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De Kiesrechtstrijd.
wßovendï<enben ik van -nieening, dat Carthago moet

ves-eietigd worden,," zoo hiidde 't slot van elke rede
van sden Romeïnsehen redenaar Cato, die geen rust
voelde, voordat de vijand, aaar hij meende, van zijn
land, 'vernietigd m# en Carthago een puinhoop
"geworden.

Telkenjare komt ook het proletariaat van Neder-
land bijeen in steeds grcieiende macht met zijn eisch
tot 'invoering van het algemeen 'kiesrecht. Schier op
elk zijner bijeenkomsten weerklinkt die eisch, gesteld
aan de bezittende klasse. En hij zal blijven klinken,
tot hij zal zijn ingewilligd.

En 't slot van eiken eisch, die we aan de bezittende
klasse stellen, zal steeds kunnen en moeten zijn :
Bovendien zijn wij van meening, dat het algemeen
kiesrecht moet worden ingevoerd.

Onze vaan, dit is voor heden devaan van 't algemeen
kiesrecht, waaronder Lasalle reeds in 1863 de
Berlijnsche arbeiders opriep tot den strijd als hun
„eerste en voornaamste wapen."

Onze vaan, de vaan van 't algemeenkiesrecht, is die
van 't gansche internationale proletariaat, dat voor
zijn eischen strijdt, die doorzettende met alle kracht
en met alle middelen, waarover het beschikt.

Waar dat recht door de arbeidende klasse blijvend
is veroverd, daar heeft zij die veroveringniet te danken
aan de welwillendheid der bourgeoisie, niet te danken
aan de vooruitstreverigheid van liberalen of vrijzinni-
gen doch aan de ontwikkeling van haar eigen

kracht, aanjde steeds sterkereontplooiing van haar
macht.

De verovering van dit eerste arbeidsrecht is niet
een vraag van recht, niet een vraag van democratie,
't is een vra-ag van macht. Rechten worden in de
kapitalistische maatschappij slechts dan erkend,
wanneer deze worden gesteund door macht. Ook 't
Nederlandsche proletariaat zal* zich dus eerst die
macht hebben te veroveren, om dit recht te kunnen
bezitten, een recht onontbeerlijk voor zijn strijd,
onontbeerlijk voor de opvoeding van groote nog
eonbewuste lagen der volksmassa.

Gelijk de macht van den koning voor een goed deel
Iberustte en berust op zijn leger, en zijn eerste zorg
steeds was, zich den voldoenden strijdbaren staat
daarvan te verzekeren, zoo heeft ook 't proletariaat
tott allereerste taak, te zorgen, dat zijn leger zoo sterk
mogelijk zij.
Zijnkracht, dat is zijn organisatie, zijn leger, dat zijn

de klassebewuste strijders, die recht op hun doel af-
gaan, hun taak weten, zich fJet latendeverleiden door
anarchistisch gedoe, dat hun zou willen betoogen, dat
't parlementarisme slechts nadeelen heeft of althans
zooveel nadeelen, dat de voordcelen voor onzen strijd
er niet tegen op wegen, doch zich evenmin latende
beïnvloeden door schijnbaar welwillende bourgeoisie,
wie 't inderdaad om niets anders te doenis, danomde
arbeiders van hun eigenlijken strijd af te houden.
Want niet alleen in de talrijkheid van het proletariaat
berust zijnkracht, maar ook en vooral in de bewust-
heid van zijn strijdbaar deel.

Zondag- a.s, houdt 't strijdbare deel van de Neder-
landsche arbeidersklasse zijn wapenschouwing. In
groot tenue, met vaandels en banieren, zal ze
manifesteeren voor haar recht. Haar leiding is ditmaal
een andere dan voorheen. Thans heeft de sociaal-
democratie alle strijders opgeroepen en zal zij de
taktiek vaststellen en den strijd voeren, gesteund door
de vakbeweging. Dat is een nieuwe vorm van den
strijd, beter dan devorige, waar de leiding berustte bij
een comité, dat niet in den goeden vorm de werkelijke
vertegenwoordiger der Nederlandsche arbeiders-
klasse was .

Doch ook deze organisatievorm — ze moge tijdelijk
de meest geschikte zijn, is niet die, welke het in de
toekomst worden moet. Er dient een sterkere
organisatorische band te komen tusschen de gezamen-
lijke strijders voor 't algemeen kiesrecht. Want de
vakbeweging heeft met slechts dien strijd te steunen,
dat is onvoldoende, ze heeft hem ook mede te strijden.
In de landen, waar m de laatste jaren 't kiesrecht
veroverd is of de verovering ervan een aanmerkelijke
stap nader is gekomen, bleek tin zeer sterke mate,
dat de vakbeweging, bewust van hare taak, in deze
naast de partij de meest belangrijke factor was. Vooral
in Oostenrijk en Hongarije bleek, dat haar taak in
dezen strijd een zeer belangrijke is en 't sluiten van een
vast organisatorisch verband een noodzakelijkheid.

De vakbeweging tot die taak op te voeden en voor
te bereiden is de taak der sociaal-demoCratie en *t is de
plicht harer leden onder hun yakgenooten daarvoorpropaganda te maken. De partij moge e aangewezene
zr jn tot het leiden van den strijd, het voeren ervan kan
zonder schade ervanmet alleen, doch kan zelfs niet
zonder schade voor hetresultaat, devakbeweging daar-
bij missen. En de loop der ontwikkeling heeft in deze
onze taak niet alte moeilijk gemaakt. De moderne vak-

beweging moge nog wat angstvallig zijn in 't opnemen
van die taak, een deel ervan, de afdeelingen aange-
slotenbij de bestuurdersbonden, waren daaraanreeds
gewend en afkeer bij de vakbeweging, voor zoover
ze 't goede standpunt inneemt, bestaat gelukkig niet.

Wanneer wij dusZondag onze manifestatie houden,
dan doen we dit, wetende dat directresultaat zoo goed
als zeker uitgesloten is. De bourgeoisie acht onze
macht nog niet sterk genoeg. Doch dat weet zij niet
alleen. Dat weten wij ook. En we zullen al onze
krachten inspannen, om die macht te versterken. Niet
alleen ons aantalmoet toenemen, ook onze organisatie-
vorm zullen we beter en sterker maken, opdat na een
niet te lang tijdsverloop de vakbeweging niet alleen
onzen grooten kamp van het kiesrecht steunt, doch
deze ook medestrijdt.

Algemeen Kiesrecht en Klassenstrijd.
De massa der georganiseerde arbeiders in Nederland

is nu weder in Den Haag bijeen. Uit alle hoeken van
ons land zijn de vertegenwoordigers der arbeidersklasse,
de verdedigers der belangen van het strijdende prole-
tariaat afgevaardigd, om door een massa-demonstratie
de heerschende klasse te doen gevoelen wat zij willen,
wat hun eischen zijn en dat zij niet eerderzullen rusten
voor en aleer de eisch van 't algemeen kiesrecht voor
mannen en vrouwen is verwezenlijkt.Niet eerder rusten voor en aleer deze eisch van de
bezittende klasse is afgedwongen, zeggen wij; en wij
bedoelen daarmede niet, dat de arbeiders daarna wel
zouden kunnen gaan slapen, maar willenalleen daardoor
de praktische noodzakelijkheid van de eisch van 't A. K.
scherp doen uitkomen. De strijd voor 't A. K. is geen
strijd, die los staat van elke afzonderlijke actie der
arbeiders. Hij is thans de voorwaarde tot 't succes van
elk ander verzet der arbeiders geworden, omdat hij
het wezen, de kern van het verzet der massa, gelegen
in de maatschappelijke klasseverhoudingen, die kracht
geeft, welke het noodig heeft om elke verbetering met
werkelijke machtsontplooiïng te kunnen bevechten en
wat wel 't voornaamste is, om ook elk voordeel te
kunnen behouden.

Daarom worden de arbeiders gedwongen niet eerder
te rusten alvorens 't A. K. veroverd is, om dan eerst
met recht te kunnen vechten voor hunne bijzondere
klasse-eischen, die dan eerst door de volte van de
machtsontploohng ook de vérstrekkendste resultaten
kunnen en ook zullen krijgen.

Gaan wij na wat de arbeiders in Nederland thans
willen, hoe zij strijden voor een wettelijke io-urendag
enz., dan springt direkt in 't oog hoeveel energieker
om deze eischen nog gestreden zou kunnen worden,
indien de arbeidersklasse haar politiek wapen vlijmend
scherp kon maken, indien zij in staat was haar poli-
tieke macht tot 't hoogste op te voeren en in haar
volle lengte te ontvouwen.

Jarenlang is er aan de organisatie van het Neder-
landsche proletariaat gewerkt. In 't bijzonder heeft
zich de centralisatie der vakvereenigingen ontwikkeld
als inzichtvan den jarenlangen,heeten en onvermoeiden
strijd der sociaal-demokratie, die telkens met haar
geesteszwaard nieuwe groepen uit de arbeidersklasse
van hare ideeën heeft doordrongen, die hun geest
gezuiverd heeft van de heerschende wanbegrippen en
hun leven een inhoud van strijd heeft gegeven, van
duurzaam organisatiebewustzijn. Zoo is het massa-
verzet der arbeiders in Nederland wakker geroepen,
en zal deze September-demonstratie van hun
groeiende kracht getuigen.

Hun groeiende kracht, het kan thans met recht
gezegd worden, nu de arbeidersklasse op weg is elke



illusie van de hoop op werkelijke samenwerking en
sympathie uit burgerlijk-vrijzinnige klingen door den
praktischen strijd, dien zij achter den rug heeft met
deze heeren, voor goed van zich af te schudden. Zij
is op weg alleen te steunen op hare natuurlijke leiders,
de sociaal-demokratie, d.w.z. uitsluitend te vertrouwen
op hare zelfstandige macht als georganiseerde arbei-
ders. De theorie van het socialisme heeft haar dit in
eiken strijd geleerd en de feiten, de praktijk van den
strijd bewijzen telkens weder opnieuw de juistheidvan
dit inzicht.

De kiesrechtstrijd is een onderdeel geworden van
den internationalen klassensteijd van het proletariaat.
Naarmate de inzichten der arbeiders door de organisatie
verbreed en verdiept waren, naarmate hun geest meer
doordrongen werd van onafhankelijk klassebewust-
zijn, hebben de zoogenaamde vooruitstrevende elemen-
ten in de bourgeoisie eerst gepoogd de arbeiders van
dien weg naar het inzicht in den felleren klassen-
strijd af te houden. Toen echter de georganiseerde
massa voortging't A. K. als wapen in den klassenstrijd
tegen de bourgeoisie te eischen, wendde debourgeoisie
den arbeiders geheel den rug toe. Dat is de manier
waarop de „edelsten" uit de bourgeoisie altijd pogen
de arbeiders zoet te houden door hen eerst luchtkasteelen
te doen bouwen op hun .demokratie", op hun ge-
voel van vriendschap voor de arbeiders. Zoodra toonen
de arbeiders echter niet in woord en daad, d. w. z.
door den geest der organisatie, dat zij hun klasse-
machtachtèr elke eisch derdemokratie willenzetten, ofdezelfde
„burgerlijke demokratie" voelt zich gekrenkt en zet hare
actie vóór de demokratie om in een reactionnaire
tegen de rechten der massa en vóór .het volle behoud
van de klassépositie der bourgeoisie, die juist door een
zelfstandige, fiere houding van het proletariaat in ge-
vaar komt. Dat voelt de bourgeoisie direkt, en daarom
spreken hare „demokraten" van den ruwen toon, van
de ongepaste wijze, waarop ele arbeiders hun „rustige,
bedaarde gang naar sociale hervormingen" komen
verstoren en van die onruststokers, die venijnige sociaal-
demokraten, die inplaats hun erkentelijk te zijn voor
den „goeden wil", in de massa het zaad van het . an-
trouwen tegen hunne „eerlijke" bedoelingen rijkelijk
zaaien.

Maarde arbeidershebben ook in Nederland wel geleerd
wat de woorden van de burgerlijke, praatjesmakers
beteekenen, hoe de „burgerlijke demokratie" door deze
heeren werd gebruikt als een versiering voor hun
„eelele" gestalte, als iets waarmede zij zichzelve ver-
heerlijkten. Maar in depraktijk waren zij machteloos, en zij
hebben steeds getracht het medelijdenvoor hun „goede"
hart in de massa levendig te maken, door hunne machte-
loosheid te verbergen achter den schijn, alsof de
onmacht het gevolg was van hunnen „strijd" voor de
belangen der arbeiders.

Verdwenen is dit tooneel van komedie in den kies-
rechtstrijd. Deze is thans komen te staan in 't werkelijk
verband van den klassenstrijd door de groeiende geest-
kracht der organisatie van de geheele arbeidersklasse in
Nederland. Dat is de nieuwe frissche kracht, die er
van het Nederlandsche proletariaat in den strijd naar
hooger leven uitgaat. Aan de sociaal-demokratie de
taak om den geest van het proletariaat te onttrekken
aan eiken neerdrukkenden invloed van het kapitalisme,
om het met idealisme te bezielen voor den komenden
strijd en het op den eenig mogelijken weg voort te
stuwen, waardoor al zijn doeleinden slechts verwezenlijkt
kunnen worden, op den weg dien het internationale
socialistische proletariaat zich baant door hetkapitalisme
naar het socialisme. W. A. H.

FEUILLETON.
Boekbeoordeeling.

De grondslagen eener nieuwe poëzie. Proeve tot een
maatschappelijke kunstleer tegenover het naturalisme, de
tachtigers en hun decadenten door C. S. Adama van
Scheltema.)

111.
Op pag. 89 vat de heer Adama datgene, wat hij tegen de

poëtische voortbrengsels heeft, van hen, die thans wel als de
„soc.'dem. dichters bij uitstek worden beschouwel" samen in
dezen zin :

Dat komt, omdat die kunstenaars, welke zich met het
socialisme bezighielden, te klein van ziel waren, omdat hun
opvatting van het socialisme te enghartig, te weinig royaal,
te weinig levend was, omdat zij, den klassenstrijd aan-
vaardend, nietgroot genoeg waren daaroverheen ook menschen
te zijn en ie zien, menschelijk te blijven en menschelijks te
scheppen, dat komt, omdat zij kleinen van ziel of dwepers
waren—en geenvanbeidenwarenooie werkelijkk luis tenaar.
— dat komt in één woord, omdat zij geen menschenliefde
kenden.
De vorige maal zagen wij ook reeds, dat hij de beide dich-

ters, die tot nog toe als de sociaal-democratische golden,
gebrek aan eenvoudige, waarachtige menschenliefde verwijt
en bij deeene, Mevrouw Roland Holst, sombere dorre dwepe-
rij , bij deu anderen, H. Gorter, . .kille dogmatiek,een levenloos
mengsel van kinderachtigheid en nuchter verstand consta-
teert."

De heer Adama illusteert deze zijn meening door citaten
uit de Nieuwe Geboort van Mevr. Holst en het klein Helden-
dicht van Gorter, maar hij zal zelf niet geïooven, dat deze
citaten veel bewijskracht hebben ter veroordeeling „en bloc"
van de socialistischepoëzievan beide dichters. Het is voldoen-
de even op te merken, dat de heer Adama niets citeert uit den

laatstenbundelvan Mevrouw Holst's gedichten : Opwaartsche
wegen, niettegenstaande deze toch verschenen zijn in 't jaar
1907 en poëzie bevatten van de jaren, die daaraan vooraf-
gaan, toen dc dieehteres pas wezenlijk ontgroeid was aan de

.overwegend iutellectueele opvattingvan het socialisme, het is
'voldoende dit op te merken om de, wij kunnen niet anders
zeggen, dan schumiigheidvan 's heeren Adema's kritiek iv 't
e>og te doen springen. Niet te verwonderen, dat het hem
gemakkelijk is gevallen uit een bundel als deNieuwe Geboort,
waarin dedichtereshaargeestelijkenen vooral haar verstande-
lijken overgang tot het socialismeons vcWoÓgen voert, stuk-
kente knippen, waarin wat hij twijfelzucht en zwaarwichtige
zelfbespiegeling noemt, de overhand heeft en waarin van
poëziemaarmachtigweinigis tebespeuren. Doch schunnig en
dom tegelijk noemen wij het, om het werk der dichteres te
verdoemen, terwijl men het eenige, dat op den naam van
rijpheid aanspraak kan maken, eu waardoor het socialistische
gevoel gedeeltelijk althans vrij en gelukkig heenstroomt
maar kalm weg te negeeren. Houdt de heer Adama werkelijk
zijn lezers voor zoo dom, dat zij dezen truc niet zouden
merken ? Wij voor ons willen liier wel verklaren — en wij
weten ons hierbij eens met tal van andere socialisten - - dat
een aantal van de beste verzen uit Mevrouw Holst's laatsten
bundel ons dat zoete gevoel van geluk hebben gebracht, dat
slechts waarachtige poëzie kan geven. En wat Gorter betreft :
het is zeer gemakkelijk uit elieus laatste grootere gedicht
fragmenten te knippen, die ook wij meenen, dat met poëzie
niet veel te maken hebben, doch daar tegenover staat, dat
andere gedeelten, zulke, als waarvan wij in dit weekblad eens
een stuk hebben afgedrukt, schitteren van qualiteiten, die
wij niet lager schatten dan die van Mei.

Doch het ware belang van 's heeren Adama's beweringen
omtrent deverzen van zijn beide partijgenooten ligt ook niet,
iv ele artistieke veroordeeling daarvan : wij zagen op hoe
valschen grond die veroordeeling is gebouwd. Het ligt in de
theoretische opvattingen, die hij formuleert omtrent het
wezen der socialistischepoëzie, opvattingen, die ten nauwste
samenhangen met die omtrent de geheele socialistische

levensbeschouwing. Ware het niet, dat de heer Adama dezen
theoretischen grondslagvoor zijn veroordeeling had gebouwd,
wij -ronden er ons niet mee bezig houden. Wij zagen reeds, dat
de heer A. in de poëzie vande hem in den wegstaande dichters
dweepzucht en starre dogmatiek constateert, waar tegenover
hijruime menschenliefde wil. De kunstenaar, zegt hij elders
nog (p. 106), moet vooral ecu waarachtig mensch zim : dan
kan hij. Adama van Scheltema, hem eerst liefhebben en
bewonderen. Zulke dichters zijn dan bv. Goethe eu Guido
Gezelle, gelijk onder de beeldende kunstenaars bv. Jozef
Isr.-icls en Steinken tot deze categorie behooren. Eu op pag.
in definieert hij dan zijn kunst-theorie breeder, zoodat het
wel de moeite loont, deze kern van het geschrift uit te schillen
en hoog te houden.

„Vraagtgij nu, welke (n) inhoud envorm wij dantegenover
de naturalisten en hun nakomelingen willen stellen, dan
antwoorden wij misschien het beste met ecu naam : „neo-
humanisme" (niet in den gewonen zin van „classicisme"),
of wellicht juister : „humane stijl" of wel : „gestyleerde
humaniteit", — misschien drukt dit laatste woord het
zuiverst onze bedoelingen uit. Wij willen niet de liefde der
naturalisten, die een zwijn en een mensch even lief hadden,
die alleen Hef hadden hun beider verschijning, hun beider
„daad-werkelijkheid", wij willen „menschenliefde" inde
beteekenis van de liefde tot onze naasten, de liefde tot hun
innerlijke menschelijkheid. Niet omdat die zoo potsierlijk,
verdraaid of curieus enz. is, maar omdat zij zoo menschelijk
zoo droevig zoe> belangwekkend, zoo diep verwant aan ons
zelve is; DE LIEFDE TOT DE BURGERJUFFROUW
VAN DE HOEK. NIET DE LIEFDE TOT HAAR
PAPILLOTTEN OF GEBLOEMDE JAPON OF GEKKP)
OORBELLETJES, MAAR — OM DIE WARME
MENSCHELIJKHEID, DIE OOK IN HAAR LEEFT ;
de liefde, niet voor de altijd bizondere, uiterlijke,_ voorbij-
gaande verschijning, hetzij elan voor de verschijningen om
ons heen, hetzij voor de eigen zielsgestalten zelve, maar de
liefde tot die blijvende, die eeuwig-inenschelijke verwant-
schap tusschen al onze medeschepselen op deze wereld.

Vreedzame Koloniale Politiek.
De strijd, dien wij overal tegen de gruwelen van de

koloniale politiek hebben te voeren, kan licht tot gevolg
hebben, dat men aan het uiterlijke en de vorm blijft han-
gen en daardoor het afschuwelijke, dat in het wezen van
de koloniale politiek in 't algemeen ligt, niet ziet. De ver-
ontwaardiging over het handen-afhakken in den Kongo-
Staat, over de uitroeiing van den stam der Hereros in
Duitsch-Zuid-West-Afrika (of over het „Vandalisme" in
Nederlandsch-Indië) heeft reeds menig partijgenoot op de
gedachte gebracht van een vreedzame, humane koloniale
politiek, die door zulke schanddaden niet werd bevlekt
en die wij dus konden goedkeuren. Daarom is het wel eens
goed de vreedzame koloniale politiek, die bijv. de Engel-
schen in Oost-Afrika aanwenden, wat nader te beschouwen.
Naar dit type worelt overal gehandeld, waar men uiet
direkt met soldaten erop los slaat.

De Negerstammen, die er van landbouw, jacht en vee-
teelt leven, wonen er zeer verspreid in het land. Zij zijn
nog zeer primitieve menschen; van Meeding weten ze niet
en het lichaam bedekken geldt bij vele stammen voor on-
behoorlijk. De afzonderlijke persoon leeft geheel in het
stam-verbanel; de stam is zijn familie, zijn staat, zijn be-
scherming, als het ware een vast lichaam, waarvan hij
slechts een liel is. Privaat-bezit van den grond kent hij
niet; elkeen vindt zijn akker en zijn verdere levensonder-
houd binnen het gebied, dat de stam bewoont.'

Deze menschen hebben er niets van vernomen, toen de
Engelsche en de Duitsche Regeering Oost-Afrika onderling
verdeelden; om hun toestemming werd zooals bekend is
niet gevraagd. En toen op een goeden dageen paar blanken
hun het bericht brachten, dat zij thans oneler de Opper-
hoogheid van den Koning van Engeland stonden, zullen
ze nauwelijks hebben begrepen, wat dit beduidde. De
nieuwe heerschers bepaalden, dat in het vervolg het Euro-
peescheRecht voor hun land zou gelden, en deit bemerkten
de inboorlingen spoedig genoeg als iets beroerds.

Om de dorpen heen liggen groote uitgestrektheden on-
bebouwd land, en de Europeaan, die er geen prikkeldraael
omheen ziet, zeegt: dit behoort niemand. Het Europeesch
Recht kent slechts privaat-bezit en geen maatschappelijk
bezit, slechts afzonderlijke- personen en geen stam, ook
geen bezittingen van den stam. De Europeaan ziet in deu
stam slechts een kleinen staat; maar in de plaats vau
deze staatjes is de groote staat Engeland getreden. Het
onbebouwde land is bezit van den stam dus staats-eigendom ;
de Staat, thans dus hetEngelsche Koloniale Gouvernement,
kan het land aan diegenen verkoopen, die hier een nieuwe
woonplaats of een plantage willen vestigen. Zoo wordt
door een rechts-fiktie de stam van zijn land beroofd,
hoewel toch ele natuurprodukten van dien grond een be-
langrijk deel van zijn levensonderhoud bedragen. Blanke
immigranten vestigen zich op stukken van dien grond. De
Neger begrijpt er niets van — hij is dim ook een onbe-
schaafde wilde — maar vooreerst heefthij nog lanel genoeg.
Wellicht komen er twisten en dan trekt de Neger
aan het kortste eind; misschien ook legt hij zich er bij
neer en dan ziet hij zich al meer en meer in zijn eigen
gebied en in zijn bewegingsvrijheid belemmerd.

Zijn blanke buurman is daarmede evenwel niet tevreden.
Waartoe is hij eigenlijk naat het land getrokken? Toch
niet om op een betere woonplaats, temidden van dc
heerlijke tropische overvloedzijn leven verder eloor te bren-
gen? Neen, hij wil zoo spoedig mogelijk naar zijn vaderland
terug en hij is slechts hierheen gekomen, om liet geld te
verdienen, dat in Europa de voorwaarde is voor een goed
leven. Hij komt niet om zijn eigen lapje grond te be-
werken, maar om dc Negers op zijn plantage te laten werken
en koffie of andere produkten voor de Europeesche markt
te laten produceeren.

Hij noodigt zijn zwarte buurtjes uit tegen loon bij hem
te komen werken. Hij biedt geld. Maar niemand komt.
Natuurlijk niet; want wat moet een primitief landbouwer
met geld doen ? Zijn akker geeft hem zijn levensonderhoud;
en al ware hem ook bijna alle grond ontnomen, in dit
weelderige klimaat maakt de natuur alle pogingeu tot
verarming te schande. De blanke planter leert" hier het

aan het kapitalisme ten grondslag liggende feit verstaan,
dat de arbeidskracht eerst een voor geld koop&are waar',
het eenige bezit van een bezitloos proletariër meet wezen^voordat uitbuiting mogelijk is.

In dezen nood helpen den blanke zijn vrienden: Kerk
en Staat. De staat legt den inlanders een belasting op.
De bescherming, die het Europeesche land hun biedt, be-
hoeven ze toch niet om niet te hebben. Het is toch wel
iets waard, onder Europeesch koloniaal bestuur te leven!
Belastingen maken altijd en overal de boeren afhankelijk
van de kapitalisten. De belasting in geld dwingt ook de
Negers tegen loon voor de blanken te werken.

Op andere wijze werken de zendelingen tot hetzelfde
loffelijke doel mede. Zij brengen, tenminste als ze de
rechte, practische lui zijn, den Heidenen niet alleen het
Bijbelwoord, maar ook beschaving, dus Europeesche ge-
woonten; vooral leeren ze de Negers dat naaktheid „onbe-
hoorlijk" en „zondig" is, en bij den doop ontvangt elke
doopeling een gekleurd katoentje, in Manchester gefa-
briceerd. Zoo wordt de Neger tot klant van de En-
gelsche katoenfabrieken opgevoed; geen wonder, dat de
katoenfabrikanten d. ijverigste financiëele ondersteuners
vau de Zendelings-Genootschappen zijn. Is de Neger
eenmaal aan deze kleeding gewend en loopt hij als een
„fatsoenlijk mensch" rond, dan' heeft hij ook weer meer
geld noodig, en heeft hij meer reden, zijn arbeidskracht te
verkoopen.

Het is waar, tot tevredenheid van de planters gaat het
nog niet direkt. De Neger leert hier een heel andere soort
arbeidkennen, dan zijn arbeid voor het eigen levensonder-
houd totnogtoe was. Zijn levens-blijde natuur houdt
het niet uit bij het zwoegen, het verlangen naar zijn
oude vrijheid' pakt hem met onweerstaanbare kracht aan,
en plotseling knijpt hij ertusschen uit. De planters schel-
den altijd op de „luiheid" van de Negers die den zegen
van den arbeid heelemaal niet willen inzien en zij eischen
van deu Staat krachtig ingrijpen.

In den loop der ontwikkeling wordt evenwel ditbetreu-
renswaarde gebrek aan beschaving bij de inlanders van
zelf al geringer. Hun grond wordt al kleiner; wie op zijn
oude gebied rondzwerft, wordt door de politie opgepakt
en bestraft, omdat hij op vreemden bodem loopt. Zij wor-
den door de Europeesche waren zoo opgevoed, dat ze tel-
kens meer behoefte daaraan gevoelen; zij worden al
steviger binnen den kring van de warenproduktie getrok-
ken en hebben steeds meer geld noodig. Eenige verdienen
het benoodigde geld als kleine boeren door den verkoop
hunnerproducten, andere als loonarbeiders op de plantages.
De meesten zijn bezitlooze proletariërs geworden, die niets
dan huu arbeidskracht hebben om te verkoopen. Dan
hebben ze zich gelukkig de beschaving eigeii gemaakt, die
wij hun kunnen brengen; dan hebben ze onzen trap van
beschaving beklommen. Dit is het nooelzakelijk resultaat,
als alles vreedzaam verloopt.

Maar in elen regel verloopt de zaak natuurlijk niet zoo
vreedzaam. Door opstand en oorlog probeeren de beroofde
en verarmde inlanders hun oude vrijheid te herwinnen, en
danworden ze uitgeroeid, of erger, onderworpen. Het dooden
ligt opgesloten in liet rooven; de moorddadige politiek
ligt altijd reeds opgesloten in de vreedzame koloniale
politiek. A. P.

Aan de vrouwen.
Ons kiesrecht.

O zeker, ten aanzien van de ellende van uitbuiting,
knechtschap, rechteloosheid, die nog aan allen kant
over de heele wereld zoo ontzettend is, gaat het lang
niet gauw genoeg.

Maar toch de groei naar een beter ingerichte maat-
schappij, de groei naar het socialisme gaat wel snel.
Het kan ook niet anders. Dezelfde verhouding van
omvang, uitbreiding en snelheid van het wereldverkeer
van nu en de eeuwen die het zonder stoom en elec-
triciteit hebben moeten stellen, laat zich gelden in de
snelheid en in de mate waarmee de landen en volken



Ja, wij willan weer de volkspoëzie in die beste, in die
eenig ware zin van poëzie. Wij willen weer, dat een gedicht
wordt : ecu muziekstuk van woorden en gedachten, dat door
zooveel mogelijk onzer medemenschen kan worden gevoelden
begrepen. — En de inhoud — en devorm ? Zij zijn immers
oneindig ! — Goddank oneindig zijn nog de gevoelens, die
wij kunnen deelen met onze medemenschen, en zoo ze nog
ruimer dan oneindig konden zijn, dan zouden zij het in de
toekomst zeker worden, — en hij, die nietbij elke grashalm
van de zomerwei een gedicht zou kunnen schrijven, waar-
naar de koeienjongeu luisterde, hij is geen waarachtig
dichter."
Zie zoo ! Hier hebben wij dan het nieuwe, dat de heer

Adama wil stellen tegenover de dichters, die tot nog toe bij
ons als socialistisch golden. En waar komt dit nu op neer ?
De heer Adama zegt het zelf : op gedichten, die door zooveel
mogelijk onzer medemenschen kruinen worden gevoeld en
begrepen, d. w. z. op gedichten, die uitdrukking geven niet
aan de bizondere gevoelens, verlangens en gedachten van één
klasse, van het proletariaat, aan den hartstocht en het geluk,
dien de strijd voor het communisme wekt bij de besten en
gevoeligste!! onder de proletariërs, maar aanoiealg.
menschelijke stemmingen en gevoelens, welke „de burger-
juffrouw van den hoek met haar warme menschelijkheid" bij
tijd en wijlen in haar leven even goed eens zal ondergaan of
ondergaan hebben, als de man van de beurs, de winkelier, de
groot-handelaar, de industrieel, kortom als iedereen.

De heer Adama, die aardige en goedeverzen kan schrijven,
welke in den smaak vallen van Jan en alleman, zelfs van
kinderen, gevoelde de behoefte aan deze zijn productie van
algeineeii-nieiischelijkepoëzie een theoretischen grondslag te
geven. Zooals hij zich in een der boekberichten, die zijn uit-
_gevers rondzenden, eens op zeer luidruchtige wijze tot het
„algemeene" publiek wendde, dat deze geschriftjesiv handen
krijgt, zooals nij toen den meneer, die naar de beurs gaat en
geen tijd heeft voor die lorery maar die hoogstens een
sensatie-romannetje leest, wanneer hij eens een paar uurtjes
vrij is, figuurlijk bij een jasknoop pakte om hem met luide

gebaren te verzekeren, dat poëzie heusch niet iets zoo bizon-
der verhevens of duisters of vervelends is of althans hoeft te
zijn, dat zijn (Adama's) versjes hem (den beursmeneer) ook
wel zouden bevallen, als hij ze maar eens in handen nam, zoo
komt hij ons nu in een boek van 250 bladzijden verzekeren,
dat hij, Adama, versjes kan maken op eiken grashalm in de
zomerwei. waarnaar de koeienjongen zal luisteren !

Het socialistische proletariaat nu — dit is duidelijk
verlangt wat anders : heeft behoefte aan een andere poëzie
dan de meneer van de beurs, de juffrouw op den hoek, de
koeienjongen, die, vreezen wij, voor den heer Adama, zijn
laatste gedicht op den grashalm 7__\ aanliooren met open
mond wellicht, doch niet gelijkelijk open gemoed. Het
socialistische proletariaat verlangt, zoo jlet poëzie noodig
heeft, poëzie, die aan den strijd tegen de kapitalistische maat-
schappij, vóór het communisme uitdrukking heeft, (ielijk het
een andere moraal, een andere lcveuSopvatting, een anderen
kijk op de wereld heeft of althans nastreeft, zoo zijn ook de
gevoelens, voor welke lietvooral en in 't bizonder uitdrukking
verlangt, zijn eigene, zijn bizondere klassegevoelens, de
socialistische ofcommunistische m. a. w. In een maatschappij
die als dc onze uitklassen bestaat en waar de klassenstrijd de
bewegendefactor is, zijnhet nietde gevoelens, „die wij kunnen
deelen met onze medemenschen, nietwat in ons „verwant is
met al onze medeschepselen' , maar datgene, wat wij in 't
bizonder gemeen hebben met onze klassegenooten, met onze
medestrijders, methen, die met ons denstrijd voor een andere
maatschappij voeren, watvoor ons, d. w. z. voor de strijdende
proletariërs 't voornaamste is.

De heer Adama heeft om tot dezen grondslag zijner nieuwe
poëzie te geraken , waarvan wij gezien hebben, dat zij niet
nieuw is, omdat zij niets anelers doet dan wat vóór en tegelijk
met den heer Adama velen hebben gedaan, namelijk uitdruk-
king geven aan algemeen-menscnclijke stemmingen en gevoe-lens, waarvan wij bovendien nog goed moeten verstaan, dat zealleen menschelijk zijn m zooverre als in een bepaalde
maatschappij zekere gevoelens evenals zekere zeden en ge-
woonten een algemeen karakter dragen, waarmee wij willen

zeggen, dat algemeen menschelijk hier eigenlijk staat voor
algemeen burgerlijk, de heer Adama dan heeft om tot dezen
grondslag te komen ecu heelen theoretischen bouw opgezet
dien wij nu nog even moeten beschouwen. Het was er hem
om te doen tegenover de socialistische dichters, die hem
in den weg stonden, aan te toonen, dat zijn algemeen-
burgeriijke poëzie nu eigenlijk de ware socialistische was,

Welnu : om dien indruk te vestigen heeft hij zich van het
slimme middel bediend zijn „grondslagen" zoogenaamd te
bouwen op de theoretische grondslagen der sociaal-democra-
tie. Handige zakenman als deze dichter, diebij wijlen ook zoo
fraai den aan de Hollanelers dierbaren preektoon kan
nabootsen — zie het groote citaat van zooeven — is, wist hij
van te voren, dat hij daarmee succes zou hebben, zoowel bij
de groote massa der „burgerlijke" critici als bij die sociaal-
democraten, die aan de dogmatische, dvveperige, star-kille en
koude Marxistische dogmatici, dieGorter eu Mevr.Holst zijn,
de pest hebben. En als byzondere handigheid voegde hij aan
dientheoretischengrondslagnog eenveroordeehngtoevan het
revisionisme en van de pogingen om de sociaal-democratie te
verzoeneu met den godsdienst.

Die heeletheoretische grondslagnu iseven groote apeukool
als de theorie der poëzie, die er op is gebouwd. Wilde de heer
Adama ons soms wijsmaken, dat hij, omdat hij Kautsky en
Dietzgen heeft nageschreven — wij hebben niet geconsta-
teerdin hoeverre hij dit min of meer juist heeft gedaan. — ook
in de socialistische gedachten- en gevoelenswereldis doorge-
drongen ? Het historischmateriedisme eu de dialectiekmogen
door den heerAdama verstandelijk zijn aanvaard, theoretisch
als 't ware, maarwat helpt ons dit, wanneer het blijkt, dat hij
bij detoepassing van die theorie ophet gebied, dat zijngebied
is tot conclusies komt, elie met socialisme niets hebben
te meiken, doch zuiver burgerlijk zijn ? V.R.

Slot volgt.

derwereld de voortgang in de techniek — de doelmatiger
en vlugger verwerking van grondstoffen tot verbruiks-
artikelen — van elkander overnemen.

En op die voortgang in de techniek komt het per
slot alles aan. Dat weten we al wel, niet waar ? Het is
er den menschen niet om te doen, allen te zamen
armoe te gaan lijden. Het moet dus mogelijk zijn, bij
korten arbeidstijd overvloed te maken voor allen. Vóór
dat we daartoe bekwaam zijn, is er van een doorge-
voerd socialisme geen sprake.

Maar juist daarom, doet het zoo weldadig aan, als
het een of andere bijzondere teeken van den snellen
maatschappelijken groei zich laat waarnemen. Het is wel
goed, daar dan eens even met onze volle aandacht
van te genieten. Dat verfrischt onze kracht. De strijd
dien we voeren, staalt onze kracht, maar eens even
duidelijk voor oogen zien hoe we vorderen, verjongt
die kracht bovendien.

Maar gestaalde en verjongde kracht legt dubbelen
strijdplicht op. Nu heb ik, bij wat ik neerschrijf, de
wondere vlucht die het vrouwenkiesrecht heeft genomen,
in de gedachte. Als er hier dus sprake is van dubbelen
strijdplicht, hebben de vrouwen, nog zoo weinig ver-
trouwd met, of ten minste in veel geringer aantal ver-
trouwd met de actie voor het kiesrecht, zich in het
bijzonder schrap te zetten.

Ook nog om die andere reden, dat nu wij er met
de zaak van het kiesrecht zoo mooi beginnen voor
te staan, het proletariaat zijn slag moet slaan. Man en
vrouw dus in 't gelid, 't Volle verstand er bij.

En nu de bewijzen van de verbazende vlucht, die
het vrouwenkiesrecht heeft genomen, in ons land be-
doel ik. Hoe het er verder in Europa, in Amerika en
Australië mee gesteld is, daarvan heeft het onlangs te
Amsterdam gehouden congres van den Wereldbond
voor Vrouwenkiesrecht gewaagd; daarvan spreekt de
practijk van het algemeen kiesrecht voor mannen en
vrouwen, b.v. in Finland, waar het vorig jaar 19, dit
jaar 23 (waaronder 12 sociaaldemocratische) vrouwen
in het parlement werden gekozen. Maar met het oog
op onzen grooten kiesrecht-dag wil ik het speciaal over
ons land hebben. En dan vallen er twee frappante dingen
te vertellen voor wie het nog niet weet.

Het eene, een heugelijk feit, dat behoort al elke vrouw
te weten, ') n.l. dat door onze fractie in de 2e Kamer
wordt voorgesteld, algemeen kiesrecht in te voeren op
gelijken voet voor vrouwen en mannen l

Wie, die de vrouwenkiesrechtbeweging van een 13
jaar geleden heeft meegemaakt, had het mogelijk ge-
acht, dat in zoo korten tijd de eisch van het algemeen
vrouwenkiesrecht binnen het parlement zou worden
gebracht. Wat is 13 jaar, waar het geldt zulk een
ommekeer in de hoofden te brengen, zulk een voor-
oordeel te niet te doen.

En toch heel natuurlijk is dit verkregen resultaat.
Want de beweging voor vrouwenkiesrecht, ontstaan in
de kringen d-r bourgeoisie moest bij den snellen groei
der techniek, (zie boven) wel machtiger nog dan de
bourgeoisie zelf, het proletariaat beroeren. Dat dit
gebeurd is — en onze Soc. Dem. eisch aan de 2e Kamer
gesteld van kiesrecht voor alle meerderjarige vrouwen
bewijst het — is de bourgeoisie lang niet naar den
zin. Algemeen Kiesrecht voor mannen en vrouwen beteekent
een ontzaggelijke vergrooting van den invioed van het
proletariaat. Vandaar dat de burgerlijke politieke partijen
op middelen bedacht zijn om het gevaar te keeren.
Niets liever zouden zij doen, dan algemeen kiesrecht
voor mannen en een beperkt, een aan „maatschappe-

') Het is ook.al meegedeeld in „Aan de Vrouwen" in
een vorig nummer van „de Tribune".

lijken welstand" gebonden vrouwenkiesrecht invoeren.
Dan sneed het mes aan twee kanten: ze gingen in
kortzichtige oogen — en die zijn er nog — door voor
vrijzinnig èn democratisch, want ze gaven aan den
geringsten daglooner het kiesrecht en braken met de
traditie, dat de vrouw zich niet met de politiek heeft
te bemoeien.

Maar in werkelijkheid hadden ze doodeenvoudig hun
kapitalistischen heirbaan nog weer voor een tijdje
schoon geveegd van het proletarische gespuis, of ten
minste ze hadden dat gespuis aan den kant van den
weg geschoven waar ze er geen last van hadden. De
nieuw-bijgekomen arbeiders-kiezers zouden meedoen
voor spek en boonen. Invloed had hun stem niet.
Want iedere stem van een arbeider werd opgewogen
door de stem van een bourgeoise, van een kiezende dame.

In verband met dat bedachtzijn op zelfbehoud van
de bourgeoisie, brengt het tweede ding, dat ik ver-
tellen wil, een ironische, ietwat spottende, glimlach
op onze Soc. Dem. lippen. Er is n.l. in Amsterdam
1.1. Zondag een Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht tot
stand gekomen, een bond bestaande wat de oprichters
betreft, uit Advocaten, Doctoren, Ingenieurs e. d. Voor-
zitter is Mr. E. W. v. Straaten, advocaat en procureur,
Secretaris B. Thoënie, redacteur van 't Algemeen
Handelsblad, dr. J. Docters v. Leeuwen, Penningmeester.

Leuk, dat die ridderlijke bond zich nog juist inéén
heeft gezet vóór onze revue, onze legerschouw van
den i3en. Zouden al die gestudeerde heeren meenen,
dat ze de proletariërsvrouwen nu nog in tweestrijd
zullen brengen, wie te volgen — hen, ridders in 't krijt
tredend voor de vrouw, of de betoogers die Zondag
de bourgeoisie een staaltje gaan voor oogen stellen
van de beteekenis en den ernst van den klassenstrijd?

Nu, moeilijk is de keus niet. Die heeren zijn geen
ridders voor de vrouw, maar ridders voor de bourgeoisie,
ridders en handhavers van het kapitalisme, waar onze
onverzoenlijke strijd tegen gaat.

Wij vrouwen uit het proletariaat kennen onze plaats
nu en later! M. M.

Uit het Buitenland.
Duitschland. Deresultaten van de laatsteverkiezingen

voor den Pruisischen Landdag, waarbij de sociaal-
democratie er voor 't eerst in geslaagd is, in den muur
van hetPruisische diieklassenkiesrecht bres te schieten,
beginnen nu eerst volledig bekend te worden. Het
voornaamste van die verkiezingen voor de sociaal-
democratie was niet, dat er een paar afgevaardigden
der arbeiders voortaan zitting zullen hebben te midden
van de vertegenwoordigers van grootgrondbezit en
geldzak in hetParlementvan denmachtigsten Duitschen
Bondsstaat, welks politiek tevens de politiek van het
Duitsche Rijk is, maar was geleg-en in de agitatie, in
de beweging die deze verkiezingen verwekken tegen
het Pruisische kiesstelsel en daarmee tegen de sociale
en politieke reactie in het geheele Rijk. Welnu: de
diepte van die beweging, welke niet eindigen zal en
kan vóór het Pruisische drieklassenonrecht wankelt en
daarmee het Rijk in zijn huidige samenstelling, de
agitatie, door de Pruisische sociaaldemocratie gewekt
onder de groote volksmassa's van Pruisen, wordt, veel
meer dan uit de verkiezing van enkele afgevaardigden,
duidelijk uit de cijfers, die de massa's aangeven van
hen, die op de sociaaldemocratische vcrkiezingsmannen
hun stem hebben uitgebracht. De cijfers zijn nu bekend
gemaakt van de Berlijnsche kiesdistricten en zij geven
een indruk van de wassende macht der Duitsche

arbeidersbeweging, waar tegenover de praatjes onzer
tegenstanders van links en rechts, van anarchisten en
burgerlijke partijen, doch ook de kletskoek der revisio-
nistische, burgerlijk-denker.de elementen in de rijen
der sociaaldemocratie zelve, in hun volle holheid en
en zinneloosheid verschijnen.

In de 12Berlijnsche kiesdistricten voor den Landdag
worstelden inderdaad nog slechts 2 partijen met elkaar:
de arbeiderspartij en de burgerlijke partij. De laatste
is in Berlijn, tegenover den geweldigen aanwas der
proletarische partijen, niet meer verdeeld in verschil-
lende fracties, die de afzonderlijke belangen der bur-
gerlijke groepen vertegenwoordigen of die onder allerlei
leuzen den waren aard der burgerlijke politieke partijen
trachten te verbergen, doch feitelijk tot één partij
geworden: de vrijzinnige. Men weet, wat de Duitsche
„vrijzinnigheid" is. Zij vertegenwoordigt de bourgeoisie
op de wijze, zooals de Duitsche bourgeoisie vertegen-
woordigd wil wezen: behoudend tegenover de arbeiders,
kruiperig en laf tegenover de jonkers, de bureaucratie,
de monarchie, die haar tegen de arbeiders verdedigen
moeten. Men weet ook, dat sinds December 1906, toen
Bülow den Rijksdag ontbond, omdat de machtige katho-
liekePartij te lastigwerd in haar eisch */an directe zeggen-
schap in de koloniën, een formeel verbond bestaat
tusschen conservatieven en liberalen en vrijzinnige-
democraten, tusschen landjonkers, kolen- en schoor-
steenbaronnen en bankiers, het zoogenaamde'Blok,
waardoor de vrijzinnigen nu deel uitmaken van de
regeeringsmeerderheid, waarvoor zij niets hebben moeten
opofferen dan hun zoogenaamde beginselen — iets
wat de revisionistische elementen in de sociaal-demo-
cratie zouden willen navolgen! Zoo is het mogelijk,
dat in Berlijn, waar de klassenstrijd het felst is en de
sociaal-democratie overweldigend, de ergste reaction-
nairen in ééns stemmen voor de vrijzinnig-democraten.
Waartoe nog langer partijtjes, wanneer devijand voor
de poorten staat?

De vijand nu, voor allen gelijkelijk, voor jonkers en
vrijzinnig-democratische bankiers, is de arbeidende
massa en haar partij, de sociaal-democratie.

Zien wij nu, hoe in dit centrum van de arbeiders-
beweging der geheele wereld, — want het Duitsche
proletariaat staat nog steeds vèr aan de spits van alle
arbeiderspartijen — de partij, die immers in Januari '07
een nederlaag heeft geleden van wat-ben-je-me, zjch
heeft ontwikkeld! (Voor de nederlaag zie men o. a.
Het Volk van Januari 1907 en ©nzen revisionist in
buitengewonen dienst, den heer Is. de Vooys in het
tijdschrift De Beweging.)

In geheel Berlijn namen in 1908 244000 kiezers aan
de verkiezing deel tegen 178.950 in 1903. Deze kiezers
brachten in 't geheel 443.743 stemmen uit tegen
326.780 in 1903 (de meeste kiezers brachten 2 stemmen
uit.)

In 1903 vereenigden de sociaal-democratische kan-
didaten 218.000 van de 326.000 stemmen op zich,
d. w. z. 66.8%,

Nu (in 1908) 330.000 van de 443.000 = 74.5%.
Dit beteekent dat van de 117000 stemmen die in

1908 meer uitgebracht werden dan in 1903, 112.000,
dusmeer dan96% kwamen voor de sociaal-democratie.

De arbeiderspartij heeft m. a. tv. bijna het totaal
van alle stemmen, die bij deze verkiezingen mèèr zijn
uitgebracht, op haar candidaten zien uitbrengen.

De burgerlijke partij, die in 1903 in Berlijn reeds een
meerderheid van 2 tegen 1 tegenover zich zag, is in die 5jaar nog weer belangrijk achteruitgegaan, relatief.

Bij zulke resultaten kan men zich den angst van de
burgerlijke partijen in Duitschland, haar reactionnaire



gezindheid, haar vrees voor elke, ook de kleinste,
politieke concessie, toch wel zeer levendig voorstellen.

De armen, zij zien het einde van hun rijk naderen
met onwrikbare schreden als Don Juan den Steenen
Gast.

Indien in Berlijn het algemeen kiesrecht zelfs voor
mannen alleen, nu reeds heersehte, dan zou de resi-
dentie van het Pruisische militarisme, van dePruisische
bureaucratie, van het Duitsche rijk in de macht der
arbeidersklasse zijn. Dan heersehte de dictatuur van
het proletariaat, zooals Parijs die, ten halve, gedurende
de commune van 1871 korten tijd heeft gezien. Dan
zou de hoofdstad, die het Hof, de regeeringsmachine,
het reusachtige garnizoen omvat, worden beheerd ten
bate van de groote arbeidende massa en niet meer
ten bate van de uitbuitende minderheid.

Het algemeen kiesrecht voor den machteloozen
Rijksdag, ongelijk bovendien, zoodat de stilstaande
plattelandsdistricten veel meer afgevaardigden in ver-
houding tot het aantal der bevolking kiezen, dat
kunnen de Duitsche heerschers, kan de Duitsche
bourgeoisie dulden, maar datzelfde algemeen kiesrecht
voor de werkelijk regeerende lichamen, voor de Land-
dagen, de Gemeentebesturen, beteekent het einde van
haar heerschappij.

Dit weten de Duitsche regeerders en de Duitsche
bourgeoisie, dit weet ook de Duitsche arbeidersklasse,
voor zoover zij niet door revisionistische elementen
van het juiste inzicht derwerkelijkeklasseverhoudingen
is afgebracht.

Omdat het in den strijd tegen het Pruisische drie-
klassen-onrecht en vóór de democratiseering van Pruisen
en van het Rijk gaat om het hoogste, juistdaarom zal
de Duitsche arbeidersklasse dien strijd blijven voeren
met steeds toenemende kracht, met steeds gelijkblijvende
koelheid en bezonnenheid.

* . *
Engeland. Met de plannen der Engelsche liberalen

en radicalen ter beperking der oorlogstoerustingen is
het weer, voor de zooveelste maal, niets.

De wereldgeschiedenis en de economische en sociale
ontwikkeling stoort zich nu eenmaal niet aan de
wenschen der menschen, zelfs als zij tot de regeerende
partijen behooren en schijnbaar zeer machtig zijn,
wanneer de wenschen niet in oveieenstemming zijn
met de ontwikkeling der maatschappelijke krachten.

Die ontwikkeling nu beweegt zich in derichting van
een steeds grootere tegenstrijdigheid tusschen de
belangen der afzonderlijke kapitalistische machten. De
radicale ideologen der Engelsche bourgeoisie, die zeer
goed voelen, dat de beste methodeom de heerschappij
der bourgeoisie te handhaven, hierin gelegen is, dat
men van tijd tot tijd eenige sociale hervormingen
toestaat aan deelen der arbeidersklasse, en dit niet
mogelijk is, wanneer de kosten van het militarisme
onophoudelijk stijgen, zouden uiterst gaarne tot een
verstandhouding met heel de wereld komen, ten einde
de oorlogstoerustingen te beperken, doch de werkelijk-
heid is anders.

Engeland is gedwongen zich zoowel op economisch
als op maritiem gebied steeds meer toe te rusten. Wat
het eerste betreft, zoo is dezer dagen een nieuwe
patentwet in werking getreden, die met het vrijhandel-
beginsel breekt. Deze wet toch belooft de patenten der
buitenlandsche fabrikanten slechts bescherming, wanneer
deze patenten in het VereenigdKoninkrijk genoegzaam
worden aangewend. Buitenlandsche, dus b.v. Duitsche
industriëelen, die bizondere patenten bezitten, worden
door deze wet gedwongen, fabrieken in Engeland te
bouwen en daar te fabriceeren, Engelsche arbeiders te
werk te stellen, Engelsche belastingen te betalen en
denEngelschen Rijkdom te vermeerderen. Engeland is
tot deze maatregel overgegaan, omdat de continentale
industriestaten het voorbeeld gaven, maar de wet
beteekent niettemin een eerste en belangrijke schrede
op den weg naar bescherming derEngelsche industrie.
De bescherming nu vergroot de tegenstellingen tusschen
de kapitalistische staten in de sterkste mate.

En wat de maritieme protectie aangaat, de opdrijving
der uitgaven voor de vloot, in de laatste weleen zijn,
naar 't schijnt, onderhandelingen gevoerd tusschen de
Engelsche en de Duitsche regeering om de vloottoe-
rustingen wederzijds te beperken. Die onderhandelingen
zijn echter totaal mislukt. Tot het jaar 1911 zoo heet
het voorloopig, zullen de beide mogendheden in ver-
sneld tempo doorgaanmet hun nu eenmaalvastgestelde
vlootplannen. Engeland moet onder die omstandigheden
voortgaan met den aanbouw van schepen zóó, dat het
steeds over tweemaal grooter macht beschikt, dan
welke vastelandsche macht ook. Dit beteekent de aan-
bouw in de eerstkomende jaren van 30 verbeterde
Dreadnoughts, de grootste nu bestaande linieschepen,
die elk ongeveer 25 millioen kosten. Zelfs de Engelsche
financiën zijn op den duur tegen dien wedloop niet
bestand. Een leening zal de kosten moeten opbrengen.
En de Engelsche bourgeoisie ziet in, dat er op die
wijze van sociale hervormingen en belastingverlaging
ook niet veel komen zal, vooral waar ook in Engeland
de crisis heerse:ht en de werkeloosheid schrikkelijke
afmetingen heeft aangenomen.

De bourgeoisie is eenvoudig niet in staat de gevolgen
van haar maatschappelijke inrichting te „temperen".

v. R.

Economische Kroniek.
De Beroepstelling in Beieren.

Het zal waarschijnlijk thans, nu onze Duitsche
Partij, en met haar de geheele internationale Sociaal-
Democratie, in heftige beweging gebracht is door de
handelwijze der Zuid-Duitsche landdagafgevaardig-
den, niet oninteressant zijn de economische gesteld-
heid der Zuid-DuitscheStaten nauwkeurig na te gaan.
Want wat er in het parlement aan de politieke opper-
vlakte komt, vindt in laatste instantie zijne verklaring
in de economische grondslagen der maatschappij.
Scherpere of zwakkere klassenstrijd door het
proletariaat gevoerd berust op meer of minder
duidelijke klassetegenstellingen tusschen bezitters en
niet-bezitters. Het bewustzijn echter dier klasse-
tegenstelling is bij het proletariaat niet steeds zoo
groot, als men volgens de economische verhoudingen
zou mogen verwachten.

Het denkproces is een ORGANISCH proces en
dikwijls blijven nog in de hoofden der menschen
denkbeelden, bewustzijnsvormen, die behoorden bij
vroegere sociale verhoudingen, hangen, al zijn ook
reeds lang de economische oorzaken daarvan
verdwenen.. En nu is het juist de taak der Sociaal-
Democratie het groeiproces in de hoofden der
proletariërs ZOO SNEL MOGELIJK te doen
beantwoorden aan de wisselende , groeiende maat-
schappelijke factoren.

Nu is het wederom zoo duidelijk gebleken uit de
Beiersche Beroepstelling over het jaar 1907, dat zij die
in Zuid-Duitschland voor de Sociaal-Democratie een
blok met de zoogenaamde Burgerlijke „Democraten"
willen bewerkstelligen, gedachten uitspreken, die de
ecnomische ontwikkeling iederen dag meer tot
dwaasheid maakt.

Die gedachten hebben hun oorsprong in tijden, toen
Zuid-Duitschland en voornamelijk Beieren nog over-
wegend agrarisch en klein-burgerlijk was. Maar de
beroepstelling van 1907 bewijst ons, dat die tijden
voorbij zijn. De kleine boer en dekleine handwerkman,
de „nijvere burger", zij zijn de steunpilaren, het
ruggemerg der burgerlijke democratie. Maar wat
wordt er van die democraten als de kleine boer, de
kleine burger hoe langer hoe meer verdwijnt ?

Welnu, van het jaar 1895 tot 1907 nam het aantal
zelfstandigen onder hen die uit den landbouw hunne
inkomsten trekken met 267481 af, het aantal
arbeiders nam echter doordeontzettendetoename van
de vrouwenarbeid met 276434 toe.

Of in procenten uitgedrukt, in 1895 waren in de
landbouw nog 57.9% zelfstandig, in 1907 nog slechts
47-6%.

In de industrie nam het aantal zelfstandigen met
103.255 personen af, het aantal arbeiders nam met
433,236 toe. In procenten uitgedrukt verminderde het
aantal zelfstandigen van 1895-1907 in de industrie van
41% op 28.9%.

In het handelswezen was het eveneens zoo. Het
procentelijke aantal zelfstandigen verminderde daar
van 46,6 op 35,9. Voor geheel Beieren werd de
verhouding over het geheele bedrijfsleven aldus, dat
het aantal zelfstandigen van 1895-1907 verminderde
van 50.6% op 38.7%.

Het is eene ironie van het noodlot, dat deze cijfers
nu gepubliceerd werden, nu onze revisionistische
partijgenooten ons aan eene vermindering der klasse-
tegenstellingen willen doen geïooven. Terwijl zij er
alles op zetten, een taktiek van verdoezeling der
klassetegenstellingen ingang te doen vinden, gaat er
uit deze droge cijfers als het ware een hoongelach op,
om hunne door de maatschappelijke ontwikkeling
reeds bij voorbaat veroordeelde pogingen. Zelf de
meeste verstokte hoofden moet zulk een snelle maat-
schappelijke ontwikkelingsgang „marxistisch" inzicht
instampen.

En de Beiersche partijgenooten uit Augsburg I
spraken deze bewustwording dan ook met overgroote

meerderheid uit, toen zij in hunne vergadering van
eenige dagen geleden verklaarden : De vergadering is
van meening, dat de voortdurende toespitsing der
economische en politieke tegenstellingen ook in Zuid-
Duitschland eene verandering der principieele verhou-
ding der -partij niet rechtvaardigt." S. DE W.

Uit de Vakbeweging.
Van taktiek.

In No. 39 van „De Tribune" stelden wij de vraag: „of de
vakbeweging niet heeft toe te zien op haar taktiek enz."

Het blijkt echter uit de sinds dien verschenen vakbladen,
dat de respectievelijke redacteuren haast zonder uitzondering
hetzelfde sleurgangetje willen gaan. Oogenschijnli;k is het vol-
doende, als de vakorganisatie tracht haar ledental uit te breiden,
de jaarlijksche traditioneele loon-actie op touw zet, en haar
fondsenstelsel uitbouwt. Natuurlijk wordt in onze vakpers ook
we 1 eens gesproken van een „klassenstrijd", doch van een
opvoeden der leden voor dien strijd en het brengen van klaar
inzicht in de klasse-tegenstellingen en deszelfs oorzaken wordt
slechts spaarzaam gebruik gemaakt.

De straf op dit kwaad volgt onmiddellijk.
Verbazingwekkend is het: de reusachtige wisseling van het

ledental der vakbonden na te gaan.
Deze wisseling wordt in den regel verklaard als te zijn: het

gevolg van onbewustheid der arbeiders. — Met dezen dood-
doener is het echter niet klaar. Zullen de nieuwe leden in de
vakbonden blijven, dan is een eerste vereischte om hen van
stonde af aan op te wekken tot deelname aan den proleta-
rischen klassenstrijd; liever dan hen over tal van organisatorische
vraagstukken, waarvan ze in den regel geen snars snappen,
aan den kop te zeuren. M.a.w. dus: De vakorganisatie
moet de volle consequentie van haar socia-
listisch karakter aanvaarden.

In de vakorganisatie en vooral in de vakpers behoort be-
sproken te worden de crisis en de daarmede gepaard gaande
werkeloosheid en ellende Dat kweekt verzet. Verzet tegen de
kapitalistische uitbuiting, en afkeer van eiken verzoenenden
stap in de richting van het kapitaal, waartoe men de arbeiders
mocht trachten te bewegen. In plaats haat te prediken tegen
alles wat het kapitalistisch uitbuitings-systeem bevordert (al
noemt Vliegen de „h a a t"-predikers dan ook fraseurs) wordt
gewillig het oor geleend aan een [man als Mr. Meijers, die
alles in het werk stelt om den revolutionairen eisch, waarin
de staat en de bezittende klasse aansprakelijk worden gesteld
voor alle gevolgen der werkloosheid, krachteloos te maken.

En wanneer tegen een dergelijk drijven in de vakbonden
zelf niet krachtig wordt opgekomen, dan dunkt ons de tijd
gekomen te zijn voor de redactie van „De Vakbeweging", op
deze tekortkoming te wijzen.

Onze vakbeweging is aangewezen op zichzelf te staan en te
handelen. Waar ze voorlichting noodig heeft, daar heeft ze die
alleen te zoeken bij het politieke deel der arbeidersbeweging.
Niet alleen moet eiken invloed van mannen als Mr. Meijers
worden geweerd, doch ook de verderfelijke samenwerking met
„christelijkevakvereenigingen" kan niet langer worden geduld.

Waar door de leiders en leden dier vereenigingen de
„klassenstrijd" uit den booze wordt verklaard, kan het niet
anders of elke actie onzerzijds moet een " deel van haar
klasse-karakter inboeten, indien ze met christelijken samen
wordt gevoerd.

De kwestie van het „batig saldo" derRijssensche staking is een
frappant staaltje van de wijze, waarop de christelijken onze be-
weging beïnvloeden. In hen moeten minstens even gevaarlijke
tegenstanders gezien worden, als in de z.g. anarchisten. De
groote meerderheid onzer vakvereenigings- bestuurders is nog
maar al te zeer geneigd met de christelijken gezamenlijk actie
en vooral loon-actiën te voeren.

Als gevolg zien wij daarom haast zonder uitzondering: ze er
slappe loonactie n. Niet minder ernstig is het feit,
dat door die „samenwerking" de energie uit onze mannen
gepompt wordt en de toch niet zoo erg bewuste leden totaal
onverschillig worden.

De afd. Nijmegen van den Ned. Schild. Gez.Bond b.v. was
na afloop van zoon samengaan zóó verslapt, dat er absoluut
geen lust was om zelfs eene protest-vergadering te beleggen.
Zóó sterk was die afdeeling door de christelijken gedemorali-
seerd, dat, toen het Bondsbestuur opdracht gaf op een be-
paalden datum dan voor zijnjkosten die vergadering te beleggen,
de afdeeling besloot deze eenvoudig een maand uit te stellen.

Het wil ons voorkomen, dat de taktiek der vakbeweging
noodzakelijk herzien moet worden.

Zal er leven in onze beweging komen en blijven, dan dient
de geheele propaganda, zoowel innerlijk als naar buiten,

"gericht te worden op de deelname aan den klassenstrijd op
",elk terrein; en geen enkele gelegenheid mag gegeven worden,
„noch aan burgerlijke, noch aan christelijke partijen, om onze
„mannen te beïnvloeden." ;

Den sociaal-democraten is de taak weggelegd hiervoor krach-
tig te ijveren en als onze revisionistische partijgenooten dat te

„revisionistisch" doen, dan moeten de „Marxisten" het maar
doen. T
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