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Onze Leuze.
Onze leus, men weet het, is het Algemeen Kiesrecht

voor Mannen en voor Vrouwen. Oorspronkelijk de
leuze van de demokratie, is dit thans in werkelijkheid
nog maar alleen het parool van de Sociaaldemo-
kratie, ook in Nederland. In een ander artikel van
dit blad hebben we het over de Burgerpartijen en
het A. K. Hier zullen we u kort zeggen, waarom
A. K. en dat alleen de strijdleus van de Sociaal-
demokratie moet zijn.

Ons doel is het Socialisme. Maar om daartoe
te komen moeten we de belemmeringen wegruimen,
die het proletariaat in den weg staan, en dat is
in de eerste plaats de politieke heerschappij van de
bourgeoisie. We moeten dus de organisatie vormen
om de macht te veroveren. Later zullen we die
organisatie kunnen gebruiken om de socialistische
inplaats van de kapitalistische voortbrengingswijze
te stellen.

Hoe veroveren we de macht? Als onze macht
alleen maar in het aantal zelf van het proletariaat
zat, dan waren we er misschien al in alle kapitalis-
tische landen, en was het kapitalisme al opgeruimd.
Want het proletariaat is of komt in die landen
door de ekonomische ontwikkeling zelve, ook in
Nederland, hoe langer hoe meer in de meerderheid.
Maar het aantal alleen, dat zien we, is niet genoeg.
De proletarische meerderheid wordt door de kapita-
listische minderheid onderdrukt, uitgebuit, in armoede
en ellende gedompeld. Alleen het inzicht in Nde
oorzaken van die ellendige armoede, van die druk-
kende uitbuiting kan de arbeiders tot het inzicht
van hun wezenlijke macht brengen. Het inzicht
brengt hun de macht, inzicht in de kapitalistische
ontwikkeling en in de, door, en tegen haar opgewekte
noodzakelijkheid van zoo algemeen mogelijke organi-
satie van het proletariaat.

Wat kan de proletariërs nu algemeener organi-

seeren, algemeener opwekken, algemeen er verbinden :

de strijd om één of zelfs tien sociale hervormingen,
die immer slechts bepaalde, zij het soms zeer groote
groepen van het proletariaat direkt aangaan, of de
strijd om hun medezeggenschap daarwaar depolitieke
heerschappij, die het proletariaat zich veroveren
moet, gevoerd wordt. Het lijdt geen twijfel niet-
waar, dat voelt elk uwer, dat de algemeene strijd
om het kiesrecht, dus om de macht van dat recht,
eens veroverd, ook in dienst van de direkte en
eindelijke bedoelingen van het proletariaat, van de
direkte hervormingen en van het socialisme te
gebruiken, dat dit het proletariaat mèèr samenbindt.
Dit is de revolutionaire strijd bij uitnemendheid,
omdat het van de gansche proletarische klasse,
tegen de macht van het kapitalisme gaat. Daarom
verzet de kapitalistische klasse zich juist tegen het
A K. sinds 30 jaren in stijgende, in plaats van in
afnemende mate. Daarom probeert ze het prole-
tariaat met allerlei leuzen van
huismanskiesrecht, gezinshoofdenkiesrecht, organisch
kiesrecht, blanco-artikel, tegenwoordig zelfs met de
uit de daden blijkende valsche leuze van Grond-
wetsherziening om te komen tot A. K., zoowel van
liberale als van klerikale, van demokratische als
van konservatieve zijde zoet te houden, te ver-
warren, te verdeden en te verzwakken.

Grondwetsherziening komt wel binnen korter of
langer tijd. Maar als ons Hollandsche proletariaat niet
oppast, dat zal het gaan als in Saksen voor ± 15
jaren. Dan zal de kiesrechtverandering een machts-
verzwakking worden in plaats van een machtsuit-
breiding. De gansche burgerlijke klasse in Holland
staat op het oogenblik min of meer bereid een
Grondwetsherziening aan te gaan, maar ééne om
het proletariaat in macht te doen achteruit gaan,
Dan zullen ze met hun hervormingen komen, her-
vormingen, waarvan we de smaak kennen uit het
Arbeidskontrakt.

Welnu tegen den aanslag waarop de bourgeoisie
listig en rustig zint, kunnen wij niet met 5 leuzen,
maar slechts met èèn wapenkreet antwoorden. Het
kan niet anders zijn dan vóór het A. K. voor
Mannen en Vrouwen, zonder eenige bijkomende
verzwakking. In deze Verkiezingen is de Soc. Dem.
Partij de eenige die die leuze duidelijk en klaar
uitspreekt. Na de verkiezingen zal het proletariaat
hebben te zorgen dat de Kiesrechtstrijd, de machts-
strijd, thans door een aanval van de bourgeoisie
fel begonnen, blijft voortduren en de bourgeoisie
geen rust laat voordat het A. K. is veroverd.

Wp.

De taktiek der S.D.A.P.
Er zijn drie dingen die op de taktiek der S. D.

A. P. in 1909 een scherp licht werpen. En in het
algemeen op het Revisionisme.

Het eerste is het voorstel der gemeenteraadsleden
der S.D.A.P. in het Bildt in Friesland, om van ge-
meentewege grond te koopen en dezen in kleine
stukken aan arbeiders in pacht te geven. Ceton
sprak daar reeds over in het vorig nummer der
„Tribune".

In hun toelichting zeggen de voorstellers o. a.,
dat zij willen „scheppen een grootere klasse die voor
zichzelf werkt." Want:

~Rechtens behoort de opbrengst van den arbeid aan
de arbeiders, ja, dit is zelfs de eenige rechtvaardige
vorm van eigendom."

Deze sociaal demokraten willen dus het tegen-
overgestelde van wat de maatschappij, volgens hun
eigen beginsel-program, wil. Want dit spreekt van
den noodzakelijken ondergang van het kleinbedrijf;
zij willen eene grootere klasse van kleine bedrijven.
Hoewel de ontwikkeling van den landbouw anders
is dan van de industrie, is het toch zeker dat zij
niet gaat in de richting van het kleinbedrijf. l )

En deze sociaal-demokrateu vinden het (persoon-
lijk) eigendom van de opbrengst van den arbeid,
die door dit klein-bedrijf verkregen wordt, de eenige
rechtvaardige vorm van eigendom. Terwijl hun partij
eene maatschappij wil, volgens haar program althans,
waarin de voortbrengingsze'?)>s (de socialistische)
dit persoonlijk eigendom van opbrengst van arbeid
onmogelijk maakt.

Men kan er zeker van zijn, dat de S. D. A. P. in
Friesland honderden stemmen zal krijgen door dit
met slechts kleine meerderheid verworpen voorstel.

Men weet dat noch de Kamerfractie, noch Het
Volk, noch het P.B. der S.D. A. P. zich openlijk
tegen dit voorste] hebben verzet.

Men herinnert zich, dat de Kamerfractie zeer
ijverig waakte voor het nakomen der resolutie van
Utrecht tegen de Marxisten. Wegens schending
hiervan o.a. heeft zij de redactie van de Tribune
uit de partij laten werpen.

Ook de redaktie van ~Het Volk" heeft dikwijls
de resolutie van Utrecht gebruikt, gezorgd dat zij
gehandhaafd werd tegen de Marxisten.

En het P. B. der S. D. A. P. heeft volgens de
statuten de plicht te zorgen dat de congres-besluiten
der partij worden uitgevoerd.

Er is een besluit van het Congres in Den Haag,
waarbij het verpachten van grond in kleine stukken
aan arbeiders wordt weggenomen uit de taktiek der
S. D. A. P. Dat Congres heeft besloten dat de
S. D. A. P. dit niet zal voorstellen.

P. 8., Het Volk, de Kamerfractie, tegen de Marxis-
ten die het program verdedigden zoo heftig, laten hen
die het program verzaken, vrij gaan.

Dat werpt een scherp licht op de taktiek dezer partij.
Niet minder doet dit de taktiek tegenover de

sekteschool, nu onlangs door de debatten over de
middelbare sekteschool in de Kamer, weer op
den voorgrond gebracht.

Zooals men in Friesland aan de reaktionaire
wenschen -der landarbeiders tegemoet komt, zoo
in het heele land aan de reaktionaire wenschen
der geloovige arbeiders.

„Principieel heb ik er niets tegen het staatsgeld
te geven voor onderwijs, dat dommer en slaafscher
maakt dan het neutrale."

Dat woord komt uit den zelfden geest als: „Mijn
beginsel verbiedt mij niet u kleine lapjes grond te
verhuren, waarop gij u afbeult en uw socialisme
verliest en tegenwerkt."

En het beeld der taktiek wordt volmaakt door
de houding tegenover de liberalen

De S.D. A.P. zal ze steunen ook als ze duidelijk
de arbeiders met het kiesrecht bedriegen, en een

i) Binnen kort zullen wij hierop eens terug komen. Ook
de verdere toelichting van deze gemeenteraadsleden is een
nadere bespreking waard.



aanslag op het algemeene en gelijke kiesrecht voor
mannen en vrouwen in den zin hebben, dat, in zijn
uitwerking, reaktionair zou zijn. (Dameskiesrecht,
versterking Eerste Kamer etc.)

Waarop steunt dus de taktiek. der S. D. A. P. ?

Op reaktionaire wenschen van kleine pachters en
die het willen worden. Op reaktionaire wenschen
van geloovige arbeiders. Op de linksche partijen,
die, onder listigen schijn van vooruitgang, stilstand
en achteruitgang willen in de vrijheid en macht
der arbeiders.

Een taktiek, die de reaktionaire wenschen van
proletarische en half proletarische groepen vleit,
en zich laat lokken door het bedrog van burger-
partijen, moet falen. Zij komt binnen kort te zeer
met de ekonomische ontwikkeling, met de verhouding
der klassen, met den klassenstrijd....in strijd. H.G.

Algem. Kiesrecht en de Burgerpartijen.
Dé Sociaal-democratische Partij (S. D. P.) is van

meening, dat geen enkele burgerpartij als zoodanig
op dit oogenblik vooi den strijd van het A. K. te
vertrouwen is. Het is mogelijk, dat er een enkele
persoon in een der zgn. democratische partijen is,
die werkelijk A. K. wil, zooals wij dat wenschen :
onverzwakt. Wij zullen hem dan steunen, indien
dat blijkt en hij in herstemming mocht komen.
Maar „democraten", die dameskiesrecht willen naast
algemeen mannenkiesrecht, die de Eerste Kamer
willen versterken tegen het proletariaat, die zgn.
„organisch" kiesrecht willen, d. w. z. een vertegen-
woordiging van de verschillende groepen en standen
van de bevolking, waarbij, om maar een grond er
tegen te noemen, het proletariaat als groep vooruit
in de minderheid zou blijken tegenover de tal van
andere groepen; zulke vertrouwen wij niet. Wij
weten dan dat zij eenige dezer middelen tezamen
of een ander middel zullen aangrijpen, om bij de
uitbreiding van het kiesrecht het proletariaat meteen
tetverzwakken; dergelijke „democraten" mogen wij
niet vertrouwen, óók al voeren zij A. K. in den
mond. Op hen kunnen wij zoomin voor den machts-
strijd om het kiesrecht als voorj de soc. hervor-
mingen rekenen.

We zullen zien, dat daarom geen enkele burger-
partij betrouwbaar is. De rechtsche partijen, zelfs
de „democratische" katholieken of anti-revolutio-
nairen niet, omdat ze niet eens het A. K. willen.
Sommigen hunner gaan in hun toegezegde uitbrei-
ding zeker zeer ver — of het er ook van komen
zal, als ze aan de macht zijn, is wat anders — soms
verder dan de „Vrijz. Demokraten" met hun frase
„Algemeen Kiesrecht", Dameskiesrecht, of een der-
gelijke verzwakking. Maar de klerikale partijen
zeggen ten minste niet, dat ze A. K. willen, en we
weten dus dat ze het niet willen, en dat we ze
niet vertrouwen kunnen. Die zekerheid omtrent
hun bedoelingen is een voordeel in onze propaganda
tegen hen.

Anders staat het met de partijen van links. Zelfs
de oud-liberalen koketteeren tegenwoordig al met
het Algemeene Kiesrecht, maar ze zeggen er ten
minste bij, dat ze het desnoods zullen toelaten als
daarnaast komt een versterking van de macht van
de streng kapitalistische „Eerste Kamer", op de
manier als bijv. de „demokraat" Treub dat wil.
Dat hun A. K. dus geen versterking van de prole-
tarische macht zal zijn, het eenige wat het prole-
tariaat in zijn kiesrechtstrijd kan aanvaarden, is
duidelijk.

Anders staat het reeds met de Unie-liberalen
van meneer Borgesius Het Volk bijv. vloog reeds
den 3en Maart 1909 in de kaars, en maakte de
arbeiders wijs: „Zoo komt nu de Unie zonder
verder voorbehoud tot den eis.h A. K." Dat kan
men natuurlijk alleen meenen, als men met bijv.
Troelstra op het Rotterdamsch Kongres der S. D.
A. P. van oordeel is, dat men (bij de herstem-
mingen) niet moet bestrijden hen die beperkt
vrouwenkiesrecht willen invoeren." In werkelijkheid
staat de zaak immers zóó, dat de Dib. Unie wil
uitsluiten zoowel de gehuwde vrouwen als de be-
deelden. Overigens is het juist van Borgesius be-
kend, dat zijn heele taktiek sinds 1886 geen andere
is dan onder allerlei schoonschijnende leugens
(thans Grondwetsherziening enz.) het A. K. te ver-
raden, en dat hij daarin tot dusverre is geslaagd,
getuige nog onlangs zijn blanko-leugen.

Maar onze verraderlijkste vijanden zijn op het
oogenblik op dit punt wel de Vrijzinnig-Democra-
ten. Die heeren te schrijven A. K. in hun program,
maar niemand weet of ze werkelijk ook algemeen
Vrouwenkiesrecht of Dameskiesrecht wenschen. Wel

weet men, dat sommige hunner voormannen het
beperkte vrouwenkiesrecht, natuurlijk tot beperking
van de macht der arbeiders, zouden goedkeuren.
En dan niet te vergeten het successtuk van den
radicaal Treub, die het reeds vroeger genoemde
„organisch" Kiesrecht wil voor de Eerste Kamer
om zoodoende, door de macht der Eerste Kamer,
als een andere Van Houten, de macht van een
Volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer bij
voorbaat te verzwakken.

Zoo ziet ge, arbeiders, weest op uw hoede. Geen
van de burgerpartijen wil het Algemeen *Kies-
recht voor Mannen en voor Vrouwen, zooals het
proletaiiaat dat wil, onverzwakt. Daarom mogen
we ons niet in zalig vertrouwen, zelfs niet bij
herstemming tot hen keeren We zullen tegen eiken
openbaren of verkapten tegenstander, hij kome van
links of van rechts, de georganiseerde macht van
de arbeidersklasse hebben te stellen door ons in
zulke gevallen van stemmen te onthouden. Doen
we dat bewust en georganiseerd, dan is ook ont-
houding een uiting van onze macht. Wp.

Ons Kongres.
Het is niet onze bedoeling, om onder dit hoofd

een verslag te geven van ons Kongres van j.l.
Zondag. Het Kongres behandelde onze houding bij
eerste stemming ten opzichte van de S. D. A. P.,
waarover in een ander deel van dit blad nog een
enkel woord. Voorts werd het strijdprogram van
de Soc. Dem. Partij vastgesteld, dat ook in dit blad
in zijn geheel te vinden is, en werd o. a een aan-
vang gemaakt met het behandelen van de voor-
naamste punten van de Statuten. Het verslag te
zamen met de verslagen onzer twee vorige Kongres-
dagen zal thans zoo spoedig mogelijk verschijnen.

Het opvallende bij de discussie over ons strijd-
program vooral uitkomend bij het onderwijs-punt,
was de zakelijke manier niet alleen, maar ook het
enkel zien naar het socialisme, dat bij alle sprekers
in de behandeling der verschillende punten naar
voren kwam. Opvallend daarom, omdat degenen,
die de heftig persoonlijke en vooral naar de burger-
lijke in plaats van naar de socialistische politiek
kijkende manieren van de S. D. A. P. kenden, en
dat waren natuurlijk de meesten, thans een heerlijk
opwekkend gevoel van bevrijding hadden.

Al was het alleen hierom, dan zouden wij reeds
moeten zeggen, proletariaat van Holland, de Soc.
Dem. Partij heeft zijn reden van bestaan getoond.
Totnogtoe, althans sinds 1906, kon voor het Neder-
landsch proletariaat geen enkele belangrijke vraag
van socialisme zonder de omlaag halende, persoon-
lijke wijze van strijden, die aan de meeste revisio-
nistische leiders der S. D. A. P. eigen is, behandeld
worden. Ondanks overal en natuurlijk ook bij ons
opduikend verschil van inzicht, hebben onze sprekers
enkel de zaak, het Socialisme, de toekomst van het
proletariaat voor oogen gehad, en niet het meer of
min sparen van burgerlijke frakties in of buiten
het parlement, niet het speculeeren op de zwakheid
of zwakheden van het proletariaat.

In dat teeken zal onze Partij, de Soc. Dem.
Partij, als de kracht van de arbeidersbeweging in
Nederland, langzaam maar zeker groeien.

Verbetering der Ongevallenwet.
Als een bewijs, dat er in de laatste jaren toch

werkelijk wel dingen van belang voor de arbeiders
zijn tot stand gekomen, komt men altijd weer
opnieuw in de eerste plaats wijzen op de ongevallen-
wet. De geheel aan eigen lot overgelaten arbeider
van vroeger, die zonder inkomsten maar moest zien
zoo spoedig mogelijk beter te worden, om dan de
schulden, in den ziektetijd gemaakt, te kunnen
gaan afbetalen, wordt dan gesteld tegenover den
arbeider van thans, die, door een ongeval getroffen,
behoorlijk geneeskundig wordt behandeld en wiens
loon voor 70 u/ 0 hem wordt uitbetaald. Niet nage-
laten wordt dan natuurlijk ook te wijzen op de
altijd durende rente bij voortdurende ongeschiktheid
tot werken.

En inderdaad is die ongevallenwet een verbetering
voor tal van arbeiders, we zullen het niet ontken-
nen. Maar ook, bewijzen al de euvelen van die wet,
al haar onvolkomenheden en gebreken, dat de
bourgeoisie ook in dit opzicht op een koopje heeft
willen handelen en niet heeft gewild afdoende,
volledige zorg voor de gevolgen van bedrijfsonge-
vallen.

Waardoor anders is het te verklaren, dat zooveel
tienduizenden van arbeiders geheel van de werking

van deze wet zijn uitgesloten; de landarbeiders
en de visschers zijn er twee groote groepen van,
maar nog tal van andere groepen van arbeiders
vallen evenmin onder hen, voor wier ongevallen
deze wet zorgen zal.

De overdracht van de risico niet op de rijksver-
zekeringsbank, maar op particuliere ondernemingen,
of op de patroons zelve, maakt, dat deze laatsten een
onmiddellijk, geldelijk belang hebben gekregen bij
het verzwijgen van ongevallen of van het te vroeg
weer aan het werk gaan van den getroffene. Het
is een der groote gebreken van deze wet, dat ze
aan die patroons aanleiding geeft tot minder goede
zorg voor hun getroffen werklieden, waarvan ze
dan ook, zooals uit onderzoekingen gebleken is,
trouw gebruik maken.

Bij voortdurende ongeschiktheid tot werken krijgt
een getroffene een altijddurende rente. Maar de wet
houdt, bij het bepalen van het bedrag daarvan,
rekening met het geheele of gedeeltelijke verlies van
de totale arbeidskracht, niet met het vak, waarin
de getroffene zijn loon verdiende. Een arbeider, die
een zijner voeten door een ongeval verliest, is in
het algemeen niet geheel en al ongeschikt tot werken,
hij krijgt dus ook niet de hoogste rente van 70 %
van zijn loon. Maar hoe zal die arbeider zijn ge-
deeltelijke arbeidskracht kunnen gebruiken, als hij
b.v. leidekker, of looper, of timmerman is. Ook hier
is verbetering der wet in het belang van de arbei-
ders, zoodat meer wordt gelet op de meer of minder
geschiktheid tot werken in het uitgeoefende vak.

Het ontbreken van de gelegenheid tot beroep bij
ongevallen, die binnen 6 weken hersteld zijn, geeft
eveneens aanleiding tot klachten; het bedrag van
de uitkeeringen kon hooger zijn; de behandeling
van de controleerende geneesheeren beter. Zoo zijn
er heel wat verbeteringen te brengen in de ongevallen-
wet. Hoe krijgen we die ? Vriendelijk vragen aan
de regeerende klasse... .helpt niets. Met aandrang
wijzen op die gebreken.... helpt evenmin iets. De
heeren kennen de gebreken evengoed als wij. Die
verbeteringen komen niet, als de arbeiders geen
grooter politieke macht krijgen, maar voor de heeren
moeten zwichten. En die grootere politieke macht
krijgen ze, zooals in dit blad wel .elders zal zijn
aangetoond, door de verovering van het algemeen
kiesrecht. Als alle arbeiders het kiesrecht hebben
en ze gebruiken dat recht als een wapen in hun
klassenstrijd, dan zal de bourgeoisie wel genood-
zaakt zijn, ook in de ongevallenwet de verbeteringen
te brengen, die wij eischen. Eerder zijn afdoende
verbeteringen niet te wachten. K.

Uit het Buitenland.
Internationale invloeden.

Toenemende uitgaven voor het militarisme, stij-
gende belastingen op de volksbehoeften, reactie op
politiek gebied, ziedaar de korte samenvatting van
de politieke richting, waarin de heerschende klassen
over de geheele kapitalistische wereld zich met
steeds rasscher schreden bewegen. In Duitschland
wordt de geheele politieke toestand beheerscht door
het gekonkel der burgerlijke partijen om de finan-
cieele „hervorming" der financiën van het Rijk tot
stand te brengen op een wijze, dat de lasten daar-
van, die uitsluitend moeten dienen voor stijgende
militaire uitgaven, zóó worden verdeeld, dat de
arbeidende klasse het grootste deel, de verschillende
bezittersgroepen een zoo klein mogelijk deel ervan
te dragen krijgen. De toestand is hopeloos verward,
doordat de verschillende partijen der bezitters
elkaar in 't haar zitten over dit kleinere deel, dat
zij zelf moeten dragen en over de soort van de
belastingen, die zij 't arbeidende volk willen op-
leggen, maar één ding is, wat er ook gebeuren
moge, zeker, de verbruiksartikelen der groote massa
zullen opnieuw zwaar worden belast, met 400
millioen minstens, met heel wat meer millioenen
waarschijnlijk. En daarnaaststijgendoor de bestaande
rechten op graan de graanprijzen nog steeds, zoo-
dat ze reeds weer hooger staan dan in het vorige
jaar en een hongersnoodpeil bereikt hebben, terwijl
de jonkers en de regeering heel koelbloedig aan-
sturen op een tarievenoorlog met de Vceenigde
Staten, welke oorlog de Duitsche industrie, die toch
nog zwak is door de economische crisis, opnieuw
groote schade zou toebrengen, alleen maar om de
prijzen van het vee in Duitschland steeds hooger
te kunnen opdrijven. Want de Amerikaansche
Senaat wil den invoer van Duitsche fabrikaten zoo
goed als onmogelijk maken door een nieuwe tarief-
wet, o. a. omdat Duitschland het Amerikaansche
vleesch weert.



In Oostenrijk van 't zelfde laken een pak. Ook
daar nieuwe zware belastingen op het verbruik in
de maak, die op de bevolking van dit land des te
zwaarder drukken zullen, omdat zij lang zoo gegoed
niet is als de Duitsche, en omdat ook hier de
agrariërs door de hooge invoerrechten feitelijk reeds
een monopolie hebben verworven voor een aantal
onmisbare levensbehoeften. De Oostenrijksche staat
is door de imperialistische strooming, waaraan hij
eenige jaren geleden nog scheen te kunnen ont-
komen, eveneens meegesleurd : nieuwe groote slag-
schepen worden gebouwd, het militarisme te land
verslindt grootere sommen dan ooit, het jongste
avontuur op het Balkanschiereiland en de diploma-
tieke overwinning, die de Oostenrijksch-Hongaarsche
regeering behaald heeft in de Servische kwestie,
hebben den grootheids- en expansie-waanzin ver-
sterkt en de Oostenrijksche bezittende klassen van
alle gading, van de groote feodale agrarische heeren
af tot de dolle Christelijk-sociale Weensche hand-
werkers en winkeliertjes toe, stemmen vol vreugde
met die politiek in, al drukt op de laatsten de
militaristische last even zwaar als op de arbeiders

In Italië is het imperalisme niet minder troef:
de Oostersche kwestie heeft er in het laatste halve
jaar bij de bourgeoisie de behoefte versterkt om
het land tot een krachtige politiek in de Adriatische
Zee, en de Balkan-landen, ja in het geheele Ooste-
lijke bekken van de Middellandsche Zee gereed te
maken en tegenover den ~bondgenoot" Oostenrijk
sterk te staan. Zoo liggen ook daar al weer de
nieuwe slagschepen eerste klasse op stapel of zijn
de plannen in de bureaux in bewerking. En in
Italië biedt zelfs geen enkele klasse meer weerstand
aan den militaristischen en imperialistische stroom!
De Italiaansche sociaaldemocratie, aangetast door
het reformisme en vóór alles op vreedzame samen-
werking met republikeinsche en radicale intellec-
tueelen en kleinburgers belust, heeft het verzet
tegen het militarisme zoo goed als opgegeven,
verzet zich er in ieder geval niet meer principieel
tegen, noch met kracht!

Over Frankrijk en Engeland behoeven wij nauwe-
lijks te spreken. Ondanks den weerzin van een
belangrijk deel der bezittende klasse, die de gevaren
van het ongebreidelde stijgen der militaire uitgaven
zeer goed inzien, ook omdat die stijging een be-
lemmering is voor zelfs dat beetje sociale wetgeving,dat noodig zou zijn om de arbeidende klasse
eenigermate te bevredigen, is ook in de „demo-
cratische" Republiek zoowel als in het onder liberaal-
radicaal bewind staande Engeland de stijging der
krijgstoerustingen onafgebroken.

Zelfs Rusland, hoezeer het nog steeds uit duizend
wonden bloedend ter neer ligt, tengevolge van de
martelingen, die zijn wreede beulen, Vadertje en
de 200.000 jonkers, nu gesteund door de groote
bourgeoisie, het doen ondergaan, en ondanks den
ellendigen toestand van zijn financiën, zint alweer
op nieuwe offers aan Moloch, droomt van een herstel
van zijn vloot en zijn gedemoraliseerd leger. Slechts
de volslagen onmogelijkheid maakt, dat de andere
groote mogendheden niet op de baan der krijgs-
toerustingen volgen. En met die twee verschijnselen:
opdrijving der militaire uitgaven, toenemende be-
lasting der eerste volksbehoeften, imperialisme en
protectionisme, gaat de reactie tegen verdere
democratiseering der Staten en stilstand van de
sociale wetgeving overal gepaard.

In Duitschland, in Oostenrijk, in Frankrijk en in
Italië, ja zelfs in Engeland zien wij dezelfde ver-
schijnselen. In Duitschland zijn de wetsontwerpen,
die de bezittende klassen op 't oogenblik ter be-
handeling hebben, veel eerder gericht op een ver-
slechtering van de reeds bestaande wetgeving dan
op een verbetering daarvan. In Oostenrijk zijn de
groote plannen, waarmee de regeering en de be-
zittende klasse op sociaal gebied kwamen aan-
dragen na de invoering van het Algemeen Kiesrecht
voor den Rijksraad, tamelijk wel in het zand ge-
loopen door den twist der nationaliteiten zoowel
als door de buitenlandsche politiek der regeering.
In Frankrijk heerscht de Clemenceau-Briand-aera,
welker karakter wij niet nader behoeven te beschrij-
ven. In Italië denkt de regeering, ondanks de tamme
en tegemoetkomende houding der Koeiaaldemocratie,
aan niets minder dan aan sociale wetgeving, ver-
betering van het ellendige volksonderwijs en wat
dies meer zij. In Engeland ten slotte, het model-
land der burgerlijke radicalen, is ja een enkel stukje
sociale wetgeving ingevoerd in de laatste 3 jaar,
sinds de liberale regeering met een ontzaglijke
meerderheid aan het bewind kwam, maar heeft
diezelfde regeering geweigerd verder den weg der
democratische hervormingen te betredon en heeft

zij bovendien de sympathie van de groote massa's
der bezittende klassen en zelfs van de arbeiders,
die haar aan 't bewind hebben gebracht, reeds
weder verloren, zoodat een zuiver imperialistische
meerderheid haar bij de eerstvolgende verkiezingen
ongetwijfeld staat op te volgen.

En wenden wij den blik naar de overzijde van
den Atlantischen Oceaan, dan treffen wij in de Ver-
eenigde Staten, waar nog altijd de economische
depressie haar vreeselijke gevolgen aan de arbei-
dersklasse laat gevoelen, op 't oogenblik een nieuwen
krachtigen opmarsch van de ultra-protectionisten,
van het onbeschaamdste economische en politieke
bederf. In den Senaat woedt een ware orgie van
nieuwe, de prijzen geweldig verhoogende tarieven.
En de Amerikaansche imperialisten zijn vastbesloten
de inkomsten, die daaruit in de staatskas der Unie
zullen vloeien, voor een belangrijk deel te besteden
aan de vloot vooral.

Zoo verkeert het internationale kapitalisme in
denzelfden toestand, juist, omdat het internationaal
is en steeds meer en meer zoo wordt.

En ook ons klein land, dat internationaal bezien
niet veel meer is dan een doorvoerhaven der groote
wereldkapitaalmachten en een der vele leveranciers
van levensmiddelen voor die wereldmachten, onder-
vindt daarvan den invloed.

Onze bezittende klassen, of zij zich met linksche
of rechtsche vlaggetjes tooien, hebben uit een
nationaal oogpunt reeds geen enkele reden om de
hand aan den ploeg te slaan voor het bereiken van
democratische of sociale hervormingen. De arbeiders-
klasse in Nederland immers is nog zwak in getal,
in organisatie, en zij mist niet alleen het eerste
wapen in den politieken strijd, doch voert ter ver-
overing daarvan niet eens strijd. Maar de interna-
tionale verhoudingen, de invloed, dien de inter-
nationale geestesgesteldheid der bourgeoisie uit-
oefent op de onze, versterkt haar nog in haar con-
servatieve gezindheid. De Nederlandsche bourgeoisie,
internationaal door haar handel en bedrijf, door
haar geestesleven en cultuur, staat onder den
onmiddellijken invloed der Europeesche, der inter-
nationale bourgeoissie, wier daden en gedachten zij
dagelijks in haar groote pers voor oogen krijgt. Zij
laat zich door haar grootere, machtiger zusters,
van wie zij afhankelijk is, beïnvloeden.

Zij is meer internationaal dan de Nederlandsche
arbeidersklasse, helaas nog is, niettegenstaande het
Nederlandsche proletariaat voor zijn bevrijding is
aangewezen op de hulp van zijn machtiger broeders
over de grenzen.

Het Nederlandsche proletariaat heeft te leeren
van zijn bourgeoisie zoowel als van zijn broeders.

Aan ons de taak om ook deze verkiezingen daar-
aan dienstbaar te maken.

Strijdprogram der S.D.P.
I. Democratiseering van alle vertegenwoordigende lichamen

en van de verkiezingswijze der uitvoerende gezagsperaonen en
-lichamen (afschaffing der Eerste Kamer, volksreferendum, even-
redige vertegenwoordiging, republikeinsche regeeringsvorm).

Algemeen, gelijk, enkelvoudig en rechtstreeksch kies- en
stemrecht voor mannen en vrouwen, die hun 20ste jaar bereikt
hebben, met geheime stemming. Korte wetgevende tijdperken.

2 Bestrijding van alle maatregelen en wettelijke voorschrif-
ten, die de arbeidersklasse zouden belemmeren in haar vrijheid
van organisatie en actie (recht van vereeniging, vergadering,
meenings- en uitingsvrijheid, stakingsrecht zouder onderscheid
tusschen arbeiders in vrije bedrijven en ambtenaren of arbei-
ders in publieken dienst).

3. Afschaffing van alle bepalingen, die er op gericht zijn
de politieke en economische gelijkgerechtigdheid der vrouw te
verkorten (bestrijding van elk streven om de mogelijkheid tot
of gelegenheid voor beroepsarbeid voor de vrouw te verminde-
ren en de vrouw van het terrein van den maatschappelijken
arbeid terug te dringen, met wettelijke, beschermende bepalin-
gen voor arbeidsters, voor zoover die in het algemeen door
haar lichamelijke gesteldheid geboden zijn, en in het bizonder
ten einde de moeder-arbeidster de uitoefening harer moeder-
functies mogelijk te maken, dus moederschapsverzekering).

4. Een arbeidswetgeving, ter bevordering van de lichamelijke
en geestelijke weerbaarheid der arbeidersklasse, zoowel in de
nijverheid, den handel en 't vervoerwezen, als in den landbouw
en de veeteelt (achturige werkdag, afschaffing of zoo groot
mogelijke beperking van den nachtarbeid, verbod van kinder-
arbeid tot 14-jarigen leeftijd, bizondere bescherming tot het
lBejaar; kostelooze verzekering der arbeiders en met hen gelijk-
staanden tegen de gevolgen van ziekte, invaliditeit, ongevallen»
werkeloosheid, ouderdom en overlijden onder controle en
medebestuur van belanghebbenden; ingrijpende hygiënische
bedrijfswetgeving; regeling der arbeidsinspectie op een wijze,
die een volledige toepassing der arbeidswetgeving waarborgt).

5. Verplicht neutraal lager onderwijs van staatswege, en zoo
groot mogelijke uitbreiding en verbetering ook wat betreft de
lichamelijke verzorging der leerlingen. Kostelooze openstelling
van alle inrichtingen van openbaar onderwijs.

6. Volledige scheiding van kerk en staat (weigering van alle
subsidies uit publieke kassen aan kerkelijke initellingen en
voor kerkelijke of godsdienstige doeleinden).

7. Afschaffing van het militaire stelsel. Invoering van een
algemeene volkswapening in plaats van 't staande leger.

8. Kostelooze rechtspleging voor arbeiders en met hen gelijk-
staanden Deelneming van gekozen leeken aan de rt chtspraak
(volks-jury). Schadeloosstelling voor niet schuldig gebleken in
hechtenis gestelden en veroordeelden.

9 Naasting van alle bedrijven, die een monopolistisch karak-
ter dragen. Opheffing van het individueele en concurrentie-
karakter van alle vakken van hygiënischen en sanitairen aard
(geneeskunde, geneesmiddelen-bereiding, ziekenverzorging enz.)

10. Uitbreiding, verscherping en krachtige doorvoering van
de wettelijke bepalingen ter bestrijding van den grond- en
woningwoeker en ter bevordering van een deugdelijke volks-
huisvesting.

il. Sierk opklimmende belasting op de inkomsten, het ver-
mogen en de erfenissen, met vrijstelling van on- en minver-
mogenden ; staatserfpacht; afschaffing van alle belastingen op
noodzakelijke volksbehoeften.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. — Was de vergadering voor de candidatuur

de Visser in de Geelvinck slecht bezocht, die in Nieuw
Vondel slaagde uitstekend. Een flink publiek en veel in-
stemming. Daar moet in den as. winter gewerkt worden.
Het debat tegen de Visser en Gorter was onbeteekenend.

Onze Brochures.
Sociaal-Democratie en Revisionisme,

door H. GORTER.
Een boekje van 137 pagina's, dat geen arbeider

verzuimen mag te lezen.
Prijs 12 cent .— Franco 15 cent.
Het Historisch Materialisme

voor arbeiders verklaard.
doorH. GORTER.

Een boekje van 111 pagina's, 't eenige in onze
taal geschrevene over dit onderwerp.

Prijs 10 cent. — Franco 13 cent.
Klassemoraal.

Een antwoord aan Jhr. de Savornin Iyohman en
Mr. P. J. Troelstra, leden der Tweede Kamer,

doorH. GORTER.
Prijs 5 cent. — Franco 6 cent.

Uitgaven van de Soc. Dem. Partij en verkrijgbaar
bij de administratie van dit blad, Wijttenbachstr. 13,
Amsterdam.

Uit de Vakbeweging.
Aan de georganiseerde vakarbeiders.

Misschien zijt ge reeds eenige jaren lid van uw vakvereeni-
ging. Zoo 't een zwakke is, weet ge, dat ze nog niet vele
voordeden op de patroons heeft weten te veroveren, dat ze
hier en daar bij enkelen verbeteringen in loon of arbeidsduur
heeft kunnen tot stand brengen, doch dat het met een kleine
vakbond uiterst moeilijk is een loonstandaard te handhaven,
een vastgestelden arbeidstijd te doen naleven. Alle krachten
moeten daar geconcentreerd worden tot het versterken van
het ledental, tot het vormen van een grooten machtigen vakbond.

Doch ook zij, die deel uitmaken vaneen grootere, sterkere
vakvereeniging zullen, wanneer ze den toestand van nu verge-lijken met die van voor een tiental jaren, zeker, allerlei ver-
beteringen kunnen constateeren. Doch daarnaast zullen ze totde erkenning moeten komen, dat, hoewel hun loonen ver-
beterd zijn, 't toch moeder de vrouw nog even moeilijk valt,
om met het loon rond te komen als vroeger. Want bijna ge-
lijken tred met dien verbetering van het loon heeft gehouden
het duurder worden van vele, zoo niet alle levensmiddelen,
het hooger worden van de huishuur, het verhoogen der be-
lastingen.

Bijna alles is in prijs gestegen en ge kunt thans voor uw
hooger loon niet veel meer koopen dan voor een tiental jaren
voor uw lager loon. Nog daargelaten, dat ge u, door uw ge-
organiseerd zijn, door het gevoelen van grootere behoeften,
door het niet meer geheel leven als een wezen, dat geen
andere eischen stelt dan de bevrediging van zijn nooddruft,
hoogere eischen aan het leven gesteld hebt, die ge gaarne
zoudt willen bevredigen.

En dat zijn toch geen buitensporige.
Ge wilt een boek, een tijdschrift, een krant, ge wilt u wat

ontwikkelen, ge eischt ook voor u wat kunst-, wat natuurgenot,
dingen, die toch voor allen bereikbaar moesten zijn.

Aan dat alles is geen denken. Uw loon moge verhoogd zijn,
de prijsstijging aan den eenen kaut, en 't vermeerderen van
uw behoeften aan den anderen kant, zijn oorzaak dat ge beter
dan voorheen beseft, hoeveel er nog ontbreekt aan 't leven
in deze maatschappij, die ge toch al uw arbeidskracht geeft,
ja soms meer dan voor uw leven goed en nuttig is. De arbeid
is misschien korter, doch tevens intenser geworden en vraagt
meer van uw spieren of zenuwen

Dat alles zal u moeten nopen, u toch eens af te vragen of
ge met uwe vakvereeniging alleen er wel ooit in zult slagen
die verbeteringen in uw toestand aan te brengen, die toch
niet overdreven kunnen worden genoemd. Of er niet maat-
schappelijke oorzaken tevens worden gevonden die u moeten
noodzaken, om te zien naar andere middelen nog dan den
vakbond.

* * *

Gij zijt in uw bedrijf niet de eenigen, die u hebt georgani-
seerd. Ook anderen hebben die behoefte gevoeld. En we
bedoelen daarmede niet uw kameraden, die onder leiding van
hun geestelijken adviseur juist worden afgehouden van den
eigenlijken strijd en u bij uwen strijd meest in de wielen rijden.

We hebben hier op het oog de organisatie van het
patronaat.

Want hoe sterker uw organisatie zich heeft trachten te
maken, des te sterker hebben ook de patroons dit gedaan.
Hun belangen en uw belangen druischen lijnrecht tegenelkander in. Wilt gij uw loon zoo hoog mogelijk opvoeren, zij



trachten het zoo laag mogelijk te houden, wilt gij uwarbeidstijd verkorten, niet dan na vaak bitteren strijd staanze 't u toe en maken den arbeid des te intenser.Dat niet alleen. Vooral in de industrie zijn de kleinerepatroons langzamerhand verdwenen en hebben hun plaatsmoeten inruimen voor grootere; ja gansche industrieën zijn erdie niet alleen in ons land, doch in nog veel sterkere matedaarbuiten in meer ontwikkelde industriëele landen, in Duitsch-land, Amerika, Engeland e.a., een groot geheel zijn geworden.De patroons hebben zich in patroonsbonden vereenigd nietalleen, er zijn ringen, trusts en kartellen gevormd, die geheelebedrijven beheerschen, die het fabriceeren van allerlei warenbijkans geheel in hun macht hebben. '

■ Z j° de vakvereeniging niet sterk is, dan zijn de arbeiders
m die bedrijven bijna willoos overgeleverd aan de willekeurvan enkele dier grootindustrieelen, die over het wel en weevan tienduizenden en tienduizenden arbeiders beslissen, die
om de macht in hun bedrijf in handen te krijgen geenmiddelen ontzien. Als de kolenbaronnen in Duitschland sluitenze eenvoudig de mijnen, als dat in hun kraam te pas komt.En dat niet alleen.

Ze trachten ook andere lichamen dienstbaar te maken aanhun belangen. En de wetgeving èn de justitie èn het legeren de politie siaan hun ten dienste. Wettelijke bepalingen,welke den toestand der arbeiders zouden kunnen verbeteren,worden eenvoudig door hun vertegenwoordigers in delegeerende lichamen afgestemd. Tegenover overtredingen doorhen gepleegd doet de justitie, waar ze dit maar eenigszinskan, een oog toe. Tracht ge door middel van de werkstaking,uw sterkste strijdmiddel, uw eischen af te dwingen, èn depolitie en het leger staan onmiddellijk tot hunne beschikking,om u uw actie te beletten, om de onderkruipers te-beschermen;
ja de wet is hun ook daarbij' een middel, cm u het posten
te beletten, het staken zoo dit kan, onmogelijk, waar ditmogelijk is, moeilijk te maken.

Het patronaat vormt dus niet alleen door de concentreermgder bedrijven, den grootst mogelijken en dikwijls onoverwinbaren
weerstand tot de verwezenlijking van de eischen van denvakbond.

Zoudt gij ook niet naar een ander strijdmiddel uitzien?Het patronaat vormt zich een invloed tegen uw eischen
ook buiten het bedrijf. Zijn klasse beheerscht de politiektegen uw eischen, zet de justitie naar zijn wil. Het patronaat
voert ee'i klasseagnaue en strekt dit uit over elk gebiedEn gij meent nog steeds te kunnen volstaan met tegenhen alleen den strijd te voeren in uw vakbond!

Doch er is nog meer. We leven in het tijdperk van demachine.
Geen enkel vak is er, dat niet nu reeds of in den loopder eerstvolgende jaren door de machine is of zal wordenaangegrepen. Overal beleven we technische revoluties, om-wentelingen, die den geoefenden arbeider in het bedrijf

overbodig maken. De machine doet zijn werk en de arbeiderwordt er een stuk van, dikwijls met zijn vrouw en kinderen
erbij. Hoe de vakbond ook het getal leerlingen tracht tebeperken, het aantal werkloozen stijgt in elk vak Meer enmeer moeten ook de best georganiseeide arbeiders met debest gevulde kassen tot de erkenning komen, dat ze niet instaat zijn de neerdrukkende gevolgen van het kapitalistischstelsel tegrn te houden

Doch we kunnen, althans we rr.oeten met dit korte woord,dat we tot u, leden der vakvereenigingen richten, volstaan.
We meenen althans hierbij enkele dingen te hebben aange-roerd, waaruit u noodzakelijk moet blijken, dat de vakbewe-
ging op zichzelve tegenover velerlei machteloos, ja soms
hulpeloos staat; niet dat zij overbodig is, ze is des te meer
noodig, doch er is behalve haar strijd nog een andere strijd
noodig om de klasse van 't patronaat doelmatig te kunnen
bevechten, zoo dat de overwinning van het proletariaat ver-
zekerd zij.

Gij hebt hetzelve gezien.
De crisis. Uw vakbond staat er machteloos tegenover. Zekan in deze tijden geen veroveringen afdwingen. Ze is zelfs

niet in staat de gevolgen voor haar leden weg te nemen,kan ze slechts verzachten.
De prijsstijging der levensmiddelen De vakbeweging opzichzelve staat er machteloos tegenover. De vermeerderinguwer behoeften kan door den strijd van den vakbond alleenniet bevredigd worden.
De organisatie van het patronaat breidt zich dikwijls in

even sterke, soms wel sterker mate uit dan de uwe. Ze ge-bruikt voor de uitoefening van haar macht middelen, die devakvereenigtng niet ten dienste staan en concentreert zichbovendien tot geweldige machten, waarvan de bestrijdingzelfs door den sterksten vakbond een uiterst moeilijke wordt.
De machine maakt den geschoolden arbeid voor een goeddeel tot ongeschoolde, die weinig vakkennis vraagt ; waar-door de vakbond uit den aard der zaak reeds veel zwakkerstaat tegenover het patronaat.
Ziedaar enkele zaken, enkele slechts der zeer belangrijkedie we hebben aangestipt.
Is uw strijd in de vakbond dan overbodig, is ze nutteloos?t Zij verre van dien. Die strijd belet althans dat de grensvan uitbuiting door den kapitalist wordt overschreden, maaktden toestand van den arbeider onder de bestaande maatschappe-lijke inrichting zoo gunstig mogelijk.
Wij hebben u willen zeggen, dat ge slechts een deel vanuw strijd voert. Gij als leden der vakbeweging zijt 't juist, diede eersten moet zijn, om dit te zien, en die de eersten moet

zijn om onzen strijd te komen versterken, den strijd dersociaal-democratie.
Gij behoort reeds tot jhet strijdende proletariaat en we roepenu op den ganschen strijd mede te voeren, dien het bewuste

proletariaat tegen het kapitalisme voert, niet alleen op econo-misch, doch ook op politiek gebied.
Wij vragen u u aan te sluiten bij de Soc. Dem. Partij.

C

Het Arbeidskontrakt.
Dat is nu de eenige „sociale" wet, die de arbeiders

in de laatste periode van wetgeving van de „demo-kraten" hebben gekregen. Zij stamt van den Vrijz.Dem. Drucker, maar „demokraten" van rechts enlinks hebben graagmeegewerkt, om den arbeiders juist

datgene te geven, wat ze vroegen noch wenschten,
en wat slechts in het belang was van de vijanden
der arbeiders-klasse, van de ondernemers. De arbeiders
hebben er, gelijk bekend, zich oorspronkelijk en
voortdurend zoo sterk mogelijk tegen verzet. Wel
hebben enkele mannen van de S. D. A. P. als
Schaper en Troelstra die agitatie verzwakt; wH
stemde bijv. de Kamerfraktie van de S. D. A. P.
vóór het artikel dat het beruchte staangeld sanction-
neert, op den schijngrond dat dit artikel de hoogte
van het staangeld beperkt, terwijl inderdaad het
staangeld door dit artikel ten nadeele o. a. van
den vakstrijd voor het eerst in de wet werd beli-
chaamd; maar die Kamerfraktie heeft toch ten
slotte tegen de wet gestemd, terwijl heeren vrij-
zinnig- demokraten als Drucker en zelfs Limburg
nog op het oogenblik de wet in bescherming nemen
Een wet, waarvan bij de interpellatie-Troelstra nog
eens ten duidelijkste is aangetoond, hoe schandelijk
hij voor de arbeiders werkt, en wat een buiten-
kansje ze voor de patroons is geworden om de
georganiseerde macht van de arbeiders nog eens
weer een beetje te knotten.

En zie, dit is eigenlijk de eenige sociale wet,
die het proletariaat van de bourgeoisie in de laatste
vier jaren heeft „gekregen". Dachten de arbeiders
nu in ernst dat ze zoo maar van een volgende
regeering, ze zij rechts of links, een wet op den
tienurendag, of staatspensioen, of een verbeterde
woningwet of ongevallenwet zouden krijgen? Bij
de Ongevallenwet evenals bij de Grondwetsherziening
bedoelt de kapitalistenklasse u macht en recht te
ontnemen, en staatspensioen of tienurendag, gij
kunt er zeker van zijn arbeiders, daarop krijgt ge
eerst kans, als ge uw macht, uw politieke macht
hebt weten te vergrooten. Te vergrooten niet in
de eerste of eenige plaats door enkele zetels méér
in het Parlement voor de S. D. A. P., maar voor-
namelijk door u eindelijk degelijk en vastbesloten
te organiseeren voor den kiesrechtstrijd, die langer
zal duren dan deze verkiezingen. Daarom maakt
u als antwoord op de slechte wet op het Arbeids-
kontrakt gereed tot den duurzamen strijd voor
het Algemeen Kiesrecht. Wp.

Een nieuwe Afdeeling.
Maandagavond spraken te Enschede voor een

goedgevulde zaal van arbeiders onze sprekers Gorter
en Wijnkoop. Gorter behandelde de agrarische
kwestie, de schoolkwestie, het militairisme en het
Arbeidskontract. Wijnkoop de liberalen en vrijzinnig-
demokraten, de S. D. A. P. en den kiesrechtstrijd.

In debat kwam Leeuwenburg, die — het moet
gezegd, daar wij thans ondervinding hebben van
die dingen — het record sloeg van een onzakelijke,
persoonlijke, zeer laag staande diskussie. Over de
hoofdzaak, de Marxistische politieke taktiek ten
opzichte van de burgerpartijen, de verkiezings- en
de kiesrechtstrijd wist Leeuwenburg niet één woord
zelfs in het midden te brengen; zooveel te meer
natuurlijk aan persoonlijke „argumenten" tegen
Gorter, maar vooral tegen Wijnkoop. In één woord
L,eeuwenburg toonde zich ook in deze manier het
type van een revisionist en waardig volger van zijn
„grootere" voorgangers.

Voor de Soc.-Dem. Partij Was de vergadering een
succes. De „Tribune" werd gretig gekocht, eenige
abonnees meldden zich aan, er kon zelfs een afdeeling
worden opgericht. Bestuur en propaganda dezer
afdeeling zullen nog deze week worden geregeld.
Wij zijn er van overtuigd, dat de afdeeling in deze
streek met grootemoeilijkheden zal hebben tekampen.
Niettemin zullen wij handhaven en slagen.

Een aanslag.
Wat de liberalen eigenlijk met Grondwetsherzie-

ning willen, leert men het best weten uit 't artikel
~De Algemeen-Kiesrecht-Leuze" in het Handelsblad
van 24 Mei jl. We lezen daar 0.a.:

Bij kiesrechtuitbreiding tot algemeen kiesrecht (met uit-zonderingen) zullen meer en meer de verlangens van demassa, die' meestal slechts ziet wat dicht om haar heen
is, tot uiting komen. Het is een voordeel die te kennen,wanneer maar het oordeel over de vraag of het mogelijk
is ze te bevredigen, niet alleen van die massa afhangt.Kiesrechtuitbreiding, die een einde maakt aan kiesrecht-agitatie en de zekerheid geeft dat wenschen, in eenigszins

belangrijke mate in het volk levend, gehoord zullen wor-
den, is van groot nut. wanneer slechts daartegenover staat,
de bevoegdheid het practisch niet uitvoerbare, niet toe te
passen zonder de noodige wijziging en beperking. Een
volksvertegenwoordiging krijgt zoodoende een eenigszins
ander karakter. Maar dat is ten doorvoering van de rich-
ting, waarin elke kiesrechtuitbreiding zich beweegt: steeds
meer burgers spreken voor zichzelf, en eindelijk worden
ieders wenschen gehoord, niemand is meer aangewezen op
de welwillendheid van anderen, die naast hun eigene ook
anderer belangen willen doen klinken, maar terwijl zoosteeds duidelijker en meer rechtstreeks de stem van hetheele volk wordt gehoord, krijgt zij een minder beslissend
karakter, omdat voor beslissen meer noodig is, dan
wenschen, nl. ook wegen en weten.

Het brave bourgeoisblad wil een einde aan de
kiesrechtagitatie. Waar we van dien kant al zoo-
vaak gehoord hebben, dat er eigenlijk geen zoo-
danige agitatie is, een eigenaardige uitspraak! Naar
onze meening duidt ze op niets anders dan op de
vrees voor de onvermijdelijk komende kiesrecht-
agitatie der arbeiders, waarin het Handelsblad
natuurlijk voor het rustig doorgaan van handels-,
beurs- en diamantwinsten reeds bij voorbaat door
haar valsche Algemeen-Kiesrecht-leuze verzwakking
wil brengen.

Het is een voordeel, zeggen de Boissevains ver-
der, de verlangens van de massa door A. K. te
leeren kennen, wanneer maar zij en hun klasse
langs anderen weg mogen uitmaken, welke van die
verlangens zullen worden bevredigd. Én om ons tege-
lijkertijd A. K. te geven en aan dezen immers
„billijken" wensch van de kapitalistenklasse te vol-doen, — het Handelsblad, dat door politieke grof-
heid al meer zijn neus heeft voorbij gepraat, is, laten
wij zeggen, eer'ijk genoeg meteen mede te deelen
hoe dat in zijn werk kan gaan. Welnu, zegt het
blad, gij geeft aan de volksvertegenwoordiging
A. K., maar ontneemt haar meteen het recht van
beslissing. Laat haar dan wenschen zooveel zij wil,
wij zullen uitmaken in de Eerste Kamer bijv, wat
gegeven zal worden. Deze uitspraak van het Han-delsblad wijst duidelijk .op den aanslag, dien de
liberalen in den zin hebben op de rechten des volks.

Wp.

Onze houding ten opzichte van de
S.D.A.P.

De S.D.A.P., de oude partij, mag door ons nogniet als een gewone burgerlijke partij worden be-
schouwd. Buitendien kan er geen twijfel zijn, of
het Algemeen Kiesrecht, dat die partij als eerste
punt in haar strijdprogram voert, is het on verzwakte
proletarische kiesrecht voor mannen en vrouwen.Redenen genoeg, zoo meende met algemeene stem-
men het jongste Kongresvan de Soc. Dem. Partij,
om onze partijgenooten en de arbeiders aan te
raden reeds bij eerste stemming hun stem uit
te brengen op de kandidaten van de S.D.A.P,.
voorzoover de Soc. Dem. Partij zelve geen kandidatenheeft gesteld.

Oppervlakkig bezien zou men kunnen vragen,
waarom dan toch die nieuwe Soc. Dem. Partij, als
de oude S. D. A P. nog geen gewone burgerlijke
Partij is en voor onverzwakt A. K. den strijd
voert? Wel arbeiders doodeenvoudig, omdat de S. D.
A. P. toch ook niet meer de partij van het prole-
tariaat kan worden genoemd. Ze heeft immers
minstens van 1906 op haar Kongres te Utrecht tot
1909 op haar Kongres te Deventer in klimmende
mate de demokratie, in dit geval de vrije meenings-
uiting, verhinderd en verloochend, met het doel om
de proletarische strijdwijze bij uitnemendheid, den
onverzoenlijken Marxistischen strijd namelijk, tegen
de bourgeoisie te belemmeren. Helaas is die Partij,
we hebben het steeds weer en ook in dit nummer
weer aangetoond, daarin maar al te goed geslaagd.
En toch berust onze onverzoenlijke politieke strijd-
wijze op de onverzoenlijkheid der ekonomische
tegenstellingen van kapitaal en arbeid, op de wer-
kelijke grondslagen dus der maatschappij. Dus moet
bij het proletariaat voor die wijze van strijden
onbelemmerd piopaganda gemaakt kunnen worden.
Daar dit sinds het verbod van ~De Tribune" inde S. D. A. P. niet meer kan, moet het buiten de
S. D. A. P. in de de Soc. Dem Partij geschieden.

En wat het Kiesrecht betreft, de weg dien de
S. D. A. P. om dit doel te bereiken wil inslaan,
is niet, zooals we ook in dit nummer aan-
wijzen, de beste, de kortste weg. Toch mag dit alles
ons niet beletten, om daar waar wij geen eigen
kandidaat hebben, den kandidaat der S. D. A. P.
te steunen, daar, hoe zwak ook, de S. D. A. P.
nog niet opgehouden heeft een ten deele proletarische
partij te zijn.

Sluit u aan bij de S. D. P.,
\ Adres

M. MENSING, v. Eeghenlaan 11, Adam.
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