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Ons Nieuwe Maandblad.
1 October verschijnt ons nieuwe maandblad. We

noodigen alle partjjgenooten uit, deze maand te
benutten tot de vorming van een waarborgfonds.
Men geve zich reeds nu op voor een of meer abonne-
menten. Prijs 40 cent per jaar

De Droogte.
Het Nederlandsche proletariaat heeft een vijand

te meer. dit jaar- te boeken. Niet alleen, dat de
warmte gedurende langen tijd velerlei soorten van
arbeid buitengewoon afmattend, ja onverdraaglijk
maakte,' daarbij is nog gekomen de voortdurende
droogte. Van allerwege komen de klachten, hier
gebrek aan drinkwater, ginds branden gansche streken
met hout bedekt af en geven allerlei moeite en on-
gemak, ook en vooral" voor den arbeider.

Doch het ergste gevolg van deze voortdurende
droogte is voor het proletariaat het nog weer duurder
worden van een deel der levensmiddelen. Groente,
die althans voor een deel van 't jaar in 't bereik van
de koopkracht van den arbeider vallen, zijn thans
zoo schaarsch, dat zijn budget de uitgaven niet ver-
draagt. En de vooruitzichten voor de naaste toe-
komst worden er niet beter op.

Voor de bourgeoisie tellen deze euvelen niét mee.
Vinden ze 't hier te warm, ze zoeken streken op,
waar koelte heerscht of verschaffen zich die in eigen
woningen en paleizen. Trouwens, afmattende arbeid
maakt hen de hitte niet onverdraaglijk. Een paar
centen duurdere groente heeft op hun budget geen
noemenswaardigen invloed.

Zoo is dan ook alweer in deze kapitalistische
maatschappij het proletariaat de eenige klasse, die
niet alleen 't slachtoffer is van alle nadeelige ge-
volgen van het kapitalistische stelsel, doch nog boven-
dien van de natuur en haar grillige luimen. Is de
winter koud en streng, de arbeider is het slachtoffer
door verhooging van uitgaven voor kleeding en
brandstoffen en de bourgeoisie profiteert dubbel door
verhooging der prijzen. Is de zomer warm en droog,
de kapitalisten zijn de eersten, die 't als argument
gebruiken voor de prijsstijging, soms van waren, die
met de droogte weinig of niets uitstaande hebben,
vaak ook van waren, wier prijzen slechts door de
speculatie omhoog gedreven worden.

Er kan haast, zouden we zeggen, in onze maat-
schappij, niets meer gebeuren, of er is een deel van
de kapitalisten, die uit die omstandigheden munt
weten te slaan, d. w. z. ze benutten tot 't maken van
meerdere winst.

Want niet alleen verslechteringen, in 't lot van
den arbeider, die 't gevolg van natuurlijke oorzaken
zijn, worden gebruikt tot 't scheppen van grootere
meerwaarde en versnelde, opeenstapeling van kapi-
talen, evenzeer is dit het geval met zaken, die eenige
verbetering zouden kunnen brengen in zijn lot.
Worden betere verkeerswegen aangelegd, die 't den
arbeider gemakkelijker maken zijn werk, zijn fabriek
te' bereiken, de eerste, die er van profiteert, is

de bouwkapitalist, die de huur van zijn huis ver-
hoogt. Elke verbetering in de omgeving van zijn
woning, van waterleiding, van verlichting, van ver-
keer, ze weerspiegelt zich onmiddellijk in de ver-
hooging van zijn huishuur. Hij betaalt ze nietalleen
in den vorm van belasting aan gemeente of staat,
die voor 't overgroote deel door hem wordt opge-
bracht, maar bovendien nog eens in den vorm van
verhooging der woningprijzen.

.En zooals 't met 't een is, is 't ook met 't ander.
Overal loert het kapitalisme naar buit, niet alleen
in 't buitenland door de openstelling van nieuwe
koloniën, doch ook in 't binnenland, waar zich de
gelegenheid maar voordoet.

Staat dan de arbeidersklasse geheel machteloos
daartegen over ? In geenen deele. Niet, dat ze in
staat zal zijn hitte en droogte te bestrijden, noch
daar thans, in deze maatschappij de gevolgen van
te lenigen of weg te nemen. Dat zal slechts mogelijk
zijn in een nieuwe maatsch;.ppij, gebaseerd niet op
productie om winst, maar up productie naar behoefte.
Daar zullen alle krachten worden aangewend om
ook die gevolgen te bekampen en het gansche
arsenaal der wetenschap daarvoor worden gebruikt,
in stede van tot 't vinden van nieuwe banen van
winstmakerij. Niet alleen tot wegneming, maar ook
tot voorkoming der gevolgen, die trouwens zelden
internationaal zullen zijn en dus waar 't socialisme
geen grenzen kent, uitteraard veel kleiner dan thans.

Thans echter staat de arbeidersklasse te dien op-
zichte machteloos en de kapitalistische klasse heeft
er geenerlei belang bij, daar slechts winst haar drijf-
kracht is. Geheel anders staat ze echter tegenover
het kapitalistisch stelsel als zoodanig.

Tegen de nadeelige strekking van dit stelsel in
de tegenwoordige maatschappij zich met alle kracht
te verzetten, is de taak der moderne vakbeweging.
Haar strijd moet erop gericht zijn, die gevolgen zoo
klein mogelijk te doen zijn, door het kapitalisme
zooveel van zijn winst te ontnemen, als maar eeniger-
mate mogelijk is. Een overmoeide kamp in goed
geschoolde, goed gedisciplineerde, gecentraliseerde
vakvereenigingen onder welbewuste, het kapitalisme
in zijn wezen begrijpende leiding, is de eerste voor-
waarde voor het welslagen van dien strijd.

Doch daarmede staat of valt het kapitalisme als
zoodanig niet, en kunnen de gevolgen van 't stelsel
nimmerweggenomen, slechts ten deelegelenigdworden.
Daarnaast behoort te staan groeiend besef bij de
gansche arbeidersklasse van haar taak als klasse,
van het wezen van haar strijd en volkomen begrip
van de bedoelingen der handelingen van de bour-
geoisie. Daarnaast behoort te staan, een krachtige
sociaal-democratische partij, steeds groeiende, èn in
strijdlust, èn in inzicht, èn in aantal. Een partij,
die het kapitalisme bestrijdt in zijn wezen, in al zijn
uitingen, in al zijn vormen. Een partij, die zich nimmer
laat verleiden tot concessies ten koste van haar doel,
die zich door geen burgerlijke partij zand in de oogen
laat strooien, die steeds recht op het doel af, tot de
arbeiders gaat en hen vraagt mede te strijden, recht-
uit haar dit doel, onverzoenlijk, onverzwakt om mede
te helpen tot stand brengen, de nieuwe maatschappij,
die de gansche wereld eens brengen zal zooveel
welvaart en geluk als onder de bestaande ver-
houdingen zal kunnen bestaan.

Voor dit doel, kameraden, allen ten strijd, ten
strijd met de Soc. Dem. Partij. C.

De sociale Revolutie.
Vorige week Zondag vonden o.a. te Berlijn en te Leipzig

reusachtige meetings plaats tegen het imperialisme en het
oorlogsgevaar, zooals dat door de jongste Marocco-crisis
weer aan den dag is getreden.

Te Leipzig, waar 30000 arbeiders demonstreerden —vergelijk dat eens bij de 800, die den laatsten Zondag
den oproep der Arbeiderspartij in het even groote Am-
sterdam hadden gevolgd — was de hoofdredacteur der
Leipziger Volksz., onze vriend Dr. Lensch, een der sprekers.

Een gedeelte van zijn rede, waarin hij sprak over de
«sociale Revolutie» laten wij hier volgen:

DE SOCIALE REVOLUTIE!
Mogen we daar dan nog over spreken ? Is het nog

geoorloofd onder ernstige menschen over de sociale
Revolutie te spreken ? Gij weet het, in de burgerlijke
pers en niet alleen in de burgerlijke pers, heeft men er al
sinds jaren plezier in, het denkbeeld der «sociale Revo-
lutie» belachelijk te maken. Dat zijn immers heelemaal
uitgedroogde, versteende kerels, dat zijn hoogstens nog
een handjevol Marxisten, die over de mogelijkheid eener
sociale Revolutie leuteren! Wij zijn toch allemaal in
Duitschland zoo vreedzaam ; we hebben zoon waakzame
politie — groote vroolijkheid — zoodat ons niets over-
komen kan ! En dan komt achteraf dadelijk het liedje
over de politieke machteloosheid der arbeidersklasse!
Ach, lieve hemel! Wanneer men de frases over de
machteloosheid der arbeidersklasse in de burgerlijke pers
leest, dan hoort men als 't ware de redacteuren van die
pers, wanneer zij zulken onzin aan hun lezers voorzetten,
bij zichzelf zeggen: Nou, laten we hopen, dat de luidjes
dat ook nog van ons aannemen ! (Levendige vroolijkheid).
Er is geen klasse, die meer economische en politieke
macht in haar armen ronddraagt dan de arbeidersklasse!
Het komt er maar op aan, dat zij dat eindelijk begrijpt!
(Stormachtige instemming). En haar dat bij te brengen
dat is onze taak.

Wanneer men nu echter het denkbeeld van de sociale
Revolutie als zoo belachelijk wil voorstellen, danverzoek
ik u toch eens een korten blik te werpen op de wereld-
historische ontwikkeling der laatste 15 jaar.

Sinds een halven menschenleeftijd leve// wij in cc// onaf-
gebroken opeenvolging va// revoluties en oorloge//! In 1895
begon 't in Oost-Azië : Japan behaalde de overwinning
op China. Het gevolg was, dat Engeland, Rusland en
Duitschland zich direct voor de poorten van Peking
neerzetten, de verdere gevolgen waren debinnenïandsche
onlusten in China en de Hunnenveldtocht in 1900 met
onzen Waldersee aan de spits. In 't zelfde jaar ging 't
er in Zuid-Afrika oplos: Engeland vernietigde in 1902
de Boerenrepublieken. In 1904 begon de dans weer in
Oost-Azië. En dezen keer kreeg een Europeesche Staat
't te kwaad: Japan wierp Rusland neer. Maar hier
volgde uit dien oorlog noodzakelijkerwijze de sociale
Revolutie. Het Russische despotisme kreeg de vreese-
lijkste wonden en wie nu nog gelooft, dat Vadertje zich
van de slagen hersteld heeft, die hij in 1905 ontving, die
vergist zich zeer De Russische Revolutie is ook heden
nog niet dood en haar consequenties blijken vooral daar-
uit, dat ook heden Rusland nog niet in staat is tot een
grooten oorlog. Het Russische leger is een zwakke vlier-
stok gebleken: de Russische officieren en beambten een
bende van dieven en schoeljes, die voor een borrel tot
elke gemeenheid in staat zijn. En ik vraag u allen : gold
nog niet kort voor het uitbreken derRussische Revolutie
de Tsaar als de eenige monarch in Europa wiens land
geheel veilig gold voor alle sociale uitbarstingen :

Slechts èèn was er nog, wiens land als even zeer veilig
gold: dat was de Sultan van Turkije ! En ook bij hem
klopte kort daarop deRevolutie aan depoort en schreeuwde
hem toe: Kom er maar eens uit! Nu zit hij in een goed
verzegeld slot in Saloniki en blaast droefgeestig de fluit,
waarbij zijn haremvrouwen hem helpen. En dadelijk
daarop kwam 't naast de Türksche deur los ! Ook de



Sjah van Perzië moest op een goeden daggewaar worden
dat hij op een vat met kruit zat. Hij vloog de lucht in,
het land uit! Weg was hij! Aan Perzië grenst Indië,
aan Turkije Egypte ! Beide landen zijn de rijkstekoloniën
van Engeland en over beide ligt als een bloedzuigend
beest de Engelsche bourgeoisie en zuigt de beide onge-
lukkige landen het bloed uit! En in beide landen ver-
heft de Revolutie het hoofd reeds. Uit Indië komen
steeds nieuwe berichten omtrent de binnenïandsche be-
roering en in Egypte heeft de Engelsche bourgeoisiezelf
haar bankroet aangekondigd. De 't meest met bloed
bezoedelde figuur onder alle Engelsche legeraanvoerders,
Lord Kitchener, heeft men nu als de gepantserde vuist
in Egypte neergezet en openlijk erkend, dat men zich
nog slechts met geweld kan staande houden. Maar een
heerschappij die alleen maar op geweld berust, is reeds
half verloren. Met uitzonderingswetten kan iedere ezel
regeeren heeft Cavour eens gezegd en met bajonetten ook.

Zoo ziet gij, dat de wereld sedert anderhalf maal tien
jaar onder de dampende schreden van oorlogenen revo-
luties steunt, dat de sociale Revolutie geen onmogelijk-
heid maar dat zij bereids een werkelijkheid is. Slechts
in het centrum van Europa is zij nog niet uitgebroken.
Maar is zij daarom onmogelijk? De vrees der heerschende
klassen voor deze sociale Revolutie in Europa is het
beste bewijs voor haar nadering. Wel is waar mag men
zich den toestand niet voorstellen volgens het schema
van den grooten kladderadatsch (ineenstorting), waardoor
met één slag alles beslist, is. De Fransche Revolutie
duurde van 1789 —1815, dus 26 jaar, en in dien tijd ver-
anderde het aangezicht van Europa volkomen. Zoo zal
ook een toekomstige wereldoorlog mogelijkerwijze slec/its liet
begin van een la/ige reeks van om-wentelingen beteekenen, die
slechts kunnen eindigen met de ineenstorting van het
imperialisme en de overgang tot de socialistische productie.
Daarom de afschuw der heerschende klassen voor een
wereldoorlog, Het is gemakkelijk genoeg, een wereld-
oorlog te beginnen, doch hem te beëindigen, dat is moei-
lijk ' Dan barsten er nog heel andere dingen los dan
de kanonnen, dan gaan alle poppen aan 't dansen!
(Levendige instemming en vroolijkheid). En zulk een
wereld oorlog is onmogelijk te voeren zonder de instem-
ming van heel het volk! Dat weten onze heerschende
klassen heel precies. Zij weten ook, dat. zij in 't
geval van een wereldoorlog de wapenen, de kanonnen
en machinegeweren, de bajonnetten en de zeemonsters
aan de lui in handen moeten geven, die zij als den
binnenlandschen vijand hebben mishandeld, die zij poli-
tiek verslaafd en economisch uitgebuit hebben. Derhalve
is hun vrees voor een wereldoorlog begrijpelijk. De
Duitsche arbeidersklasse moge de oogen open houden!
Zij weet dat in een wereldoorlog haar tegenstanders alles
te verliezen hebben, maar zij is vredelievend. Weg met
de oorloghitsers ! Leve de wereldvrede ! v. R.

Armoedzaaiers.
't Is al vele jaren geleden, dat Friedrich Engels

met een bourgeois door Manchester ging en met
hem sprak over de verschrikkelijke toestanden in
de arbeiderswijken, en verklaarde nimmer een zoo
slecht gebouwde stad te hebben gezien. De man
hoorde hem heel rustig aan en toen hij op een hoek
van een straat afscheid nam, was 't eenige antwoord,
dat Engels kreeg: En toch wordt hier enorm veel
geld verdiend.

De bourgeoisie is 't volkomen onverschillig, hoe
ze haar geld verdient, of haar arbeiders verhongeren
ja dan neen — als ze maar geld verdient. De ver-
houding van den fabrikant tot den arbeider is geen
verhouding tusschen twee menschen. 't Is een econo-
mische verhouding, niets meer. De arbeider is «de
arbeid», de fabrikant «het kapitaal».

En wanneer er onder de arbeiders zijn, die mochten
meenen, dat zij toch ook menschen zijn, wanneer
zij mochten gaan meenen, dat zij zich niet zoo maar
als een waar op de markt hebben te verkoopen,
dan begrijpt de rechtgeaarde bourgeoisie daarvan
niets. Een arbeider, dat is voor hem een machine,
die zoo en zooveel per dag produceert, die dus voor
zooveel kan worden gekocht. Zijn verhouding tot
zijn arbeiders drukt zich in geld uit, evenals gewoon-
lijk zelfs de verhouding van hem tot zijn vrouw.

Humaniteit, menschelijkheid bezit de bourgeoisie
niet, ze beoefent ze slechts schijnbaar, wanneer ze
meent dat 't in haar eigen belang is. Er is nog
altijd bijna geen beter boekje om dat te zien dan
Engels: Toestand der arbeidende klasse in Engeland.

De meest openlijke oorlogsverklaring door de
bourgeoisie ooit aan het proletariaat gedaan is wel
geweest de bevolkingstheorie van Malthus en de
daaruit ontstaande armenwet. Malthus theorie dan
luidde, dat de aarde steeds overbevolkt was en dat
er daarom altijd armoede, ellende en onzedelijkheid
moest heerschen, dat het 't noodlot en de eeuwige
voorbestemming van de menschheid was, in zoo
groot aantal en in zoo verschillende klassen ge-
groepeerd, te bestaan, waarvan de eene arm, de
andere rijk, de een onzedelijk, de andere moreel was.
Malthus trekt dan daaruit de conclusie, dat weldadig-
heid en armenkassen eigenlijk onzin zijn, dat ze

slechts daartoe dienen, de overtollige bevolking,
wier concurentie het loon den anderen drukt, in
stand te houden en tot vermeerdering op te wekken.
Zaak was 't volgens hem niet, die overtollige be-
volking te voeden, maar ze zooveel mogelijk te
beperken.

't Eenige wat daarvoor nog slechts noodig was,
behalve dat de bourgeoisie dit inzag en die voelde
onmiddelijk 't voordeelige deze theorie, dat de over-
tollige bevolking haar eigen overtolligheid inzag en
zich liet doodhongeren. Ondanks de meest welwil-
lende pogingen der humane bourgeoisie, dit den
arbeiders aan 't verstand te brengen, wilde dit maar
niet al te wel gelukken.

En de armoedzaaiers verzetten zich met al hun
kracht tegen deze humane methode der bourgeoisie.
Zij meenen integendeel dat zij met hun vlijtige
handen juist het noodzakelijke deel der bevolking
uitmaken en de kapitalisten het overtollige deel.
Zij weten dat de rijken de macht hebben, dat het
stelsel dat de wereld beheerscht, thans is het kapi-
talistische stelsel en zoolang dit stelsel zal blijven
heersenen, zullen zij, zal de klasse der arbeiders nog
veel ellende, armoede'en ontbering hebben te door-
staan en zullen zij allen armoedzaaiers blijven.

Armoedzaaiers.... ja, maar zij, die de armoede
zaaien zijn niet de proletariërs, maar zijn juist de
kapitalisten. Juist het heerschende kapitalistische
stelsel is het, dat cenerzijds schept onmetelijke rijk-
dommen, anderzijds de diepste armoede. Kleine
boeren en burgers onteigent het. Het voert tallooze
arbeiders aan uit verre landen. Vrouwen en kinderen
exploiteert het in de fabrieken. Het verkort den
leertijd door de meerdere arbeidsverdeeling. In het
kort het vergroot het aantal werkkrachten buiten-,
gewoon. En dat niet alleen, het vordert van eiken
arbeider intenser arbeid.

Tegelijkertijd werpen de machines door hun tal-
looze verbeteringen honderden en honderden arbeiders
op de straat. Elke machine bespaart arbeidskracht,
't is haar voornaamste doel.

Wie zijn dus de armoedzaaiers, wie zijn 't die
de ellende en armoede, zorg en onzekerheid van
bestaan verspreiden? 't Is het kapitalistisch stelsel.
De armoedzaaiers zijn niet wij, maar zij.

Het socialisme zal 't juist zijn, die de armoede
en ellende van de aarde zal doen verdwijnen, zoo-
ver dit mogelijk is en geheel, voor zoover haar oor-
zaken economische oorzaken zijn. Reeds thans is
de techniek zoover gevorderd, dat voor allenkleeding
in overvloed, voedsel in overvloed, al wat we noodig
hebben voor ons bestaan, in overvloed kan worden
geproduceerd. Het socialistisch stelsel, 't stelsel,
waarbij niet meer uit zucht naar 't maken van
winst zal worden geproduceerd, doch waar de be-
hoefte de leidende beweegkracht der productie zal
zijn, zal aan al deze wantoestanden een einde maken.

Kameraden, 't is de sociaal-democratie die daar-
voor strijdt. Geen middel is haar daarom te klein.
Ze voert de propaganda ervoor met woord en schrift,
in de vakvereenigingen en bij de verkiezingen, in
den economischen en in den politieken strijd. Ze
tracht de arme armoedzaaiers op te voeden tot den
strijd tegen de rijke armoedzaaiers. Ze tracht de
arbeidersklasse te brengen tot macht en inzicht beide
in den strijd voor het socialisme.

Op dan, strijdt mee!

Klassegevechten in Engeland.
Sinds een maand is Engeland het tooneel van heftige

en geweldige klassegevechten. De eerste stoot ging uit
van de reeds lang vooraf voorbereide internationale staking
der zeelieden, die in Engeland een onverwachte over-
winning op het krachtig georganiseerde reederdom bracht.
Door deze staking werden de havenarbeiders in vele
handelsteden in beweging gebracht, degroote en grootsch
verloopen transportstaking in Londen, die in enkele
dagen met een glorierijke overwinning eindigde, toonde,
welke een enorme vooruitgang de strijd dezer arbeiders-
categoriën sinds de groote dokwerkersstaking van 1890
— die slechts na maandenlang worstelen en door de
sympathie van 't groote publiek succes had — gemaakt
heeft. En steeds verder werkte de stoot na; als een
loopend vuurtje of als uitbarstingen in een kruitfabriek
plantte zich de beweging voort van plaats tot plaats,
greep steeds nieuwe groepen aan, wekte steeds nieuwe
groepen op, die tot dien stomp en machteloos hun lot
gedragen hadden. Sympathiestakingen braken uit, dikwijls
zonder dat de lieden hun eischen nauwkeurig geformu-
leerd hadden, slechts gedreven door 't verzet tegen den
zwaren druk In Liverpool kwam het tot botsingen, daar
trad het politiegeweld van den bourgeoisstaat met haar
geheele bloedige brutaliteit op tegen de volksmassa. En
ten slotte brak de algemeene spoorwegstaking uit, een
reeds lang verwacht resultaat van lang opgehoopte wrok,
die het geheele economische leven van Engeland een
paar dagen verlamde.

Klassengevechten in Engeland, dit verschijnsel is zoo

iets onverwachts en vreemds, dat het noodzakelijk tot
wijziging in het oordeel tot heden moet leiden. Vooral
de burgerlijke wereld ziet hier een geliefkoosd kaarten-
htiisje ineenvallen. Deze toonbeelden van burgerlijk
fatsoen laten plotseling hun veelgeprezen, langbeproefde
vakvereenigingsmethodes in den steek, spotten met con-
tracten en scheidsgerechten en storten zich hals-over-kop
in reuzenstakingen, alsof ze geboren anarchisten waren.
Deze brave arbeiders, die altijd zoo verstandig waren,
en van de theorie van den klassenstrijd niets wilden
weten, vertoonen aan de wereld plotseling de praktijk
van een heftigen klassenstrijd. De Engelsche bourgeoisie
schreeuwt om orde en militie en de democratische,
populaire, volksvriendelijke ministers Churchill en Lloyd
George lichten hun masker af en staan plotseling klaar
als de gehoorzaamste dienaren van 't grootkapitaal, die
in brutale arbeidersvijandelijkheid aan geen pruisische
bureaukraten iets toegeven. En alsof de wereld volkomen
op zijn kop staat, jammeren bourgeoisbladen over het
gebrek aan discipline bij de Engelsche arbeiders en
loven thans de duitsche arbeiders als toonbeelden van
discipline.

Hoe is zulk een verandering mogelijk ? Omdat de
tegenwoordige, in de burgerlijke werelden zelfs tot iii
de eigen partij verspreide meeningen alle op leugen en
vergissing berusten. Het heette altijd, dat in Engeland
democratie en vrijheid heerschte, daarom was daar een
klassenstrijd, zooals die in Duitschland door de reactie
der jonkers kunstmatig werd ontwikkeld, daar noch
noodig, noch mogelijk. In Engeland erkende de bour-
geoisie de arbeiders als gelijkgerechtigde medeleden der
maatschappij. In Engeland hadden de arbeiders door
hun voorbeeldige vakorganisatie hooge loonen, korte
arbeidstijden, een behaaglijk leven veroverd, terwijl de
»practische« politiek der arbeiderspartij nog bovendien
voor de noodige sociale hervormingen zorgde.

Zoo heette het in de burgerlijke, zoowel als in de
revisionistische wereld. Leugen, alles leugen! En daarin
ligt de beteekenis van de klassegevechten in Engeland,
dat ze al deze op arbeidersbedrog berustende leugens
grondig opruimde en plots helder en klaar de ontzettende
waarheid over Engelsche vrijheid en Engelsche arbeid
in de wereld uitschreeuwen.

Van democratie in Engeland spreken is eenvoudig
een vergissing; wat wij in zijn wetgeving prijzen is de
vrijheid en 't zelfbestuur, die bij de pruisische politie-
e'n bureaukratenvoogdij schril afsteekt. Het politieke
systeem van Engeland is niet het kleinburgerlijke en
kleinboersch democratische, dat op de economische
gelijkheid berust, maar het aristocratisch-vrije van het
handelskapitaal, dat we evenzoo in Holland en in de
Hansesteden vinden. De rijke koopliedenoligarchie erkent
het volk niet als gelijkgerechtigd, maar bekommert er
zich niet om, laat het doen, wat het wil. Zoolang de
Engelsche arbeider zich na zijn werk slechts voor zijn
tuintje en voor de paardenrennen interesseert, laat men
hem zijn vrijheid. Hoe hoog hij echter als gelijkgerech-
tigde wordt aangeslagen, blijkt, wanneer hij ongezeglijk
wordt en tegen 't kapitaal in opstand komt. Dan slaat
de Engelsche politie hem zoo mogelijk nog meer zonder
aarzelen neer als de Duitsche 't doen kan. Het onder-
scheid is slechts, dat daar met den knuppel, hier met
de sabel de schedels verpletterd worden. Dat is geen
onbeteekenend toeval; in :t politiewapen spreekt zich
de taxatie van het volk in de oogen der heerschende
klasse uit. Hier is 't de gevreesde vijand, die als zoo-
danig bevochten en met sabels en revolver aangegrepen
wordt; daar is het 't verachtelijke canaille, dat een-
voudig als een dolle hond wordt neergeslagen.

Met de behaaglijke welstand van 't Engelsche prole-
tariaat is 't er niet beter aan toe. In geen Duitsche
stad vindt men zulke smerige en afstootelijke arbeiders-
wijken, zulke gruwzame ellende, een zoo diep gezonken
proletariaat als in Engeland. Wat steeds over de hooge
loonen wordt aangevoerd, betreft slechts een kleine
minderheid van georganiseerde vakarbeiders, de massa
leeft voort in de ontzettendste armoede. F.n erger nog
is de geestelijke ellende. Waar de armoede tot den
strijd voert, omdat het socialisme hoop in de harten der
ontberenden gebracht heeft, daar werkt ze niet meer
afstootelijk, daar wordt ook met levendige belangstelling
aan alle bijzonderheden van de levensomstandigheden
verbeterd en gewerkt. Stomp en hopeloos sleepen zich
echter de Engelsche proletariërs door het leve«, met
doffe onverschilligheid verdragen ze alle vuiligheden om
zich heen; geen groote idee wekt de begeestering tot
een verheffende krachtsinspanning. Zonder kracht zich
omhoog te vechten, trof hun nu de toenemende duurte
van de laatste tien jaren. En ook de goedgesitueerde,
georganiseerde lagen, de z. g. arbeidersanstocratie, had
daaronder te lijden. Slechts met groote moeite gelukte
't enkele groepen, door loonverhoogingen de duurte
eenigermate te nivelleeren; in denzelfden tijd dat de
srrijdlustige Duitsche vakbonden hun loon tot boven de
duurte wisten op te voeren, ontbrak den Engelschen
arbeiders daartoe de kracht. Groeiende armoede, stij-
gende verellending — dat was het lot van 't Engelsche
proletariaat in de laatste 10 jaren. Hier ligt de diepste
oorzaak voor de geweldige stakingsuitbarstingen der
laatste maand.

Dat zegt reeds, dat ook deveelgeprezen vakorganisatie
der Engelschen verre van voorbeeldig is. Wel maakt
ze nog steeds door haar getallen indruk; in 't aantal
alleen echter ligt nog geen kracht. Veel belangrijker is
de strijdlust, de innerlijke geest, die de organisatie eerst
levend maakt. Waar deze ontbreekt, waar men in stede



van in den klassenstrijd zijn heil zoekt in contracten op
lange termijnen met scheidgerechten en verzoenings-
raden, waar men in plaats van strijdlustige industrie-
verbonden op te richten, de krachten in tallooze kleine
vakvereenigingen met eindelooze grensgeschillen ver-
snippert, waar burgerlijk vredesgedoezel in plaats van
proletarische strijdgeest heerscht, daar is de vakbeweging
trots groote getallen niet sterk, maar zwak, dikwijls zelfs
machteloos. De machteloosheid der Engelsche vakver-
eenigingsmethode, die zich in haar onmacht documen-
teerde, om de belangen der arbeiders krachtig tegen het
kapitalisme te verdedigen, heeft in het spontaan uitbre-
ken der laatste massagevechten haar practische kritiek
gevonden. Vooral de scheidsgerechten der spoorweg-
arbeiders, die hun in 1907 door Lloyd George en hun
secretaris Richard Bell opgedrongen waren, hebben zich
doen kennen als 't ergste arbeidersbedrog, hebben de
spoorwegarbeiders tot vertwijfeling gebracht en de laatste
staking direct veroorzaakt.

De plotseling uitbrekende massastakingen, zooals Enge-
land die thans doet zien, vormen de natuurlijke reactie
tegen de verderfelijke vredestaktiek der vakvereenigingen.
Hoe verheugend ze ook zijn als bewijs, dat ook deze
ongeoefende, diep neergedrukte massa's zich tegen 't
kapitalistisch verzetten, zoo kunnen zij toch niet als
plaatsvervanger van een goede vaktaktiek gelden. Orga-
nisatie zonder strijdlust is zwak, maar een plotseling uit
brekende strijdlust zonder hechte organisatie is ookzwak.
Tijdelijk kan daarmede een beduidende verbetering be-
reikt worden, maar om deze te behouden, om erop voort
te bouwen is een organisatie noodig, die steeds onver,
moeid verder strijdt, die haar leden in de hand heeft,
en ze op elk uur tot strijd bereid vindt. De laatste
massagevechten in Engeland beteekenen daarom niet een
betere vakvereenigingsmethode in plaats van de slechtere,
maar slechts een tijdelijke, noodgedrongen verbetering
van de slechte methode. Haar blijvende waarde ligt
hierin, dat ze in staat is breede lagen van 't Engelsche
prsletariaat de oogen voor den klassenstrijd te openen
en de burgerlijke spinnewebben uit hun hoofden weg te
vagen. Ze worden dan tot een machtige stoot om de
Engelsche arbeiders voort te drijven, hun vak-aktiek te
verbeteren, en hun organisatie met een steeds bereid
zijn ten strijd te vervullen, dat alleen duurzame zege
brengen kan A. P.

Algemeen Kiesrecht.
Er is al heel wat propaganda gemaakt voor het Algemeen

Kiesrecht, maar nog aldoor blijkt het hoog noodig te
zijn dat wij onze propaganda vernieuwen en onze be-
ginselen duidelijk uiteenzetten. Want zoolang de ge-
heele proletarische klasse nog onvoldoende inzicht heeft
en het belang van het algemeen kiesrecht — als eerste
vereischte om tot de macht te komen — nog niet voelt,
zoolang zal ook uw macht, arbeiders, klein blijven, zoo-
lang zit gij ook uw eigen groei in den weg. Want gij zijt
als klasse bestemd om machtig te worden. Uw aantal
is zoo groot en vooral uw bevrijdingsstrijd heeft zoon
redelijken zin

De zorgen en moeiten waarmede uw klasse altijd te
kampen heeft worden zoo maar niet ineens en vanzelf
weggeruimd. Er moet een zeer bepaalden en vasten
weg worden afgelegd eer er normale verhoudingen in
onze samenleving kunnen groeien. We wijzen u er op
dat de arbeidersklasse tot macht en inzicht moetkomen
want dan eerst zijt gij, arbeiders, in staat u te doen
gelden. Zoo moet gij in de eerste plaats uw rechten als
burger bezitten en uw invloed op den Staat kunnen uit-
oefenen. Gij zijt nu nog on-vrijen, over wie door de
bourgeoisie naar goeddunken geregeerd wordt. Daarom
wijzen wij er voortdurend op welk een eerste vereischte
voor u het algemeen kiesrecht is. Meermalen heeft de
Sociaal-democratische Partij u de beteekenis van het
algemeen kiesrecht uiteengezet. Het is eigenlijk zoo
eenvoudig. De gansche burgerklasse in al haar partij-
schakeeringen heeft het toch altijd zoo goed ingezien
dat het recht om te kiezen en daardoor zn invloed op
's lands bestuur uit te oefenen heelemaal niet van onbe-
langrijke beteekenis is. Ge weet het, de heeren hebben
en houden het kiesrecht (voorloopig tenminste) en zeg-
gen dan dat zij er 't beste gebruik van kunnen maken
om 't land in aller belang goed te besturen en ze zeg-
gen ook dat gij, arbeideis, er geen goed gebruik van
zoudt maken, als gij dat recht hadt, neen, beter nog, zij
zeggen dat gij geen kijk op de zaken hebt en dus de
boel in de war zoudt sturen; en nu zijn ze er natuur-
lijk tegen dat gij dat recht zoudt hebben. En wat doen
dus de machthebbers? Wel doodeenvoudig, ze zeggen:
wij geven 't recht niet. Hoort .ge: wij geven. Er zou
naar hun overweging iets te geven zijn. Maar nu vraag
ik tt toch, ten eerste: Wiekent beter uw arbeidsbelangen,
gij-zelf of de klasse in wier dienst gij zijt ? Worden uw
belangen dan zóo goed door haar behartigd dat gij-zelf
uw belangen 't best kent; en ten tweede: Voelt gij u
onmondig en onbekwaam zooals zij beweren ? Hebt gij
onder uw eigen klassegenooten niet geschikten aan wie
gij uw belangen liever toevertrouwt dan aan hen in wier
dienst gij zijt? Zij onthouden u dat kiesrecht; alzoo zijt
gij geen zelfstandige burgerseener vrije samenleving, maar
onvrijen en loonslaven.

Ha! zij spreken van 't kiesrecht geven ! Zegt als flinke
kerels: er valt niets te geven; wij eischen, wij nemen. Zoó
alleen groeit ge tot macht, zoó alleen kan de arbeiders-
klasse de heerscliende klasse worden.

O, wij weten het, tegenwoordig gaan bij velen al de

oogen open. De druk van bovenaf zal u toch eindelijk
wel leeren!

Weet gij hoe de heeren voor u zorgen, hoe zij geven}
Zij bepalen dat uw arbeidsdag lang moet zijn, want er
kan niets van de winst af;

Zij bepalen dat uw weekloon slechts zooveel mag be-
dragen dat gij niet ongeschikt voor 't werk wordt en dus
blijft uw loon gering;

Ja zelfs probeeren zij u er in te laten loopen en
toonen zich zeer arbeidersgezind, en zoo komen zij dan
tegenwoordig ook al met zoogenaamd sociale wetten en
bepalen van alles, als 't hun maar geen geld kost.

Arbeiders, is 't u nu duidelijk ? Het betreft alles zoover
de belangen van uw dagelijksch leven, dat 't eigenlijkwel
vanzelf spreekt dat als gij maar eenmaal op deze dingen
opmerkzaam gemaakt zijt, als gij maar eenmaal uw eigen
zaak begiijpt, gij loskomt van alle onverschilligheid en
laksheid. Gij zult dan niet meer zeggen dat het stemmen
u eigenlijk niet schelen kan, want gij zult er nu iets van
beurijpen. De eerste voorwaarde om tot macht te komen
is begrijpen. Begrijpt gij vooral uw onmacht als onder-
liggende klasse, dan gevoelt ge toch meteen de behoefte
om daar bovenuit te komen, en zoo, door bewustwording,
komt ge tot machtsvorming. De bezittende klasse heeft
haar machtsinstituten, haar hoove regeering, haar wetten,
waarmee ze alles in bedwang houdt. Welnu, dring door
in die regeeringslichamen, kiest uw vertrouwensmannen

om u te vertegenwoordigen. Kiest, en waar u nog de
macht ontbreekt om te kiezen, omdat de bezittendeklasse
u doodeenvoudig het kiesrecht onthoudt, eischt het en
neemt het. Wordt bewust van uw kunnen; begeer het en
ge zult groeien.

Doch wanneer ge alzoo begrepen hebt dat het algemeen
kiesrecht een der middelen is om tot het groote doel-
de bevrijding en opheffing uwer klasse — te komen, en
dus dat doel 't voornaamste neen het eenig voorname
is waar 't om gaat, dan verstaat ge dit: het algemeen
kiesrecht is slechts dan van beteekenisals het de uitdrukking
is van uw bewuste wil om tot macht te komen. Zonder
dien wil zou het kiesrecht weinig beteekenen! Houdt dit
vast, want door de voorstanders van algemeen kiesrecht
wordt juist deze hoofdzaak niet altijd voldoende op den
voorgrond geschoven, en zoo zoudt ge gaan meenen dat
't alleen maar om een groot stemmenaantal te doen is.
Het werd noodig geacht, vooral ook in verband met de
groote kiesrechtsbetooging — den zoogenaamden Rooden
Dinsdag, die nu weldra op handen is, hier, van onze zijde
er nog eens nadrukkelijk op te wijzen welkede werkelijke
waarde en beteekenis van het algemeen kiesrecht is. In
zooverre komt dien derden Dinsdag in September den
naam rood toe in zooverre hij waarlijk symbool is van
de machtsontwikkeling van het proletariaat.

In zooverre moge allesrood gekeurd zijn in onze rooden
warmen, hartstochtelijken strijd. Rl.

Economische Kroniek.
De geldhandel. Waar verdeeling van den arbeid

volgens maatschappelijken maatstaf plaats vindt, daar
worden de arbeiders ook zelfstandiger ten opzichte
van elkander. De productie is 't, die in laatste in-
stantie beslist. Wanneer echter de handel in pro-
ducten zich tegenover de eigenlijke productie zelf-
standig maakt, volgt hij een beweging, die wel in 't
algemeen door de productie beheerscht wordt, maar
afzonderlijk en binnen deze algemeene afhankelijkheid
toch weer aan eigen wetten gehoorzaamt; die in de
natuur van dezen nieuwen factor liggen; en deze
beweging heeft haar eigen fasen en slaat van haar
kant weer op de beweging der productie terug.

De ontdekking van Amerika vindt haar oorzaak
in den geldhonger, die de Portugeezen voordien reeds
naar Afrika had gedreven, omdat de in de 14e en

15e eeuw zoo geweldig uitgebreide Europeesche
industrie en de met haar samenhangende handel meer
ruilmiddelen eischten, die Duitschland — het groote
zilverland van 1450 tot 1550 — niet leveren kon.

De verovering van Indië door Portugeezen, Hol-
landers, Engelschen van 1500 tot 1800 had ten doel
den invoer uit Indië, aan uitvoer naar Indië dacht
geen mensch. En toch, welk een kolossale terugslag,
deze bloot door handelsbelangen bepaalde ontdek-
kingen en veroveringen van deze uitvoer naar die
landen schiepen en ontwikkelden de groote industrie.

Zoo is het ook met de geldmarkt. Zoodra zich de
geldhandel van den warenhandel scheidt, heeft hij
een — onder bepaalde door productie en warenhandel
vastgestelde voorwaarden en binnen deze grenzen
— eigen ontwikkeling, bijzondere, door zijn eigen
natuur bepaalde wetten en aparte fasen. Komt nu
nog daarbij, dat de geldhandel zich in deze en verdere
ontwikkeling uitbreidt tot effectenhandel, dat deze
effecten niet slechts staatspapieren zijn, maar industrie-
en verkeersaandeelen erbij komen, de geldhandel
alzoo zich een directe heerschappij over een deel
van de hem in 't algemeen, beheerschendeproductie
verovert, dan wordt de reactie van den geldhandel
op de productie nog sterker en meer in elkaar
grijpend.

De geldhandelaars zijn eigenaars der spoorwegen,
mijnen, ijzerwerken, enz. Deze productiemiddelen ver-

krijgen een tweeledig aanzien: hun bedrijf heeft zich
nu eens te richten naar de belangen der directe
productie, dan ook weer naar de behoeften deraan-
deelhouders, in zooverre ze geldhandelaars zijn. Het
'kenmerkendste voorbeeld ervan: de Noord-Ameri-
kaansche spoorwegen, welker bedrijf geheel van de— aan deze bijzondere spoorweg en zijn belangen
als verkeersmiddel totaal vreemde — oogenblikkelijke
beursoperaties van een Jay Gould, Van der Bilt, enz.
afhangt.

Brief aan Conrad Schmidt (27 Oct. 1890).
Friedrich Engels.

Ontwikkeling.
De arbeidersklasse heeft voor hare vrijmaking ont-

wikkeling noodig en wel ontwikkeling van den geest.
Zoodra het proletariaat zich zelf eenigermate bewust
wordt, zich uit de gedachtenkiïng van de slavernij los-
rukt, voelt het behoefte aan meerdere kennis. En voor
zoover het zich nog niet in het leger van de sociaal-
democratie heeft laten inlijven, voor zoover het niet met
bewustheid en strijdlust aan den klassenstrijd deelneemt,
tracht het zich op allerlei manieren kennis te verschaffen.
Wat de maatschappij van het kapitaal aan de arbeiders
biedt, is echter — zooals trouwens alles wat voor arbei-
ders bestemd is — van slechte kwaliteit. Populaire
verhandelingen, zoowel od het gebied van dewetenschap
als op dat van kunst, worden in goedkoope uitgaven,
den arbeiders aangeboden. De goedkoopte maakt dat
alles er benepen en minderwaardig uitziet. Terwijl
bovendien, de onderwerpen welke behandeld worden, öf
door de meesters zijn beschreven en dan een breede
basis van ontwikkeling eischen, iets waar deproletariërs-
opvoeding ten eenen maal van gespeend blijft, óf door
derde- en vierde rangsspecialiteiten in elkaar zijn geflanst
en dus door het karakter van broodschrijverij te krijgen
slordig en onvoldoende worden afgewerkt. Wat de bur-
gelijke maatschappij aan onze klasse geeft in dit opzicht
is minderwaardig tuig. Men moet de hoopen .popu-
laire» uitgaven van dit of van dat, maar eens goed aan-
kijken, om van een en ander overtuigd te worden.

De bourgeoisie, die door het sjacheren en kwanselen
zich een buitengewone slimheid heeft verworven, heeft
echter spoedig ingezien dat deze drang van het proleta-
riaat naar ontwikkeling, zooveel mogelijk moet verwijderd
blijven van de kennis omtrent den klassenstrijd. En
daarvoor heeft zij zich nog wel eens de moeite getroost
een uitgave in de wereld te sturen, waarvan kostprijs en
verkoopsprijs niet te veel verschilden. Zoo tracht de
bezittende klasse, behalve het zoete winstje van goed-
koope volksuitgaven in te palmen, tevens deze als middel
aan te wenden om het proletariaat van denklassenstrijd
af te houden.

Het proletariërshoofd krijgt nu een wonderlijken in-
houd. Gevuld met allerlei onderwerpen van den meest

uiteenloopenden aard, te hooi en te gras hier of daar
opgedaan. Zonder eenige regelmaat, hiervan een brok
en daaruit een greep, en alles even oppervlakkig
lijkt het wel een goedkoope bazar, waar je bijna alle
artikelen kunt krijgen, die echter in het gebruik niets
dan waardelooze prullen blijken te zijn.

Ir den klassenstrijd, welke de maatschappij beheerscht
heeft de arbeidersklasse zeer zeker kennis noodig, maar
geen waardelooze rommel, maar stevige, soliede kennis;
Kennis die haar in staat stelt de doorgronden, wat de
oorzaken zijn van haar maatschappelijke ellende, kennis
die haar den moed geeft te strijden, door de zekerheid
van de overwinning. Het is dus de maatschappij-weten-
schap, de economie, welke de naar kennis verlangende
arbeider in de allereerste plaats in zich moet opnemen.

Ook de bezittende klasse houdt er een soort van
maatschappij-kennis op na. Het spreekt vanzelf, dat deze
kennis er op is ingericht, niet om de werkelijkheid uit
te vorschen en te verklaren, maar alleen om de tegen-
woordige maatschappelijke wanverhoudingen goed te
praten en de ootzaken er van voor een groot deel van
uit de maatschappij op bet terrein van de natuur over
te brengen. Deze kapitalistische theorie dient slechts
om de kapitalistische practijk te rechtvaardigen, en is
daarom volstrekt nog geen theorie der werkelijkheid.

Het belang — het klassebelang van de kapitalisten-
klasse verzet zich eenvoudig er tegen, dat de maat-
schappelijke waarheid aan den dag komt. Dit belang
verzet zich met groote kracht, wanneer men zegt, dat
de kapitalistische uitbuiting slechts van voorbijgaanden
aard is en noodzakelijk gevolgd moet worden, door de
klassenlooze samenleving, waar uitbuiting onbestaanbaar is.

Wanneer dus de arbeiders door hun maatschappeüjken
noodstand, gedwongen worden te gaan nadenken over
de oorzaken hiervan, dan voelen zij instinctmatig reeds,
dat de mooie praatjes van de heeren, hun volstrekt
niet helpen. Het proletariaat wil uit zijn nood komen en
niet er medeverzoend worden. De practijkvan het arbeiders-
leven, wijst den arbeider reeds van zelf den weg. Als
hij gaat nadenken over de sociale positie van zich en
zijn kameraden, van zijn klasse dus, dan moet hij op
den duur komen tot de socialistische theorie. Dan moet
hij noodzakelijk komen tot de opvatting, dat het met
bewustheid voeren van den klassenstrijd, het met één
groot doel strijden tegen de heerschende klasse, het
veroveren van de macht in de maatschappij en met die
macht het vestigen van een nieuwe samenleving, de
inhoud moet worden van heel zijn leven en denken.



Eenmaal zóóver, dan bespot hij al die kennis-verzadi-
gings-rommel, waarmede de heerschende klasse hem wil
begiftigen of liever vergiftigen. Het is hem van nu af
niet voldoende te weten de feiten-zèlf, hij vraagt ook
naar verklaringen. En die verklaringen zal hij des te
makkelijker zichzelf kunnen geven, wanneer hij zich
eigen heeft gemaakt de grondlijnen van het socialisme,
die grondlijnen niet als iets abstracts, als iets aparts
beschouwt, maar steeds in den dagelijkschen praktischen
strijd ze naar voren haalt en den strijd er naar inricht.

Zoo opgevat, wordt de geschiedenis van de arbeiders-
klasse, voor zoover zij beschreven is, welkome lectuur
en de arbeiderspers moet bij actueelen strijd zoodanige
voorlichting geven, dat theorie en praktijk voortdurend
dag aan dag bij elkander worden gebracht.

* * *
Dat is de ontwikkeling, waarover de moderne industrie-

arbeider moet beschikken. Hiervoor is niet noodig de
hoogeschool-opleiding.

De arbeider krijgt practisch les in de fabriek van zijn
patroons. Lessen — duurder dan die van de universiteit
—■ want het lesgeld bedraagt soms zijn leven of gezond-
heid en maar al te dikwijls zijn broodje.

Deze lessen dragen vruchten. Want uit patroons-
willekeur en uitbuiting kiemt het arbeidersverzet. Verzet
in den vorm van vakorganisatie en politieke organisatie.
Het verzet geeft nieuwe kennis en meerdere ontwikkeling
en deze op hunne beurt vormen weer de brandstof
voor de steeds grooter en grooter wordende vlammen
van verzet.

Kennis en strijd, deze elkaar aanvullende elementen
om de arbeidersklasse het spoedigst tot de macht te
brengen, bevorderen en aanvuren is de taak van onze
krant «de Tribune» is de taak van onze partij, de sociaal-
democratisclie partij in Nederland.

27-8-'n. J. Mulder.

De Engelsche S. D. P.
Op het congres der S. D. P. het een-en-dertigste gehouden te

Coventry werd zooals men zich zal herinneren een hevig debat
gevoerd over de bewapening ter zee. Aan den eenen kant stond
feitelijk de leiding aangevoerd door Hyndman en Quelch die
partij kozen voor de uitbreiding der marine en aan de andere
zijde stond de afdeeling der partij gevestigd in Central Hackney,
die front maakte tegen het imperialisme en marinisme in eigen
gelederen. Dè uitslag van het debat was mede door den eigen-
aardigen loop ervan in verband met de dagorde dat Hyndman
het won.

In de kolommen van ons partijorgaan wordt meermalen de
Engelsche S. I). P. genoemd in verband met het voorgaande in
ongunstigen ' zin en terecht! Door gebrek aan ruimte — de
sleepende ziekte van een weekblad als ons partijorgaan nog is —
kunnen wij thans eerst meedcelen dat bij referendum de resolutie
Hyndman inzake den vlootbouw is verworpen. De motie van
Central Hackney is door het referendum bekrachtigd. Deze reso-
lutie luidt aldus:

„Gezien het feit, dat alle politieke vijandschap tusschen de
Staten, in welken vorm ook, in den grond slechts vijandschap is
der nationale kapitalistische klassen die zijn oorsprong vindt in
den strijd' om de uitbuiting' der buitenlandsche markten en kolo-
niale afzetgebieden, verder van oordeel dat uit de tegenstelling
der belangen van de concurreerende heerschende klassen dekrijgs-
toerustingen en oorlogen voortvloeien die aan de arbeidersklasse
geen voordeel, maar integendeel groote offers vergen van het
proletariaat en de internationale solidariteit ondermijnen noodig
voor een krachtigen strijd om de proletarische bevrijding. Het
congres verklaart dat de in zekere kringen gevoerde agitatie voor
vermeerdering der krijgstoerustingen slechts de belangen der kapi-
talische roovers op het oog heeft een gevaar is voor den wereld-
vrede en tevens een hinderpaal voor de tot standkoming van
politieke en sociale hervormingen en de propaganda van het
socialisme, omdat zij een geest wakker roept, in staat om de
"arbeidersklasse te demoraliseercn en de macht van jonkers en
kapitalistenklasse te vermeerderen. In overeenstemming met de
besluiten van de internationale congressen van Stuttgart enKopen-
hagen roept het alle partijgenooten krachtig den strijd aan te
binden tegen de vermeerdering der bewapening en als waarborg
voor de veiligheid der Britsche eilanden van de regeering te
eischen dat -zij afstand zal doen van alle provocaties in zekere
vorm met betrekking tot andere landen."

De imperialistische richting heeft dus niet de bovenhand ge-
houden. De werkelijk sociaaldemocratische partij in Engeland de
S. D. P. is dus niet verloren voor het internationaal socialisme.
De roemrijke historie van een socialistische partij die veel trekken
met onze partij gemeen heeft, is dus niet geëindigd met een
roemloozen ondergang. In de rijen van internationaal marxisme

kan de S. D.P. dus nog meedoen. Haar ondergang zou een ver-
zwakking van het Marxisme beduiden. In Rusland, Polen. Enge-
land, Duitschland, Nederland en in de Fransche partij alskrachtige
minderheid staat het socialisme van Marx en Engels nog over-
eind. O. V.

Uit de Vakbeweging.
Om een rijksdaalder. De afdeelingAmsterdam van den

Bond van Arbeiders in het Handels- en Transportbedrijf
besloot eenigen tijd geleden de stakende zeelieden en
transportarbeiders te steunen met een rijksdaalder. En
't is die rijksdaalder, die 't N. V. V. en zijn gewilligen
dienstknecht, den A. B. B. verschrikkelijk dwars in den
maag zitten.

Eigenlijk is het natuurlijk niet zoozeer dierijksdaalder,
maar wat er aan vast zit. Want onverbrekelijk eraan vast
zit de omstandigheid, dat er in 't N.V. V. blijkbaar ook
groepen van arbeiders werden gevonden, die ons stand-
punt deelden en meenden dat 4e zeeliedenstaking wel
had moeten worden gesteund.

Een huishoudelijke vergadering werd bijeengeroepen
van dien bond, bijeengeroepen door 't Hoofdbestuur en
vereerd met de aanwezigheid van't bestuur van't N. V. V.
en den A.8.8. En ze hebben 't daar maar eens ronduit
uitgesproken:

Geen verschil van opvatting kan bestaan
omtrent de beginselen en taktiek der mo-
derne vakbeweging.

Ze hebben daartoe een lange motie aangenomen, die
ruim een halve kolom van Het Volk beslaat. Trouwens
zou men iets anders kunnen verwachten, waar èn 't be-
stuur van den A.8.8, én 't bestuur van 't N. V. V.
tegenwoordig zijn. Niet waar, die doen 't samen niet
voor minder dan een halve kolom.

Natuurlijk was men nog veel meer van oordeel",
waaronder zelfs 't zeer zonderlinge, »dat de bond en niet
eenige afdeeling in de allereerste plaats lokaliteiten in
gebruik heeft, waar het centrale punt der organisatie
zetelt." Misschien zijn we echter niet voldoende in-
gewijd in de beginselen en taktiek der moderne vakbe-
weging, zoodat we niet weten, dat daaromtrent geen
verschil van opvatting kan bestaan.

Enfin, de motie eindigt met 't besluit „bestuurderen te
kiezen, die geheel en in alle omstandigheden het stand-
punt der moderne vakbeweging wenschen te verdedigen."

En alzoo geschiedde. Voor 't gemak heeft men verder
't oude bestuur maar geroyeerd, dan had men er verder
geen last van.

Er bestaat alzoo thans geen verschil van opvatting
meer omtrent de beginselen en taktiek der moderne
vakbeweging. De hoogste uitspraak is in deze gevallen
Op de Reguliersgracht maakt men thans wel even uit,
of iets modern is, ja dan neen.

En zoon stelletje waanwijze despoten meent daar-
mede de vakbeweging sterk, groot en krachtig te maken.
Jammer dat onze vrienden niet in Engeland waren. Dan
hadden ze in Liverpool en Londen eventjes al dat
anarchistisch gedoe uit kunnen maken van die strijdende
transportarbeiders. Zouden ze er nog niet een afgevaar-
digde van A.8.8, en N.V. V. heensturen, om duidelijk
te maken, wat de moderne vakbeweging is ?

Men heeft nu hier 't bestuur geroyeerd als bestuur en
leden. Onnoozele waan, zoo men mocht meenen, daar-
mede de vakbeweging te hebben gevrijwaard voor den
invloed van 't marxisme, van de S. D. P. Noch Deventer,
noch zelfs de gebeurtenissen in Engeland schijnen dezen
revisionisten iets te kunnen leeren. In plaats van te werken
voor de eenheid der arbeidersklasse, wordt overal de
totstandkoming dier eenheid tegengewerkt, ja de ver-
deeldheid zelfs onnoodig geschapen.

Een slagersboycot. Het hoofdbestuur van den slagers-
gezellenbond is in conflict met de firma Houtman en
Hauber, Constantijn Huygenstraat te Amsterdam. De
patroon verbood het personeel lid te, blijven van de
vakvereeniging. Het antwoord van de organisatie was
de boycot over deze firma.

Van harte steunen we dezen strijd van de nog jonge
organisatie tegen den grootsten patroon in 't slagersbedrijf
te Adam. En dat te meer, omdat deze firma een der-
gelijke pressie op haar gezellen weet uit te oefenen, dat
haar personeel zelfs per advertentie in de burgerbladen
en in Het Volk komt verklaren, dat de directie nooit
verboden heeft lid te zijn, doch integendeel steeds daartoe

heeft aangespoord en onder andere leiding (natuurlijk!
Red.) ook geheel vrijgelaten.

Wie 't gelooft moet 't maar zeggen! Hei Volk schijnt
evenwel te meenen, dat de klassenstrijd reeds zoodanig
is verdoezeld, dat ook dit mogelijk is, en neemt eveneens
deze advertentie op. Geld is toch maar de ziel van de
negotie!

Omdat men dacht.... De Transportarbeider opende
in een vorig nummer een nieuwerubriek: Bondsbelangen.

De bedoeling ervan is, zegt het vakblad:
Te bewerken dat op normale wijze alle „grieven" tot uiting

komen. Wij zullen deze rubriek gebruiken, om zoo vaak het
noodig is, iets aangaande het inwendige organisatieleren tot de
leden te zeggen.

Als nu de leden van hun kant iets in' het belang van de orga-
nisatie te zeggen hebben, kunnen zij op een gastvrij plaatsje in
deze rubriek rekenen.

En dit verzoeken wij de leden bij deze: men pruttele niet in
zn baard, of blaze anderen de ooren vol — maar zegge ronduit
en mannelijk wat men in het belang van de organisatie meent te
moeten zeggen. Zóó alleen dient men de organisatie!

Een loffelijk streven, niet waar!
Maar, ach, 't was slechts een streven in theorie.

Want onder 't zelfde stukje moest de redactie reeds ver-
klaren, dat er een stuk ingekomen was namens het be-
stuur van de afd. Amsterdam, door J.v. Gelder geschreven,
dat niet werd geplaatst. Men zou eerst 't Hb. eens
vragen.

De redacteur van dit blaadje is een Marxist — in
theorie. Voor de practijk schijnt bij hem 't revisionisme
te beslissen.

Geen wonder ook. De verklaring stond er bij. 't-Stuk
was wel door J. v. Gelder geschreven, maar klaar-
blijkelijk door B. Luteraan gesteld

Zelfs 't vermoeden, dat er een S. D. P.er achter stak,
was voor de weigering voldoende.

Zoo zullen de grieven wel loskomen!

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. Maandag 21 Aug. hielden de „Vrije Socialisten"

in „Handwerkers Vriendenkring" een' niet druk bezochte open-
bare vergadering. Het onderwerp van den avond: „Lessen uit de
staking" werd door twee sprekers behandeld, Ronner en Domela
Nieuwenhuis. In debat traden onzerzijds Mannoury en Wijnkoop.
De voorzitter Meier hitste de vergadering tegen Wijnkoop op,
zoo als de revisionisten niet beter zouden kunnen. Keeting zou

er jaloersch van worden. Troelstra I alias Domela gaf zijn zegen
op deze poenige „vrije" schunnigheden. Er was een begin van

handtastelijkheid tegen Wijnkoop. Dit is eerst vrij debat! Wijn-
koop moest van verder debat afzien.

Onze Congresverslagen.
Nog steeds zijn er een aantal partjjgenooten, die niet

in het bezit zijn van onze congresverslagen. Vele exem-
plaren zijn nog over. Laat men zich de moeite van 't
zenden van een postwissel ad 25 cent getroosten en
men ontvangt ze franco toegezonden door de admini-
strateur.

Bovendien zijn nog voorradig:
H. Gorter. Het Historisch Materialisme 10 et. franco 12 et.
H. Gorter. Sociaal-democratie en Revisionisme 12 cent

franco 15 cent,

Te Fridau overleed onze lieve, onvergetelijke
Moeder en Grootmoeder

Mevrouw J. C. A. DE PRIL,
aan wie wij zoo oneindig veel danken.
Middelburg. Mr. G. W. SANNES.

E. SANNES-SANNES,
en kinderen.

Ospedaletti. E. OSTER-SANNES.
Hofrat Dr. OSTER.

De Bilt. Mr. H. W. J. SANNES.
M. A. J. SANNES-SANNES.

Bezoekt onze provinciale Kiesrechtmeeting te
's Gravenhage op Zondag 3 September te 1 uur in den
tuin van het Geh. Onth. Koffiehuis, N. Molstraat, belegd
door de afd.Rotterdam, Den Haag en Leiden. DeLeidsche
„Stem" heeft haar medewerking toegezegd.

Advertentien
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