is, toen het schip IJmulden reeds
de havenarbeidiersorganlsatles kan waarach den geschreven, dat de zeelieden besloten
propageerde. Maar ondanks do grooto ineo- een moeilijken tijd tegemoet gaan, dat er bereikt kon hebben.
tig niet gezegd worden, dat ze halsstarrig hebben byn leven niet te wagen, tenzij eerst
nog
monig
offer
moet
gebracht
worden.
ningsversehillen — wij, D. N.f brengen u
aan
de oorspronkelijk gestelde eisehen heb zekerheid wordt verkregen, dat niot een
warme hulde, niet in de eerste plaats als Wij hebben ons voor te bereiden- op het
groot deel van het zoo moeilijk verdiende
ben
vastgehouden.
De_
broodkaartenregeling.
de eerste pionier in Nederland, maar hier ergste. Maar houden wij vast aan , het ge
loon door de belasting wordt opgevorderd,
Do
eiscfh
van
f
6
por
dag
voor
liet
De rantsoeneering der Nederl. bevolking ztfaro werk hebben ze aangehouden tot la waarom men besloot voorloopig niet uit te
om: N., gi!j bïaiikt met uw stand en om loof in den monschelijken vooruitgang. De
toekomst,
ondanks
allee,
is
aan
de
anar
met brood, bloem, meel en rogge is nu ter, op don eisc h vam het stukloon hebben varen.Het bestuur van do Reedersvereenigeving, gij kwaauit in de revolutionaire be
weging. Uij zijt gescheiden van uw stand, chie. Spr. hoopt, dat allen, die hera lieden klaar. De burgemeesters hebben hun in ze 10 % laten vallen. Hun voorstel tot be ging heeft daarop geantwoord, dat bet ken
huldigden,
tot
hun
laatsteu
snik
zullen
cn gij hebt tot dusver geen poging ge
structies ontvangen. Op 5 Februari treedt taling van 't extra Zondagsloon hébben ze nis heeft genomen van het beriolit, datindaan, om tersluiks tót uw stand terug te medestrijden, totdat er op aarfta zal zijn het zaakje in werkilig.
in den Kee&t van het voorstel der S- V. gei- gevolgede actie van den Zeemansbond te
teeeren, haar
levenswijze
te hervatten. ..Recht voor Allen!'
Men krijgt dezer dagen van zijn bak wijzigd, terwijl op aandringen der S. V. ge gen de regeoring in zake do Oorlogswinstbelasting, de Bond besloten heeft, het bedrijf
(Applaus) Wat ons aan u verbindt, dat is
ker een formulier, dat men moet invul noegen is genomen met één rusttempo van stil te leggen.
's Av o n d s.
onze gemeenschappelijke haat tegen't mon
een
half
uur
bij
naclhtwerk.
Daarentegen
len — verder zal men dan wel zien. De
ster kapitalisme. Wij hebben te zoeken naar
Evenals dce middags was hot gebouw tot broodkaarten worden verstrekt telkensivoor hebben zij vast gehouden aan hun oorwat ons in don strijd togen dat monster
aan diem nok gevuld. Toen Dome'a Nieu vier weken. Men kan aanvullingskaarten spronkelijken oi&efa van het bestaande uur
vereenigt. Nieuwenhuis, gij hebt meer ge
loon in een dagloon van ƒ 4 te wijzigen,
wenhuis on zijn vrouw op het podium vorGEMENGDE BERICHTEN,
wrocht, dan velen onzer partijgenooten. —
aanvragen, als blijkt dat men met de aan de 100 V, extra loon voor arbeid des
Zeker, er is bij u fanatisme, maar het is seheiren werden zij met oen spontaan ge eerst opgegeven hoeveelheid niet toe kan. Zaterdagsavonds en aan liet extra loon voor
juich begroet.
K i n d d o o d g e s c h o t e n . — Dooi
dit fanatisme, dat begeeren doet naar stand
De voorzitter deelde bij de opening van ten aanvullingsbroodkaart wordt uitslui nachtarbeid op bet stukloon.
een ongeluk met oen jachtgeweor is to Ktii
houden in den strijd. Met ons, de jonge
Komt
de
S.
V.
niet
op
bevredigende
wijze
don feestavond nog mede, _ dat al mas<r nieu tend verstrekt aan hem voor wien naar
lum de 8-jarigo A. B. doodgcscholen.
generatie van de revolutionaire beweging,
we bewijzen van sympathie iukvvaaafcri, o. m. het oordeel van het gemeentebestuur de aan de gewijzigde voorstellen dter bavenarzijt ook gij, D. N., blijven staan eu hebt gen bloemstuk van een groep diamantbewer
beidersorganteattes tegemoet, dan kan naar
K i n d o v e r r e d e n . — H e t 4 - j a r if ,
hoeveelheid
brood,
teverkrijgen
op
een
vastgehouden
aan het ideaal der sociale
kers en een telegram van het soc. dein. wittebrood-, een bruinbrood- of een rogfge- onze besdheiden meening een conflict niet docljtertje van J. de. Haas, te Sliedrecbt, b
(revolutie. D. N., wij brngen u onze Uuluitblijven.
door een beladen molenaarswagen overro
Ktinerl iel Schaper.
broodkaart met voldoende is, inO verband
ic, blijf» nog velo jaren voor den strijd,
Ondanks de schrikbarende werkloosheid Is den. Da voorwielen van den wagen glngct
Nadat hot orkest van de AmstardamSche
waaraan gij en wij ons leven wijdden, ga Toonkuneloaahrsvexeeniging een feest uiarfleb met den aard zijner werkzaamheden, en de geest onder de Rotterdamsche bootwer over het hoofdje, • zoodat het kind direa
spaard. (Applaus).
kers goed. Er heerscht sedert eenige maam- dood was.
cn een ouverture had uitgevoerd, kreeg B. zijne normale wijze van voeding.
Na een uurtje muziek (van' „Apollo",
den onder hen een zeer ontevreden g< est,
^ViT UUrlJB, "T
Lanslnk Sr. gelegenheid tot het houden van
D e m o o r d t e O s 9/ — Door do mart
Zaandijk) en zang (Mannenkoor „Ehceeï- ! ^ tecslrodp.
die reeds tot verschillende kleine conflicten
AMSTERDAM
sior', Den Haag on gemengd koor „Kunst
hoeft gelold. De arbeidsbeurs door de S. V. chaussóe's to Oss is de hand gelegd op dei
Spreker begon onder luid applaus den
PI. Rev. Soc. Comité, A'dam,
aan het Volk", Den Ilaag), wordt voor- jubilaris namens de aanwezigen te feliciteeop 1 Novombo" in het leven gcroopen, on vermoedoliikein dader van den aldaar Woons
lozing gedaan van een nieuwe bezending ren. Ilij vond er geen bijzondore verdienste
Werkloozen-vergadering.
dervindt van de havenarbeiders niet veel dag jl. plaats gehad hebbenden moord mef
roof 'op. den veekoopman M. v. Heesch, aan
telegram-men van gelukwenschen w. o. do iu 70 jaar te worden, dat worden er zooIn de' Donderdag gehouden gedele medewerking, terwijl ook tegeno\ e;' de" uit do Boascbestraat. Tegen den wegens frau
volgende:
voeringsmaatregelen
der
Stuwadoorswet
oen
velen, maar de redenon waarom F. D. N, geerden vergadering werd o. m. besloten
duleuze handelingen in gomeento geldzaken
Redaktio Tribune, ontkennrnd de
juist op zijn 70ste verjaardag gehuldigd wordt, met het oog op de stijgende werkloos zeer groote onverschilligheid wordt waarge en sedert eind Oct. buiten dienst gestel
nomen.
heid van uw stelling inzake parlenientai- ligt in hot foit, dat liii heeft geleefd. Dit h e i d , e e n v e r g a d e r i n g v o o r w e r k l o o
Wij behoeven ons daarover niet te ver den gemeenteveldwachter Corn. H. St., oud
risme, brengt u hulde, omdat gij mee de nu kan slochts van weinigen gezegd wor zon ta houden.
wonderen, wanneor wij weten welk een ach 38 jaar, waren zwaro vermoedens gerezen.
stoot gr aft aan het eerste revolutionair verzet den. Hadden de arbeiders geleefd als D. N.
Deze zal plaats hebben Woensdag 3 terstand er voor de havenarbeidersgezinnen Na zijn gevangenneming werden zeer be
in Nederland en tot in de werc'dgprlog dan zóu zeer z/Vkor een oorlog als thans al
Januari,
's middags 1 uur, in de groote èn door de duurte Mn door de maatregelen zwarende bewijzen tegen hom geleverd. Bij
eenige
jaren
aan
den
gang
i3,
onmogelijk
aan uien revolutionairen strijd trouw zijt ge
schouwing en sectio van den verslagené
zaal
van
de Geelvinek, Singel b/d. Munt. dor Stuwadoorswet is ontstaan, om maar
geweest ziju.
bleven!"
werden twee kogels gevonden van een re
niot
to
spreken
van
de
schrikbarende
werk
Als
sprekers
zullen
optreden
Johan
Spreker bracht in herinnering hoe ellen
volver, zooals alleen in dienst van de ge
loosheid,
waardoor
de
havenarbeidersbevol,,Wïi, die
iu den klassenstrijd toon- dig 10 jaar geleden do toestand der «rbei- Niouwenhuijso en B. Luteraan.
meente zijnde personen, in bezit liebbon. Bij
k
i
n
g
t
o
t
a
l
g
e
h
e
e
l
e
l
i
c
h
a
m
e
l
i
j
k
e
aen, dat do S. D. P. diametraal anders, dendo klasse in Nederland was. Het was
Door deze zal de toestand der werkdo plaats gehad hebbende huiszoeking werd
inzinking is gekomen.
1
Liebknccht ook in het Parlement de revo toen voornamelijk Nieuwenhuis, al waren loozen worden behandeld.
Uit dit alles moot liet vcor de Sclieep- iu de nok van het c *'; een bedrag van on
lutionaire positie en kritiek zullen weten te cr dan ook eenige mannon reeds voor liom
geveer
600
guldens
gevonden. Eenigen tijd
Alle werkloozen die voor hun zaak vaartvereeniging duideli
zijn, dat bij bet
handhaven en Versterken, brengen aan u, werkzaam, die den grond voor een moder wenschen te strijden begeven zich naar
voordat de moord plaats vond, is S. door
niet
inwilligen
der
hoofdei
schan
van
de
liawiens naam nog op den dbg van de In- ne arbeidersbeweging legde. Toen was het,
venarbeidersorganisaties. de ontevreden geest enkele personen in die omgeving van de
. .ernationale Revolutio in Holland zal, wor- dat iiet kapitalisme allo middelen, waarover de vergadering.
Het
Bestuur.
in nog sterker male zal toenemen en onge plaats der misdaad gezien. Do gearrest e du
Jen herdacht, heden onder onze strijders- hot beschikte, gebruikte om Cm afvalligen
twijfeld tot daadwerkelijk optreden zal lel blijft ontkennen.
dominé en zijno medestrijders onmogelijk, te
groet.
De actie tegen de huuropdrijving.
den.
maken. Juist het volk was het wat men toen
Wijnkoop en vrouw.
De Vereeniging van Huurders hield Don
Wij wachicn met spanning de komer.de
opliitsto tegen ben, die alles trotseerden om derdagavond haar eerste alg. ledenvergade
Dan lieeft weer W. Ilavers het woord,
dagen af.
PLEBEJER.
voor
hunne
rechten
to
strijden.
ring.
Verslag werd uitgebracht door de
»ls lid van hot huldigings-comité, dealt hij
Spreker brengt hiervan oenige staaltjes _ in voorzitter, (waarn. secr.) en floor de pen
mode, dat genoemd coimilé heeft geineend-,
AMSTERDAM. Aangek. 29 Dcc. SumatraDEN HAAG.
dat liet niet bij dezen dag van huldiging herinnering, en met oen krachtige opwekking ningmeester, waaruit bleek dat de H. V.
. kade : Eemland, s., Buenos Ayres, graan
om den jubilaris te huldigen door deel te ruim duizend leden telt en dat er zeer
Arbeiders
in
Oen
Haag.
mocht blijven. Er moest daarvan een spoor
cn stukg. 30, Dec. Houthaven: Atlas, s.,nemen
aan
den
strijd
Van
de
arl
eidend»
klas
hard
en
zwaar
gewerkt
wordt.
Verder
bleek
achterblijven voor het nageslacht. Daarom
Denkt erom!
New-ïork,
graan; Gaston, a., Bue.los
se. sluit spreker zijn propagandistische feest dat er meer dan 1500 gevallen zijn behan
heeft hot comité een gedenkboek samenge
4 Januari is het uw plicht uw stem uit
Ayres, lijnzaad.
rede.
deld tegen huuropdrijving en andere ge te brengen op de revolutionaire socialist
steld,
om dit lieden den jubilaris als een
"Tijdens Lans!tik aan het woord was , schillen, met als resultaat dat niet één lid
blijvend gedenkteeken van pijn leven en
Nederlandsche Stoomvaartlijnen.
werd
hij
eenige
iralen
door
een
deel
van
het
verhoogde huur betaalt en nog niet één lid
v/erken aan te bieden. Spr. hoopt dat D.
N. nog vele jsEren de kroon mag zijn van pubïiek gcliinderd, dat blijkbaar moer om van de »wóning af moest, door niet beta kandidaat van de S.D.P., die gesteld is te Celebes, n. Bat., pass. 27 Dec. Finisterre
het feestelijke dan om het meer ernstige, ling xder verhoogde huur.
Djember, n. Rotterdam, 28 Doe. v. i'alds Neder)andschu" revolutionaire beweging.
genover de door de S.D.A.P. gesteunde im
aanwezig
was.
mouth.
Als dagelijksch bestuur der ver. is geko perialistische heer IJzerman.
K a s p e r s brengt den jubilaris, die de
De dochter vrm Domela Nieuwenhuis ver zen C. J. Priem, lo voorz., .Van SpoijkJacatra, n. Ilampton Roads, 23 Dec. te
vaan van het socialisme in Nederland heeft
Tegen
do
dreigende
oorlogs-politiek
ook
gastte na deze rode de aanwezigen op een straat GO I, Marius te Slaa, le secr, DuFalmoulk.
geplant, hulde namens diens - vriend, n in
mooie alt-solo, waarna een cana'e, getiteld: sartsfcraat 54II, C. Kitsz, secr. P.A.S-, le van het Ned. Imperialisme, en tegen de be Kawi, n. Bat-, 27 Dec. v.Colombo.
hei Noorden en namens een aantal dienst
staande
honger-politiek
van
de
regeering
„Tijdzang", werd uitgevoerd. Deze cantate, penningmeester, Rozengracht 1611.
Kennemerleuid, 28 Dee. v. Buenos Ayres
weigeraars in de gevangenis; N o v e r a s z
Oort-Posthuma kunnen de Haagsche arbei
n. Amsterdam.
Besloten werd de contributie -te verlioogon ders voor het moment niet beter protestee
namens den
Internationalen
Bond voor vervaardigd (zoowel muziek als woorden) ,
Medan, 24 Dec. v. Bat. n. Rott.
Rationalistische
opvoeding
van
het door den heer M. C. v. d. Rovaart,' was op 0]> f 0.20 minimum per maand.
ren dan door 4 Januari te stemmen op
gedragen aan den jubilaris.
Do uitvoering
Riouw, n- Amsterdam, 28 Dec. v. FalBovendien werd het zeer belang
kinfl, eu als laatste spreker van. deze mid
was inderdaad mooi en na het slot brak een rijk besluit genomen 'n Maandblad uit te
mouth, om de Koord.
dagvergadering wordt namens do S. A. A.
geweldig enthousiasme los.
Rijndam, van de Holland—Amerika-li.'ti, zal
geven, 't Redactie-adres is: Dusartstraat
het w o o r d gevoerd door C5. R i j n d o r s .
Nadat het programma afgew&rkt
was,
Woensdag 3 Jan. 9 uur v.rn. v. Rotter
Spr. voert niet zonder schrooin het woord kreeg Domela Nieuwenhuis het woord, die 54 II. Tot administrateur werd benoemd: A. ENSCHEDE.
dam n. New-Yorkvertrekken en zal even
A. Swart, Yon Zesenstraat 481.
— D. N. is vandaag al zooveel gehuldigd,
Stopzetting wegens koiengébrek.
.•uilen dank bracht cn in het bijzond-r den
eens do mail vervoeren.
De Actie tegen Huuropdrijving aal kraohdat erniet veel meer te zeggen overblijft. heer v. d. Rovaart, die tot het -slagen van
Da tabrieken Noorderlingen, Kremersiua- Vondel, n. Amsterdam, 28 Doe. v. Faltiger als voorheen ter hand worden geno
Spr. i3 erin geslaagd, ook vandaag kalm
den avond hadden bijgedragen, ir.et oen
ton, Transvaal en Oostburg, der firma Van
mouth, om de Noord.
an nuchter to blijven. Spr. toch belioort ,,Leve do auarchio", besloot de oude strijder men. In Januari zullen in do verschillen
Heek
&
Co.
te
Enschede,
zijn
stopgezet.
de
stadswijken
openbare
vergaderingen
wor
tot d« klein» kern, flie dagelijks op de/bres
Dit houdt verband met het uitblijven van
Binnenlandsche Havens.
ataat. En hij vraagt zich te midden van den avond van dezen indrukwekkondlon feest den gehouden.
P. y. Tot onderstaande adressen der af- kolenzendingen.
IJMUIDEN. Aangek. 29 Dec. Eemland, s,
do gloeiende geestdrift van vandaag kalm dag.
Ingeval in dezen toestand geen spoedige
dceüngen kan men zich wenden met klach
B.-Aires. 30 Dec. Atlas, s., Midd. Zee;
en rustig af: hoe was het gisteren en hoe
ten en kan men zich opgeven als lid d«r verbetering intreedt, moet de werktijd de
Fauna, s-, B.-Aires.
zal het morgen gesteld zijn? Na de brui
eerstvolgende
weken
aanzienlijk
worden
in
vorceniging:
Vcrlr. 29 Dec. Boekelo, s., Goolo. 30 Des.;
loft is cr bij de gasten wel eens wat heel
A. A. Swart, Von Zesenstraat 481, aCd. gekrompen.
Foldin, s., Christiania; Oranje, s., Bat.
weinig lust om te helpen den boel te red
Muiderpoort.
N. WATERWEG. Aangek. 29 Dec.: Gist
militarisme.
deren. Spr. hoopt, dat, dit bij dit feest niet
Ongebreideld
O. Hei jenberg, le Jan Steenstraat 941, afd. HELMOND.
fabriek 1, s., Huil; 30 Dec. Vlissingen,
het geval zal ,7.ijn — dat men morgen
vier
Vervroegde
oproeping
'I Zuiden.
Arbeids-conflict in de textiels., Teignmouth; Turbinia,
Java; Sirniet door zijn daden of zijn laksheid ver
!
lichtingen
D. d« Wilde, Houtrijkstr. 251, afd. Spaarnindustrie.
ra, motorboot, Teignmouth; Ilealdton, s.,
loochenen pal wien men heden huldigt! D.
dammerbuurt.
Philadelphia; Ida, motorschoener.
Sinds eenigen tijd heerscht hier een con
Ingediend is weer een wetsontwerp, waar
N. is vandaag van alle kanten gehuldigd.
flict ia de textielindustrie, dat een ernstig
Vortr. 28 Des. Flandria, s., Gothenburg.
— Spr. doet dit, wijl gij hem kent als de bij weer nieuwo maatregelen worden voor Mej. A. Kint, Houtrijkstr. 151, do.
man, die het anarchistisch ideaal hier te gesteld die de bedoeling hebben het milita Priem, v. Speijkstr. 001, ^fd. Jac. van verloop dreagt te nemen. Nadat de gezamen VLISSINGEN. Aangek. 29 Dos. Konlngia
Lennepbuurt.
lijke arbeiders op de bontweverij der firma
Regentes, s., Gravesend.
lande hoog houdt. Spr. roept allen, die D. risme verder te versterken.
Bogaers & Zonen to vergeefs pogingen had
Voor do lichting 1918 worden de bij do Budde, v. Speijkstr. 60III, do.
N. heden huldigen op mede te werken afcn
het bereiken van het ideaal, waaraan D. militiewet bepaalde vrijstellingen niet ver A." Sodekamp, Bentinckstraat 82 h., Wester den aangewend, om tot eene lóonsverhoo^ ADVERTEN TB EN.
kwartier.'
ging te geraken, heeft thans de Ned. Eond
N. zijn leven gewijd heeft.
leend. Verder wordt voorgesteld vervroegde
van Textielarbeiders een eisch tot een loonsNog
enkelen
krijgen gelegenheid een oproeping der lichtingen 1Ö17, 1909 en 1U08 Kitsz, Itozengracht 164, P.A.S.
Redactie „De Tribune".
en bij het Algemoen Secretariaat: Dusart- verhooging van 30 y, gestold. Worvlt voor
woord van liulde to spreken en To Slaa zoogenaamd oin door te kunnen gaan met
r
' Jan. a.s. niet aan dezen eisch vojdaan,
biedt D. N. een teokening a*n,vooc hem do aflossing van onder de wapens staande straat 54 II.
p. f.
dan zal tot «en staking worden overge
mililieplichtingen- Van de genoemde lichtin
vervaardigd door een 16-jarig kind.
gaan. Da firma Bogaers acht deze verhoo
D o m e l a N i e u w e n h u i s z e l f m o o t gen zullen de voornaamste groepen in de ROTTERDAM,
H. M. POLAK.
Zou het tot staking komen in de
ging absoluut onaannemelijk, daar het te
ook eenige woorden spreken. Men stelt eerste maanden van 191? worden ingelijfd.
p. f.
Rotterdamsche haven 1
genwoordige bedrijf zelfs niet toelaat, om
(leden zijn zolfbeheerscbing op een zware In Juni volgt dan al de lichting 1918.
over eenigo loonswerhooging te donken! De Partijgenooten.
Het militarisme steekt wel brutaal den
^roef. De gedachte kwam meermalen bij
(Slot.)
op: nu maken jelui het te erg. Spr. kop op, ook in dit land! En het volk
Ten eerste weigerde zij het uurloon ia ciscb van den Bond zal ongetwijfeld d»or
Nu en altijd hoog! het oude en tocfc
heeft zich aanvankelijk legen het op touw laat zich, schijnt hot, maar kalmpjes vor- dagloon te wijzigen en deed zij slechts toe do betrokken firma afgeslagen worden. En
feiten van deze huldebetooglng varzef, maar militariseeren. Alles naai de kazerne, ver zegging het uurloon te brengen op 35 cent aan de arbeiders is aangezegd, dat zoo de weer nieuwe Socialisme.
oen men heeft uiteengezet, op wolkegron- vroegde oproeping on geen vrijstellingen van p9L uur plue- 10 % duurletoeslag. Op bet eisch niet wordt iö-getrokken, op 5 Jan. het
J. COENDERS—Reusink,
\en ze ztfu rusten, is bij gezwiept. Spr. welken aard ookt Weldra is heel Neder stukloon wil zij oen. toeelag geven van 10%. geheele bedrijf zal worden stop gezet en
A. COENDERS
tot
liquijdatie
der
firma
zal
worden
overgeherinnert zich heden den dag, dat hli uit land soldaat. Dan zullen de imperialisten Zij weigert het dagloon voor het zware werk
4» gevangenis
gei
" werd
" ontslagen
- Arnhem.
en gehuldigd^ wel verder den. Dan hebben ze afgericht (kolen ea erts) te vorhoogen, doch is be goan.Tban? reeds is aan een aantal arbei
Waarvan men laoeel getuigen: iia£ tras slachtvee zooveel als de bevolking maar op reid te o veewegen om het dagloon voor ders don dienst opgezegd.
rergetelijk. Spr. denkt daar opditoogen- kan leveren — wat zal hen d'an nog weer graanwerk op f 5 te brengen, zooals ge
Partijgenooten.
Ie aan An fcCnt OOK deüen dag onrerge- houden ook Nederland in den oorlog te vraagd waa. De eisch van estra loon voor VLISSINGEN.
Geniet volop het heil van den strijd I
storten, als dit hun voordeellg voorkomt? nachtarbeid op het stticloon laat zij onbe
Nederl, Torpedojager gestrand.
H. W. JANSEN |r.
Opmerkelijk is vooral ook de volgende sproken, terwijl de §. V. een regeling voor
In den nacht van Zaterdag op Zondag
passage uit de toelichting bij het wetsont het oactira Zondaga'oan voorstelt, die voor
Arnhem,
werp: Kunnen do dienstplichtigen na hunne de bootwerkers onvoordeeliger is dan do is alhier ten Noorden van het budsirand
•
p KQS
een torpedojager tegen de kust opgevaren.
eerste oefening te hebben volbracht, aantoo- bestaande regeling.
AANKONDIGINGEN
nen, dat zij een betrekking in Indiö kun
Nu Beeft de S. V. wol zeer lakonisch in De bpot kwam op de s'ieenen van een der
Kruideniers-, Grutterswaren,
BOTTERDAM. — DooMerdag hadden wij nen aanvaarden, dan zal hun worden toe haar schrijven aan de havenarbeidersorga- paalhoofden terecht.
Mu vergadering. Brief van do afó. Den gestaan daarheen te vertrekken. Al gaan zij saties
Eeti
sergeant
had
de
tegenwoordigheid
m.
g.
Delistraat 40.
medegedeeld, dat
de
toegezegde
Haag. en van een partijgenoot warden aan- op deza wijze voor de weermnoht ia Ne loonsverboogiogon op 2 Januari a.s. ia- van'geest gehad, toen hij, de stranding zag
gehouden tot do Volgende h.h. vefg. begin derland verloren, hunne aanwezigheid in gaan, wanneer hear voorstellen worden ge aankomen, om de pistolen van de torpe
Jan. en liggen va* n| heden hg den se- Indiö zal ftan aan do weerbaarheid van de accepteerd, maar de organisaties zijn zoo
do's af te nemen, daar hij anders voor
^tetaris ter Insage. Besloten werd een se- koloniën ten' goede komen.
verstandig geweest om zich daardoor_ niet
Do artikelen van II. R. H. ia do Tri
Uit alles blijkt wol, waar onze impe to laten vangen en hebben het meer in het ontploffingen vreesde, hetgeen voor hem
i;l« cursusvergaderingen te houden met yeav
bune''; ,,De oude strijd tegen liet milita
en
de
andere
schepelingen
zeker
de
dood
«plilllenild sprekets, on hiervoor kaarten rialisten heen willen 1 Het volk moge op belang der havenarbeiders geacht, dat des
risme' en. „De nieuwe strijd tegen het
zou hebben beteekend. Heel eten Zondag militarisme", verschijnen in brochurevorm.
wt 1» geveh, en wftax onze leden dan zijn hoede zijn.
noods beter de verhoogingen eenige weken
Ijverig mede moeton werken.
is
men
van
militaire
zijde
bezig
geweest
h 1 cent per exemplaar, bij getallen van
later kunnen ingaan, dan een zeer onbevreTwee nieuwe Iedon werden ingesejbroven,
Moordz-sekanaal.
I. met het weghalen
van terpedo's
en andere minstens 100 stuks. Bestellingen, met bij
digende loonregeling te aanvaarden.
_
.
•08 ledental stijgt den laalsten tijd
De Eerste Kamer nam zonder hoofdelijke
Zij hebben dan ook eenstemmig aan de ! zaken van het schip, dat als verloren wordt
voeging van het bedrag aan J. C. Cetoa
coetf.
stemming aan bei wetsontwerp betroffen do S. V. bericht, dat 7.1 i »»n luw i><vrvlil«lacl».l theschoutwi.
Aaislel 86. Auistei'daiu. .
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