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Op weg naar het Socialisme.
Het is het groote feit van de Pruisische verkie-

zingen dat de sociaal-demokratie eindelijk in de
vaste burcht der Duitsche reaktie is binnen gedron-

een in den Pruisischen Landdag. Dit is op zichzelf

een' teeken van de snelle verscherping der klasse-
tegenstellingen in het sterk industriëele Duitsche

land Maar het zal op zijn beurt een oorzaakworden
van nieuwe verscherping van den strijd. Er is toch
geen sprake van, dat het restje liberalen, dat vaak
bij de gratie van de meest reaktionaire jonkers en
industriëelen nog in den L-anddag mocht blijven,
de vaan van de burgerlijke üeuiokratie hoog zal
houden. Integendeel: bijna als één man stellen zij
zich nu reeds tegen de sociaal-demokratie. Daardoor
kan er dus van positief werk, van hervormingen
voor de arbeiders-klasse van belang, door het
werken van de nieuwe S.D.-fraktie in het jonker-
parlement, niets komen. Niet omdat de „dogmati-
sche" Duitsche socialisten niet zouden willen, of
alleen „negatieven" arbeid zouden kunnen verrich-
ten, maar omdat de konservatieve Duitsche bour-
geoisie het niet wil. Dê Duitsche arbeiders zijn
trouwens over het algemeen bewust genoeg, om zgn.
positief werk van hun fraktie in het Pruisische
parlement niet te verwachten. Wat zij wel ver-
wachten, is propagandistischen arbeid. Propaganda,
het uiteenrafelen van de sociale leugens, van die
der liberalen vooral, dat wordt in hoofdzaak de
taak dezer nieuwste socialistische parlementariërs.
En die taak, van de tribune van het parlement
het inzicht brengen in deklasse-verhoudingen onzer
maatschappij aan de duizenden, die er nog blind
voor mochten wezen, brengt, mits goed volbracht,
(en dat kan men onzen Pruisischen kameraden,
waaronder de dappere zoon van den ouden Lieb-
knecht, wel toevertrouwen) de overwinning van het
socialisme weer een eind nader. Wp.

Eenige misvattingen.
In No. 8 van „Opwaarts" het orgaanvan den Bond

van „Christen-socialisten", polemiseert E., waar-
schijnlijk de redactrice Enka, naar aanleiding van
een zinnetje uit mijn artikelen „Nationaal of inter-
nationaal" tegen het historisch-materialisme, dat

zij vergelijkt met „een van die vrouwen, die door

het volk, dat groot vertrouwen in ze stelt, slaapsters
genoemd worden." ___.""" j

Ik had er op gewezen, dat de Partij m 1902 de
Groninger motie aanvaardende, voor t eerst üe

baan van het internationale socialisme had ver-

laten, terwille van opportuniteitsoverwegingen
ontleend aan speciale, nationale toestanden terwijl
in schijnbare tegenspraak daarmee, doch inderdaad
als noodzakelijke aanvulling van deze taktiek, een
zeker anti-clericalisme, d.w.z. een speciaal bestrijden

van het clericalisme als zoodanig, afgezien van de

maatschappelijke beteekenis dezer ideologie, bij üe
leidende organen der Partij gangbaar werd.

E. nu, die als Christelijke ideologe natuurlijk van
de historlsch-materialistische denkwijze geen begrip
heeft — men leze b.v. Engels in den Anti Dühring
er maar weer eens op na betrejffende het fundamen-
teele verschil tusschen de dialectische en elke ideo-
logische denkwijze — stelt hiertegenover devolgende
redeneering.

De Christelijke school en het clericalisme „d.i.
het misbruiken van den godsdienst om daardoor
de volksmassa in één bepaalde richting te leiden",
zijn niet te vereenzelvigen. De S. D. A. P. kan
zeer wel de eene (de Chr. school) in haar bestaans-
recht aanvaarden, het andere (het clericalisme) als
bestaansoMwaard bestrijden.

Maar door zijn historisch materialisme kan van Rave-
steijn dit niet inzien. Al wat overbodig is, wordt minder-
waardig, degenereert. Volgens het historisch materialisme
is het Christendom in onzen tijd totaal overbodig, ontaardt
dus Het politieke Christendom is voor v. Ravensteijn het
Christendom geworden; daarom acht hij, dat de Chr.
school onvermijdelijk in dienst van dit Christendom moet
staan en scheldt hij haar voor een schooi, waarin het
kind met Christelijke, d.i. burgerlijke, dogma's wordt vol-
gestopt."

Alsof van het kind op deze wijze worst gemaaktwordt!
Hoe zal men zulken menschen, die oordcelen wat ze

geenszins kennen, aan het verstand brengen, wat eigenlijk
een Christelijke school is? Die school, waarin het kind,
zoo goed als in de openbare, nuchtere kennis verwerft,
maar die nooit worden kon wat tegenwoordig over de
openbare school de algemeene klacht is; een instituut,
waar verstandsos_.v._k\__\mg het begin en het einde is.
Omdat men in de Christelijke school onder het leven van
het kind het fondament tracht te leggen, waarop het
eigen leven vaststaat: het geloof in en de liefde tot God.

Wij treffen hier een zeer typeerend staaltje van
ideologische beschouwingswijze aan. E. denkt zich
een Christelijke school, waar niets gebeurt, om het
kind vol te stoppen met begrippen, die de burger-
lijke maatschappij als de beste der werelden voor-
stellen en zegt dan „wat kunt gij tegen een der-
gelijke school inbrengen, waar slechts onder het
leven van het kind als fondament gelegd wordt:
het geloof in en de liefde tot God?"

Wij antwoorden daarop: de maatschappelijke
ontwikkeling heeft gemaakt, dat de kleine burgerij
(in ons land) eerst, de bourgeoisie vervolgens, in
steeds toenemende mate de Christelijke school aan-
wendt als een der krachtigste middelen om de
clericale levensbeschouwing, het clericalisme te
voeden en, indirect, daardoor de burgerlijke in-
stellingen te handhaven. Dat is de clericale school,
zooals zij in de werkelijkheid bestaat, en ook indien
de materiëele toestand van die school zoo goed werd,
dat de S- D. A. P. krachtens de Groninger motie
voor haar subsidieering zou kunnen stemmen, dan
nog zou daarmee aan haarkarakter, van instrument
tot volstopping met Christelijke, d.i. burgerlijke,
dogma's niets zijn veranderd. Het clericalisme en
de Christelijke scholen zijn volgens de historisch-
materialistische maatschappij beschouwing een-
voudig maatschappelijke verschijnselen, die uit
dezelfde oorzaken zijn ontstaan.

De arbeiders nu stellen tegenover de zoogenaamd
Christelijke school als hun eisch geenszins de tegen-
woordige openbare school „met haar eenzijdige
verstandsontwikkeling" gelijk E. klaagt, welkeklacht
trouwens bewijst, hoezeerdezezoogenaamde Christen-
socialisten nog in de denkwijze hunner geestelijke
ouders, de clericalen zijn bevangen. Maar wat de
socialistische arbeiders wel weten is, clat het onder-

wijs, waaraan zij in veel ruimere mate behoefte
hebben, in de eerste plaats aan den eisch moet
voldoen, dat het doordrongen is van den geest
der wetenschap. De arbeiderspartij verder stelt als
een van haar eischen: de verklaring van den
godsdienst tot een private aangelegenheid. En,
aangezien de school,.die reeds in de kapitalistische
maatschappij een openbare instelling is, dit open-
bare karakter onder den invloed der arbeidersklasse
in de toekomst wel sterker zal vertoonen maar niet
minder, volgt uit den internationalen eisch, datde godsdienst tot een private aangelegenheid worde,
onvermijdelijk de godsdienstloosheid der openbare
school.

Waarom wij deze opmerkingen weer eens ten
beste geven ?

Zeker niet om E. en haar vrienden te bekeeren,die zich Christen-socialisten heetende, inderdaad
nog in de eerste plaats Christenen blijken te zijn.
Maar wel natuurlijk om verwarring in onze gelede-
ren te bestrijden.

Toch is het nog de moeite waard om in verband
met het voorgaande te wijzen op nog één misvat-
ting van onze Christen-socialiste.

In het stukje, dat we van haar artikel uitknipten,
komt deze misvatting weer zoo duidelijk aan den
dag. Zij is die, waarop J. hier onlangs ook weesin zijn stuk contra pg. Bakker, de misvatting als
zou men het historisch-materialisme kunnen ver-
werpen en toch . . . het program der Partij kunnen
aanvaarden. De internationale sociaaldemocratie laat
zich bij haar practisch optreden, bij het voeren van
denklassenstrijd m.a.w. den weg wijzen door een pro-
gram,datgebouwdisopeen theoretischebeschouwings-
wijze, die wij de lustorisch-materialistische noemen.
Het program der meeste sociaal-democratische par-
tijen, vóór alles het Erfurterx>rogram, de catechismus
der sociaal-democratie, is, evenals het Communistisch
Manifest, op de lhstorisch-materialistische maat-
schappij-theorie gebaseerd. Onsprogram, het program
der Nederlandsche sociaal-democratie, berust nog op
denzelfden grondslag. Wie het partij-program dus
aanvaardt en toch het historisch-materialisme ver-
werpt, kan zeker te goeder trouw zijn, doch isongetwijfeld niet tot het inzicht gekomen van wat
hij eigenlijk aanvaard heeft. v. R.

Tweeërlei Vrouwenkiesrecht.
bangs de verschijnselen dringt het nienseheiiverstaud door-

tot den grond der dingen, tot de oorzaak der verschijnselen, óf
het houdt bij de verschijnselen halt en verricht half werk.

Zulk half werk behoeft niet geheel x< mdcr verdienste te zijn.
Hetkan aau het tot de oorzaak der dingen gaande werk ten

goede komen, mits het niet zichzelf den schijn geeft van in de
plaats van het heele werk ie kunnen treilen. Dan ontstaat er
beslist vijandigheid tusschen het heele en het halve. Het halve
kan uit onwil of onmacht niet verder dan een bepaald punt,
juist omdat het wel de verschijnselen, maar niet de oorzaak
wil aantasten. Stelt het zich o]) dat bepaalde punt dwarsover
den weg, dan ontstaat er botsing en worsteling. Worsteling,
waarvan reeds te voren de uitslag bepaald is. Immers wat
stilstaat, wordt door wat vaart heeft, vooral als het vaart-
hebbende lichaam het zooveel maal grootere is. voor een deel
verpletterd, voor een ander deel in de beweging van het
varrthebbende meegevoerd.

Zóó is. in enkele trekken geschetst, deverhouding tusschen
deburgerlijke sociale hervormingsbewegingen denrevolution-
uairen strijd der arbeiders. Zóó is ook de verhouding tusschen
<le burgerlijke beweging voor vrouwenkiesrecht en den strijd
der sociaal-democratie voor algemeen kiesrecht voor mannen
en vrouwen.



Er zij hierde aandacht op gevestigd, dat sinds dcStuttgarte r
resolutie van Augustus 1907 het vrouwenkiesrecht volkomen
op één lijn stelde met het mamienkiesrecht in den strijd der
Sociaal-Democratievoor het Algemeen Kiesrecht in en buiten
het parlement, de proletarische vrouwenkiesrechtbeweging
dezelfde beteekems heeft verkregen tegenover de burgerlijke,
als de Soc. Dem. Arbeiderspartij heeft tegenover alle burger-
lijke partijen. Wat tot dusverprogramleus was is nu strijdleus
geworden. De Sociaal-Democratische strijd voor het Algemeen
Kiesrecht voor mannen en vrouwen isvan doode letter gewor-
den levende daad. Dat geldt ook voor ons land sinds ons
jongste congres (van sg tot 21 April van dit jaar te Arnhem
bijeen) zich op liet Stuttgarter standpunt plaatste. Niet ten
onrechte dus passen wij het boven gebruikte beeld op de
tweeerlei vrouwenkiesrechtbeweging, ook in ons land, toe.

Wie naast vakblad en partijbladen ook bourgeoisbladen
leest, diekan bekend zijn met vele byzonderheden betreffende
het feit der illustre samenstrooming. van vrouwen uit verre
en nabije oorden der wereld in deze Junimaand naar Amster-
dam. Anderen, die zich geen tijd gunnen, om notitie te nemen
vau de grootsche byzonderheden van klinkende namen, van
recepties en festiviteiten, is het voldoende te weten, dat vau
15 tot 20 Juni in de groote zaal het van concertgebouw te
Amsterdam de Wereldbondvoor Vrouwenkiesrecht zijn twee-
de congres houdt. Daar zal in vele talen „verslag worden
uitgebracht van de werkzaamheden" sinds het eerste congres
te Kopenhagen in 1904. Daar zal worden meegedeeld „wat
vrouwenkiesrecht tot stand heeft gebracht, daar waar het is
ingevoerd." Daar zal worden besproken, hoe de bij den We-
reldbond aangesloten landen"— en dat zijn ervelen ivEuropa
Amerika en Australië—, ,hetbest elkandervan dienstkunnen
zijn." Daar zal de vraag worden behandeld waarom landen
niet een constitutioneelen regeeringsvorm de vrouwen het
kiesrecht dienen te geven." Daar .zal het vraagstuk van het
vrouwenkiesrecht uiteen worden gezet voor" daartoe uit-
genoodigde jeugdige personen heeren en dames studenten,
teerlingen vau he hoogste klasse van gymnasia, hoogere
burgerscholen, handelschool en daarmee gelijkstaandeinrich-
tingen van onderwijs." Ten slotte zullen daar korte meeniugs-
uitingen worden gegeven over de vragen : Waarom heeft de
echtgenoote, moederen huisvrouw : waarom de loonarbeidster,
dephilanlropiste"~r -typisch deze twee onmiddellijk naast (el-
kaar genoemd — , ,de opvoedster enz. het stembiljetnoodig ?"

Van het geheele program lijken ons de uiteenzetting voor
jeugdigepersonen en de beschouwingenover de vraag : waar-
omide bovengenoemde categorieën het stembiljet noodig heb-
ben, voor ons de moeite van het opmerken het meest waard.
Immers.daar zal het principiëeleverschil tusschen den burger-
lijken en den proletarischen vrouwenkiesrecht-eisch het felst
aan het licht treden. Tegenover jeugdigetoehoorders, die uit
den aard der zaak geacht worden, nog van meet-af op de
hoogte te moeten wordeu gebracht, kunnen niet achterwege
blijven de gronden, waarop vrouwenkiesrecht wordt geëischt.
Daar worden dus het natuurrecht en de gewraakte achter-
stelling der vrouw bij den mau, naar voren geschoven. Daar
blijkt, dat bij de burgerlijke kiesrechtbeweging het juiste
inzicht ontbreekt. Wat ons het historisch materialisme duide-
lijkvoor oogen stelt, isvoor haar een geheimenis gebleven. Zij
ziet seksens__i_d in wat strijd is om het bezit. Zij richt verwij-
ten over de politieke, rechteloosheid der vrouw uitsluitend tot
den man in plaats vau tot het maatschappelijk stelsel, het
kapitalisme. In één woord : zij houdt haltbij hetverschijnsel,
en dringt met haar gedachten niet door tot de oorzaak : den
eeuwenouden klassenstrijd, die slechts groep na groep zich het
kiesrecht doet veroveren, al naarmate die groepen door recht-
streeksch betrokken te worden in het productieproces belang
krijgen bij het medezeggingschap.
Sterker nog zal het principiëele verschil tusschen het bour-

geois- en het sociaal-democratisch kiesrecht aan den dag
komen, wanneer het congees van den Wereldbond zal gaan
verklaren, waarom de loonarbeidster het stembiljet moet
hebben. Verder dan om verbeterde arbeidsvoorwaarden te
krijgen kan en mag het in ziju oog niet worden gebruikt. Het
heet wel, dat ..De Wereldbond" neutraal is en ruimte biedt
voor alle politieke partijen ; het heet. dat hij Sociaal-demo-

eraten onder zijn leden telt. Maar naar onze overtuiging zijn
de in den Wereldbond verzeilde sociaal-democrarten dupe
van persoonlijke uitingen van enkele burgerlijk-democra-
tisch-aangelegde leidsters, öf ze zijn geen waarachtige sociaal-
democraten. Is van den Wereldbond te verwachten, dat hij
hetkiesrecht zal gebruiken, om depolitieke macht te brengen
iv handen van het proletariaat, teil einde dit proletariaat in
staat te stellen, het socialisme door te voeren ? Immers neen !
Wat doet daneen sociaal-democraat in dien Bond, vooral wat
doet zij in dien Bond sinds haar eigen Partij de Stuttgarter
resolutie aanvaardde ?

Meer eu minder rechtstreeksche pogingen zijn aangewend
geworden door de Vereeniging'voor Vrouwenkiesrecht hier te
lande, die gastvrouw is bij het a.s. congres, om ons, de Soc.-,
Dem. Yrouwenpropagandaclub, aan het congres te doen deel-
nemen. Het behoeft na al het bovenstaande nauwelijks
gezegd, dat onze club daaraan niet denken kan — tenzij het
zou zijn geweest om te debatteeren.

Wanneer ons bij elke aanleiding de gelegenheid zou zijn
gegeven ons inzicht, onzen eisch te stellen tegenover dien van
den Bond of zijn inleidsters, dan ware er een prachtige propa-
ganda voor den proletarischen klassenstrijd door ons te
maken geweest in die week. Aangezien echter de aan het
congres deehieinenden worden geacht te sympathiseeren met
den'Wereldbond en dus niet principieel tegenover den Bond
hunnen staan, is deelnemen onzerzijds onmogelijk.

Maar nu het congres der bourgeoisie zich voorgenomen
heeft, de loonarbeidster eu dus het proletariaat toe te spreken,
is het noodzakelijk, dat wij in diezelfde dagen of beter gezegd
— vóór die dagen, yan onze zijde het proletariaat gelegenheid
geven, zich te lavenmet een frissche teug uit de levenwekken-
de bron van het Sociaal-democratisch wereldweten. Daarom
wordt den avond van !_, Juni in de. groote zaal van Bellevue
een Openbare Vergadering door ons belegd. Het Amsterdam-
scheproletaraat toone aan welke zijde het staat. Vrouwen het
meest, maar ook mannen moeten in grooten getale, daar op
den 15e in Bellevue, komen getuigen van het met den dag
veldwinnendeklasse-inzicht, van de groeiendebewustwording
van het proletariaat !

Ik eindig, met wat ik reeds bij den aanvang schreef. Het
halve werk van die alleen deverschijnselenzien, kan ten goede
komen aau het heele werk van wie doordringentot de oorzaak.
Zoo heeft de burgerlijke beweging voor het vrouwenkiesrecht
haar uut gehad ook voor den proletarischen kiesrechtstrijd,
maar zoodra de bourgeoisvrouwen zich inbeelden, dat zij met
een veroverdstembiljetook maarietsvan desocialenooden—
niet zullen kunnen in hun uiterlijke verschijning verzachten,
dat isvoor een oogenblikmogelijk'— maarzullenkunnen doen
verdwijnen, zullenkunnen wegnemen — daar roepen wij haar
toe : „Gij, die voor U het kiesrecht aanvaarden zoudt en het
de loonarbeidster zoudt onthouden, gij vermoogt niets tegen
de ellende der maatschappij, want gij ontkent de oorzaak dier
ellende !

Immers, gij staat gereed, dieoorzaak te voeden in stedevan
haar te vernietigen .'"

M. M.

FEUILLETON.
Het Historisch Materialisme voor arbeiders verklaard.
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Opmerking
De zedelijkheid is niet een departement van den

geest, geheel afgesloten van cle andere. De mensch is
niet apart een politiek wezen, apart een rechtskundig
wezen, apart een zedelijk, apart een godsdienstig
wezen. De mensch is een geheel, clat wij alleen
maar voor ons begrip in verschillende deelen snijden,
om elk afzonderlijk des te beter te kunnen bezien. In
werkelijkheid loopen politieke, zedelijke, rechtskun-
dige, godsdienstige opvattingen in en door elkaar en
vormen samen één geestesinhoud. Het is dan ook geen
wonder, dat zij alle op elkaar terugwerken. De politieke
overtuiging, eenmaal gevormd, krijgt een eigen kracht
en werkt weder in op de rechtskundige gedachten en
zedelijke gevoelens, de zedelijke gevoelens, eenmaal
gevormd, werken terug op de politieke en andere
overtuigingen.

Wij willen dat weer met een voorbeeld aantoonen.
Het is bekend, dat de ellende, die uit het kapitalis-

tisch stelsel voortkomt, velen brengt tot het misbruik
van alkohol. Het kapitalisme brengt evenwel ook de
ellendigen tot organisatie en strijd, en kweekt daardoor
zedelijkheid in hen: solidaire gevoelens, grooter zede-
lijk weerstandsvermogen, dapperheid, trots, enz. Die^
zedelijkheid, die sociale driften leiden tot onthouding
of matigheid, en deze maken, dat de politieke over-
tuigingen vaak helderder worden en de politieke

kracht in den vroeger zoo ellendige veel grooter. De
zedelijkheid heeft dan teruggewerkt op het weten, het
denken, op de ideeënover recht, eigendom, klassestrijd.

Het blijft dus wel even waar, dat de verandering in
de zedelijkheid uit de ontwikkeling der productie-
krachten voortkomt (immers zonder deze zou de
ongelukkige nooit tot organisatie en krachtsbesef
gekomen zijn), maar er bestaat een terugwerking, een
wisselwerking tusschen al diegeestelijke gebieden, die,
alle wortelend in den maarschappelijken arbeid, alle
elkaar beïnvloeden..

Onze tegenstanders willen ons dikwijls vangen door
op de werking van geestelijke oorzaken, als godsdienst,
zedelijkheid, wetenschap te wijzen. De sociaal-demo-
craat zal zich daardoor nietinde war latenbrengen. Hij
zal gaarne de werking van de geestelijke krachten er-
kennen (waarvoor zou hij zelf de geesten zoo in beroe-
ring brengen, als hij dacht, dat zij niets vermochten ?)
maar hij zal ook onderzoeken, hoe die geestelijke
kracht, voordat zij werking uitoefende, in beweging
kwam. En dan zal hij als oorzaak in laatste instantie
de ontwikkeling der productie en derproductieverhou-
dingen vinden.

F. Godsdienst en Wijsbegeerte.
Elke godsdienst (er bestaan en hebben bestaan

duizende soorten), elke godsdienstige secte houdt
zich zelf voor de ware. En toch is niets zoo af-
hankelijk van de ontwikkeling der techniek als de
godsdienst, niets verandert zoo met haar. Wij zullen

■ dit in een kort overzicht aantoonen.
Toen de techniek de natuurkrachten nog niet

meester was, maar de natuur den mensch in alles de

baas, toen hij als werktuigen nog gebruiken moest,
wat hij in de natuur vond zooals steenen en stokken,
en hij nog maar weinig zelf kon vervaardigen, aan-
bad hij de natuurkrachten de zon, den hemel, den
bliksem, het vuur, de bergen, de boomen, derivieren,
de dieren, al naar zij voor den stam de gewichtigste
dingen waren. Zoo is het ook nu nog met de zooge-
naamde natuurvolken : de inwoners van Nieuw-Gui-
nea, dat de Hollanders nu bezig zijn voor het kapita-
lisme te openen, aanbidden den sagopalm als hun
god, zij meenen, dat zij van den sagopalm afstammen.

Maar zoodra de techniek verder ontwikkeld was,
landbouw was ontstaan, krijgslieden en priesters
macht en bezit aan zich hadden gebracht, heersehers
en beheerschten, m. a. w. klassen waren opgekomen,
toen men dusniet meer zoo geheel aan denatuur onder-
worpen was, maar de mensch, en vooral de hoogge-
plaatste mensch macht uitoefende —- toen verdwenen
de echte natuurgoden en werden omgeschapen in we-
zens die men zich als machtige menschen dacht. De
goden, wier gestalten men bij den ouden Griekschen
dichte Homerus vindt, zijn machtige Vorsten en
vorstinnen, de een de vergoddelijkte Moed, een ander
de vergoddelijkte wijsheid, schoonheid, liefde. Het
zijn natuurgoden tot heerlijke menschen geworden.De
techniek had den mensch machtig gemaakt, de Goden
werden machtige menschen.

Maar toen de Grieken door aldoor betere techniek
hun landen met verkeerswegen, de zee met schepen, de
kust vooral met steden hadden overdekt, handel en
nijverheid bloeiden, toen, met een woord, de waren-
maatschappij was ontstaan waarin alles, land, pro-
ducten, werktuigen, schepen en wagens, koopwaren

De Jonge Garde
Er waren drie belangrijke punten op het Zondag te Amster-

dam gehouden Kongres 'van Ile Zaaier, te weten : de behan-
deling van het punt ..Leeftijds-gréns" ; het referaat van
Van der Waerden over de Bescherming van JongeArbeiders ;
en de verandering van de Statuten van De Zaaier.

Wat het laatste betreft, de Zaaier zal in het vervolg aan
zekere agitaties en betoogiiigen meedoen, speciaal aan die
voor bescherming van denKinderarbeid en aan die tot bevor-
dering van het Volks-onderwijs. De Zaaier zal dus in het
vervolg ook mee strijden, niet de leiding nemen natuurlijk,
maar meedoen. Dit is geheel in overeenstemming met de
nternatiouale wijze van doen, en stellig een voorname stap
in de goede richting. Van der Waerden legde in zijn bespre-
king daarop terecht zekeren nadruk.

Wat het eerste punt, de leeftijds-grens aangaat, het gaat
hier eigenlijk niet omdie leeftijds-grens, en dat is op hetKon-

gres ook wel uitgesproken, maar om het zijn of niet-zijn van
De Zaaier zelve. Men kan zich best een leeftijds-grens voor-
stellen, die van België bijvoorbeeld, die het bestaan van de
Jonge Arbeiders-Organisatie in het minst niet benadeelt. In
Belgit' toch worden geen leden boven de 25 jaar aangenomen,
en moet men boven de 30 in elkgeval de Jouge Gardeverlaten.
Daarentegen is ook een leeftijdsgrens denkbaar, die in werke-
lijkheid het zelfstandig bestaan van De Zaaier vernietigt.
Zoo bijv-, benadeelt de Yereenigings-wet in Duitschland door
zijn leeftijdsbepalingende Organisatie van jeugdigeArbeiders
ten zeerste, en kan men zich als sociaal-democraten, dit
tusschen haakjes, dus nooit op Duitschland beroepen, om
eventueele beperkende bepalingen voor een Hollandsche
Jeugd-Organisatie aannemelijk te maken. Indien men dan
ook, gelijkhet P.B. bij mondevan Vliegendatwil, de leeftijds-
grensvoor De Zaaier op twintig jaarstelt, dan gebruikt men,
om de zelfstandigheid van De Zaaier onmogelijk te maken,
ongeveer hetzelfde middel, dat de zwarte reactie in Duitsch-
land daartoe aanwendt. Dit wil natuurlijk niet zeggen, hetzij
ten overvloede hier bijgevoegd, dat men bij het P. B. en bij
de Duitsche Yereenigings-Wet dezelfde bedoelingen mag
veronderstellen. Maar eenigszins dezelfde gevolgen zou toch
het voorstel, van het P. 8., indien het aangenomen ware,
hebben gehad : De benadeeling van het bestaan van een
zelfstandige jeugd-organisatie. Gelukkig is het evenwel niet
aangenomen. En naar ons inziens pleit het wel een weinig
vóór het bestaan dezer jeugd-organisatie, dat de Reactie in
Duitschland haar zoo hard valt. Wij zouden tenminste met
die P.eactie liever niet in één schuitje willen varen. Wij
meenen dan ook, dat de arbeiders hier te lande meer en
meer warme voorstanders zullen moeten worden van de vrije
ontwikkelingvan De Zaaier, ónze Jonge Garde. Wp.

„Onze” Koloniën.
Atjeh.

Met muziek uitgeleid, vertrok op 20 April j.l kapitein
Christofïel, onder-bevelhebber luitenant Agerbeek, met acht
brigades marechaussee naar Atjeh, ter volvoering der be-
kende opdracht: Toekoe Bin dood of levend te vangen.
Aan het station Weltevreden S. S. werd de troep ontvangen
met muziek; een groot aantal kameraden wenschte den
vertrekkenden officieren veel succes. Indien noodig, krijgt
Christofïel in Atjeh de beschikking over nog vier brigades,
onder bevel van een tweeden luitenant.
Kapitein Christofïel is de bekende Duitsche sabelsleeper,

die met zijn troepen (een collectie huurlingen van „allerlei
kleur en geur") door de militaire autoriteiten van Neder-
landsch Indië er steeds op uitgestuurd wordt, als het er op
aankomt, een bijzonder vies stukje werk, vlug en ruw, zonder
eenig vertoon van sentimentaliteit, af te doen De graad
van humaniteit van het officieele Indië kan worden afge-
meten naar de talrijkheid der hoera's en de vroolijkheid
der muziek, waarmee deze avonturier-soldaat bij zulke ge-
legenheden wordt uitgeleide gedaan. Dit nu, gebeurt in
denzelfden tijd, dat Generaal Van Daalen, de rechterhand
van Generaal Van Heutsz. na in eenige jaren tijd de
boel op Atjeh geheel te hebben in de war gestuurd —
trouwelijk volgend de voorschriften van den gouverneur-
generaal, — als zondebok voor de mislukking der Van
Heutsz-politiek van moord en brand, de woestijn wordt
ingestuurd. Waaruit kan blijken, dat de vervanging van
Generaal Van Daalen door Overste Swart. in het bewind
van Atjeh, niets anders is dan een persoons-verandering,
noodig geoordeeld om de bemoeizieke critici in het Neder-
landsche parlement een loer te draaien.

Die Overste Swart. die door Generaal Va_n Heutsz. den
Gouverneur Generaal, is aangewezen om Van Daalen in
Atjeh op te volgen, is trouwens, evenals de laatstgenoemde,
een man „uit de school van Vau Heutsz". Als sabelsleper
is misschien Van Daa-.en nog de meest bekwame. Wat



waren geworden, toen was voor diemaatschappij noch
de zon, noch het vuur, noch de zee of de berg of de
boom meer het wonderlijke, allerbelangrijkste, over-
macht-ge, geheimzinnig goddelijke, men had daar-
voor de natuurdingen reeds te goed in zijn macht —
ook niet de menschelijke kracht, of de menschelijke
vlugheid of moed, of schoonheid zooals in den tijd
van Homerus, die lichamelijke eigenschappen be-
teekenden in de concurrentie-maatschappij al niet
zoo veel meer — toen kwam er wat anders, dat, in
die maatschappij het allerbelangrijkste, allesbeheer-
schende, allerwonderbaarlijkste scheen en was. Dat
was dé Geest, de menschelijke geest,

In de warenmaatschappij is de geest de belangrijk-
ste factor. Die berekent, die doet uitvindingen, die
wikt en weegt,die verkoopt, diemaakt winst, die onder
werpt, die overheerscht dingen en menschen. De
geest komt in de waren-maatschappij in het middèn-
punt van het leven, zooals de sagopalm bij de Papoea's
en de schoone lichaamskracht bij Homerus. Hij is het
machtige. ,__'.'_ ,

De eerste groote wijsgeeren van de Grieksche waren-
maatschappij , Sokrates en Plato zeggen het openlijk,
dat de natuur hun geen belang inboezemt, alleen de
verschijnselen van het denken, van de ziel.

Die overgang is een duidelijk gevolg van de ont-
wikkeling der techniek, die immers de waren-maat-
schappij schiep.

Er waren in den geest vele wonderbaarlijke ver-
schijnselen, die men niet begreep. Wat waren die

algemeene begrippen, die men in den geest aantrot,

vanwaar kwamen zij ? Wat was het denken, dat zoo

gemakkelijk en wonderlijk met die algemeene
denkbeelden opereerde, voor een wonderlijke macht ?
Vanwaar kwam het ?

Uit de aarde kon het niet komen, want op aarde
vindt men alleen byzondere, geen algemeene dingen ?
En wat waren die zedelijke gevoelens, die begrippen
van goed en kwaad, die men in den geest aantreft
en die in de warenmaatschappij zoo moeilijk toepasse-
lijk zijn ? Immers daar is wat voor den een goed is,
slecht voor den ander, des eenen dood des anderen
brood, en hetvoordeel voor den privaatpersoon is daar
vaak het nadeel voor het algemeen.

Dat waren alles raadsels, die toen onoplosbaar
waren voor de groote denkers Plato.Sokrates, Aristo-
teles, Zeno en zooveel anderen, die uit de natuur en de
ervaring niet verklaard konden worden en die hen er
toe moesten leiden om te zeggen : de geest is van
goddelijken oorsprong.

In de warenmaatschappij heerscht de geestelijke
over de handenarbeid. Regeling, bestuur van bedrijf
en staat komt aan den hoofdarbeider, de handwerker
is de ondergeschikte, als hij geen slaaf is. Ook dat
moest er toe leiden in den geest het goddelijke, God
als een geest te zien.

Ook niet weinig droeg daartoe bij, dat in de waren
produceerende maatschappij elk mensch een individu
op zich zelf wordt, in concurrentiestrijd met anderen.
Elk mensch wordt daar het allerbelangrijkste object
voor zichzelf, en, omdat hij alles in zijn geest voelt,
overdenkt, beslist, zijn geest het allerbelangrijkste
stuk van dat object. Dat moest die menschen van die
maatschappij ook wel heel geschikt maken om den
geest als Goddelijk en God als een individualistischen,

op zich zelf bestaanden Geest aan te zien
De techniek had den mensch al zoo ver gebracht,

om niet meer een stier, of een kat, of een ibis, of een
boom, en ook geen menschelijke lichaamskrachtmeer
te vergoddelijken, maar nog niet zoo ver dat hij het
wezen van het denken en de begrippen van goed eu
kwaad begrijpen kon. Daardoor werd toen dat in die
maatschappij oppermachtige, maar onbegrijpelijke
voor goddelijk verklaard. En dat is in de warenmaat-
schappij tot op den huidigen dag zoo gebleven. Godis een Geest" zegt men ook nu nog, en de zedelijke
begrippen hebben ook nu nog voor de meesten een
bovennatuurlij ken oorsprong.

Zoolang nu de toen bekende wereld nog niet één
economisch en politiek geheel, één groote warenmaat-
schappij was, bleef er daar natuurlijk nog ruimte voor
meerdere, ook nog voor natuurgoden. Maar toen eerst
onder de overmacht der Grieken, toen door Alexander
van Macedonië, eindelijk door de Romeinen om de
Middellandschezee een warenproduceerend wereldrijk
ontstond, was één Geestelijke God, één Goddelijke
Geest, voldoende om de heele bekende wereld en alle
moeilijkheden daarin te verklaren, en alle natuur-
goden daaruit te doen verdwijnen. De overal door-
dringende Romeinsche techniek, Romeinsche handel
en verkeer, Romeinsche warenmaatschappij drongen
overal de natuurgoden terug. En zoo vindt men het
ééngodendom dan ook in de twee wijsgeerige wereld-
beschouwingen, die ten slotte in dat groote wereldrijk
hebben gezegevierd. *)

*) De leer van Plato en het Stoïcisme,

ons echter weinig kan interesseeren, als wij eenmaal voor
het feit staan, dat ook onder Swart het stelsel-Van Heutsz
in Atjeh zal blijven toegepast worden Om de woorden
van het Nieuws v. d. Dag v. Ned.-Indië over te nemen :

Andere principes zullen niet in Atjeh worden gevolgd,
naar alles zich laat aanzien; de groote lijnen van bestuur
blijven onveranderd. En daarin schuilt o.i. juist het ver-
keerde....
Dat stelsel is een combinatie van stomme bureaucratie

en wreed militairisme. Aan den eenen kant belastingen
leggen op de tot rust gebraclte streken, en die belastingen
zonder aanzien van persoon en omstandighedeninvorderen,
en aan den anderen kant moorden en branden in nog
niet gepacificeerde (mooi woord!) gebieden: —

Alleen door geheel onze wijze van op reden te herzien,
kan van eene verbetering sprake zijn. Want het gaat hier
niet om »restjes« van het verzet, — het is de tot in de
onderste lagen van het volk doorgedrongen haat yoor den
vreemdeling, het is de zuivere volks-oorlog dien wij m
Atjeh voeren.

Dat hebben wij dan althans in eenige tientallen van
jaren in Atjeh gewonnen. Het verzet van enkele hoofden,
die hun persoonlijke belangen geschaad zagen door vestiging
van het Nederlandsche gezag, is, door het werken van de
meest versteende bureaucratie en het wreedste militairisme,
beide uitvoerend de bevelen van het echte, krenterige,
gierige Hollandsche kruideniers-kapitalisme, omgeslagen in
een heiligen oorlog.

Nederland heeft in de begin-jaren van deze eeuw met
bijzondere belangstelling den oorlog in Zuid-Afrika gevolgd.
Toch schijnt onze bourgeoisie nog niet geleerd te hebben,
hoe een schadelijke en schandelijke veroveringsoorlog door
een compromis tot een, voor de vaderlandsche kapitalisten,
nog goed einde kan worden gebracht

# ■» #

Sumatra's Westkust.
Ook in andere deelen van Sumatra, staande onder direct

beheer van de Heilige Bureaucratie van Indië, komen be-
richten die aanschouwelijk onderwijs geven m de wijze,
hoe men moet handelen, om land en volk te verhezen.
St Bureaucratius heeft een nieuw belasting-stelsel ingevoerd,
dwz Europeesche methodes op Indië toegepast: b. v.
een inkomsten-belasting en een belasting op het geslacht
(f , __ op elk te slachten rund of burfel). Bekijken wij de
gevolgen: — _"_"_■_

Uit Priaman verneemt de Sumatra-Bode van 16 April, dat
.fdert de belasting op het geslacht is afgekondigd, geen

enkel rund of buffel voor consumptie is geslacht. Op een
plaats heeft men, op 14 April, bij een godsdienstig feest,
een karbouw geslacht zonder belasting te betalen.

Java Bode (Telegram van 20 April). Beweging onder de
bevolking van Pajacombo; troepen gezonden. Hoofden te
Bangkinan weigeren openlijk medewerking. In afdeeling
Padang verzet tegen slachtbelasting; een laras-hoofd ver-
moord, wegens aangifte van belasting-ontduiking.

Een officieel telegram van den gouverneur (16 en 21 April)
vertelt van nog meer verzet, belasting-ontduiking, enz.; en
eindelijk het volgende korte bericht:

Telegrafisch bericht van assistent-resident te Tanahdatar:
de door hem opgeroepen (te Fort Van der Capellen) pang-
hoeloes (hoofden) van Padang-loear kwamen 12 uur ten

kantore met honderden zwaar gewapende volgelingen; dezen,
gelast huiswaarts te keeren, wierpen marechausse's met groote
steenen (enkele marechausse's gewond); mareehausse vuurde
eindelijk op steenwerpers, waardoor gedood /_', gewond
ongeveer 50, allen lieden van Padang-loear. Enz.
En nu nog een aanhaling, ditmaal uit het Soerabajasch

Handelsblad, om te laten zien hoe Indië's bourgeoisie zelf
over de, ook haar treffende, belasting-reorganisatie denkt:

Ook op 't stuk van belastingen worden wij westersch model
gemoderniseerd. Er zitten op het departement van koloniën
knappe bollen, die thuis zijn in de belasting-wetgeving, doch
nagenoeg niets van Indië weten ik voor mij ben van
meening, dat de verordening op de inkomstenbelasting een-
voudig onuitvoerbaar is. De belastingschuldigen behoeven
zich, dunkt mij, niet erg ongerust te maken en kunnen een
hoeraatje aanheffen op onze prachtige wettenfabrikanten.
De blanke bevolking van Indië, die in elk geval op

regelmatige wijze, geheel volgens de bepalingen van de wet
tot betalen van belasting moet worden gedwongen, kan
tegenover de feitelijke onbekwaamheid van St. Bureaucratius
haar ziel in lijdzaamheid bezitten Tegenover de inboor-
lingen roept de papieren heilige de hulp van broeder Mars
in. De eerste gevolgen staan hierboven. En wat daarop
volgt

Het komt mij voor dat onze afgevaardigden inde Tweede
Kamer eens moeten gaan les nemen bij het Engelsche
Parlement, als het daar vragen-dag is. Misschien kan een
onafgebroken bombardement van vragen er toe meewerken,
dat de wegen van St. Bureaucratius, wat behandeling der
inboorlingen van Indië betreft, iets minder duister worden

V .... R.

Laten wij dat maar gaan?
De conclusie van den schrijver was

Ook dat als straks een tweede elevator-maatschappij
concurreerend met de eerste optreedt, van loonende
handenarbeid geen sprake meer kan zijn. Gevolg: werke-
loosheid en armoede van eenige duizenden menschen.
die bij tijdig ingrijpen van den Staat hun broodwinning
zouden hebbess behouden maar nu ten laste van de ge-
meenschap komen met een aalmoes van de rijken, die
hen hun broodwinning hebben ontnomen.

Maar past het dan niet èn publiek èn overheid om de
arbeiders te helpen, zeker niet tegen te werken in den
strijd tegen arbeidroovende machines, die om een woord
van Multatuli te bezigen, „zich voeden met het brood
der armen ?""
Men ziet, deze inzender had een goede kijk op de zaken."
Bovenstaande is ontleend aan een stukje in de

Bondsbanier," weekorgaan van den Rotterdamschen
Bestuurdersbond (nr. 24 van 6 Juni 1908).

Er staat boven:
*„.* Nog een nagalm van de Elevator-kwestie

en het is niet geteekend.
Redacteur van „de Bondsbanier" is ons her-

kozen Partijbestuurslid H. Spiekman.
Van iemand, die bij de invoering van nieuwe

machines strijd wil aanbinden niet om de gemeen-
schap — in casu vooralsnog de werkgevers — de
volle verantwoordelijkheid voor het buiten werk
geraken der arbeiders op de schouders te leggen
en minstens wachtgeld voor die arbeiders te eischen, —
maar om de machines — de triomfteekenen van
het menschelijk ken- en denkvermogen, de heil-
brengers voor de menschheid — om die machines
zelf te keeren, zegt Spiekman of laat Spiekman
toe, dat gezegd wordt:

„Men ziet, deze inzender had een goeden kijk op
de zaken."

Is daar een Sociaaldemocraat aan hetwoord, of ver-
antwoordelijk voor het woord van een ander ? M.M.

N.B. In het aangehaalde zijn alle cursiveeringen
van mij. M.

Brieven uit België.

III. Over Congo.

In het begin der tachtiger jaren was Leopold II Koning
der Belgen een alom bewierookt en geprezen man, zijn
meelijdend hart(?) had hem er immers toe gedreven een
Internationalen bond te stichten, voor doel hebbende in
Midden-Afrika de vrijmaking(?) der negerslaven te bewer-
ken en de beschaving dier volkeren te betrachten. In 18S5
op de conferentie van Berlijn werd de onafhankelijke
Congo-Staat erkend en Leopold tot Souverein benoemd.

Iv naam onzer Kamer werd dekoning toen door minister
Beernaert geluk gewenscht, waarop hij antwoordde:

Ik heb vertrouwen in het welgelukKen der Congo-be-
schaving, die tevens welstand zal brengen aan België,
zonder ooit daarom eenige uitgaaf te moeten doen. Congo.
onafhankelijke staat evenals België, zal voorzien in zijn
eigen behoeften ; ja, ik heb deverzekering, datCongo over ge-
noegzame inkomsten beschikken zal."

Trots die plechtige verzekering, dat Congo geen cent
aan België zou kosten, kwam men reeds in 1888 om het
bagatelletje van 150 millioen. Op verzoek van Leopold
nam België voor 15 millioen franks aandeelen in een
Congo-spoorweg-maatschappij, welke grootendeels in den
vorm van sticlitingsaandeelen in de zakken van eenige
groote financiers — waaronder Leopold de voornaamste
was — terecht kwamen. België dat die maatschappij ook
mee had helpen stichten kreeg niets. Ondanks de door
België gestorte millioenen, kwam men in 1890 weer 25millioen voor Congo vragen. Leopold begrijpende dat hij
iets moest doen om diepil te doen slikken maakte toen het
volgende testament bekend:

„Willende aan ons dierbaar Vaderland de vruchten toe-
kennen van het werk dat wij sinds jarengezamenlijkhebben
ondernomen, zoo verklaren wij, over te maken, na onzen
dood. aan België al onze rechten op Congo verkregen."

Denzelfden dag schreef hij aan den karjine.tsoverste:
„Tot aan mijnen dood zal ik, in het nationaal belang,

dat mij steeds heeft bezield, voortgaan het Afrikaansch
werk te geleiden, maar zoo België eerder de Congobezit-
tingen verlangt, zal ik geen oogenblik aarzelen deze aan
ons dierbaar vaderland af te staan."

Dat hielp, in een geestdriftige vei gadering werden de
millioenen gestemd. Wat er van Leopoid's beschavingswerk
terecht is gekomen is bekend. Als belasting moeten de
negers voor den staat elke maand 40 uren werken. Aan-
gezien men echter door de hitte maar enkele uren daags
kan werken, vertegenwoordigen deze veertig uren 8 of 10
werkdagen. Daarbij moeten de negers somtijds 30 of 40 uren
ver van huis het bosch in om caoutchouc voor den staat
te zoeken, zoodat ze meestal een twintigtal dagen per
maand moeten werken, om aan de hun door den staatopgelegde belasting te voldoen. Voor de onwllligen bakken
de heersehers geen zoete koekjes. De Gouverneur-generaal
van den Congostaat, de heer Wahis, schreef aan zijne
agenten: „Daar waarde inboorlingen den arbeid halsstarrig
weigeren, zult gij ze dwingen door gijzelaars te nemen. In
geval van weerstand gebruikt uwe wapens." De postover-
sten moeten maandelijks 4000 kilo's caoutchouc leveren.

Eindelijk, nadat men in Engeland niet onduidelijk had
te kennen gegeven dat men Leopold als beschaver in den
Congo niet langer meer zou dulden (dat Engeland ten
opzichte der gruwelen in eigen koloniën van dergelijke
onkapitalistische overgevoeligheid geen last heeft, is nu
eenmaal een eigenschap de kapitalistische naties inherent)
ging men over tot het benoemen van een commissie vanenquête en begon men werk van de overname te maken.
De uitslag van die — nog zeer partijdige — onderzoek-
commissie bracht dan ook verschrikkelijke dingen aan 't
licht. Voor haar verschenen in Congo arme negers en
negeressen uit alle streken om te ge'.uigen hoe zij of hunne
familieleden mishandeld waren. Wegens niet betalen van
belastingen werden mannen en vrouwen omvergeschoten.



En toen één bepaald soort van ééngodendom, dat
byzonder paste bij de maatschappelijke verhoudingen
in het Romeinsche rijk in denkeizertijd, bij het alge-
meene reusachtige ekonomische verval, het Christe-
lijke ééngodendom, in dat gebied doordrong, vond
het overal den bodem bereid en had het het Grieksche
ééngodendom slechts als een element in zich op te
nemen.

De geheele maatschappij om de Middellandsche zee
was één warenproducee'rende maatschappij geworden,
met overal dezelfde raadsels, tegenstrijdigheden, met
overal gelijksoortige warenproduceerende individuen.
Overal de geest het machtige, wonderbaarlijke, myste-
rieuse. Overal de geest : God.

En naarmate de vreemde natuurvolken, als de
Galliërs en Germanen, in de warenmaatschappij wer-
den opgenomen, verloren ook zij hun oorspronkelijken
godsdienst gaandeweg en werden ook zij rijp voor het
Christendom,dat aan éénGeest allernachttoeschrij ft.*)

Maar de Christelijke godsdienst is niet gebleven wat
hij, pas voortgekomen uit de Joodsche en Grieksch-
Romeinsche warenmaatschappij, in de eerste eeuwen
was. Toen was één geest, één God voldoende tot ver-
klaring van het heelal. Maar naar mate de midden-
eeuwsche maatschappij zich ontwikkelde, veranderde
weder de inhoud van den godsdienst. De midden-
eeuwsche maatschappij was de maatschappij van het
grondbezit, waarin de menschen trapsgewijs van el-
kaar afhankelijk waren en waarin de afhankelijken het

*) Ook nu nog worden natuurvolken, bij wie de waren-
maatschappij doordringt, tot het ééngodendom „bekeerd".

product van hun handenarbeid leverden aan den heer,
niet verkochten. De lijfeigenen, de hoorigen gaven na-
tuurproducten aan hun adellijke en geestelijke heeren.
Aan den top der wereldlijke maatschappij stond de
keizer, onder hem vorsten, onder deze leenheeren,
onder deze weer lagere edelen.en onder deze de groote
massa van hoorigen en lijfeigenen. In dekerk, die ook
een reusachtig grondbezit had, was de toestand een
dergelijke. De kerk had zich van de oude armoedige
gemeente, die communistisch consumeerde, tot een
onmetelijke uitbuitings-inrichting ontwikkeld. Aan
haar top stond de Paus, onder hem allerlei geestelijke
hooge heeren, trapsgewijs van elkaar afhankelijk :
kardinalen, Aartsbisschoppen, Bisschoppen, abten en
abdissen, lagere geestelijken, monniken en nonnen
van allerlei slag, ten slotte de groote massa,de gemeen-
te. Te zamen vormden kerkelijke en wereldlijke
machten dus één groote hiërarchische maatschappij,
steunend op de levering van natuurproducten door de
onderdrukten in de eerste plaats. En naar het beeld
van die maatschappij met die productiewijze had de
christelijke godsdienst zich ook vervormd. Niet één
God alleen woonde meer in den hemel, maar een
geheel volk van geestelijke machten. Boven allen
troonde God, één met zijn zoon en den heiligen
geest, alles omgevend en doordringend. Maar onder
hem trapsgewijze allerlei soorten van Engelen met
verschillendefuncties, ook gevallen engelen of duivels,
die voor het booze hadden te zorgen. En verder heili-
gen, die,daar cle maatschappij grootendeels oplevering
van natuurproducten, nietvan koopwaren steunde, en
dus van de natuur, van het weer b.v. afhing, ook
weer een soort van nieuwe ondergeschikte natuur-

goden waren, die ook alle hun eigen functie hadden,
als een heilige voor den mijnbouw, een voor den hooi-
oogst, een die hielp in barensnood etc. God dus, met
die omgeving, een beeld van den Keizer of den Paus
met hun ondergeschikte wereldlijke en geestelijke
machten. En ondre al die engelen en heiligen de men-
schen, levenden en dooden : een beeld der aardsche
gemeenten en van het aardsche volk. De productie-
en eigendomsverhoudingen op aarde, de persoonlijke
afhankelijkheid van vorsten, edelen, bisschoppen,
abten, lijfeigenen en volk werden door de heerschende
klassen voorgesteld, en door de naïeve geloovigen, in
hun drang om de maatschappij, den geheimzinnigen
menschengeest, en het „goede" en „kwade" te begrij-
pen, aangenomen, eenvoudig als de werking, de schep-
ping van net zoo een hemelsche maatschappij, die ook
wel onbegrijpelijk was, maar die juist om haar godde-
lijken aard ook niet begrepen behoefde te worden.

Nooit, in geen enkelen mij bekenden tijd, is de gods-
dienst zoo duidelijk de luchtspiegeling der maatschap-
pij geweest. De geest produceerde een hemelsch beeld
der aardsche productiewijze.

Dit veranderde evenwel weder, toen de steden al
sterker en sterker werden.

De stadsburger in Italië, Zuid-Duitschland, de
Hanzesteden, Frankrijk, Vlaanderen, Engeland, de
Nederlanden werd door handel en nijverheid machtig
en zelfstandig. Hij bevrijdde zich van den knellenden
band, waarin de adel hem hield.

Aan de soldaten was bevolen, de lijken zoodanig te ver-
minken, dat ze bewijzen konden dat het mannen waren
waarop hunne kogels verschoten waren. Gevangen genomen
vrouwen liet men doodhongeren. Dorpen werden verwoest,
menschen de handen of voeten afgekapt, kortom, er werden
die commissie feiten medegedeeld, gelijkend aan die door
de inkwisitie gepleegd. En dat alles ter eere der heilige
beschaving!

Leopold in zijn beschavingswerk gestoord, eischt nu van
zijne dierbare onderdanen — die toch niet zouden willen
dat hij met zijn mager inkomen van io duizend frank per
dag, dat België hem toekent, gebrek zou moeten lijden—alles bij elkaar gerekend het sommetje van 241 millioen
franken als voorwaarde bij de overname.

Deze Congo-kwestie gaf dewerklieden-partij een geschikte
gelegenheid, om de arbeiders-kennis omtrent den aard van
het kapitalisme bij te brengen; dat er door onze partij
uitgehaald is wat er o. i. uitgehaald had kunnen worden,
is iets wat wij ten zeerste ontkennen. Immers door de
Congokwestie dienstbaar te maken voor de omverwerping
van het klerikaal ministerie, wekt men bij de arbeiders
den indruk dat alleen- de „klerikalen" kapitalistisch
regeeren. Het standpunt door onzen p.g. Van der Velde
ingenomen heeft natuurlijk de verwarring nog vergroot.

Hij is voor overname, op voorwaarde dat er in Congo
menschlievend wordt opgetreden, als de kapitalistische
koloniale politiek {inplaats van uitbuiting, zedelijke ver-
heffing der inboorlingen voor doel neemt. Dat is de lief-
desverklaring aan den Mooriaan, op voorwaarde dat hij
zich blank wascht. Dat is ongeveer hetzelfde gekke stand-
punt dat — als we ons niet vergissen — door onze Hol-
landsche partij op onderwijsgebied wordt ingenomen, die
nl. wel subsidie wil geven aan klerikaal onderwijs op voor-
waarde dat het goed is; alsof goed onderwijs, klerikaal
onderwijs niet uitsluit.

Onzin is het te meenen dat in de kapitalistische maat-
schappij, die op uitbuiting en verdrukking berust, een
koloniale politiek gevoerd kan worden, die niet tevens een
uitbuitings-en verdrukkingspj)litiek is. En daaraan mageen
sociaal-demokraat niet meedoen. Het gaat hier niet om
een denkbeeldige koloniale politiek van Van der Velde,
maar om de koloniale politiek zooals wij die kennen.

Ook al zou er eene koloniën-wet komen, voor doel heb-
bende, de persoonlijke macht te verminderen en de vrij-
heid der negers te waarborgen (dit en de weigering der
z.g. vergoeding aan Leopold waren de voorwaarden die
partijgenoot Van derVelde stelde) dan weten we toch wel
dat die vermindering van persoonlijke macht en die waar-
borging der vrijheid toch alleen op papier bestaan zou.
Zelfs in de Europeesche Staten, waar de verdrukte arbei-
dersklasse niet onweerbaar is, blijken die wetten niet veel
meer als een doode letter te zijn. Welke verandering ten
goede zou zoon wet dan brengen in een tropisch land als
de Congostaat. waar het kapitalisme een zoo goed als
weerlooze bevolking tegenover zich heeft!

Boekaankondiging.
De Nieuwe Tijd van Jmü heeft als eerste artikel het ver-

volgvan Gorters Kritiek op dc Litteraire Beweging van 1880 in
Holland. Thans wordt de dichter Verweij onder handen
genomen. Aau zijn theorieën wordt het verval der beweging
van '80 aangetoond. Aangetoond wordt, datjéén derredenen
van dat snelle verval gelegen was in het niet-begrijpenvan
het verband tusschen denken eu maatschappelijk zijn, „het
gevolg, zegt Gorter, van ons behooren tot de burgerlijk
klasse. Doordat wij dat niet begrepen, werd ons denken
troebel. In onzen tijd toch is dat begrip noodig, omdat de
werkelijkheid, de ondergang der bourgeoisie, de opkomstvan
het proletariaat daarzonder niet begrepen wordenkan. Toen
het proletariaat, met zijn klare leer van dat verband, a
sterker en sterker opkwam, moest de beweging van '80 uit
gemis aan begrip derbwerkelijkheid, meer en meer in duister
vergaan. Zij week, in waarheid, zij verwelkte voor de op-

komende arbeidende klasse." — Van der Goes geeft ineen
hoogst lezenswaardig artikel Kautsky'& uitstekend boekje over
Karl Marx weer. — Op Sannes' artikel : Algemeen en Orga-
siisch Kiesrecht zullen we nog wel eens de aandacht vestigen.
Thans wordt het A. K. als klasse-eisch, het A. K. in verband
met Sociale Hervormingen, de bezwaren tegen het A. K. en
het Organisch" Kiesrecht behandeld. —Loopuit behandelt
in een artikel: De klassenstrijd derKapitalisten een boek van
Dr. Kessler over de Duitsche Ondernemers-bonden, terwijl
Van Ravesteyn onzen „revisionist in buitengewonen dienst",
den heer Is. P. de Vooys en zijn jongste artikelen in,De
Beweging" karakteriseert. —Ten slotte een anti-kritiek van
Spiekman omtrent zijn Loonslavernij. Vermelden wij slechts
dat Sp. „ten volle elk gedeelte der brochure" handhaaft. Het
is treurig,. . . . voor Sp. Wp.

Door de kapitalistische koloniale politiek
worden inderdaad meer nog dan de inboor-
lingen de koloniseerende volkeren zelf uit-
geplunderd.

PARVUS.

Ingezonden.
De Kunst en het Proletariaat.

Met meer dan verbazing las ik in de Tribune van 30
Mei bovengenoemd stuk door W. A. H. Het is zoo onjuist
gevoeld en , er naast" geschreven, dat het bij minder ont-
wikkelde lezers gevaarlijke verwarring kan stichten om-
trent den invloed dien kunst op arbeiders heeft ook al
wordt ze door sociaal-democraten in vereeniging met bour-
geoisie tot hen gebracht.

, De bedoeling daarvan is", zegt W. A. H. „afschuw
voor al wat leelijk is in hen te kweeken en dat beteekent
haat in hen te kweeken voor die lager staande arbeiders,
die nog niet van het schoone weten te genieten. Ee wij
willen juist de arbeiders leeren begrijpenihoe het maat-
schappelijke krachten zijn. die het afschuwelijke in de
samenleving scheppen en hoe alleen daartegenover gesteld
kunnen worden de krachten van alle arbeiders om voor
goed een eind daaraan te maken."

Neen W. A. H., gij miskent de arbeiders zoowel als
den invloed der kunst. En al zal geen soc. democraat u
betwisten dat maatschappelijke krachten het afschuwelijke
scheppen, de samenhang van die waarheid met de voor-
afgaande beschuldiging blijft mij duister. Niet hun mede-
arbeiders zullen de meer voor kunst ontvankelijken daar-
door afschuwelijk gaan vinden en haten als een andere
soort, maar het maatschappelijk stelsel, het kapitalisme
dat hen mondjesmate het schoone toemeet en duizenden
zoo door zijn uitbuiting afjakkert en versuft dat ze zelfs
die mondjesmate niet vermogen te genieten.

Naarmate de arbeiders meer behoefte aan schoonheid,
aan hooger levensgenot krijgen zullen ze ook het ontberen
hiervan bij de lange lijst voegen, van wat hen rechtmatig
toekomt eu wat ze willen veroveren in hardnekkigen
strijd. En eerst als ze er mee kennis maken, met dat
schoone, kunnen ze gewaar worden het ontbeerd te hebben.
Daarom, afgezien nog van het broodnoodige om in die
zware, eentoonige levens iets van den verkwikkenden, ont-
sparmenden invloed van de kunst te brengen, moeten wy
de arbeiders er deel aan geven om hen te leeren zien wat
hen onthouden wordt.

En de arbeiders die niet te afgesloofd zijn om er kennis
van te nemen, ze zullen er hun revolutionnaire macht
niet door verzwakken noch gaan wantrouwen in de macht
hunner organisatie, zooals gij denkt.

Sterker zal hen maken ieder greintje ontwikkeling dat
zij verkrijgen, ook door mede hulp van bourgeois zoolang
die niet in de persoonlijke verhouding van werkgevers en
werknemers gegeven wordt. Meer revolutionnair zal het
hen maken juist door den drangnaar meer, naar volledige
bevrediging die het in hen wekt. A. O.

Een verzuim.
Waarde Redaktie

Gij hebt in uw blad van 23 Mei een ingezonden stuk op-
genomen, dat een „Antwoord aan S. K. Bakker" heette. Ik
meen, dat dit stuk met zeer twijfelachtige kwaliteiten ge-
voegelijk ongeplaatst had kunnen blijven, maar zou toch in
de plaatsing niets schadelijks hebben gezien, indien het door
U van een klein onderschrift was voorzien, waaruit duidelijk
had kunnen blijken, dat gij met den inhoud niet geheel in-
stenulet. Met name miste ik uw tegenspraak betreffende
J's bewering, dat de opname van Bakkers artikel in „Het
Volk" een schande is. Nu gij ook in het vorige nummer van

De Tribune" zulke tegenspraak niet geeft, meen ik u toch
te moeten opmerkzaam maken op de nadeelige gevolgtrek-
kingen, waartoe het onweersproken blijven van zulk eene
bewering in uw blad kan leiden.

Tot dusver heb ik in onze nederlandsche partij nog nimmer
vernomen van iemand, die geloovigen socialisten het lid-
maatschap wenscht te verbieden. In „Het Volk" van 1.1.
Maandagavond wordt nog door Van der Goes ten overvloede
het recht op het partijlidmaatschap voor Bakker eu zijne
geestverwanten erkend. Maar met welk recht zou clan de
redaktie van ons partijorgaan plaatsruimte mogen weigeren
aan Bakker, als hij in een ernstig en duidelijk stuk de meenin-
gen samenvat met welke hij in de partij is toegelaten ?

Was Bakkers stuk geweigerd dan zou dit een „schande"
geweest zijn. Temeer, nu er zich een vrij uitgebreide gedach-
tenwisseling scheen te ontwikkelen aangaande de verhouding
van godsdienst en socialisme. Volledige voorlichting der
partijgenooten was nu wenschelijk. Bakkers stuk was tot die
voorlichting een goede bijdrage, immers het was de uiteen-
zetting van een bestaande en toegelaten meening.

Ik hoop, dat gij nog aanleiding zien moogt, te verklaren,
dat gij op dit ]_unt met J. van opinie verschilt. WTant wordt
zijn oordeel u toegeschreven dan kan men hierin een nieuwen
grond zien om den invloed van uwe groep op de redactie van
ons dagblad voor de toekomst schadelijk te achten.

J. W. Albarda
Antwoord aan J. W. Albarda

Als antwoord op J. W. Albarda's regelen verklaar ik niet
iemand te zijn „die geloovige socialisten het lidmaatschap
wenscht te verbieden. Daartoe herhaal ik, wat ik schreef,

dat de godsdienstige in de sfeer der partij wordt geduld."
Dit misverstand is dus uit den weg.

Van de „zeer twijfelachtige kwaliteiten", die mijn ingezon-
den stuk bezit, noemt J. W. A. allee:' ' " V elife.aclitigs-c
nl. dat ik het opnemen vau het stuk vau S. K. Bakker in ons
hoofdorgaan een schande heb genoemd. Het schandelijke ligt
nl. niet hierin, dat de Volk-redactie een stuk opneemt, waarin
godsdienst en socialistische partij als vereenigbaar werd
voorgesteld, maar hierin dat zij dit standpunt laat verdedigen
door iemand, die dat doet door de historisch-materialistische
afkomst van ons program te verloochenen, door iemand, die
een poging aanwendt, om het inzicht in de groote waarheid
uit het communistisch manifest, dat de geschiedenis van
iedere maatschappij tot nog toe is geweest de geschiedenis
van klassenstrijden, voor sociaal-democratische arbeiders
onverschillig te verklaren, tot privaatzaak te maken.

Ten opzichte der andere „twijfelachtigheden", waarop
I . W. A. niet terugkomt, kan ik mij niet verdedigen natuur-
lijk. J.

(Wordt vervolgd,)
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