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ELECTRISCHE DRUKKERIJ „VOORUITGANG", AMSTERDAM.

VOORWOORD.
De omstandigheden hebben gewild, dat ik op jeugdigen leeftijd
-- 20 jaar -- in de arbeidersbeweging trad en de tijdsomstandigheden, plus mijn eigen gesteldheid, werkten ertoe mede, dat ik
mij hals over kop in die beweging stortte.
Spoedig sprak ik ook wel eens en schreef hier en daar een
stukje. In 1887 werd ik al lid van den Centralen Raad van den
Soc.-Dem. Bond. Toch heeft het een jaar of zes geduurd, voor
ik als eigenlijk propagandist met de pen optrad en in de eerste
zes jaar van mijn socialistisch leven zijn mijn pennevruchten
schaars. Redakteur werd ik voor 't eerst in 1890. Maar sindsdien
heb ik dan ook heel wat geschreven
Ik hoop niet, dat iemand zich zal geroepen gevoelen mijn oudere
artikelen te gaan ontleden. Ik maak geenerlei aanspraak erop,
dat ze blijvende waarde hebben. Ik was geen sociaaldemokraat,
die, met wetenschappelijke wapenen toegerust, ten strijde trok voor
zijn beginsel, ik was een arbeider, die uitschreeuwde 't geen zijn
klasse gevoelde, die uiting gaf aan 't geen daar leefde en gistte
in die massa, die eindelijk in beweging raakte.
Mijn inzichten in de vraagstukken van theorie en strijd zijn
later gekomen ; vooral tijdens en na de scheuring in 1894 verplichtten
de omstandigheden mij er mij in te werken en de kalmere tijden,
die de geagiteerde afwisselden, gaven er gelegenheid toe.
Ik voelde, bij het herdenken van mijn 25-jarig lidmaatschap der
socialistische beweging, behoefte aan de uitgifte van een verzameling
als deze en ben den brochurenhandel der S. D. A. P. dankbaar
dat hij ze uitgeven wilde. Ik hoop dat er de noodige belangstelling
voor zal zijn en dat velen door lezing van de artikelen en schetsen
die ik hier bijeenbracht, zich zullen aangespoord gevoelen tot
krachtiger strijd voor de sociaaldemokratische beginselen, die ik,
eerst uit instinkt en later uit inzicht en overtuiging, nu 25 jaren dien
en hoop te blijven dienen totdat de arbeidersklasse zich van den
druk van het kapitalistische stelsel zal hebben bevrijd.
Amsterdam, 17 Aug. 1908.

W. H. VLIEGEN.

BIJ HET PORTRET VAN DEN SCHRIJVER.
Mij is door den Brochurenhandel opgedragen een bijschrift
te geven bij het portret van den schrijver van de vele artikelen
en schetsen in dit boek opgenomen.
Daarover verheug ik mij. Al moge het waar wezen, dat in den
regel zulk werk wordt overgelaten of opgedragen aan meer
als schrijver op den voorgrond tredende partijgenooten dan ik, aan
den anderen kant staat het toch zeker vast, dat gedurende het
kwart-eeuw, dat VLIEGEN in de socialistische beweging meewerkt,
niemand zoolang en van zoo nabij dat werken heeft kunnen
gadeslaan dan ik. In 1883 kwam VLIEGEN in de socialistische
beweging en reeds in 1885 kwam ik door zijn toedoen erin en
maakte ik kennis met hem. Sedert dien tijd zijn wij steeds samenwerkende gebleven, al was het niet altijd zooals in de jaren van
1889 tot 1897, toen onze namen in de beweging nauw verbonden
waren. Waar dit het geval is, ben ik zeker bevoegd hier een kort
woord over het werken van VLIEGEN te zeggen.
Over de schetsen en artikelen in dit boek opgenomen, zal ik
niets zeggen. Zij zijn duidelijk genoeg zonder eenige verdere
toevoeging. Maar VLIEGEN is voor onze socialistische beweging
nog meer geweest dan schrijver. En daarover wil ik, uit den strijd
van een kwart-eeuw, een en ander zeggen.
Als jong arbeider in de beweging gekomen, bleek onmiddellijk
zijn vurig temperament, zijn strijdlust en zijn taaie volharding.
Hij kon niet blijven als zoovele anderen : „gewoon lid". Hij wilde
een meer werkzaam aandeel in dien strijd hebben. En zoo kwam
het waarschijnlijk, dat hij, na een kort verblijf te Amsterdam, in
Limburg teruggekeerd, ervoor zorgde, dat te Maastricht een openbare vergadering kon worden gehouden in 1885, waarin W. P. G.
HELSDINGEN en F. W. GEBING, hoofdbestuurders van den toenmaligen Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht, spraken.
Met deze vergadering had VLIEGEN een aantal arbeiders wakker
geschud en dus „den bal aan 't rollen" gebracht en nu zou hij
zorgen dat hij aan 't rollen bleef. Van de opgerichte afdeeling te
Maastricht werd hij voorzitter ; spoedig trad hij als spreker op,
maar even spoedig maakte hij kennis met de hongerzweep, doordat hij door zijn patroon, de drukkers-firma LEITER NYPELS,
ontslagen werd.
Toen heeft hij een harden tijd gehad. In Maastricht was voor
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hem geen werk meer te krijgen en maanden lang zwierf hij werkloos rond, van de eene plaats naar de andere. Maar, hoe hij er
ook onder leéd, zijn lust om zijn aandeel te hebben in den strijd,
had er niet onder geleden, want nauwelijks had hij weer werk
gekregen in Den Haag, of ook in de beweging zien wij hem weer
zijn werk doen. En toen hij lid werd van den Centralen Raad
van den Soc.-Dem. Bond, zorgde hij ervoor, dat men in Maastricht
tusschenbeide nog eens gewaar werd, dat met zijn verdrijving het
socialisme nog niet verdreven was. En toen hij later, in 1889,
de kans zag zich in Maastricht te vestigen en zich aan de propaganda te wijden, buiten het bereik van de machtige fabrikanten
en geestelijkheid, snelde hij oogenblikkelijk toe.
Ook toen begon voor hem weer een leven, dat allesbehalve
benijdenswaardig was. Niets werd hem gespaard. Spot, hoon,
gevangenis, laster, waren zijn loon. Maar ook dit was niet in
staat hem te ontmoedigen. Hij bleef den proletarischen krijgskreet
uitgalmen in woord en schrift en schudde daardoor de Maastrichtsche arbeiders, hoe dom en verdierlijkt zij ook waren, wakker.
En het is niet teveel gezegd en niemand tekort gedaan, wanneer
ik beweer, dat alles wat er aan organisatie te Maastricht is en in
den loop van jaren getoond heeft dezelfde taaiheid en volharding
te bezitten, die VLIEGEN zoo eigen is, vruchten zijn van zijn
werk. De vereenigingen van aardewerkers en glasbewerkers, ze
zijn opgericht en worden geleid door mannen, die bij hem hebben
school gemaakt ; de bloeiende cooperatie, VLIEGEN heeft ze niet
meer kunnen oprichten, maar de eerste propagandist ervoor was hij.
En wat vooral van beteekenis is, is dat hij steeds bij alles op
den beganen grond bleef. Nooit, bij mijn weten, is hij zich te
buiten gegaan aan onbereikbare bespiegelingen, maar steeds bleef
hij praktisch. De duidelijkheid en het vuur, waarmee hij de
socialistische beginselen wist te verkondigen en te verdedigen,
maakte dat hij invloed had op de massa der arbeiders. Daarbij
kwam, dat hij nooit tegen personen opzag, of om de sympathie
van wie ook zóóveel gaf, dat hij zich liet meeslepen van den
goeden weg. Dit heeft hij o.a. bewezen, door, toen de Soc.-Dem.
Bond den sociaaldemokratischen weg verliet, mee te helpen aan
de oprichting der S.D.A.P. en zijn vroegere vrienden te bestrijden,
waarmee hij jaren lang had samengewerkt.
Ook deze daad bezorgde hem weer onaangenaamheden, want
zij was aanleiding voor de anarchisten om een jarenlange lastercampagne tegen hem op touw te zetten. Ik gebruik hier het
woord laster, omdat ik al de zaken van nabij kende en dus weet,
dat het niets anders dan laster was, toen verspreid en hardnekkig
telkens weer herhaald. Doch hoe onaangenaam ook, het ontmoedigde
hem niet en hij aanvaardde de haat van zijn vroegere vrienden,
liever dan de sociaaldemokratie ontrouw te worden.
En zoo zien wij in het lange tijdperk van een kwart eeuw
VLIEGEN als een krachtige figuur, als een hard werker, zich
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opwerkend van gewoon arbeider tot een zeer eminent spreker en
schrijver, die aan allen die hem hooren of lezen duidelijk zegt
welken weg zij hebben in te slaan om van het kapitalisme verlost
te worden.
VLIEGEN bekleedt in onze partij zeer gewichtige funkties en dat
hij die bekleedt is reeds een bewijs van zijn werkkracht. Hij is
immers in die funkties niet gebracht uit sympathie met zijn persoon,
omdat hij zich zoo vriendelijk weet voor te doen. Neen, zoo noodig
is hij hard, tegen wien dan ook. Maar hij is in die funkties gekomen door het vertrouwen dat de arbeiders in hem hebben gekregen, en dat vertrouwen heeft hij veroverd door zijn volhardend
en praktisch werken.
In de schetsen en artikelen van hem in dit boek verzameld,
zullen wij hem van voor lange jaren terug leeren kennen, precies
zooals hij nu nog is : den logischen denker, den vurigen strijder.
Zij bevatten „klanken van strijd" uit het verleden, maar zij bevatten tevens denzelfden vurigen oproep tot den strijd voor de
toekomst, als wij die heden nog zoo vaak van hem hooren.
Moge dan ook deze verzameling, die voor velen onzer nieuws
bevat, bijdragen tot aansporing voor duizenden arbeiders om,
evenals de schrijver, den strijd tot bevrijding onzer klasse mede
te strijden en in dien strijd steeds te volharden.
Dat zal voor den schrijver, maar vooral voor de zaak die hij
25 jaar gediend heeft, de beste en schoonste belooning zijn.
Aug. 1908.

G. H. PIETERS.

REGOUT'S MOORDHOL.')
Wijl de maatschappelijke ellende algemeen is, en onze afgelegen
provincie hierin niet ten achter, zult u, waarde redaktie, misschien
wel willen toestemmen dat ik u van hier eenige staaltjes mededeel.
Eenigen tijd geleden hebt u eens bericht dat de firma Regout,
fabrikant van glas en aardewerk te Maastricht, een uitzonderingsbepaling gevraagd had voor hare glasindustrie, voor het geval de
nachtarbeid van kinderen zou worden verboden. Wel, M. de Red.,
een kijkje van naderbij zal u doen zien dat mijnheer R. heelemaal
gelijk heeft.
Indien gij eens een kijkje kondt nemen des morgens ten half
zes of des avonds ten zes ure, wanneer de ,, bloozers" (glasblazers)
hun werk geëindigd hebben, dan zoudt gij een groote menigte
jongens van 12, 13 en 14 jaar de groote fabrieken des heeren
Regout & Co. zien verlaten, schreeuwend, vloekend, tierend, met
ingevallen aangezichten, gekromde ruggen en knikkende knieën,
naar hun lichaam verdierlijkt voor er één straal van levensgenot
op geschenen heeft en naar den geest ... o, meneer de Redakteur,
als dit beschaafde menschen moeten heeten in hun schoone,
onschuldige kinderjaren, toon me dan eens een wilde !
Maar die menschelijke gedaanten, die voor 50, 60, 80 centen
daags hun kinderjaren, die op de schoolbanken moesten gesleten
worden, doorbrengen op de fabriek als glasblazersleerling, in de
hoop ook eens glasblazer te worden, die kinderen met grijsaardsgestalten, vervangen bij Regout evenzooveel mannen die hij misschien
3 maal meer zou moeten betalen. Neemt het nu den heer
Regout nog kwalijk dat hij een uitzondering wil maken voor z ij n
industrie, bijgeval de wetten op den arbeid 2) er door komen ?
Want, ziet u, de wet op den kinderarbeid zou wel eens kunnen
1) De inhoud van dit artikel kwam in »Recht voor Allene van i6 Sept. en
14 Oktober 1885 voor onder het hoofdje »Limburgsche brieven«, Het werd
later door mij omgewerkt tot een vlugschrift onder den titel »Regout's moordhol«
en toen in Maastricht verspreid. Ik geef dit artikel hier niet als een buitengewone
prestatie, doch o.a. om te laten zien hoe de in de enquête van 1887 zoo
geruchtmakende feiten over den nachtarbeid van kinderen en over den arbeid
in de gloeiende ovens te Maastricht, reeds twee jaren te voren in de
socialistische pers gepubliceerd waren en verder ook omdat dit het eerste
artikel is dat ik schreef.
2) In dien tijd was een wetsontwerp aanhangig, dat in zake kinderarbeid
iets verder ging dan de latere arbeidswet van 1889.
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gevolgd worden door eene op den vrouwenarbeid, en wat zouden
dan de heeren R. & Co. wel moeten aanvangen. In hun fabrieken
toch werken honderden en honderden vrouwen en kinderen.
Hoe zouden die heeren anders in staat zijn geweest in een
dertigtal jaren hun vermogentje tot op een 30-tal millioenen te
doen stijgen, terwijl men met een kadeautje van Willem II
begonnen is. Ziehier de reden waarom de heer R. zijn glasindustrie
in dat geval exceptioneel wil hebben verklaard.
Maar, nog een bericht vond ik eens in uw blad, n.l. dat de
heer R. de werklieden die de 48 jaren bereikt hebben, aanzegt
dat zij zich van iets anders moeten voorzien, uit vrees er mede
te blijven zitten.
Dit is minder juist en wel om twee redenen.
In de eerste plaats heeft de heer R. een meer afdoend middel
om die achtenveertigers kwijt te raken dan zoo'n aanzegging, hij
laat eenvoudig door een zijner ,kommiezen" wat ruzie zoeken
met de lui, en dan .... de poort uit. Hierbij let men echter niet
zoozeer op den ouderdom, met een versleten achtendertiger gaat
het evenzoo.
Want, en dat is de tweede reden waarom uw bericht minder
juist is, M. de Red., achtenveertigers, maar die zijn er niet.
Achtenveertig, wat een ouderdom ! Weet ge wel, dat dit onder
de glas- en aardewerkers te Maastricht een Methusalems-ouderdom is?
Achtenveertig, zouden er op de honderd Regout-fabrieksarbeiders
wel twee te vinden zijn ? Ik geloof het niet.
Een andere zaak die ik vermelden moet is het jongste kadeautje
van Regout aan zijn arbeiders, n. 1. een groote loonsverlaging.
Onze Limburgsche pers maakt er wel een heele drukte over
wanneer in een of andere kerk eens een offerblokje aan een
onderzoek wordt onderworpen door een of ander diefje, hoogstwaarschijnlijk uit honger, want men steelt niet voor de pret,
maar zij trekt er zich niets van aan, nu door de heeren R. & Co.
een 100.000 gld. aan de werklieden wordt ontstolen en niet éénmaal, maar jaarlijks. Zulk een voorvalletje is geen vermelding waard.
Om U een denkbeeld te geven van die ramp, want het is een
ware ramp voor de betrokken werklieden en hun gezinnen, behoef
ik U slechts een paar staaljes dier loonsvermindering te geven.
In de Fayencerie heeft men sommige tarieven verminderd met
een bedrag dat varieert tusschen 15 à 20 pCt. Werklieden die
10 jaar geleden met een paar jongens 50 tot 60 gulden per
quinzaine konden verdienen, halen nu nog 30. Het is slap en
daarom heeft men tijdelijk den arbeidsdag van 10 op 8 uur
gebracht, dat is nog te lang voor dat ongezonde werk, doch
inplaats de loonen naar verhouding te verhoogen, vermindert
men ze.
Misschien bespeurde men van tijd tot tijd nog een overblijfsel
van moed en levenslust bij dit ongelukkige volk, en dat was den
heeren een doorn in 't oog.
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Hierbij komt nog de ontzaglijke dwinglandij die sommige slavenopzichters onder bevel der jonge heeren, over de werklieden
uitoefenen. Zoo heeft men weer bij de loonsvermindering het
eene soort werk buitensporig veel, het andere maar weinig verlaagd,
een uitmuntend middeltje om die werklieden die misschien nog
de driestheid zouden hebben het hoofd in den nek te leggen
tegenover den jongenheer, of een der kommiezen met een minder
geciviliseerd woord zouden afschepen, nog een beetje meer te
kunnen negeren. De geduldige lastdragers en flikvlooiers krijgen
dan natuurlijk het beste, de weerspannigen het slechtste werk.
Zóó laag is men geweest om het loon van vele vrouwen en
meisjes, aan de ovens werkzaam, die hoogstens, werkende als
paarden, 50 a 60 cts. per dag konden verdienen, nog te verminderen. Aan diezelfde ovens zijn mannen werkzaam die zich
somtijds in zoo'n oven moeten begeven, waarin zij het hoogstens
eenige minuten in uit kunnen houden, waar zij, badende in hun
zweet en snakkende naar versche lucht, uitkomen, welnu het loon
dier ongelukkige schepsels zelfs heeft men verminderd.
Een menigte vrouwen en meisjes, werkzaam aan het stempelen
van het werk, die nog tot hoogstens 75 cts. per dag konden
verdienen, hebben nu niet meer dan 60.
Evenals bij bovengenoemde categoriën heeft men gehandeld in
de glaswerkerij. En dáár is toch geen slapte, want men werkt er
12 uur per dag voor zoover de slijperij betreft.
In die slijperij heeft men thans een twaalftal machines geplaatst
waardoor aan een paar honderd personen het werk is ontnomen.
Met deze machines maakt men nu het werk voor een vierde van
den prijs met de hand.
Maar nog zijn de heeren R. en Co. niet content.
Nog meer zweet, nog meer bloed !
Glazen welke men sleep á 7 fr. de honderd, betaalt men nu
nog 5 fr. Menschen die 5, 6, en 7 fr. per dag hadden zijn allen
met 1 fr. en soms nog meer verminderd
En niet dat de heeren R. die loonsvermindering vooruit aankondigden ! Volstrekt niet.
De werklieden aan de ovens dachten dat de vermindering
inging met de nieuwe quinzaine, doch toen ze de loopende
quinzaine betaald kregen werd de vermindering reeds afgehouden.
Zoo ook in de glaswerkerij. Men liet de menschen doorwerken
en toen de maand om was, kreeg men tijding dat de loonen
verminderd waren en wel reeds voor de vervlogen maand.
Alle loonen zijn verminderd, zelfs de zoo gedienstige commiezen
heeft men niet gespaard.
De donderende Schutgens, de schijnheilige De Haime zelfs zijn
verminderd.
Zouden zulken menschen ook eens de oogen open gaan of
zullen ze nog voortgaan den werkman te vertrappen.
0 ziet toch in dat gij verkeerd doet, gij vertrapt den werkman
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en kruipt op uwe beurt voor den heer. Breekt af met uwe lage
handelwijze en schaart u aan de zijde der werklieden. Gij toch
lijdt ook onder het dwangjuk, schudt het mede af! Tracht niet
door tirannie en wreedheid uwe meerderheid over den werkman
te toonen, maar toont ze door hem te trachten te ontwikkelen,
door hem het middel ter beterschap aan te wijzen. Wijs hun den
reddenden engel : het socialisme.
En gij, heeren Regout, gij allen, beeldt gij u in dat het zoo
kan blijven gaan ? Ik roep u een n e e n, een donderend neen
toe. Uw rol komt uitgespeeld. Hoe meer gij den werkman verdrukt,
hoe meer zijn geest werkzaam is een middel te vinden tot
verandering.
Denkt gij dat er onder al die ongelukkigen, door u in het
verderf gestort, door uwe uitzuigerij gedwongen een leven te
lijden beneden dat van een paard in de kar ; denkt ge dat er
daarvan niet eens één enkele wanhopige zal opstaan en u
verpletteren ? De toekomst zal u antwoord geven.
Maar ik spreek misschien tot menschen die toch niet hooren
wille n, èn heeren èn commiezen zien den werkman slechts aan
als een hond of paard, dat men aanhitst, maar gij werklieden,
wilt ook gij niet hooren ? Laat mij toch bij u niet aan doovemansdeur
kloppen : denkt aan de toekomst, denkt aan uwe vrouw en
kinderen, denkt aan u zelven en zegt : n e e n, dat kan niet
langer zoo blijven !
Slaat de handen in elkaar. Vereenigt u ! ! !
Kan het zijn in het openbaar, doe het anders in het geheim,
maar vóór alles : Vereenigt u !
Laat het dus niet bij morren, laat het niet bij kiagen, maar
handel !
Laat uw geest in verzet komen tegen dat slaafsche hondenleven!
Hebt medelijden met u zelven.
Gij vrouwen, die deelt in het ellendige leven der mannen,
roept ook gij hen toe : Mannen, vereenigt u en spoedig breekt
de dag aan dat de kluisters worden verbroken en de ketens
vallen. Spoedig breekt de dag aan dat gij uwe beulen zult toeroepen :
Wij hebben lang genoeg gewacht !
Te lang hebt gij ons uitgelicht !
Thans vergen wij van u ons recht,
Thans stellen wij ons in 't gevecht !
En 't rommelt dof als wervelwind.
Het volk stroomt door de straten,
Het heeft nu lang genoeg bemind
Het wil nu eindlijk haten !
5 Okt. 1885.

(„Recht voor Allen.")
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DE SMOKKELAAR.
„Bis tog in godsnaom veurzigtig, Bertus, de komieze zinc
zoe slum; ze kriege dich toch nog ins te pakke."
„Dan moote ze slou zien; maak dich mer net ongerus."
„Jassès, stik ste dat dink weer bei dich? Doe geluifs neet
wat ich oetstaon, zoo lang es toe oet bliefs. Ich slaop de ganse
nach neet."
„Jè, wat geiste draon doen, ich blief ouch liever in me bed,
ligge, es dat ich bij nach en ontied door de bos moot sloepe
wie eine schelm,. Noe Katring, ig gaon, tot later."
De man, die deze woorden met zijn vrouw wisselde, verborg
intusschen een revolver onder zijn kiel, trok de kleppen eener
oude pelsmuts over de ooren en verliet de woning.
Zij luisterde, totdat het geluid zijner voetstappen weggestorven
was, dan nam zij een spaander van den haard en ontstak een
klein kaarsje voor het lievevrouwenbeeldje ... „Es z'm ins
pakden ... ; es ze ins op 'm schoote," mompelde zij en een
rilling doorvoer haar lichaam. Zij knielde voor het kastje, waarop
het beeldje stond, haalde een rozenkrans uit den zak en begon
half luid te bidden.
Buiten waaide het, en bij vlagen kletterde de regen tegen de
luiken. De druppels die, door het strooien dak zijpelend, boven
haar op het zoldertje neertikten en het geknetter van het
kaarsje, waren het eenige geluid, dat zij in de eenzame woning
hoorde. Het vuur in den haard verminderde ; slechts hier en
daar gloorde nog een kooltje tusschen de witte asch; het werd
koud; toen begaf zich de vrouw ter ruste.
Het kaarsje walmde hoog op ; knetterde sterker en ging
eindelijk uit. Het werd doodstil in de woning, waar de strijd
om het bestaan met alle inspanning gevoerd werd.
*

't Was donker dien avond, zóó donker, dat zelfs het geoefende
oog van den smokkelaar Bertus tevergeefs door de regenachtige
lucht poogde te dringen.
Vooral waar hij thans liep, aan den zoom van het bosch,
was 't pikdonker. De hooge boomen staken hunne kale takken
van zich af, van welke de regen in dikke druppels door den
wind werd afgeslingerd.
Bertus stapte voort zoo hard hij kon. Vlak langs den zoom
van het woud liep een voetpad dat hard was en waarop hij
flinker zou kunnen voorwaarts stappen, maar dat voetpad lag
vol dor hout en het stuk trappen daarvan zou hem kunnen
verraden. Daarom liep hij naast het voetpad, waar de grond
doorweekt was, zoodat bij iedere van zijn zware stappen het
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slik langs zijne beenen spatte. Maar wat het vooruitkomen van
den smokkelaar het meest hinderde, was een vrij groote zak,
dien hij, in twee deelen gesplitst, over de beide schouders droeg.
Hij hijgde en staarde zoo strak hij kon in het duister voor
zich uit.
„'t Is van aovend 'n hondeweer, ich hub hoop d'rop dat de
komieze 't neet aondurve," mompelde de man bij zich zelven.
„'t Is toch 'n beulswerk, dat smokkele," mompelde hij even later.
Ja, 't was een beulswerk, dat smokkelen, en Bertus deed het
waarlijk niet voor zijn pleizier. Maar wat kon je er aan doen?
„Ich blief ouch leever in me bèd ligge, es bij nacht en ontied
door de bosch te sloepe wie ene schelm," had hij daar straks
nog tot zijn vrouw gezegd. Maar nog eens, wat was er aan
te doen?
In den zomer dan was 't niks, dan ging Bertus werken bij
den boer, hij met Katring, en dan verdienden ze wat, maar in
den winter ... Dan had de boer geen werk en op de hei was
niets te doen. Als er sneeuw ligt, dan gaat 't nog, dan pakt
hij nu eens een haas, dan een konijn, dat is ten minste niet
zoo'n beulswerk als dat verdoemde smokkelen.
En was er nu nog maar wat meer aan verdiend ! Kijk eens,
daar liep hij nu al een paar uur bij hondenweer door 't veld
met dien zak op zijn nek. 't Was zout. Paar was het beste
af te komen. Andere, duurdere zaken, leverden meer winst op,
maar Bertus had geen geld om die te koopen en wist ook geen
gelegenheid om er dan af te komen. Hij berekende wat hij
verdiend had wanneer deze tocht goed gelukte. 40 kilo zout
à 4 cent ingekocht, was r gulden en 6o cent. Hij verkocht het
aan een winkelier voor 9 cent, dan had hij twee gulden verdiend. Dat was voor 't arme huishouden op de heide een heele
som, te meer daar Bertus, in tegenstelling met vele andere
smokkelaars, zijn verdienste steeds geheel te huis bracht, want
hij had zijn vrouw en vooral zijn lief, klein „junkske" hartelijk
lief.
Bertus verdubbelde thans zijne waakzaamheid. Hij was over
de grenzen en naderde het dorp. Hij had wel gaarne de zoom
van het bosch willen verlaten, dan ware het minder gevaarlijk
geweest. Met zijn goed geoefende oogen ontdekte hij de ambtenaren eerder dan zij hem en dan kon hij zich nog redden.
Maar Bertus koos met opzet den zoom van 't bosch. Wanneer
hij daar gesnapt werd, wierp hij den zak in 't struikgewas, ging
aan den haal en dan behield hij de kans hem later terug te
vinden. Snapte men hem in het vrije veld, dan ...
Wat is dat ? Een geluid treft Bertus' oor ... Hij staat stil en
luistert. Niets meer ... Dat bevalt hem niet. Hij is nochtans
zeker iets te hebben gehoord en nu zoo plotseling alles stil.
Dan heeft men hem ontdekt. Het kunnen echter ook andere
smokkelaars zijn ...
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Hij luisterde, in de hoop dat zij die het geluid dat zijn oor
trof veroorzaakten, zich zouden laten hooren, maar te vergeefs.
Alles blijft stil. Alleen regen en wind laten zich hooren. Bertus
beseft dat hij ontdekt is en die gedachte jaagt hem 't bloed
naar het hoofd. Wat ? Al die moeite voor niets gedaan, de
waar kwijt en nog straf bovendien ? En die straf zou zwaar
zijn, want Bertus was recidivist ...
Hij neemt een besluit en stapt vooruit, de hand aan zijn
revolver. Deze had hij echter niet om zich te bedienen tegenover de ambtenaren, tegen dezen verdedigde hij zich niet, maar
wel tegenover andere smokkelaars die onder elkander nog wel
eens den roover speelden. Men had het eens tegen he m gewaagd en hij had een der roovers half dood geslagen. Sinds
dien tijd droeg hij den revolver mede.
Het regende nog altijd voort en Bertus had zijn gewone pas
weer aangenomen, toen van achter een opgedolven aardeheuveltje plotseling twee donkere gestalten opsprongen en een
donderend „Halt !" weerklonk.
Bertus sprong echter snel als eene gedachte in 't kreupelhout.
De beide gestalten, twee kommiezen, hem na. Een razende
wedloop vond plaats, die echter niet lang duurde. De gladde,
krachtige Bertus, die de bosschen kende, had enkele oogenblikken later een pad gevonden en vóór de kommiezen het
bereiken konden, had hij een goed eind op hen gewonnen.
Hij wierp zich nu aan dezelfde zijde van 't pad weer in het
kreupelhout, er op rekenende dat de kommiezen, door de duisternis misleid, zouden blijven doorloopen op het pad.
Het plan gelukte. De beide ambtenaren draafden hem voorbij
en Bertus, er aan denkende dat de lieden hun dwaling zouden
kunnen gewaar worden en terugkeeren, begeeft zich weer op
het pad om sneller naar zijn weggeworpen zak terug te kunnen
keerera. Nauwelijks echter heeft hij den voet op het pad gezet
ofdaar klinkt 't weer :
„Halt !"
„Sacrediuu ! Die kèrels hubben den duvel met hun," sist
Bertus, en weer werpt hij zich in 't kreupelhout.
De ambtenaar, die halt riep, was op het pad gevallen en
zoo achter zijn kollega gebleven, waardoor hij Bertus ontdekte.
Toen deze nu geen acht sloeg op zijn geroep en weer in het
kreupelhout sprong, greep de ambtenaar zijn revolver en loste
een schot in de richting waar de smokkelaar was verdwenen.
Bertus voelde iets in zijn zijde. 't Was hem ,alsof iets zeer
kouds in zijn verhit lichaam drong.
Hij greep naar zijn zijde.
„0 God, Katring I" ...
Bertus zeeg op den door den regen doorweekten grond neer....
Er verliep meer dan een uur en de regen hield aan. Het
bloed dat uit de wonde vloeide, regende van zijn kleeren af
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en langzamerhand drong den regen tot in de wonde door. De
vlijmende pijn deed hem de oogen openen.
Daar lag hij, een uur, anderhalf uur, van zijn woning. Hij
zou daar sterven, hij voelde het. Daar in dat eenzame, woeste
woud, waar de wind zoo akelig in de takken huilde. En zijn
vrouw, en zijn kind?...
Bertus sprong bijna overeind. Hij zal naar huis, hij wil sterven
in de armen van Katring ! Hij wil nog eenmaal zijn junkske
zien ...
Het was ongeveer vijf uur, toen Katring meende haren naam
gehoord te hebben. Slaapdronken richtte zij zich half op en
luisterde. Ja daar hoorde zij iets schuiven aan de straatdeur.
„Katring", klonk het nu duidelijk in haar oor; zij was in
eens geheel wakker, want 'die +stem klonk zoo; vreemd, zoo
heesch en dringend en toch was het wel die van Bertus.
„Bis tich dat Bertus ? wach ich kom." Tastend zocht zij de
deur en opende deze. Een oogenblik zag zij niemand, maar van
den grond kwam een gesmoord gekerm.
„Help mich dan tog ich, ich kaan neet mie."
Zij bukte en trachtte den man op te richten.
„0 ! laot mich, laot mich, ich stèrf, ich bin geraak."
Zij liet het lichaam los en duizelde. „Gooie God 1" stamelde zij,
,,hub ich 't neet gedach;" snikkende zonk zij naast hem op
de knieën. „Woe hubbe ze dich geraak, jong, spreek dan tog ?"
„In mien zij," bracht hij met moeite uit en verloor het bewustzijn. In het donker nam zij hem onder de armen; half
sleepend, half dragend trok zij hem in de hut en legde hem
op de legerstede. Zij voelde iets warms over hare handen loopen,
;dat haar deed verstijven van angst. Met bevende handen sloeg
zij vuur en ontstak de lamp. Bij het schijnsel zag zij dat het
bloed was.
Het druppelde steeds uit zijne zijde en besmeurde de lakens.
„Wat moot mich noe euverkomme," kermde Katring. „Bertus,
Bertus, had ste tog nao mich geloesterd." Met het laken trachtte
zij het bloed te stelpen. „En niemand dee mich helpen kaan,
niemand, hulp! hulp!"
Maar niemand hoorde den kreet uit die eenzame heidewoning;
alleen begon een klein kindje te schreien, dat in een houten
wieg naast het ledikant sliep.
„Aoch, erm Hoebèrke, ze hubbe de vaoier doet geschote,"
gilde zij. „Grien mer jûngske, vaoier is doet! doet ! doet !" ...
Bertus ademde echter nog, maar de ontstelde vrouw zag het
ergste. Zij liep tot aan de deur en schreeuwde : „Hulp! hulp !"
;dan keerde zij weer terug en bedekte zijn gelaat met kussen
en tranen. Het bloed vloeide steeds uit de wonde; zijn gelaat
werd langzaam bleeker en bleeker.
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Het begon te schemeren, toen hij plotseling de oogen opende,
wijd en woest'. „Adie, Katring," zeide hij ; „adie, bel veur
mich; laot mich, ... nog ins 't ji'inkske zien ... Adie ... ich kaan
neet mie ..."
Zijne oogen sloten zich; eene vreemde kalmte kwam over
zijn gelaat ; het bloed vloeide niet meer. De vrouw, die `het
kind op den arm had genomen, zonk machteloos daarmee op
zijn lijk .. .
De dag brak aan, traag en grijs; de droog gebrande pit der
lamp gaf nog een dof geel schijnsel, als streed dat alles om
zijn bestaan.
Het kind schreide, de moeder hoorde niet; eindelijk viel het
moe geweend in slaap naast zijne ouders. Er heerschte „vrede"
in de woning dezer armen.
25 April 1891.
(,,De Volkstribuun".)

DE WET VAN VRAAG EN AANBOD.')
Het is een feit, dat bevestiging noch bewijs meer behoeft, dat
in onzen tijd de arbeid onderworpen is aan de wet van vraag
en aanbod. Die wet is geen staatswet, ze staat ook niet op papier,
zelfs wordt haar bestaan door sommigen nog wel eens geloochend en toch, het is die wet, die 't leven der arbeidende
klasse beheerscht. De wet van vraag en aanbod is een maatschappelijke wet.
Wat is dat, zal misschien de een of andere arbeider vragen. Ik
zal het u trachten uit te leggen.
Eerst : wat is een wet ? Een wet is een aangenomen en erkende
regel, waaraan ieder zich moet onderwerpen.
Men heeft verschillende soorten van wetten. Men heeft natuurwetten, zooals de wet der zwaartekracht. Men heeft maatschappelijke
wetten, zooals die van vraag en aanbod, die ik straks nader zal
ontleden, en men heeft staatswetten, zooals b.v. de belastingwetten. De laatsten beteekenen echter niet zoo veel, daar ze slechts
een uitvloeisel zijn van maatschappelijke wetten.
De eerste wettensoort, de natuurwetten, vallen niet binnen ons
bereik, de menschen kunnen daaraan niets veranderen ; ware dat
't geval niet, onze kapitalisten zouden al lang gezorgd hebben
voor arbeiders zonder maag, maar helaas, es h a t nicht
sollen sein!
De andere wettensoorten echter, de maatschappelijke en de
1) De opname van artikelen in dezen bundel wil niet zeggen dat ik elke
stelling die erin staat, nog onderschrijf. Speciaal is dit niet het geval met dit
artikel. Als voorbeeld van onze toenmalige beschouwingswijze, leek het mij
echter` te interessant, om het hier niet een plaats te geven.
VL.
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staatswetten, vallen wél onder ons bereik, ze zijn 61 door de
produktieverhoudingen ontstaan, àf ze zijn door de machthebbenden
gemaakt. Zoo'n maatschappelijke wet nu, uit de ekonomische
omstandigheden voortgesproten, is de wet van vraag en aanbod.
Hoe werkt die wet ? Stel u voor, daar is weinig boter aan
de markt en daar is veel vraag, wat is daar in de eerste plaats
het gevolg van ? Dat de prijs der boter stijgt. Dit is de werking
der wet van vraag en aanbod. Is 't aanbod grooter dan de vraag,
dan daalt de prijs, is de vraag grooter dan 't aanbod, dan stijgt
hij. Onder deze wet valt de verkoop van alle mogelijke waren.
De arbeidskracht nu is op 't oogenblik door onze maatschappelijke
inrichting ook een waar" geworden, die aan de markt gebracht
wordt, evenals boter en groenten. Immers wat is de arbeider die
van den eenen kapitalist naar den anderen loopt om zijn arbeid
aan te bieden, anders dan een kolporteur in arbeidskracht ? Wat
is de fabrikant die een 100-tal handen vraagt om te laten arbeiden,
anders dan een gewoon opkooper van arbeidskracht?
Nog beter : waarin verschilt een gewone markt van de arbeidsbeurzen in de groote steden ? De waar die verhandeld wordt is
een andere, de zaak is 't zelfde. — Nergens blijkt zoo duidelijk
uit dat de arbeider nog altijd slaaf is en evenals voorheen een
koopwaar. Hij verkoopt zich, want waar hij zijn arbeid verkoopt,
heeft hij zijn handen noodig en waar zijn handen zijn moet hij
zelf ook mee. „Het eenige verschil tusschen den loonarbeider en
den negerslaaf", zegt Carlyle, „is dat deze zich voor leven s1 a n g, gene zich voor een dag verhuurt."
Zoo is de wet van vraag en aanbod.
Op 't oogenblik nu beleven we een tijd dat 't aanbod van
arbeidskracht de vraag verre overtreft. Vandaar de lage loonen
en de vele werkeloozen. Vandaar de hedendaagsche brutaliteit
der kapitalisten en de slavernij der arbeiders.
Waarom kunnen toch de kapitalisten tegenwoordig zoo groot
praats hebben ? Alleen omdat zij arbeiders genoeg kunnen krijgen
en ze niet noodig hebben op een paar handen te zien. Tegen
den arbeider is 't : gehoorzamen of ik neem 'n ander. Wanneer
die andere er niet was, zou de werkgever wel een toontje lager
zingen. En wat blijft nu den arbeider over bij een geschil met
zijn baas ? Gehoorzamen of ... honger lijden met vrouw en kroost.
Op de vraag : Gij wilt werken, goed, hoeveel wil je verdienen,
antwoordt de eerste arbeider : f 1.50, ik heb een vrouw met drie
kinderen ; de tweede f 1.2 5, ik ben getrouwd zonder kinderen ;
de derde f 1.—, ik ben alleen. De kapitalistenkeuze is gedaan.
Hij neemt den laatste. Wat raken hem de vrouwen en kinderen
voor zoover ze geen arbeidskracht bezitten ? Hij die iets koopt
geeft geen daalder voor iets dat hij voor één gulden krijgen kan. Dat is
zeer natuurlijk, al te natuurlijk, vreeselijk natuurlijk. Want door dat
natuurlijk iets wordt de afzichtelijkste ellende uitgestort over duizenden
menschen, rust de vloek der armoede op de geheele arbeidende
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klasse. Wat al nijd, wat al vijandschap wordt er bovendien nog
gezaaid onder die verkoopers der arbeidskracht ! Hoeveel slachtoffers vallen er niet dagelijks onder de tallooze slagen der teugelbooze konkurrentie.
En hoe zal 't einde wezen ? Zal de toestand van heden, die,
waarbij 't aanbod van arbeidskracht de vraag overtreft, nog lang
duren ? Zal hij nog erger worden ? Zal hij verbeteren ? Deze en
dergelijke vragen zijn tegenwoordig levensvragen voor den arbeider
en terecht, want niet alleen voor den werkloozen of lossen
arbeider hangt alles daarvan af, neen ook voor hem die zoogenaamd
vast zit, die geen vrees behoeft te hebben voor werkloosheid, ook
voor hem hangt alles af van die wet van vraag en aanbod, omdat
het die wet is, die 't loon doet stijgen of dalen, naar gelang der
omstandigheden.
In 't volgende zal ik die vragen aan een onderzoek onderwerpen en trachten te bewijzen dat de ontwikkeling der maatschappij er noodzakelijk toe leidt :
1. dat de vraag naar menschelijke arbeidskracht zal verminderen;
2. dat het aanbod van arbeidskracht zal vermeerderen ;
3. welke gevolgen dit noodzakelijkerwijze moet hebben.
.
.
.
De thans heerschende wet van vraag en aanbod zou zich niet
zoo zwaar doen gevoelen indien de vraag naar en het aanbod
van arbeidskracht steeds zoowat evenwicht hielden.
Dit is echter 't geval niet en op 't oogenblik bijvoorbeeld,
beleven wij een tijd dat het aanbod de vraag overtreft. Dit kan
nu het gevolg wezen van zoogenaamde krisissen, zoogenaamde
stilstandsperioden, dat er een tijd lang te veel geproduceerd is
en dat dat te veel, eerst moet worden opgeruimd, voor men
opnieuw aan het produceeren gaat. 't Kan echter ook 't gevolg
wezen van een valsche verhouding in de wijze van produktie.
Door veranderingen in de produktiemiddelen worden de verhoudingen tusschen produktie (voortbrenging) en konsumtie
(verbruik) voortdurend gewijzigd en door die wijzigingen kunnen
er krisissen ontstaan, die niet 't gevolg zijn van een bijzonder
geval en ook geen tijdelijk karakter dragen, maar integendeel
konstant zijn en die een ommekeer in de wijze van produktie
moeten tengevolge hebben, willen de verhoudingen weer geregeld
worden.
De tegenwoordige krisis die wij beleven is een dergelijke
konstante krisis, die eerst zal ophouden bij een geheele verandering
van de produktiewijze.
Daartoe zal die krisis echter eerst zijn toppunt moeten bereikt
hebben en dus nog erger worden dan nu.
Nu is de kwestie : of de vraag naar arbeidskracht zal verminderen,
en dit is alleen op te lossen door een onderzoek naar de oorzaken
van de tegenwoordige krisis.
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Rienzi geeft in zijn boekje : „Kapitalisme en socialisme" de
redenen aan waarom hij meent dat de vraag naar arbeidskracht
zal verminderen. Dezelfde gronden kunnen gelden als antwoord
op de vraag : waar komt de tegenwoordige krisis vandaan ? Die
redenen liggen in het volgende voorbeeld :
1. Door de steeds toenemende verdeeling van den arbeid. Moest
één werkman alléén een speld maken, dan kon hij er hoogstens
een paar honderd per dag voltooien ; nu snijdt de een den draad,
de tweede maakt den punt, een ander den kop, enz. enz.,
zoodat zij nu met 15 man aan elke speld werken, doch er dan
ook dagelijks 72.000 afleveren of 4000 per arbeider.
In allerlei vakken heeft deze arbeidsverdeeling plaats, zoodat
thans in denzelfden tijd, 5, ja 10 tot 20 maal meer wordt voortgebracht dan vroeger en een veel kleiner aantal arbeiders dus
voldoende is om veel meer voort te brengen.
2. Dagelijks worden nieuwe machines uitgevonden en deze
„stomme arbeiders" verdringen de duurdere, levende arbeidskrachten.
De naaister van voorheen kon niet meer dan 25 steken per minuut
maken, de naaimachine maakt 640 steken, de breimachine 48000
mazen per minuut, en de nieuwste drukpersen leveren 20.000
vellen druks per uur. In de spinne rijen doet elk arbeider bij de
„renvideuze" het werk van 1000 handspinners en in Engeland
alleen verrichten de stoomspinnerijen met hunne 42 millioen
„broches" den arbeid van 84 millioen menschen."
Nu kan men wel zeggen: ja, maar daar zijn ook handen noodig
die de machines maken. Dit aantal staat echter lang niet in gelijke
verhouding tot het aantal dat door de machines broodeloos wordt
gemaakt. Trouwens 't is reeds gebleken dat bij den tegenwoordigen stand der mechaniek reeds te veel geproduceerd wordt in
evenredigheid met de koopkracht der maatschappij.
Uit die redenen blijkt dus zonneklaar dat de vraag naar
arbeidskracht zal verminderen en dus de strijd om het
bestaan voor den arbeider nog harder zal worden dan thans.
Behalve dit echter, komt nog daarbij dat niet alleen de vraag
naar arbeidskracht zal verminderen, maar daarenboven het aa nbod van arbeidskracht zal vermeerderen.
Rienzi geeft ook daarvoor zijn redenen op, die ik weer tot de
mijne maak :
1. Het aantal arbeiders neemt toe door de aangroeiing der
bevolking en door de geruineerde kleine burgers, die door de
reuzen-konkurrentie van het groot-kapitaal in de rangen van het
wei kvolk worden teruggedrongen.
2. De sterke verdeeling van den arbeid, vereenvoudigt dezen
zoodanig, dat ieder slechts een klein gedeelte van een vak of
zoo goed als niets behoeft aan te leeren, zulke arbeid wordt voor
ieder toegankelijk en van alle zijden komen dan ook verkoopers
van arbeidskracht opdagen.
3. De machines maken schier alle lichamelijke kracht overbodig,
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zoodat het aantal der zich te koop aanbiedenden meer dan verdubbeld wordt ; immers kunnen thans zoowel zwakke vrouwen
als kinderen, den arbeid verrichten.
De gevolgen van dezen gang van zaken laten zich gemakkelijk
voorzien en waren onze zoogenaamde staatslui niet ziende blind,
zij zouden hun krachten inspannen om aan dien kant een dam
op te werpen tegen het gevaar dat van daar de maatschappij
bedreigt. De sociale vraag : een broodvraag, de sociale wetenschap:
een broodwetenschap, en niets anders.
..
*

De toekomst voorspellen -- een raar werk. M Een profeet die
brood eet" zal menigeen denken, hetgeen men moet opvatten
als n een profeet die kletst".
Tusschen dat ,profeteeren" en de toekomst berekenen" uit verschillende dingen die we om ons heen zien gebeuren, ligt echter
eenig verschil en geeft mij den moed om de gevolgen van den
tegenwoordigen stand van zaken voor den arbeider te schetsen.
Het evenwicht in de maatschappij is verbroken. Geen mensch,
die niet ziende blind is, zal 't loochenen. Wie op 't oogenblik de
groote steden bezoekt, wordt getroffen door 't groote aantal
arbeiders dat werkloos rondloopt. Arbeid krijgen is zoolang de
winter duurt een onmogelijkheid en ook in 't voorjaar en den
zomer kunnen lang niet alle handen werk vinden. Dat is de
toestand n u en uit het voorgaande is ons gebleken dat de vraag
naar arbeidskrachten nog v er minder en zal.
De fabrieksnijverheid beleeft op 't oogenblik nog zelfs een
vleugje ten goede. 't Is druk in de fabrieksdistrikten. En niettegenstaande die drukte is er nog werkloosheid en zijn de loonen
der fabrieksarbeiders ongehoord laag. Tengevolge van dat vleugje
van drukte in de fabrieksindustrie heeft de mijnindustrie zich ook
weer eenigszins herkregen en ook in dien tak is weinig werkloosheid en, dank zij de werkstakingen, zijn de loonen althans gestegen.
Die opbeuring der fabrieksnijverheid is echter slechts een
vleugje en in een artikeltje onlangs voorkomende in een onzer
bladen, getiteld Betere tijden" konstateerde men het feit, maar
voegde er bij, dat het niet best begrijpelijk was waar die opleving
vandaan kwam.
In de eerste plaats doet het welslagen der Parijsche tentoonstelling zich allerwegen gevoelen. In onzen tijd heeft er geen
belangrijke gebeurtenis op industrieel gebied plaats zonder dat
de invloed daarvan zich in alle landen doet gevoelen.
Een tweede reden ligt hierin, dat de openbare machten,
regeeringen, provinciale en gemeentebesturen, opgeschrikt uit hun
rustige rust door den dreigenden toestand in de jaren 1885-87,
alle mogelijke werken op touw zetten, waardoor eveneens veel
bijgedragen wordt tot de tijdelijke verbetering. De Nederlandsche
regeering doet wel is waar hier maar weinig aan mee, doch dit
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komt wel als de nachtschuit arriveert. Ook wordt door kolonisatie
die verschillende landen op touw gezet hebben, nog al wat arbeidskracht afgevoerd. Zoo bewerken Duitschland, Italië en België op 't
oogenblik Afrika. En niet 't minst draagt de uitbreiding der legers
en vooral de bijna geheel nieuwe bewapening der millioenen
soldaten in geheel Europa er toe bij om de industrie een tijdje
van drukte te bezorgen.
Bij nadere beschouwing van al deze omstandigheden zal men
echter zeer spoedig tot de ontdekking komen, dat zij allen zich
onderscheiden door kortheid van levensduur en dat sommigen er
van, zelf dreigen met een terugwerking die precies 't omgekeerde
effect zal teweegbrengen dan ze nu te aanschouwen geeft.
De tentoonstelling te Parijs is geëindigd en zette op één dag
duizenden arbeiders op straat, behalve diegenen, die buiten de
tentoonstelling zelve voor haar aan 't werk waren en die, de een
voor, de ander na, op straat zullen raken. De werkverschaffing
door regeeringen en andere openbare machten kan niet lang
duren, omdat zij gedwongen zijn zich te bepalen tot werken van
aanleg, verfraaiing of verbetering van wegen, straten of pleinen,
zaken die geen rente opbrengen, zoodat ten slotte de belastingdruk
de draagkracht der betalers zal overtreffen. 't Zou voort kunnen duren
indien deze lichamen zich wilden inlaten met produktieve werken, die
wèl rente afwerpen, maar daardoor zouden ze eerstens gedwongen
worden zich in te laten met konkurrentie tegen de kapitalisten,
dus tegen zich zelve, en daar houden ze niet van ; en tweedens
zou dat doodeenvoudig een verplaatsing van de werkeloosheid
zijn, daar het werk aan anderen uit de handen genomen zou
worden. De afvoer naar de koloniën zal slechts tijdelijk zijn,
terwijl bovendien die koloniën zelf spoedig hare produkten leveren
zullen en dan zelfs optreden als konkurrenten van de moederlanden.
En wat bewapening betreft, de uitgaven voor militarisme zijn op
't oogenblik in alle landen zóó bespottelijk hoog opgevoerd, dat
't onmogelijk lang kan volgehouden worden.
De tijdelijke opflikkering in de industrie, die zoo gering is dat
ze nog niet bij machte is den toestand op het oogenblik zelf
draaglijk te maken, noemde ik dus met recht een vleugje, dat,
als 't voorbij is, den toestand zóó zal laten liggen, dat de
wankelende maatschappij hem onmogelijk 't hoofd zal kunnen bieden.
Wat toch zal ons blijven na dat vleugje?
Duizenden, tienduizenden werkeloozen, die smachtend uitzien
naar redding uit hun nijpenden nood en voor hem die werk heeft
door buitensporig laag loon een toestand van voortdurende zorg
en slavernij.
De produkten van nijverheid en landbouw zullen opgestapeld
worden in magazijnen zonder dat de maatschappij de koopkracht
bezit om ze aan hen te doen toekomen, die ze zoo hard noodig
hebben. De werkman werkeloos ronddolende, de boer geen afnemers
vindende voor de opbrengst van zijn grond, gedrukt door pacht
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en hypotheek, en achter dat alles de rijken, de heerschenden,
gebruik makende van de algemeene ellende, genietende al wat
ten koste van die duizenden en nogmaals duizenden hongerlijders
te genieten valt.
Maar daarnaast ; althans velen van die hongerlijders en verschoppelingen der maatschappij, bezield met het bewustzijn van hun
macht, die zij ten tijde van dat vleugje zoo ruimschoots hebben
kunnen beproeven. De Westfaalsche en Londonsche werkstakingen
zullen zoo spoedig niet uit het geheugen verdwijnen. Het is bekend
dat toen de bourgeoisie sidderde, welnu, ze zal nogmaals sidderen.
Want het bewustzijn van macht, hetwelk doordringt onder de
verschoppelingen, zal hen voeren ten stormloop tegen de oude,
rotte maatschappij, ondermijnd als ze is door eeuwenlang verkropt
onrecht.
En onder dien stormloop zal de oude kapitaal-veste vallen, en
voor de menschen zullen er eindelijk betere dagen aanbreken.
Bemoedigend vooruitzicht ! en toch .... hoeveel lijden scheidt
nog het heden en d i e toekomst ?
Wat al zuchten van lijdenden, wat al verwenschingen van verdrukten, wat al noodkreten van hongerenden zullen in dien tusschentijd nog opwaarts stijgen ?
En zal dat tusschentijdperk kort of lang duren ? Wie kan 't
zeggen. Dit echter is zeker. In ieder geval slechts zoolang als die
lijdenden, die verdrukten, die hongerenden 't zelf willen, zoolang
totdat zij de heilige roeping begrijpen die 't nieuwe licht der
wereld, het socialisme, zich tot taak heeft gesteld.
Want welke berekeningen en welke plannen er ook mogen
huizen in de menschelijke breinen, alléén 't socialisme is in staat
uitkomst te verschaffen.
't Socialisme, nu gehoond en vervolgd in de personen die
't verkondigen, zal de eenige kracht zijn, die dan in de ure van
algemeene verslagenheid, in staat zal wezen de menschheid op
de toekomst die haar te wachten staat, waarin eindelijk de goede
hoedanigheden in den mensch eens de bovenhand zullen kunnen
verkrijgen boven de lage zelfzucht die reeds zoovele eeuwen de
wereld beheerschte en verpestte.
De man van beginsel alléén heeft in onze dagen beteekenis,
hij voert den strijd, aan hem eens de overwinning. Op dan ! gij
allen, die ontgroeid zijt aan een zelfzuchtige, beginsellooze
maatschappij, u allen geschaard onder de banier van 't socialisme.
4 Jan. 1890.

(„Recht voor Allen.")
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ÉÉN GULDEN PER DAG.
't Is avond. De heer Sarton, kapelaan der parochie St. Mathias
te Maastricht, zit met een nijdig gezicht in zijn salon te staren
op heit overschot van een kopieus souper, waarvan het grootste
deel door Zijne Wel Eerwaarde is verorberd.
— 't Is een beroerde boel, mort Zijne WelEerw. Je zou wel
haast op je woorden moeten passen als een advokaat. paar
heb ik durven preeken dat de menschen tevreden en geduldig
moeten zijn, iets wat toch waar is, en daar krijg ik de wind
van voren. Vroeger, wanneer je preeken wildet, och, je deed
maar, geen mensch dacht er aan daarop kritiek uit te oefenen, maar nu ? Dat heeft nu wel zijn goede zijde, want het is
een bewijs dat de lui aandachtiger zijn geworden, maar aan
den anderen kant wordt preeken 'n moeielijk ding. Ik heb
me bijvoorbeeld laten ontvallen dat een werkman tegenwoordig
kan leven van één gulden per dag. Dat is toch niet te weinig,
want ik heb wel eens gehoord dat er veel lui zijn die maar
7o en 8o ct. hebben en die toch ook leven, en bovendien, verschillende heeren hebben me gezegd dat 'n werkman 't best
kan doen met 75 ct. en dat hij 't geen hij meer heeft, toch
maar verdrinkt. Nu ben ik op mijn manier nog royaal geweest
en heb van de 75 ct. één gulden gemaakt en nu zijn er sinds
Zondag wel 'n 25-tal huisvrouwen hier geweest die allemaal
hebben willen dat ik hun zou vertellen hoe zij het moeten aanleggen om met één gulden per dag rond te komen . .. Alsof
ik dat weet ! Ik heb nu plotseling de naam van 'n kranige keukenmeid en zoo meer.
Treurig staat de heer Sarton op, doet een paar schreden
heen en weer en mompelt :
— En toch snoet men kunnen leven van één gulden. Verschillende heeren, waaronder de beer Lhoest, de heer Pierre Regout
en nog meer anderen, die zullen 't toch wel weten, die gaan veel
met werkvolk om. Hé. Daar heb ik 'n idee ! Saartje ! Saartje !
Saartje, des heeren Sarton's zuster en huishoudster, strompelt
naar binnen en ziet met vreugde dat Z.Eerw., daar zooeven
kregelig, thans met een genoeglijk gelaat in de kamer staat.
— Saartje, zegt deze, ik moet je eens wat vragen. Zou jij
kunnen huishouden van één gulden per dag ?
— Hé ? Wa-wa-wa-blief ? Saartje staat met oogen als 'n pruim
den chef des huizes aan te staren, alsof zij zeggen wil : Ben
je niet goed ?
— Ja, zie-je Saartje, 't is hiervoor : Je weet, sinds de vorige
Zondag maken de lui mij hier aarts-lam. Zeker denkende dat
ik, als geboren Sittarder, hen heb willen „lammaken", doen zij
't mij in driedubbele mate. Ze willen van mij weten hoe men
met één gulden per dag kan leven. En ik weet het niet, dat snap-je.

17
-- Goddelooze lui, zegt Saartje, die zich niet onderwerpen
aan Gods woord.
— Gelijk heb je, Saartje, maar om terug te komen op mijn
vraag. Jij kan dus niet huishouden van één gulden per dag ?
— Wel nee, broeder, onmogelijk.
- Ja, zie-je, dat hoeft ook eigenlijk niet, maar ik zou wel willen weten hoe het mogelijk is dat men kan leven van één
gulden per dag, om dat dan aan die lui die 't mij komen
vragen, te zeggen. Zie je, ik moest kunnen zeggen : zooveel
voor dit, zooveel voor dat en dan uitkomen dat de lui genoeg
hebben voor één gulden per dag. Snap-ie ? Welnu, ken jij',
lieve Saartje, me zoo'n recept bezorgen ?
— Wel nee, broeder.
— Och, jij kan ook niks. Weet je wat, je haalt even vrouw
Janssen, die hier vroeger bij ons poetste en die je niet meer
wilde omdat ze zoo goddeloos was. Doe je 't ?
— Ja, ik zal '1 doen. God ! God ! wat zal dat weer een
embarras geven ! zegt Saartje, wegstrompelend.
Een half uur later staat vrouw Janssen, een kranige werkmansvrouw, voor den heer Sarton.
— Zeg eens, vrouw Janssen, jij moet me 'ns een pleizier doen.
Je moet eens drie dagen lang bij mij komen, voor me koken,
kortom het heele huishouden doen. Hoeveel verdient je man ?
— Een gulden per dag, meneer.
-- Welnu, dan kook je en houdt huis, precies als bij jou,
van één gulden per dag. Je krijgt van mij 'drie gulden. Dbe
't zoo goedkoop mogelijk en wat je overhoudt is voor jou.
Vrouw Janssen, die van wanten weet, knikt toestemmend.
--- Goed meneer, ik zal dus morgenochtend komen.
— Ja, vrouw Janssen, goeien avond vrouw Janssen, tot morgenochtend.
De heer Sarton sliep dien nacht geruster dan de vorige.
Den volgenden ochtend staat vrouw Janssen in de keuken.
De heer Sarton en Saartje zijn beiden naar de kerk. Vrouw
Janssen heeft van Z.Eerw. een potlood gekregen waarmee zij
alles moet opschrijven. Om het niet te vergeten, begint zij
er mee :
12 ct.
1 ons koffie ..
10 „
1 % ,, margarine .
1
,, potkaas. .
3„
roggebrood .
..
8

— Ziezoo, zegt ze, nu kunnen de heerschappen ontbijten. Ze
arrangeert 't heele stelletje in de salon op tafel en wacht geduldig de dingen die komen zullen.
Z.Eerw. en Saartje komen thuis.
— Nu zullen we eens op z'n arme lui's moeten eten vandaag,
zegt Z.Eerw. lachend.
2
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--- Ja, ja, antwoordt Saartje, die intusschen haar versche
Fransche broodjes herdenkt, die zij anders 's ochtends netjes
op de tafel arrangeert.
Intusschen, men gaat eten. Saartje wapent zich met het
broodmes en wil brood snijen, maar dat gaat zoo makkelijk niet.
— Wat is dat goed hard, zucht zij, probeer jij eens, broeder,
jij bent sterker dan ik.
Z.Eerw. neemt brood en mes en snijdt dat hij zweet.
-- Ziezoo, nu beginnen we. 'n Boterham gesmeerd en hap!
daar gaat-i. Z.Eerw, trekt een raar gezicht, maar ... hij Jieef t
honger. 't Ding is hard, hij drinkt eens.
— Hm ! wat is dat ? vraagt hij, de „koffie" bekijkend.
— Koffie, broeder, zegt Saartje.
— Koffie, ja 't is ten minste 'n koffiekom waar-i in is. En
wat 'n raar goed is dat ? gaat hij voort, de potkaas inspekteerend.
— Kaas, broeder, zegt Saartje.
-- Kaas, jawel, kaas, maar wat voor 'n soort kaas ? En dat
brood, wat is dat hard ! Vrouw Janssen!
Vrouw Janssen komt binnen.
— Wat belieft u, meneer ?
— Wat is dat voor 'n raar déjeuner, waar je ons hier mee
opknapt ?
-- Ja, meneer, ziet u, u hebt me gezegd : alles te doen als
bij mij thuis. Zoo nu is 't bij mij thuis en overal waar men
leeft van één gulden per dag.
— Hm ! zet maar weg, ik eet van ochtend niet.
— 0, meneer, als u niet eet, komt u er wel met een kwartje
per dag. Neen, zoo doet men bij mij thuis niet.
Hoe de voormiddag omging, de hemel weet het, maar de heer
Sartori niet. Hij had honger en wachtte met zenuwachtigheid
het diner af. Zijn gewoon maderatje zelfs bleef achterwege.
Hij ging wat loopen om zijn honger te stillen, maar de buitenlucht stilde zijn honger ook al niet en de straatjongens scholden hem voor keukenmeid. Hij kwam weer naar huis en zag
eindelijk het lang verwachte middaguur aanbreken.
Vrouw Janssen had Saartje de keuken uitgezet. Die zat te
huilen in de salon. 't Was recht droevig in huis en Z.Eerw. vroeg
zich af of 't in de woningen waar men leeft van één gulden
per dag, altijd zoo droevig was ?
Vrouw Janssen had haar potlood weer gehanteerd en op het
bestemde papier geschreven:
10 ct.
Aardappelen . . . . . .
pond Amerikaansch spek .
15
n
6 n
1 kilo wortelen ..
..
5
Vet. . .
n
Mosterd, peper, zout en een ui .
2
n

Eenigen tijd later stond weer alles gearrangeerd en Z.Eerw.
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met Saartje, gingen eten. Z.Eerw. rammelde van den honger,
en stelde geen hooge eischen, zoo meende hij.
— Geen soep ? vroeg hij aan Saartje die er niets van wist.
Geen wijn, zelfs geen bier.
— Enfin, eten maar. Aardappels met wortelen, apart gekookt.
Vrouw Janssen had hare kookkunst willen toonen. En daarbij
saus. De eerste aardappel verdween in den mond van Z.Eerw.,
een vork met wortelen beladen eveneens.
Z.Eerw. maakte een teleurgesteld gezicht.
— Hm ! Zóó had ik het mij niet voorgesteld. Geef nog 'n beetje
saus. Wat is dat goed dun.
— 't Smaakt mij niet, ik eet niet meer, zei Saartje met betraande oogen.
— Maar ik heb bliksemsche honger! riep Z.Eerw. Is dat
saus ? Bah! Dat is om den donder water ! schreeuwde hij weer,
de sauspan op de tafel gooiend. En dat spek. Brrr ...
— Broeder, broeder, riep Saartje, verschrikt over de vloekerige taal van Z.Eerw., bezoedel je kleed niet.
— Mijn kleed bezoedelen ? al gooi ik die heele sauspan over
mijn toga, dan is er nog geen vlekje op!
't Werd onzen heer Sarton te erg. Hij stond op en liep de
deur uit. Een beetje gekalmeerd, dacht hij er over of vrouw
Janssen hem ook soms in de maling nam, maar deze verzekerde
hem dat dit de kost was van een huishouden met een inkomen
van één gulden per dag.
— Welnu, vrouw Janssen, zeide Z.Eerw., wij zullen onze proef
maar één dag, in plaats van drie laten duren. Geef ons nu nog
een souper als het uwe yen tel dan eens bij mekaar wat je

hebt uitgegeven en tel alsof we niet alles hadden laten staan,
maar alsof alles, net als bij jou, was opgegaan.
Vrouw Janssen nam weer haar potlood en schreef voor souper :
4 roggebrood ..
. 8 ct.
2 bokkingen ..
. 6„
1 liter bier. . .
. 9 »
Zij overhandigde daarna het papiertje aan Z.Eerw., die met
spanning er op wachtte. Hij f elde samen : 94 cent 1 Hoerrah !
Ik ben er. Met 94 cent zijt gij er gekomen, dat is nog 6 cent
over. Die 6 cent zijn dus goed voor ...
— Jawel meneer, maar gij vergeet nog wat.
— Zoo, en wat ?
— Kijk eens, eerstens, gij zijt slechts met twee personen en
wat er gekocht is, is daarop berekend. Wij zijn thuis met z'n
zessen en hebben dus meer nodig. De kinderen hebben goede
magen en wij ook. Dan moet u rekenen dat er Zondags ook
moet gegeten worden en het loon is slechts voor 6 dagen. Ge
hebt heden nog te veel gehad.
-- Dus dat valt ook nog tegen. De heele ontberingsdag is
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dus verloren. Maar gij hadt aangenomen 't voor één gulden te
doen. Wat zoudt ge ons dan morgen gegeven hebben om 't
geen we heden teveel gehad hebben, in te halen ?
— Nu, eerstens geen kaas, tweedens geen spek en derdens
geen bokking.
— Hemel, maar wat is dat dan voor een leven ?
— Ja, meneer, dat is leven van lieden die moeten leven van
één gulden per dag.
Z.Eerw. was treurig gestemd. Hij dacht over alles na en verweet zich dat hij de armen verkeerd beoordeeld had. Toen
riep hij weer vrouw Janssen.
— Zeg eens, vrouw Janssen, zeide hij, maak gij me nu eens
een rekening op van wat gij met uw huishouden van 6 personen noodig hebt om van te leven, zoo zuinig mogelijk natuurlijk.
Een uur later kreeg Z.Eerw. van vrouw Janssen het volgende
briefje.
Weekbriefje :
Aardappelen .
. f 1.37X
Brood . . . . .
. ,, 2.50
Margarine, 1 kilo .
,, 0.70
Koffie . . . . .
,, 0.50
Vet voor 't eten .
,, 0.30
Spek . .
„ 0.75
Groenten . . . . . .
,, 0.30
Zout, peper, mosterd en azijn. . . . ,, 0.20
Beenen of afval voor soep, (Zondags) . . ,, 0.20
Beschuiten en melk voor de kleinste,
wanneer ik uit werken ga ..
,, 0.30
Totaal . . . f 7.12 %
Dus, zegt de heer Sarton, met 7 gulden zou het bijna gaan.
— Nog niet, meneer, zegt vrouw Janssen, want daar komt
nog wat bij.
— Nog wat ?
-- Ja, zeker meneer, en geen weelde- of drinkgeld zooals
gij zien zult.
Ziehier nog een weekbriefje :
Huishuur (1 hok voor 6 personen)
f 0.80
Vuur en licht, (in den winter) .
. ,, 1.20
Zeep . . . . . . . . . . „ 0.15
Garen, band, naalden, spelden . . . . ,, 0.10
Dweil, soda, bezem, schoensmeer, potlood ,, 0.15
Scheeren en haarsnijden. . .
,, 0.07%
— Dat wordt dus alles en alles .
f 9.60
— Daar komt nog wat bij, meneer, ziehier nog een weekbriefje :
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Schoenen en klompen voor 6 personen . . f 1.00
Hemden en werkkleeren voor den man . . ,, 0.25
Andere kleeren ..
. ,, 0.75
f 2.00
— M tar dat wordt f I I.6o, dat is bijna twee gulden per dag!
— Juist, meneer, en let nu eens op dat wij niets hebben gerekend dan waar we totaal niet buiten kunnen. We hebben nooit
op vleesch, nooit zelfs een wittebrood gerekend, de man heeft
geen borrel, geen glas bier, geen tabak. Er moet nog bij fondsgeld. We hebben niet gerekend op eenige versnapering voor
de kinderen, en ook de arme zou zijn kinderen eens graag blij
maken. Zie, meneer, wanneer wij nu, met St. Nikolaas, langs
de waarlijk fabuleus schoone dingen komen die wij zien uitgestald, dingen die 5, 1 o, 20 gulden kosten, dan zouden wij ook
eens graag een dubbeltje uitgeven voor een kleinigheid voor
onze kinderen.
Dat alles moet op de begrooting, meneer, en wanneer het
er bij velen niet op kan, dan verzeker ik u dat er menige traan
om wordt gelaten.
De heer Sarton stond verbluft. Na eenigen tijd vroeg hij :
— Gij vondt mijne preek van dien Zondag dan zeker wel
heel dom, is 't niet, vrouw Janssen ?
— Ze was erger dan dat, meneer, zij was harteloos, ze was
slecht, ze was wreed. Gij hebt twist en tweedracht gezaaid in
menig gezin ien de fabrikanten gestijfd in hun, uitzuiperij der
werklieden.
,-- Vrouw Janssen ! ...
— Het is zoo, meneer. De waarheid mag gezegd worden en
wilt gij een goede volgeling zijn van hem die rechtvaardigheid
boven alles wilde, dan moet gij niet die rijken stijven in hun
kwaad, maar gij moet de armen helpen aan een beter lot.
Vrouw Janssen ging heen en geloofde dat de heer Sarton,
nu hij zoo was ingelicht, zijn taak van priester in 't vervolg
anders en beter zou vervullen dan hij in die preek had gedaan.
5 Dec. 1891.
(„De Volkstribuun.")

ONZE PARTIJKEUZE.
Worst'ling kenschetst onzen tijd,
Heb er oog voor allerwegen,
Slechts wie deelnam aan den strijd
Smaakt de vruchten van den zege.

Ja, worst'ling kenschetst onzen tijd ! Een reuzenworsteling wordt
er gestreden. Sinds vele eeuwen gistte en kookte het niet in
dier mate in staat en maatschappij als op heden. Nimmer wemelde
het zoo van strijdvragen als thans.
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En welke kwestie is het thans die de gemoederen zoo in
beweging brengt? En welke zijn de strijdende partijen die elkander
den voorrang betwisten ? Ziedaar vragen, welke ieder die thans
het strijdtooneel betreedt, moet hebben onderzocht en waarop hij
een antwoord moet kunnen geven.
Zoo ook „de Volkstribuun", die als nieuwe jonge strijder zijn
eerste stap doet op 't strijdtooneel : Staat en Maatschappij.
Welke is de kwestie?
Geleerde heeren zouden op die vraag met een zeer gewichtig
schouderophalen antwoorden : ja, maar dat is niet zoo in eens te
zeggen, daar doen zich een reeks van kwesties voor en er is
langdurig onderzoek en vooral veel geleerdheid toe noodig om
dat allemaal te begrijpen en op te lossen.
„De Volkstribuun" echter is geen geleerde, hij haalt geen
schouders op, maar antwoordt op den man af: de kwestie is een
broodkwestie, niets dan een broodkwestie. De strijd van onze
dagen loopt over de vraag of niet een einde er aan moet worden
gemaakt dat heden, na achttien eeuwen van » verlichting en
beschaving", 't nog eene vraag is of ieder mensch recht heeft op
't leven, dat is ook op de middelen om te leven.
Is de maatschappij verplicht ieder harer leden, dat is aan ieder
mensch, het recht op 't leven te verzekeren ?
Ziedaar de vraag, waarover de strijd loopt. Een antwoord op
die vraag geeft men door zich aan te sluiten bij een der over
die vraag strijdende partijen.
En welke zijn nu die partijen?
Verwacht hier geen opsomming van een hoop op „aal" eindigende
woorden, want de bourgeois-partijen die men met namen aanduidt
als klerikaal, liberaal, radikaal, enz., worden door ons slechts
beschouwd als onderdeelen van de ééne partij : de bourgeoisie.
De partijen die wij bedoelen, zijn die van heerschers en
beheerschten, van kapitalisten en arbeiders, van rijken en armen !
„De Volkstribuun" deed zijn keuze. Hij doet zijn intrede in de
rangen der strijdenden onbevangen, want hij weet wat hij wil en
wil wat hij weet.
Waar heden de strijd gestreden wordt tusschen arm en rijk,
daar biedt „de Volkstribuun" zijn krachten den eersten aan.
Waar een strijd op leven en dood wordt gestreden tusschen
kapitaal en arbeid, daar staat „de Volkstribuun" in de rij der
vertegenwoordigers van den laatste.
Waar de klassenstrijd woedt en waar alles beheerscht wordt
door den klassengeest van onzen tijd ; waar de bourgeoisie zegt
heer en meester te zijn over de wereld, daar heft „de Volkstribuun"
mede het strijdvaandel van het proletariaa t omhoog en eischt
recht voor allen!
Wat of hem daartoe bewoog?
0, we weten zoo goed wat anderen • op die vraag zullen
antwoorden.
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Zelfverheffing, volksmisleiding, ijdeltuiterij, waanwijsheid enz.,
enz., zullen schering en inslag vormen der strafpreeken die uit
de pennen en van de lippen onzer tegenstanders in zoo ruime
mate zullen vloeien. Men zal van die vraag de hoofdvraag maken,
men zal daarin de verklaring zoeken van het feit, dat wij niet
meeloopen zullen in het gareel waarin bijna de geheele pers van
onze dagen kuiert.
Men moge die vraag stellen en beantwoorden zoo men wil, ons
zal het koud laten. Wij behoeven geen verklaring te geven van
iets, dat voor ieder die denkt eenvoudig natuurlijk is, dit n.l.,
dat een blad door en voor arbeiders geschreven een arbeidersblad zal wezen.
Wij zijn socialisten, „De Volkstribuun" zal een socialistisch
blad zijn.
Hij zal deelmaken van die wereldberoerende partij, die de oude,
afgeleefde maatschappij het weinige levenslicht nog wil uitblazen.
Hij zal ze hoog heffen, de internationale vaan, die de arbeiders
van alle landen laten wapperen tegenover de bloed- en roofvlaggen
der heerschende tirannen.
Hij zal ze ondersteunen, de kreten om recht en brood, die
weerklinken uit de monden van duizenden, tegen welke de machthebbers zich hebben gepanserd met bajonetten en kanonnen.
En waarom ? Waarom de partij der zoogenaamde oproermakers
verkozen boven die van mannen der h orde" ?
Waarom ? Och, kom eens even mee, gij vrager. Wij zijn in een
fabriekstad. Daar is een der grootste fabrieken. Torenhooge
schoorsteenen spuwen zwarte rookwolken, die de lucht verduisteren.
Daar binnen dreunt, stompt en stinkt ` het. 't Is middag en daar
openen zich de poorten; breede stroomen menschen verspreiden
zich in de straat. De oppervlakkige toeschouwer, vooral hij die dit
schouwspel dagelijks ziet, vindt er niets bijzonders aan en kijkt er
ten slotte bijna niet meer naar, terwijl hij, voor wie het wel nieuw
is, in den regel niets meer ziet dan die krioelende, door elkander
warrelende menigte.
Maar hij die verder ziet, ziet nog meer. Onder die duizenden
menschen ziet hij er die bleek, krom gebogen, met diep liggende
oogen en knikkende knieën, voortstrompelen. Kinderen, klein en
tenger, vormen een groot kontigent van dien volkshoop. Bijna
ieder mensch, die uit die poort wordt gespuwd, draagt den stempel
van lijden op 't gelaat.
Pijnlijk aangedaan, vraagt hij die alles goed beschouwt, zich af,
of dat een kolonie van gevangenen is die 'n uur verpoozing heeft.
Zijn het misdadigers of andere ongelukkigen ?
Ongelukkigen ? Ja. Misdadigers ? Neen. Dat zijn geen misdadigers,
dat zijn arbeiders, scheppers van millioenen, voortbrengers van
onschatbare rijkdommen !
Rijkdommen ? En zijn zij in lompen gehuld ! Millioenen ? En zij
zien er uit als hongerlijders !
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Juist, dit is onze grief tegen de maatschappij, dat de arbeiders,
de voortbrengers van al wat de wereld aan schatten bezit, dat
die arbeiders gebrek lijden, dat die arbeiders hun leven een
aaneenschakeling is van zorg en ellende !
Dat is de aanklacht die door ons met kracht en klem aan de
machthebbenden in het gelaat zal worden geslingerd, totdat er
recht zal worden gedaan.
De voortbrenger van alle rijkdom behoeft en mag geen gebrek
lijden, zijn thuis behoeft niet te worden vergald door zorg en
ellende, hij moet niet door het aldaar altijd vertoevende spook
der armoede, van den huiselijken haard verdreven worden naar
de kroeg. De arbeider behoeft geen rijkdommen voor anderen te
scheppen vóór hij zelf verkregen heeft wat hem toekomt : een
menschwaardig bestaan.
En thans gebeurt dat alles.
Het zijn niet de eenige ongelukkigen, degenen die wij hierboven
schetsten. Hun evenbeeld kan men vinden aan den ingang der
mijnen, bij spoor- en landslaven, in de kazernes en op de met s
schatten beladene schepen.
De arbeider, die reeds wordt uitgezogen door het kapitaal, wordt
bovendien nog geplunderd door een zakkenrollerig belastingstelsel.
De regeerders denken er niet aan, de grieven weg te nemen, in hun
gedachte komt het denkbeeld niet eens op, dat 't toch niet eeuwig
duren kan dat de slavernij, die in naam reeds sinds eeuwen is
afgeschaft, nog altijd heerscht in anderen vorm en niet in afgelegen, onbeschaafde werelddeelen, maar onder ons, in dorpen en
in steden, ja in de zoogenaamde brandpunten der beschaving, de
wereldsteden, niet het minst.
.
Welnu, even als vele eeuwen terug, beginnen de slaven te
rammelen met hunne ketens.
De machtigen der aarde sidderen en vervloeken hen, die de
slaven opwekken tot dat schudden aan die ketens ! Hoon, laster,
verdachtmaking, ja, zelfs hongerdood en kerkerstraf worden te
baat genomen !
Delenda Carthago ! schreeuwen zij die 't zelf goed hebben en
van het lijden der massa niets gevoelen ; en dat Carthago dat
verwoest moet worden is 't socialisme !
Delenda Carthago ! klinkt het echter terug uit honderdduizend
kelen van uitgezogenen die, in weerwil van armoede en gebrek,
nog moed en kracht genoeg behielden, om naar hooger te streven.
En dat Carthago is het kapitalisme, dat monster, dat als een
bloedzuiger hangt te bengelen aan 't geluk der volken en dat
alle welvaart en vrede in zijn alles verslindenden korpus zuigt !
Ook wij roepen met de laatsten : Delenda Carthago. En wij
kiezen partij :
óór al wat zwoegt en werkt !
óór al wat lijdt en hongert !
Vóór al wat gebukt gaat onder uitzuigerij en tirannie !
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Tegen al wat zonder nuttigen arbeid leeft !
Tegen al wat baadt in overdaad !
Tegen al wat uitzuigt en heerscht !
Ziedaar onze partijkeuze.
Wie ze goedvindt, sluite zich aan en strijde mee !
En wie ze afkeurt : hier is de handschoen.
4 Okt. 1890.
(»De Volkstribuun.")

HOOG D' EERSTE MEI !
Voorbij zijn thans des winters plagen,
Voorbij is thans de koude nacht
De knoppen aan gestruik en hagen
Getuigen van der lente pracht.
Daar buiten fladdert het gevedert'
Er klinken lied'ren zonder tal,
De Mei, de bloemenmaand keert weder
Met kleur en geur, langs berg en dal.
Wel klaagt gij : Baten mij die geuren ?
Die kleuren en die bloemenpracht?
Voor mij slechts zwaar gesloten deuren
In mijn of werkplaats, dag of nacht!
Tot slaven roept mij eiken morgen
Totdat de zon ons weer verliet,
De donk're wolken mijner zorgen,
Verdwijnen door de lente niet.
En toch — tot banning van uw plagen,
Brengt 't lentegroen ook iets voor u.
De schoonste van de lentedagen
De eerste Mei — hij is er nu !
Dan reiken volk'ren zich de handen
En zweren koen, met stralend oog
Te strijden tegen dwingelanden
Opdat de vrijheid leve hoog!
De glans der blijde lentezonne
Zal schijnen op uw lijdensweg,
En sidd'rend zullen geldbaronnen
Zich bergen achter muur en heg.
De Vrijheidsvaan wenkt thans, o werker,
Verhef uw blikken frank en vrij
Uw lied weerklink' trots lood en kerker :
De arbeid leev' ! Hoog d' eersten Mei !
29 April 1894.
(„De Volkstribuun.")
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DE PAUSELIJKE ENCYCLIEK.')
Wij hebben aardig geduwd aan het sociale wagentje, dat het
reeds zoover is gevorderd als thans het geval is.
De maatregelen, die eerst door den keizer van Duitschland
en nu weer door den Paus worden aanbevolen om de sociale
kwestie op te lossen, stonden sinds jaren en jaren op het program der sociaaldemokratische partij, welk program zijn verdedigers deed uitkrijten voor omverwerpers, voor oproermakers.
Zoo ging en zoo gaat het met vele zaken. Alle „nieuwigheden"
vinden vreeselijken tegenstand, langzamerhand dringen zij echter
door en om een gek figuur of den ondergang te vermijden, worden de bestrijders van gisteren, de voorstanders van morgen.
Dat is een zegepraal voor de eerste verdedigers van de „nieuwigheden", al worden ze door die zegepraal min of meer op den
achtergrond geschoven, en als zoodanig is de verschijning van
de encycliek van Paus Leo XIII een zegepraal voor het
socialistisch beginsel.
Wij zijn geen blinde bewonderaars of volgelingen van wie
ook, dus ook niet van den Paus, en al kenden wij ook den
Paus de bevoegdheid toe, om als opperste rechter in godsdienstzaken op te treden, dan nog zouden wij ons standpunt en eigen
oordeel handhaven, op een gebied, waar de godsdienst niets te
maken heeft.
Wij hebben het steeds onzin gevonden dat men den godsdienst wil vereenzelvigen met het sociale vraagstuk, en 't doet
ons genoegen, die meening bevestigd te zien in deze encycliek,
waarin de Paus het sociale vraagstuk zeer terecht noemt : een
staathuishoudkundig vraagstuk.
Men kan nu wel praten, zooals velen doen, dat het Gods wil
is dat er armen en rijken zijn en dat zoodoende opstand tegen
de inrichting der maatschappij, aanranding is van Gods gezag;
men kan wel beweren dat de bestaande vrij algemeene ontevredenheid des duivels is, dat de godsdienst gehoorzaamheid aan
de gestelde machten eischt en dat dus 6n de pogingen om de
standen op te heffen, èn de strijd tegen de geldmacht anti-godsdienstig zijn, maar diezelfde praters handelen allerminst naar
hetgeen zij zeggen. Zij zijn zelf ontevreden en woekeren voort
om nog meer rijkdom te vergaren, waardoor de ellende anderzijds erger en de ontevredenheid dus nog grooter wordt.
De ontevredenheid des menschen bij onvoldaanheid van zijne
behoeften is een natuurwet, welke geen godsdienst kan te niet doen.
Nu is een zeer voorname vraag te stellen : Is de staathuishoudkunde een tak van wetenschap, evenals staatkunde, landbouw') Dit artikel is geschreven bij het verschijnen der bekende encykliek over het
sociale vraagstuk Rerum Novarum.
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kunde, sterrekunde ? Wij meenen van ja en vinden het daarom
van de katholieke wereld dwaas dat zij aan de Kerk de macht
toeschrijft, ja aan de Kerk uitsluitend de macht toeschrijft, om'
die kwestie op te lossen.
Immers de sociale kwestie beroert de geheele wereld, ook de
niet-katholieke, en men zal toch niet verwachten dat ook die
niet-katholieke volken zich aan het gezag der Kerk zullen
onderwerpen.
Maar bovendien, waarom zou één macht, 't zij een staat of
een kerk, alleen in staat zijn een wetenschappelijke kwestie op
te lossen ? Is het aan één korporatie toe te schrijven, dat zij,
en zij alleen, in staat is een landbouw- of sterrekundige kwestie
op te lossen ? Dwaasheid, zou men zeggen en men heeft gelijk.
Dat de kerk mee kan helpen aan de oplossing der sociale
kwestie, indien z ij w i 1, niemand zal dat ontkennen, maar
dat zij zou zijn geroepen het alleen te doen, is op zijn minst
genomen een groote aanmatiging.
Dit hadden wij te zeggen naar aanleiding van het Pauselijk
gezag in de sociale kwestie, een gezag dat op godsdienstig gebied door de katholieken moet worden erkend, maar dat zich
buiten godsdienstig terrein niet kan laten gelden. En dat men
het sociale vraagstuk wil maken tot een godsdienstig vraagstuk,
daartegen verzetten wij ons, en wij beweren dat men dit doet
met het zijdelingsche doel, de oplossing elders te zoeken dan
waar ze te vinden is, in het socialisme.
Wij zullen dus de encycliek beschouwen als een wetenschappelijk dokument, handelende over het sociale vraagstuk, waarover wij ons een oordeel aanmatigen, omdat ook wij van dat
onderwerp studie hebben gemaakt, en bovendien in die encycliek dingen hebben gelezen die met onze overtuiging in strijd zijn.
Om te beginnen konstateeren wij dat de toestand der werklieden een zeer hachelijke is, en dat verbetering hoog noodig is.
Twintig jaren geleden durfde nog een staatsman uitroepen : er
bestaat geen sociale kwestie ! en die uitroep hooren wij nog
dagelijks, niet het minste in de katholieke pers. Hier weet men
te vertellen dat de verhouding tusschen dien patroon en zijn
werklieden zoo uitstekend is dat niemand naar eenige verandering omkijkt; dààr weet men op een geheel rustige bevolking
te wijzen, die geheel tevreden is en voor welke dus evenmin de
sociale kwestie bestaat. Die praatjes zijn menigvuldig en toch,
ze zijn gelogen. De verhouding tusschen patroon en werkman
is overal dezelfde, de z e 1 f de oorzaken hebben steeds deze 1 f de
gevolgen gehad.
Waar wij toestanden beschrijven zooals ze zijn, daar klinkt
ons nog altijd het misselijke woord : overdrijving ! tegemoet.
En diezelfde bladen die dat ons naar 't hoofd werpen, gaan
thans op in verrukking voor een geschrift waarin staat :
„Intusschen, iedereen is er van overtuigd, er moet geholpen
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worden, -- meer nog, er moet spoedig en af do ende worden geholpen, wijl, tengevolge der wanverhoudingen, ontelbare
menschen een ellendig en onwaardig bestaan lijden. In de omwenteling der vorige eeuw werden de bestaande gilden der
arbeidende klassen vernietigd, geen nieuwe vereenigingen traden er voor in de plaats, de maatschappij en de wetgeving ontdeden zich hoe langer zoo meer van den voorvaderlijken godsdienst ; en zoo gebeurde het, dat handwerk ien arbeid allengs,
eenzaam en onbeschermd, ter prooi vielen aan de gevoelloosheid der bezitters en aan de teugellooze hebzucht der concurrentie. -- Daarbij kwam de alles verslindende woeker het kwaad
verergeren. En heeft de Kerk herhaaldelijk reeds haar veroordeeling over dit euvel uitgesproken, een onverzadelijk en winziek kapitalisme gaat nochtans in onze dagen voort het oude
spel — zij het onder een anderen vorm dan voorheen -- te
drijven. Zoo zijn productie en handel schier het monopolie geworden van eenige weinigen, en zoo konden enkele bezitters
van onmetelijke schatten de massa's van het proletariaat een
juk opleggen, dat slechts weinig van dat der slaven verschilt."
Waar zóó de toestand der arbeiders wordt geschetst door den
paus, daar zullen, zoo zouden wij denken, ,toch wel spoedig
alle praatjes over tevredenheid in de pausgezinde ,bladen moeten eindigen, en daar zullen onmiddellijk de katholieken in de
voorste rij gaan staan dergenen die een einde willen maken aan
dien toestand.
Wij sociaal-demokraten, die de eersten waren welke verkondigen durfden dat het lot der arbeiders in de moderne wereld
slecht, erbarmelijk slecht was, wij die reeds voor jaren het kapitaal 't verwijt toeslingerden dat het den arbeider uitzoog, zijn
huiselijk leven vernietigde, zijn kinderen vermoordde, wij werden daarvoor hard gevallen, wij werden daarvoor uitgescholden
en gehoond, velen onzer kwamen ervoor in den kerker terecht.
Thans heeft onze stem weerklank gevonden bij den grootste
der aarde, die wel i s waar niet de middelen wil aanvaarden
die wij aan de hand deden, maar overigens geheel onze kritiek
op de tegenwoordige toestanden overneemt, dit stuk van ons
optreden tot het zijne maakt.
il,.
•

Het andere zal moeten volgen, want de kritiek tegen het socialistisch beginsel, die in de encycliek voorkomt, mist iedere logika.
Bovendien zijn de uitspraken van Leo XIII over het persoonlijk bezit, volstrekt in strijd met zeer vele uitspraken van beroemde kerkvaders, zooals van Gregorius de Groote, de H. Hieronymus, de H. Clemens en de H. Ambrosius.
Wij werden ook door de aandachtige lezing van de Pauselijke
encycliek versterkt in onze meening die wij over het partikuliere
eigendom hadden en zullen de zwakte aantoonen van het be-
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toog van het stuk waarover, naar de bladen melden, zooveel
geleerde, eminente mannen zijn ondervraagd.
't Is jammer dat 't ons niet gevraagd is geworden, anders
hadden wij den Paus een goeden raad kunnen geven, en wel
deze : Om naast al die geleerde, eminento .mannen eens één
niet-eminent, niet-geleerd man te consulteeren, een of endere
sociaaldemokratische arbeider. Wij zijn er verzekerd van dat
deze hem het zwakke in het betoog voor het persoonlijk bezit
en tegen het socialistisch beginsel van gemeenschappelijk bezit,
zou hebben aangetoond en de tegenspraken die thans in de
encycliek staan, er uit hebben doen verwijderen.
Wij hadden dan niet het zwaard der kritiek behoeven te zetten
in een stuk dat zoo veel beteekenend is en dat ons arbeiders
aantoont dat de oude wereld zich haar ondergang nabij gevoelt.
En dus ... dat het socialisme spoedig zal zegevieren I
„Ter genezing van die kwaal — aldus leeren de s o c i a1 i s t e n, wier streven het is de noodlijdenden tegen de ver-

mogenden op te zetten — is noodig, dat elk privaat bezit
ophoude, om plaats te maken voor een gemeenschap van
goederen, die door de vertegenwoordigers der gemeenten
en door de bestuurders der Staten zou moeten worden ingevoerd. Bij zulk een overdragen van alle bezit zouden —
zoo beweren zij — alle misstanden kunnen worden verholpen, door het vermogen en de voordeelen ervan gelijkmatig
te verdeelen tusschen de leden der gemeenschap."
Zelden hebben wij zóó onjuist het streven der socialisten
uiteengezet gezien als in deze woorden en nochtans, deze woorden staan in de encycliek van den 'paus, die wij bespreken.
Het is onjuist dat de socialisten willen dat e 1 k privaat
bezit ophoude.
Het is onjuist dat de socialisten het vermogen en de voordeelen ervan, gelijkmatig willen verdeelen onder de leden der
gemeenschap.
Het praatje dat de socialisten „de boel willen deelen" is toch
werkelijk wel wat oud, dan dat dit nog eens moet worden opgewarmd in een encycliek, en het aantoonen dat die verdeeling
een onmogelijkheid is, is, op zijn minst genomen, vechterij tegen
windmolens.
Wij zullen straks gelegenheid krijgen dit te bewijzen.
Op welke grondslag is het socialisme gebouwd ?
ie. Op het feit dat de arbeid is de bron van allen rijkdom
en beschaving.
Dit wordt in de encycliek erkend met deze woorden :
„De aarde verschaft, en wel in grooten overvloed, alles
wat tot instandhouding en volmaking van het aardsche be-
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staan noodig is, maar zij kan niet uit zichzelve geven, d.w.z.
niet zonder bearbeid te worden en verzorgd door den
mensch."
2e. Op de rechtvaardige stelling, dat de vruchten van den
arbeid behooren aan den arbeider.
Dit wordt eveneens in de encycliek erkend, met deze woorden :
„Neen, evenals de oorzaak met het gevolg, zoo nauw behoort de vrucht van den arbeid als rechtmatig eigendom,
verbonden te zijn met hem, die den arbeid verricht heeft."
3e. Op het feit dat waar de arbeid de noodzakelijke voorwaarde is tot het bestaan der menschheid, de zaken die noodzakelijk zijn om te arbeiden, zooals de grond en alle ander
kapitaal, aan dien arbeid moet zijn verbonden en niet ervan
gescheiden.
Ook die stelling wordt beleden in de encycliek en wel met
deze woorden :
„Wendt nu de mensch tot het bewerken en vruchtbaar
maken van den grond zijn lichaams- en geesteskrachten aan,
dan verkrijgt hij daardoor juist den eigendom over het
gedeelte, dat door hem werd bewerkt ; hij heeft er, om zoo
te, spreken, den stempel op gedrukt van zijn arbeid. Ten
volle rechtmatig moet het derhalve heeten, dat dit gedeelte
van den grond -- en zijn recht erop, onaantastbaar blijve."
Onverschillig nu of deze zinnen zóó zijn bedoeld in de encycliek, ze staan er en daarin wordt de juistheid erkend van de
grondslagen van het socialisme.
Nu krijgen we in de encycliek deze redeneering :
De werkman die zijn arbeid verkoopt aan een ander doet
dit om tot bezit te geraken, en door zijn loon in 't bezit te
komen van eenig eigendom. Schaf nu het privaat-eigendom
af, dan berooft ge den werkman van de vrije beschikking over
zijn loon.
Ieder werkman zal bij de lezing hiervan zeggen : glad mis.
De werkman verkoopt zijn arbeid niet om tot bezit te geraken, maar om een loon te verdienen om van te leven. En
het is tegenwoordig een uitzondering dat het loon daartoe voldoende is, laat staan dat er wat overschiet om tot bezit te
geraken.
Bovendien, het loon wat de werkman tegenwoordig ontvangt,
is slechts een gedeelte van de vrucht van zijn arbeid. Het
kapitaal strijkt in ieder geval een gedeelte en in de meeste gevallen het grootste gedeelte op van die arbeidsvruchten.
Dat gedeelte nu wordt den werkman onthouden en dus, juist
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door het kapitalisme van heden, dus juist door het privaateigendom, mist de arbeider het recht te beschikken over zijn
volle loon.
Wil men alleen onder loon verstaan dat gedeelte van de
arbeidsopbrengst dat den werkman in den vorm van loon wordt
uitbetaald, dan heeft de arbeider heden slechts in zóóverre het
recht daarover te beschikken, dat het aan hem is overgelaten
of hij er aardappelen of brood of gort voor wil koopen, maar
in ieder geval, het loon kan hij nergens anders voor bestemmen
dan om eten en andere noodzakelijkheden zich te verschaffen.
Het voor te stellen, als besteedde de werkman zijn loon om tot
eigendom te geraken, is een toestand schetsen die niet bestaat.
Het privaat-bezit van heden is door deze redeneering niet
verdedigd.
Nog zwakker is de verdediging van het privaat grondbezit.
„Dat vroeger onbebouwde stuk grond heeft immers door
de vlijt van dengene, die er het eerst den ploeg in zette
en door zijn kundig beleid, een geheel ander aanzien gekregen ; van een woestenij is het een vruchtbare akker geworden, van een waardeloos voorwerp een bron van rijk
genot. Wat aan dien grond deze nieuwe gedaante schonk,
is zoo geheel en al één met den grond-zelven, dat het er
grootendeels onmogelijk van te scheiden is. En zou het
dan niet in strijd zijn met de rechtvaardigheid, dien grond
aan den bezitter te ontnemen en aan anderen over te geven,
wat die werkman in het zweet zijns aanschijns heeft tot
stand gebracht ?"
Uit dit betoog valt niets anders af te leiden dan dat de b eo u w e r van den grond, recht heeft op bezit van den grond,
in wezen een zuiver socialistische stelling, en het klinkt werkelijk
wel wat gek om op die stelling een verdediging van het tegenwoordige grondbezit te bouwen.
Behoort de grond tegenwoordig aan hem die hem bebouwt ?
't Ware onzin hierop ja te antwoorden. Er leven tegenwoordig
grondeigenaars die hun grond nooit hebben gezien. In Amerika
bv. zijn verschillende stukken gronds van 20 tot 3o duizend
hektaren in bezit van één enkel persoon. Eén Engelschman,
Edw. Neid nl., bezit in Amerika 2 millioen hektaren grond,
dat is twee derde van de oppervlakte van geheel Nederland.
Wordt die grond bebouwd door zijn bezitter ?
Geenszins, en daarom houdt deze verdediging van het tegenwoordige grondbezit geen steek, en moet de redeneering, dat
de grond aan hem behoort die hem bebouwt, noodzakelijk leiden tot het socialistische stelsel.
. Dit stelsel streeft er naar de vruchten van den arbeid te
brengen aan de arbeiders, de voortbrengst aan de voortbrengers.
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Steunende nu op de stelling dat de benoodigdheden tot den
arbeid, als grond en gereedschappen, niet van den arbeid mogen
worden ontvreemd en verder de onmogelijkheid ervan beseffende, dat ieder arbeider op zich zelf in staat is in zijn eigen
behoeften te voorzien, beweert de socialist dat die zaken, de
grond, de bodem, de mijnen, de machines, de gebouwen, tot
arbeid dienende, in handen moeten worden gesteld van de gemeenschap, in den regel van den staat.
Die Staat, waarin ieder dezelfde rechten zal hebben, welke
regeling dus overheersching van den eenen mensch over den
anderen uitsluit, kan daardoor als regelende macht optreden
en omdat allen den staat uitmaken, zullen allen gezamenlijk
feitelijk de bezitters zijn van alles.
Door die regeling zal het mogelijk worden de voortbrengst
van allen arbeid te doen komen aan alle voortbrengers. Door
de Staat te maken tot den grooten kapitalist en ieder het recht
te geven op de voordeelen van dien staat, kan men de welvaart die thans slechts wordt gevonden bij enkelen, algemeen
maken. Door de overdaad, die thans bij de kapitalisten heerscht,
te doen ophouden, kan men het tekort dekken, dat er thans
heerscht bij het overgroote deel der menschen, en nog wel
juist bij dat deel dat arbeidt.
Wij vinden deze redeneering logisch, die handelwijze praktisch
en zouden het wel eens willen hooren b e w ij z e n, dat dit
geneesmiddel de levenskonditie der arbeiders nog slechter zou
maken, zooals in de encycliek klakkeloos, zonder eenig bewijs,
staat geschreven.
In volstrekte tegenspraak staan verder sommige uitspraken
in de encycliek tegenover elkander.
Zoo staat er in dat de grond behoort aan hem die hem bebouwt
En er staat in dat de mensch het recht moet hebben, dien
grond na te laten aan zijn kinderen of anderen.
Hoe dan, wanneer die kinderen geen landbouwers zijn ?
Zoo staat er in dat de rijkdommen vrucht zijn van arbeid
en dat die vrucht van arbeid behoort aan hen die arbeiden.
En er staat in dat het bezit, ook van fde onmetelijke rijkdommen, die nooit door één mensch kunnen zijn voortgebracht
en d u s daargesteld zijn door arbeid van andere n, wien
d u s dit product van hun arbeid is onthouden, niet in strijd
is met de rechtvaardigheid.
Wij vragen of wij, met den besten wil der wereld, ons zouden kunnen onderwerpen aan uitspraken, zóó direkt met elkander in strijd ?
Wanneer men het wil laten voorkomen als waren wij socialisten tegen e 1 k privaat-bezit, dan is dit onjuist. Wij zijn de
felste voorstanders van bezit, mits ... dit bezit vrucht is van
eigen arbeid, maar wij keuren volstrekt ieder bezit af, en wij
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noemen dat bezit diefstal, dat niet steunt op eigen arbeid en
dus aan anderen is ontroofd.
En ... wij vinden steun in dezen bij vele kerkvaders en
zeker niet de minsten onder die kerkvaders.
En wij kunnen voortgaan met o n s beginsel den armen werkman voor te houden als de blijde boodschap, die hem tijding
brengt van spoedige redding uit den maatschappelijken nood.
. .
Wij zullen, waar wij nu nader ingaan op het eigendomsrecht,
vooreerst nog eens duidelijk doen uitkomen, dat wij, waar wij
het eigendom aanvallen, daarmede bedoelen : het t e g e nwoordige begrip van eigendom en geenszins het
eigendomsrecht dat verkregen is door arbeid.
Wij willen dat het bezit van iets, is aan hem die het heeft
voortgebracht, en waar nu tegenwoordig alles wordt voortgebracht door maatschappelijken arbeid, en wij verder willen dat
ieder arbeidt, komt ons beginsel hierop neer, dat allen werken voor alle n, dat, waar allen gezamenlijk genoeg kunnen
voortbrengen voor allen, niemand van die voortgebrachte dingen verstoken mag blijven.
Waar nu de Paus en met hem de hedendaagsche politici die
meening durven bestrijden en zelfs zeggen dat zij in strijd is
met het Christelijk beginsel, daar heeft het natuurlijkerwijze
voor ons zeer veel waarde, wanneer wij kunnen b e w ij z e n dat
dit niet zoo is. Ja, wat meer is, wij kunnen bewijzen dat het
christelijk beginsel van denzelfden grondslag uitging als wij.
Waar wij uitgaan van de idee van gelijkheid voor alle menschen, vinden wij die idee reeds verdedigd in het christelijk
gebod: Ik wil dat alle menschen broeders zijn!
Broeder zijn, sluit in : gelijk zijn ! Gelijkheid en de tegenwoordige
bezitsverhoudingen sluiten elkander uit. Waar de een, groote
eigendommen bezit, moet de ander bezit derven, dit maakt deze
beiden ongelijk en zonder gelijkheid geen broederschap. pus
persoonlijk bezit staat volstrekt in den weg ,aan dit christelijk
gebod van broederschap.
Uitspraken in dien geest zijn er in de H. Schrift bij dozijnen
en zelfs kan men in den bijbel en wel in het hoofdstuk Leviticus 25, een verbod vinden om den grond, die aan allen behoort, te verkoopen. Bij de Israëlieten was het vroeger een gebod dat alle 5o jaren de grond weer terug moest komen aan
de gemeenschap en het bezit bij dezen was meer een i n
bruikleen h e b b en dan wel bezit zooals wij dat heden
begrijpen.
Het begrip van persoonlijk bezit heeft voortdurend bestrijders
gehad, en wel niet het minst bij de Christenen.
Ook dit zullen wij bewijzen.
Wij zullen beginnen met een bewijs dat de eerste Christenen
3
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niet alleen het beginsel van algemeen bezit huldigden, maar
dit ook in toepassing brachten.
In het den vromen Christenen welbekende boek : „de Handelingen der Apostelen", lezen wij onder Hoofdstuk IV :
„En allen die geloofden waren één van hart en één van
ziel, en niemand zeide : dit is het m ij n e, maar zij hadden
alle dingen gemeenschappelijk. Niemand verkeerde in armoede, omdat al degenen die akkers en huizen bezaten, ze
verkochten en van de opbrengst kreeg elk naar zijne behoeften.",
De eerste Christenen waren dus voorstanders van algemeen
bezit en de grootste apostel van het Christendom, de H. Paulus,
schrijft in een zijner brieven :
„Er kome gelijkheid in den tegenwoordigen tijd, uwen
overvloed diene om hun gebrek aan te vullen, opdat zoo
gelijkheid kome."
En verder kan ieder, die ooit het Nieuwe Testament las, zich
de geschiedenis herinneren van een man en ee rie vrouw, die hun
goederen hadden verkocht, evenals alle Christenen deden, en
de prijs ervan aan de Apostelen kwamen brengen. Zij achterhielden echter een gedeelte v an het geld, waarvoor zij, tot straf,
aan de voeten der Apostelen dood neervielen.
Zóó groot was bij de eerste Christenen de afkeer van persoonlijk bezit.
Dat dit later anders is geworden, bewijst niets. Wij mogen
veronderstellen dat die eerste Christenen beter dan de lateren
de leer huns meesters kenden, want zij hadden haar uit zijn
eigen mond vernomen, en het is een feit dat dit beginsel van
algemeen bezit overal door die eerste Christenen werd gepredikt.
Daar is echter meer. De Christelijke kerk heeft dit beginsel
laten varen. Waarom ? Wij wagen het niet onze meening daarover te zeggen omdat het maar een meening is, en wij in dit
artikel slechts feiten willen aanhalen, maar wat wij wel willen
aanhalen en wat vooral leerrijk is, is dit, dat de kerk het beginsel van algemeen bezit heeft laten varen in denzelfden tijd
dat de Keizer van Rome, Constantijn II, Christen werd.
De geschriften van de kerkvaders, later Heiligen, welke in
dien tijd leefden, toonen glashelder aan dat toen over de vraag
van persoonlijk of algemeen bezit, veel werd gediskussieerd.
Wat de eerste Christenen als een vanzelfheid beschouwden en
reeds in toepassing brachten, dat verdedigden vele kerkvaders
van dien tijd met wetenschappelijke argumenten, argumenten
die thans ook nog waarde hebben, waar de toongevende Christenen van onze dagen zich kanten tegen datzelfde beginsel,
door die kerkvaders zoo krachtig verdedigd.
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,Wij zien in het feit dat de uitspraken van vele kerkvaders
over het eigendom juist het krachtigst zijn in dien tijd van de
regeering van Constantijn, den eersten Christenkeizer, een bewijs dat, tengevolge van het toetreden van de machtigen der
aarde tot het Christendom, dit Christendom van karakter veranderde, door alleen zich te bepalen tot het geestelijke gedeelte
van het leven en zich losmaakte van het maatschappelijke, waardoor het beginsel van gemeenschappelijk bezit, hetwelk oorspronkelijk onafscheidelijk aan het Christendom was verbonden,
door de Kerk werd losgelaten, waardoor het Christendom zich
spoedig mocht verheugen in den steun van `de grooten der aarde,
maar waardoor het zijn tbeteekenis voor het 'maatschappelijk
leven grootendeels verloor.
Daardoor toch begon het geld een rol te spelen en het ware
Christendom kon daardoor niet anders dan lijden. Vandaar dat
er tot op heden, nu heel de beschaafde wereld zich tooit met
den naam van Christen, in werkelijkheid zoo weinig van de
leer van den stichter, zijn : hebt elkander lief 1 in toepassing
wordt gebracht.
Maar, bewijzen wij wat wij beweren.
Constantijn leefde en regeerde tusschen de jaren 274 en 337.
Wij mogen natuurlijk veronderstellen dat vóór hem reeds meer
andere machtigen der aarde, al waren zij dan ook niet zóó
machtig als hij, het Christendom beleden, en het vraagstuk
van algemeen of bijzonder bezit aan de orde stelden.
Althans een der grootste kerkvaders, de H. Cyprianus, die in
het jaar 258 stierf, liet de uitspraak hooren :
„Indien God ons rijkdommen heeft geschonken, is het
om daarmee wel te doen, wij moeten ze beschouwen als
in bruikleen, en niet als eigendom. Jezus Christus verbiedt
ons op elke bladzijde van zijn Evangelie ze te beschouwen
als iets dat ons toebehoort."
En nog zegt dezelfde :
„Daarom ben ik zoo verwonderd, wanneer ik hoor zeggen : m ij n veld, m ij n huis. Ik begrijp niet dat iemand
zich meester durft noemen van iets dat hem niet toebehoort."
Nog voor dezen gaf Paus Clemens, die in
uitspraak :

220

stierf, deze

„Het gemeenschappelijk leven is verplichtend voor alle
menschen. Het is het onrecht dat aan den eenen doet zeggen : dat is mijn, en aan den andere : dat hoort mij. Vandaar is de tweedracht onder de menschen gekomen."
Het is op te merken dat, naarmate de tijd nadert dat keizer
Constantijn christen wordt, en daarna, zelfs nog kort na zijn
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dood, de uitspraken der toen levende kerkvaders duidelijker
en heftiger worden.
Zoo verkondigde de H. Basilius, die leefde van 329 tot ;79:
„Zijt gij geen dief, gij die u toeëigent wat gij slechts
ontvangen hebt om te verdeelen ? Indien men dief noemt,
dengene die een kleedingstuk neemt, kan men dan een
anderen naam geven aan hem die, een naakte voor zich
ziende, hem kleeden kan en toch naakt laat ?
„De rijken hebben zich in bezit gesteld van de gemeenschappelijke goederen, en van deze bijzondere eigendommen
gemaakt."
Heerlijke waarheden, die thans, in anderen vorm, worden verkondigd door ons, „goddelooze opruiers", en tegengesproken
door ... de kerkvaders ! ?
Wij hebben n o g meer.
De H. Ambrosius, die leefde van 333 tot 397, geeft ons deze
krasse uitspraak :
„God heeft alle zaken geschapen om er allen van te
laten genieten en de aarde om haar tot eigendom van
allen te maken. De natuur heeft dan het recht der gemeenschap doen geboren worden en alleen de over w e 1 d ig i n g heeft het eigendomsrecht voortgebracht.
„De aarde aan allen gemeenschappelijk gegeven zijnde,
mag niemand zich eigenaar noemen van datgene wat hij
niet behoeft tot bevrediging van zijne natuurlijke behoeften,
als zaken die hij ontvreemde aan de gemeenschap en die
hij alleen door geweld behoudt."
En nu tot slot nog deze aanhaling uit de werken van de H.
Hieronymus, eveneens een kerkvader en wel een die genoemd
wordt als den grootsten geleerde van zijnen tijd, en die leefde
van 331 tot 419.
Deze zegt over het persoonlijk bezit :
„Het is niet zonder reden, dat het Evangelie de aardsche
rijkdommen onrechtvaardige goederen noemt,
want zij hebben het onrecht als bron, daar de een niets kan
bezitten zonder de ruïne van den ander."
Vraag nu nog eens of wij recht hadden te beweren dat het
Christendom, zooals het oorspronkelijk was, niet in strijd is
met 't socialistisch beginsel van gemeenschappelijk bezit. Dat
de groote Christenen van onze dagen er tegen gekant zijn, bewijst niets tegen ons, maar veel, zeer veel tegen die Christenen
zelf. Wij staan die predikers van liefde en menschenmin der
eerste Christenheid nader dan zij, die van uit vergulde paleizen
hun arme, uitgezogene „broeders" onderwerping en tevredenheid prediken!
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Paus Leo XIII heeft zich verklaard tegen het beginsel van
gemeenschappelijk bezit en voor het heerschende eigendomsrecht waarover de Kerkvaders, hierboven aangehaald, zulke
vernietigende oordeelvellingen hebben nagelaten.
Het kan niet anders of het opperhoofd der Kerk moest in
strijd komen met zich zelven bij dezen arbeid. En vernietigend,
volstrekt vernietigend voor zich zelven is dan ook de uitspraak
van Leo XIII : dat het eigendomsrecht is een n a t u u r r echt!
Maar waarom zijn dan duizenden, millioenen, kinderen der
natuur verstoken van dit recht ? Waarom dan, indien bezit een
natuurrecht is, zijn er honderdduizenden menschen, de hoogste
schepselen Cder natuur, die niet eens een stulp bezitten waar
ze wat rust kunnen vinden, na gedanen arbeid ? Waarom dan
waren er in den afgeloopen winter zoovele kinderen der natuur
die zich verstoken zagen van kleeding en vuur en zoodoende
vielen als slachtoffers van de elementen der natuur, terwijl diezelfde natuur hun het recht heeft gegeven op ... bezit ?
Juist omdat eigendomsrecht een natuurrecht is, deugt het
tegenwoordige eigendomsrecht, het bezit voor enkelen, niet en
het gemeenschappelijk bezit, bezit voor allen, wèl!
Christenen, gij die in het Christendom iets meer ziet dan
uiterlijk vertoon, en die de onvergelijkelijk schoone woorden
van den stichter der Christenheid : hebt elkander lief I wilt
toepassen, denkt na over dit alles en gij zult ... socialist worden.
Dan zal men u schelden voor goddelooze opruier, wat nood,
ook Jezus „beroerde de schare", gij zult de verachting opi u
laden van de farizeërs en schriftgeleerden van onzen tijd, maar
gij zult in uw binnenste de voldoening vinden die gij behoeft,
in het bewustzijn dat gij hebt medegewerkt om den twistappel
dien het onrecht tusschen het menschdom heeft geworpen, te
verwijderen en zoodoende uw krachten hebt besteed aan het
stichten van een maatschappij, waarin het waarheid kan worden :
dat alle menschen broeders zijn!
13, 20 27 Juni 1891.
(,,De Volkstribuun".)

VERVOLG JE WEG!
Vervolg je weg, en laat de menschen praten,
De weg is lang, de wereld praat zooveel;
Mag 't onverstand dan ook de menschen nooit verlaten,
Vervolg je weg ! Spert walging ook de keel.
Mag meen'ge ruwe slag 't harte al verwonden,
Blijf mededoogenloos wat waar u schijnt verkonden.
Schudt af het vuil dat op u wordt gesmeten,
Vervolg je weg! Put moed in reinheid van geweten !
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Vervolg je weg ! Al klemt met duizend klauwen,
De blinde haat zich ook aan uwe leden vast,
Al dringt de laster u, verlaten door de lauwen,
Tot aan de plaats waar woest de lasterafgrond wast.
Vervolg je weg ! Ge kunt, ge moogt niet vallen,
Al tellen uw belagers zich ook bij duizendtallen ... •
Omhoog het hoofd en met geen lid gesidderd !
Vervolg je weg oprecht, door moed en trouw geridderd !
Vervolg je weg ! Laat Salies Jannen zwetsen,
Dat dit niet moog'lijk zij, dat dat niet kan geschieden;
Geen zegepraal wacht hem, die bang is zich te kwetsen,
Laat elkeen die niet durft, de kou dan maar ontvlieden.
Vervolg je weg ! En houd omhoog de roode banen,
Al kost de strijd u veel, al vloeien er soms tranen.
Weg 't oude juk van smart, van onrecht en van dwang . .
Vervolg je weg tot 't eind, al valt hij soms ook lang !
31 Aug. 1894.
(„De Volkstribuun.")

HET DAGHET IN HET OOSTEN!
Hetgeen den socialist bij het herdenken der geschiedenis van
de geboorte van Jezus in den stal te Bethlehem, het meest
van alles treft, is de omstandigheid dat engelen des hemels
de blijde boodschap dier geboorte het eerst brachten aan eenige
arme herders.
Die herders kwamen en aanbaden den jonggeborene. En
gaan wij dan de evangeliën na die het leven en de dood van
den Verlosser beschrijven, dan vinden wij altoos hetzelfde weer,
dat hij zijn aanbidders, zijn volgelingen, zijn medegezellen, vond
bij de armen; zijn vijanden, zijn belagers en later zijn moordenaars, bij de rijken en gezaghebbenden.
0, de verschijning van dengene naar wien de tegenwoordige
maatschappij zich noemt, is aantrekkelijk, is goddelijk schoon,
die verschijning immers is de verpersoonlijking van den vriend
der armen en verdrukten en de verpersoonlijking van den
strijder tegen het gezag en de macht der rijken.
Er was veel toe noodig vóór het Christendom zooveel was
veranderd dat de machtigen der aarde zich Christen noemden,
dat keizer Constantijn het kruis aannam als zijn standaard, niet
om er aan gehecht te worden en te sterven voor de zaligheid
der menschen, maar om er de massa de oogen mede te verblinden en zichzelf daardoor de overwinning te bezorgen op
het slagveld.
Ja, veel was er toe noodig voor dat mogelijk was!
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Daartoe was noodig dat het Christendom dat, zooals het
door Jezus werd verkondigd, een maatschappelijk beginsel was,
dat tegen de rijken en tegen het toenmalig gezag was gericht en daarentegen streed voor de armen en verdrukten, ontaardde in een bloot godsdienstig beginsel, dat de toen ook
reeds onrechtvaardige maatschappelijke toestanden niet aantastte, maar integendeel door prediking van gehoorzaamheid
en onderwerping, een wapen werd in de handen der gezaghebbenden.
En dat laatste is het nog in onze dagen.
Minder dan ooit is het waar dat de maatschappij waarin wij
leven, is een Christelijke maatschappij in den waren zin des
woords. Wij tarten allen die zich Christenen noemen om te
weerspreken dat Jezus, indien hij thans op de wereld kwam'
en hetzelfde verkondigde wat hij verkondigde i 8 eeuwen geleden, weer tegenover zich zou vinden de rijken en machtigen....
Bij zijn : geef Gode wat Godes en den Keizer wat des Keizers
is, een uitspraak die slechts met andere woorden wil zeggen:
geef ieder het z ij n el zou men ook hem uitkrijten voor een
oproerling, voor een opruier, evenals men hem toenmaals deed!
Indien hij weer liet hooren, die heerlijke woorden : Hebt
elkander lief ! dan zou hij, evenals toen, tegenover zich vinden,
als een aaneengesloten massa, alle machtigen der aarde, die
in het „verdeel en heersch" het eenige middel zien, om hun
gezag te handhaven!
Waar hij zijn straffend : Gij adderengebroedsel ! liet hooren
tot de priesters en farizeërs van zijnen tijd, zou hij tegenover
zich vinden een breede schaar van huichelaars, die met vrome
spreuken en preeken de banvloek over hem zouden laten klinken en misschien zou de Justitie hem opsluiten wegens beleediging !
Laten wij het erkennen, het is den machtigen der aarde gelukt aan de logika van het Christendom te ontsnappen. Die
logika moest brengen : rechtvaardigheid, menschenlief de, broederlijkheid en gelijkheid van alle menschen en het bracht : dat
het onrecht nog nooit zoo erkend en gehuldigd werd als
thans na i 800 jaren Christendom; dat er nooit zooveel haat
werd gekweekt tusschen de menschen onderling; dat er nooit
zooveel nijd en wangunst werd gevonden en dat nooit de maatschappelijke verhoudingen zooveel schreeuwende kontrasten
gaven te aanschouwen als nu!
Wat een verschil tusschen datgene wat thans nog wordt aangezien voor de leer van Jezus, voor Christendom, en de leer
die Jezus zelf verkondigde !
Vergelijk die prelaten, bisschoppen, hoogepriesters, die aan
zoovele machtigen der aarde de wet voorschrijven, bij de arme
herders van Bethlehem, die de eerste aanbidders van den Verlosser waren.
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Vergelijk het Vatikaan, het prachtigste paleis der wereld,
bij den stal van Bethlehem!
Vergelijk het wapengekletter, veroorzaakt door de millioenen
soldaten onzer C h r i s t e n-staten, bij den zang der engelen in
het veld te Bethlehem!
Vergelijk ... of neen, vergelijk dit niet, want dit zou slechts
dienen om te doen uitkomen dat er geen punten van vergelijk
zijn tusschen het Christendom van heden en de gebeurtenis
van over bijna negentien eeuwen, er is een andere vergelijking
die beter opgaat.
*

*
.

Vergelijk het optreden van Jezus, zijne geboorte, zijn leven,
zijn streven, zijn lijden, zijn dood, de zegepraal zijner beginselen, kortom, het ontstaan van het Christendom, bij de rol
die het socialisme in onze dagen vervult!
Evenals nu, leefde de menschheid in zonde en ellende ! Er
waren vele armen en ongelukkigen, evenals nu; er was een
schaar priesters en farizeërs in dienst van het bestaande,
evenals nu; er was een gezag en een Justitie, ten dienste van
:de rijken, evenals nu!
En hij, de verlosser, hij die kwam om de menschheid te redden, hij wendde zich niet tot de rijken, niet tot het gezag, niet
tot de machthebbers om daar zijne verhevene leeringen ingang
te doen vinden, neen, hij wendde zich tot de armen, tot de
verdrukten!
Onder hen vond hij zijne discipelen, onder hen rekruteerde
hij de eerste aanhangers van het Christendom, van zijne leer
der verlossing.
Precies als met het socialisme in onze dagen. Ook dit vindt
ingang bij de armen, bij de verdrukten en tegenkanting bij
priesters en farizeërs, bij rijken en machtigen!
Oordeelt over dit feit, gij allen die u Christenen noemt, gij
allen die; eerbiedig een kruis slaat bij het uitspreken van
Jezus' naam, gij allen die juichtet en jubeldet bij het herdenken zijner geboorte.
Oordeelt er over en gij zult ten slotte erkennen moeten dat
wij, de zoogenaamde goddelooze socialisten, hem nader staan
en beter zijn leer opvolgen dan zij die zijn naam dragen en
daarop zoo trotsch zijn.
Niet de naam geeft iemand eenige waarde, maar de inhoud.
En al noemt zich onze maatschappij Christelijk en godsdienstig,
zij is in haar wezen onrechtvaardig, onchristelijk!
De voortbrengers lijden armoede, worden gehoond en geminacht. Dat is onrecht!
De rijken en machtigen heerschen, verdrukken, zuigen uit
en baden in weelde en genot. Dat ook is onrecht !
Degenen die zich noemen volgelingen van Jezus, stapelen
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schatten op schatten en zijn in den maatschappelijken strijd
steeds te vinden aan de zijde der heerschers. Ook dat is
r
onrecht !
En onder al de partijen die zich tooien met zijn naam, is
er niet ééne, die onbevangen en met moed, de hand durft
reiken aan den zuchtenden arme, aan den verdrukten werkman.
Een andere partij, uitgekreten voor oproerig en goddeloos,
bleef dit overgelaten. Zij nam den strijd voor de verdrukten
op zich, zij schreef in haar program de uitspraak : aan ieder
het zijne; zij streefde naar het schoone ideaal : hebt elkander lief !
De groote twistappel tusschen de menschen onderling, is het
mijn en het dijn. Het bezit heeft den menschen harteloos en
liefdeloos gemaakt, het heeft gezag gekweekt dat de armen
verdrukt en voor de rijken kruipt, het heeft de menschheid
verdeeld in twee kampen, tusschen welke beiden een vreeselijken kamp onvermijdelijk is.
Dien twistappel weg te ruimen is de taak die wij ons hebben
gesteld en voor die taak is vervuld zal er in de wereld geen
enkele der verheven uitspraken van den Zoon des menschen
kunnen worden vervuld.
Tot zoolang zal er armoede en ellende zijn!
Tot zoolang zal er slavernij en verdrukking bestaan!
Tot zoolang zullen nijd en onderlinge haat het menschdom
regeeren!
Een nieuw jaar treden wij binnen. Het is precies als ieder
vorig jaar, maar .... wij merken dat wij groeien en de maatschappij merkt dat zij langzaam maar zeker ineenzakt. Er zijn
stippen aan den horizon die ons aantoonen dat een nieuwe
dageraad nabij is.
De ijskorst die het mijn en dijn had doen ontstaan om het
hart van bijna alle menschen, begint bij zeer velen dunner
te worden. De lijdzaamheid waarmede duizenden zich onderwierpen aan het zoogenaamde noodlot, het geduld waarmede
velen het bitterste leed verdroegen omdat zij meenden dat
het zoo zijn moes t, ze hebben plaats gemaakt voor wrevel,
voor ontevredenheid, voor haat, daar men begint te beseffen
dat al het verdragene onnoodig en onverdiend is.
En duizenden beginnen te begrijpen dat het niet helpt te
klagen, te morren, te haten, maar dat er moet worden gehandeld ; de schare, die zich schaart om de roode reddingsbanier,
wordt grooter en grooter, het dreunen van de voetstappen der
naderende arbeidersbataljons nadert hoe langer hoe meer!
En aan den anderen kant gevoelen de regeerders zich den
grond onder hunne voeten ontzinken, de domme massa, waarop
ze steunden, wordt denkend en het „verdeel en heersch" loopt
hoe langer hoe meer in den kijkert!
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Ja, het daghet in het Oosten, met dit vaste geloof gaan
wij het nieuwe jaar binnen, zeker er van als wij zijn dat liet
ons nader zal brengen bij de zegepraal van ons schoone beginsel :
RECHT VOOR ALLEN!

I Jan. 1892.

(,,De Volkstribuun".)

TWEE KONGRESSEN.
Van de week had ik gelegenheid twee kongressen aan het
werk te zien, twee typen van kongressen.
Het eene is het internationale kongres van mijnwerkers, het
andere het internationale kongres over de verzekering tegen
ongevallen.
4, *
«

Het eerste kongres zetelt in het Hotel des Savantes. In de groote
zaal verspreid zitten 50 a 60 afgevaardigden aan 5 lange tafels.
De drie linksche zijn ingenomen door de Engelsche delegatie, die
2/3 van het kongres uitmaakt. Dan volgt er een waaraan de
Duitschers, de Oostenrijkers en de Belgen zitten en dan de rechtsche
waaraan de Franschen hebben plaats genomen.
Dit kongres draagt den stempel van een echt arbeiderskongres.
Men vindt er alle typen in van de mannen die men ook in onze
vakvereenigingen en afdeelingen vindt.
De invloedrijke leider, de praktische organisator, die een hooge
minachting koestert voor al te hoogdravende plannen, de gevoelsmenschen die steeds en altijd de hoorders trachten te overtuigen
van het treurige lot der arbeiders, en, ook daar waar ze niet
dan volkomen overtuigden voor zich hebben een hevigen agitatorentoon aanslaan ; de joviale werkman die steeds spreekt alsof
hij de geheele vergadering vriendschappelijk op den schouder
klopt ; men hoort er ook den warhoofd die den beau parleur 1)
speelt en bij de vergadering al heel gauw in de gaten loopt, en
herinnert zich dan in de beweging vele van deze types te hebben
ontmoet die geen drie zinnen aan elkaar kunnen rijgen, zonder
er wat onzin bij te doen, en die toch soms zulke verdienstelijke
partijgenooten waren door hun weergaloozen ijver en toewijding;
men vindt er ook den agitator, den temmer van de menigte, den
man die de hoorders tot luisteren, de wankelenden tot aansluiting
dwing t. Maar de snaar die bij hen allen de grondtoon aangeeft,
is de liefde, de toewijding voor de zaak waarvoor ze hier zijn,
de bevrijding hunner klasse, het timmeren aan de batterij der
1) Mooiprater.
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organisatie, die ze weten dat, eenmaal klaar, de kapitalistische
veste in elkander zal doen storten.
Een eigenaardig bewijs voor de toenemende macht der arbeidersklasse is het aanwezig zijn van zoovele parlementsleden in
deze betrekkelijk kleine vergadering.
De Fransche afdeeling telt er twee, Basly en Lamendin (de
eerste blijkbaar in den laatsten tijd weer genezen van zijn nationalistische neigingen, die hij een korten tijd heeft vertoond), de
Engelsche delegatie telt er drie, Burt, Abraham en Pickard, de
Belgische vier, Maroille, Cavrot, Caeluwaert en Mansart.
Ook hier weer eigenaardige types. Ik kende vroeger, d. w. z.
ik zag vroeger eens, Maroille, in een mijnwerkersvergadering te
Luik, waar hij, vurig en logisch, maar ruw en vreeselijk onschoon,
sprak. Thans is diezelfde Maroille een type van een meneer,
kort, een stevig buikje, een lorgnet en zijn spreken is veel, veel
mooier geworden, doch, laat ik het er dadelijk bijvoegen, heeft
aan logika en warmte voor de zaak niets verloren.
Een geheel andere type is Cavrot. Deze ruwe en ietwat schreeuwerige, maar ongeëvenaard trouwe en moedige strijder, is in het
parlement niets veranderd van voorkomen of manieren. Zijn
spreken is leelijk gebleven, zijn stem schreeuwerig, zijn gebaar
linksch .... zijn hart en hoofd warm en helder.
Van de twee Duitsche afgevaardigden is de eene Hué uit
Westfalen, een type van een stevig Hollandsch werkman, de
andere, een Sileziër, reeds de type van een Pool. Beiden zijn
kalme, kranige kerels. Hué spreekt over alle theoretische kwesties
met de degelijkheid van ... een Duitsch sociaal-demokraat, wat
hij dan ook is.
De Engelsche delegatie is rijk aan eigenaardige typen. De
nuchterheid en de koele redeneering wint het hier steeds van
het enthousiasme maar, al slaat de nuchterheid wel eens over in het
opwerpen van met liberale spitsvondigheid uitgedachte bezwaren,
en al redeneert men wel eens wat al te koel, zóó koel dat de
afstand tusschen koel en koud tot een minimum is teruggebracht,
hoe ferm kan daarop dan het woord klinken als er sprake is van
het weerstaan der kapitalistische aanslagen op de mate van
welvaart en vrijheid die deze arbeiders zich door strijden en
lijden hebben veroverd.
En ik, wetend wat een som van intelligentie, van strijd, van
leed, van zelfverloochening, van toewijding er noodig is geweest
om deze vergadering te maken tot wat ze is, de vertegenwoordigster van meer dan een millioen arbeiders .... ik denk aan
dat millioen, aan hunne huisjes verspreid om de mijnen, huisjes,
meestal zwart van den rook en van de stof, aan hunne vrouwen
en kinderen, aan hun zwoegend leven onder den grond, aan dat
alles en ik vraag me af wat hun aller leven geweest zoude zijn
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als in den zwarten nacht van hun bestaan het nieuwe licht niet
was verschenen, als door die atmosfeer van kolenstof en loonslavernij de stroom van den nieuwen tijd niet was gevaren die
levenskracht en strijdensmoed medebracht, die de slaafschheid
verving door het gevoel van eigenwaarde, die de doffe onderwerping deed plaats maken voor den heerlijken strijd voor een ideaal?
En ik zie dat millioen neergedrukte, tegen den grond geketend
liggende loonslaven zich langzaam, o, ontzettend langzaam, oprichten,
het eene stuk kluister vallen na het andere ; ik zie de kroeg in
aantrekkingskracht verliezen ; ik zie boeken, beelden, wetenschap
en kunst verschijnen ; ik zie welvaart, zelfs vrijheid komen, o,
beetjes nog maar, veel te kleine beetjes voor een millioen hongerenden, een paar druppels voor iedere brandende tong, maar het
proeven deed reeds zoo goed, het verdubbelde en vertiendubbelde
de energie en de kracht waarmede de overblijvende banden ter
verbreking werden aangevat ... .
Wat ware er van de wereld geworden zoo zij niet gekomen
was, haar, die wij dienen, de draagster van het ideaal dat strijden,
dat leven doet, de arbeidersbeweging !
Wat ware het leven en de toekomst geweest van deze allen,
van dat heele millioen, en van die andere miljoenen, als de
stormklok niet ware geluid en de slapende zwoegers niet wakker
had geschud ?
Ik vergelijk ... hen die strijdend voorwaarts schreden en hen
die nog, zonder verzet, zich klagend krommen onder het juk.
Maar ik hoor de stormklok verder haar dreigend en hoopvol
gebrom voortzetten . . .
Ook die anderen zullen opstaan . . .
Voort, klokkeluider, voort !
.
#

Ik ga naar het andere kongres.
In een der vele zalen van het „Palais de l'Economie Sociale"
(het paleis der sociale ekonomie), zitten een paar honderd heeren.
Een bourgeoisvergadering. Geen afgevaardigden, gezonden door
honderden of duizenden wier ideeën ze vertegenwoordigen, maar
een troep eenlingen, velen krachtens hun baantje, anderen wegens
hun positie in de politiek, het kleinste deel uit werkelijke belangstelling in het lot der arbeiders, daar gekomen.
Staatsmansgezichten, geurende bourgeois-jongelui, paperassenwroeters, en hier en daar een Fransche de Klerk of Kouw, die
zich opblaast, als een meneer met een geillustreerd knoopsgat, hem
van af de zesde verdieping de hand reikt.
Een meneer met een bulderende stem leest met die stem een
rede voor. Hij heeft het over de kosten der ongevallenverzekering,
over de bijdragen van staat, patroon, enz. Cijfers en nog eens
cijfers. Niemand luistert, niettegenstaande de spreker een hooge
meneer is wiens stoel aan de bestuurstafel leeg staat. Voor de
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mijnwerkers zooveel, voor de tabakwerkers zooveel, het is alsof
de meneer een architekt is die voorleest hoe dikke planken er
aan den vloer van deze en van die kamer moeten worden gebruikt,
met hoeveel percenten cement de kalk gemengd moet zijn en in
welke fabriek de pannen gekocht moeten worden.
Meneer is klaar.
Een klein, pienter, vief Franschmannetje, een zekere meneer
Polet, heeft het woord.
Hij is ambtenaar aan een ministerie en heeft zich van nabij
moeten bemoeien met de toepassing der ongevallenwet ; hij kondigt
aan, dat hij aan de vergadering en wel voornamelijk aan de
Franschen, eens in 't kort het systeem en het beginsel der
Franschc ongevallenwet zal mededeelen.
En nu volgt een heel eigenaardig iets.
Wij zijn in de arbeidersbeweging zoo licht geneigd te meenen,
dat men bij de bourgeoisie van de publieke zaak beter op de hoogte
is, wij betreuren vaak de onkunde der arbeiders in zake de wetten
op den arbeid. Hier was nu een vergadering van menschen, die
gekomen waren om deel te nemen aan een kongres over de
ongevallenverzekering. Een vergadering dus van specialiteiten,
van menschen, die op de hoogte van het vraagstuk moeten zijn.
Vier vijfde van de vergadering zijn Franschen en daar komt nu
een Franschman, die begint met te zeggen, dat hij zijn landslui
deelgenoot zal maken van wat er in de Fransche wet der ongevallenverzekering staat. En dat in een tijd, dat die wet ongeveer sinds
een jaar is toegepast, in een tijd dus, dat men zou zeggen, dat
ieder, die in de zaak maar eenigszins belang stelt, die wet van
a—z van buiten moet kennen.
Ik dacht dan ook op die mededeeling van den spreker te zullen
hooren roepen : „niet noodig, we kennen ze wel". Niets ervan.
De heeren zetten zich rechtop, en luisterden met gespannen
aandacht naar een opsomming der bepalingen van hun eigen
ongevallenwet, en op de gezichten van de overgroote meerderheid
was te lezen, dat ze voor de eerste maal van den inhoud kennis namen.
Wat echter een geweldige tegenstelling vormt met het kongres
der mijnwerkers, dat is het chauvinisme, dat hier in den vorm
van de zelfbewondering aan den dag treedt.
De Franschen kammen hun sociaal werk hoogelijk op en alle
Franschen juichen toe.
De Duitscher verzuimt niet met een borststem te zeggen dat
Duitschland op het gebied der sociale wetgeving vooraan staat;
de Engelschman zal voor geen goudmijn vergeten mede te deelen
dat in Engeland de sociale verzekering van staatswege zoozeer
niet noodig is, omdat de arbeiders het bij hen beter hebben,
sparen kunnen, en zoo voort.
Ik heb deze vergadering een geheelen tijd gadegeslagen, maar
het is een mirakel zoo laag als ze staat in de allergewoonste
intelligentie.
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De eene spreker draaft wat door, hij is voor vèrgaande wetten,
hij wil radikale maatregelen, hij fraseert over integrale 1) en
radicale 2) solutie 3) en gebruikt zeer veel de woorden recht
en rechtvaardigheid.
Stom van bewondering staren zijn medeleden hem aan. „Hé,
hij durft ! kranig hoor !"
Maar na dezen treedt een ander op die de bezwaren fijn uitspint, die met cijfers aantoont dat de integraliteit van het recht
duur is en dat goedkoopte, ja, goedkooper is, en weer staren
bewonderende oogen op den spreker. „ Fij n hè, wat-ie 't weet !
Waar haalt-ie 't vandaan?"
Men bewondert den spreker zooals men 't den koorddanser
doet. Als 't nog een beetje voortgaat komen de bookmakers er
nog bij te pas en wedt men over de vraag welke spreker het 't
beste kon.
Toen de bovenvermelde heer Polet uitgesproken had en wegens
zijn opkammerij van de bekwaamheid des Franschen wetgevers
door zijn landslui daverend was beapplaudisseerd, trad een pauze
in en velen gingen naar buiten. Een meneer met een harigen
kop vloog op den spreker toe :
-- Quelle langue, mon cher ! Mais tu es fort ! Quelle verve ! 4)
Zoo ongeveer, of liever precies zoo, worden Cordang of Jaap
Eden of Meyers gefeliciteerd als een van hen een geweldigen
spurt heeft weten te nemen.

Ik zal niet pogen te schetsen hoe torenhoog de vergadering
der mijnwerkers verheven is boven die van deze wawelende
bourgeois ! Ook ik had een oogenblik van trots.
Niet over mijn vaderland, maar over mijn klasse.
(,,Het Volk.")
Parijs, 5 Juli 1900.

NEEN! NEEN!...
't Is Paschen. De christenwereld juicht weer, wat ze nogal
dikwijls doet. Het Hosannah van Kerstmis is afgewisseld door
de treurzangen van den Vastentijd. Deze zijn voorbij en thans
klinkt het Halleluja! door de prachtig versierde kerken.
Het is aantrekkelijk, dat Halleluja. Ook wij zouden zoo
gaarne medejuichen met de „volgelingen", de aanbidders van
den grooten Nazarener die stierf uit liefde voor de menschen
en dan vooral bij dit feest dat immers de herdenking is van
1) Intégrale = algeheele. 2) Radikale = grondige. 3) Solutie = oplossing.
4) Wat een taal, mijn waarde ! Maar je bent sterk ! Wat een vuur !
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de verrijzenis van Jezus. Waarlijk, het Halleluja trekt ons aan,
we gevoelen een soort opgewektheid, een lust tot medezingen,
tot medejuichen.
Inderdaad, het Paaschfeest is een schoon feest.
De Verlosser, hij die voor de armen streed en den rijke zijn
„adderengebroedsel" in het gelaat slingerde, hij die tot zich
nam de ongelukkigen en zwakken en de woekeraars met
koorden uit den tempel ranselde, hij die nieuw leven had
gebracht en nieuwe hoop had gestort in de harten der moedeloozen, hij was dood!
Zijn vijanden, de machtigen, de rijken, de priesters, zij hadden
eindelijk gezegevierd. Zij hitsten het volk tegen zijn verlosser
op, zij spekuleerden op den haat der geldmannen, zij steunden
op het toen ook wettig gezag, dat zich altijd kant tegen
het volk.
Zij waren geslaagd. De domme volksmenigte had gejouwd,
gesmaad, met drek gegooid. De uit den tempel geranselde
geldmannen hadden beschuldigd en valsche getuigen gekocht,
de priesters en ,farizeërs hadden hem beschuldigd God en
den Keizer te weerstaan.
Hij stierf .... Jerusalem treurde, het volk, van ophitsing en
bedwelming bevrijd, beweende zijn vriend, wiens schoone woorden en wiens goede daden het zich eerst thans herinnerde.
Thans, nu het te laat, nu hij dood was.
En te midden van die algemeene verslagenheid komt de
tijding : Hij is verrezen ! Halleluja.
0, wij begrijpen dien juichtoon, wij begrijpen de vreugde
der Christenheid.
En daarom zouden wij zoo gaarne medejuichen ....
Wat wij echter niet doen, wat wij niet kunnen doen.
Laten wij de geschiedenis van den dood en de opstanding van den Nazarener voor hetgeen zij is, niet daarin zit
voor ons het gewicht. Voor ons is die geschiedenis of die
legende, de vleeschwording van de verlossing.
De dood van Jezus was het begin van het Christendom en
zijn „opstanding" is daarom zoo schoon, omdat zij wil zeggen : met den dood des verlossers eindigt het werk der verlossing nog niet.
Een idee, waarvan de voornaamste drager wordt verslagen,
wordt verder gedragen door de andere en door nieuwe dragers.
Dat bewijst de propaganda voor en de zegepraal van het
Christendom, na den dood van den Christus.
En toch, in weerwil van dat alles, in weerwil van het bemoedigende dat er ligt in dat Paaschfeest, toch, gij Christenen, zullen wij niet instemmen in uw Halleluja. Wij weigeren
dit, beslist, met energie.
Want .... het Halleluja ! dat in uwe kerken klinkt, is geen
juichtoon die uit den boezem komt.
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Och neen, het is een modekreet, anders niet.
Ware 't anders ! 0, ware het dat ieder die daar meejuicht,
zich rekenschap gaf waarom hij juicht. Ware 't dat ieder die
medezingt : Hij is verrezen ! wist wie of er eigenlijk is verrezen.
Ware 't zoo, o, gij machtigen der aarde die op uwe gebourreerde stoelen ligt te luisteren naar de heerlijke juichtonen,
wij vreezen dat gij daar niet zoo rustig liggen zoudt, en dat
tusschen het Halleluja door, stemmen zouden doordringen die
u zouden toesnauwen : gij adderengebroedsel!
Wat een verschil tusschen hetgeen Jezus preekte en hetgeen
de Christenen van onze dagen d o e n!
Hij ranselde de woekeraars uit den tempel.
In onze kerken zitten ze in de eerebanken.
Hij beschermde de armen en de zwakken.
De hedendaagsche Christenen kruipen voor den geldzak en
zetten den hiel op de verdrukten.
Hij deelde zijn brood met de armen en had geen steen om
zijn hoofd op neer te leggen.
Onze Christenen geven een aalmoes aan de „Vincentius" of
de „Charité", om zelf niet met dat „kanaille" in aanraking
behoeven te komen.
Hij sprak tot het volk op straat en hield zijn schoonste preek
op een berg.
Onze Christelijke redenaars houden vergaderingen, bewaakt
door de politie waaruit door middel van een gulden entrée,
„het volk" zorgvuldig wordt geweerd.
Hij zocht de gevallenen op en redde de tollenaars en publieke
vrouwen.
Onze Christenen zoeken de laatste ook op, maar des nachts
en voorzien van .... rijksdaalders !
Geheel het leven van Jezus was een strijd tegen de machtigen en rijken.
Geheel het leven van onze gezagvoerende Christenen is een
aaneenschakeling van strijd tegen de armen die niet meer
rampzalig willen zijn.
Diezelfde Christenen, die daar op die gebourreerde stoelen
in die prachtige kerk het Halleluja mede aanheffen, zullen
morgen of zelfs nog heden zonder een spoor van gewetensknaging alle mogelijke zonden bedrijven indien er iets mede
te verdienen valt !
Loochen het, ellendige, huichelachtige, hartelooze geldaanbidders ! Loochen het, als gij durft.
Loochen het, dat gij voortgaan zult de armen te laten zwoegen
voor u en henzelf af te schepen met het minst mogelijke.
Loochen het, dat gij voortgaan zult met hen uit te zuigen
en uit te knijpen als , een citroen en hen bij de geringste
klacht zonder blikken of blozen, als „oproerlingen" zult verpletteren!
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Loochen het, dat ge tegen geen moord of misdaad opziet,
tegen geen huichelarij of wat dan ook ons machtig en rijk
te blijven of nog machtiger en nog rijker te worden!
Beschouw de ontzaglijke tegenstellingen in de zg. Christelijke
maatschappij, de enorme rijkdom en de grenzelooze armoede,
treedt de verschillende woningen binnen, de haast ongelooflijk
weelderige paleizen en de walgelijke krotten, beschouw de
puisten op het maatschappelijk lichaam, de bordeelen en de
gevangenissen, overdenk de misdaden die gepleegd worden en de
rampen over het hoofd der menschheid uitgestort, denk aan
den werkloozen arbeider met zijn hongerig kroost, aan de
kinderen, op hun twaalfde jaar in de fabrieksholen begraven,
aan het tobben van de moeder om het huishouden van eten
te voorzien, aan het i 6-jarige meisje dat hare eer verkoopt
voor een stuk brood, aan den hoon die wordt uitgestort op
al wat arm en ongelukkig is, overdenk dat alles en wij vragen
u of gij nog moed hebt, voort te gaan met het uitgalmen
van uw : Halleluja ?
Christenen, gij die u volgelingen noemt van die goddelijk
schoone hervormingsfiguur die in zijn tijd, evenals het socialisme
in onze dagen, aan allen toeriep : komt allen tot m ij,
gij die belast en beladen zijt, ik zal u verkwikk e n, houdt op, bij den martelaar van Golgotha, houdt op met
uw heiligschennend gejuich.
Het snijdt door de ziel, dat juichen, in een wereld waarin
zóóveel wordt geleden, het klinkt te bitter voor het oor van
de ongelukkigen die, geradbraakt gedurende hun geheele leven
in den tredmolen van het kapitaal, smachten van verlangen
naar het oogenblik dat ook zij kunnen zeggen : het is volbracht!
Eens, ja eens, zullen ook wij juichen, eens, maar thans nog
niet en dat juichen zal zijn wanneer wij het opstandingsfeest
mogen vieren, niet het opstandingsfeest van het lichaam van
den verlosser, maar wanneer ook zijn geest van verzet tegen
de machtigen en rijken, zijn geest van liefde voor de armen en
de verdrukten uit het graf tal zijn gestegen en de menschheid van die gevoelens heeft vervuld.
Wanneer de woorden : wat g ij den minsten der
mijnen hebt gedaan, dat hebt gij mij gedaan, eens
anders worden begrepen en anders worden nagekomen dan
door het geven van een nietige, honende aalmoes.
Wanneer de woorden: geef den Keizer wat des Keizers en G o d e wat Go des i s, een andere uitdrukking
voor het gewone „geef ieder het zijne" eens een einde zullen
hebben gemaakt aan het opeenstapelen van het bloed en zweet
van den uitgezogen werkman.
Wanneer de woorden, ik wil dat alle m e n s c h e n
broeders z ij n, zóó begrepen worden dat zij een einde heb4
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ben gemaakt aan den wreeden, onmenschelijken en onnoodigen
strijd om het bestaan.
Dan, maar ook eerst dan, zal zich bij de juichende stemmen
die morgen het Halleluja uitgalmen, ook de onze voegen.
Eerder niet, thans niet ; het is den waren menschenvriend,
den strijder voor gelijkheid en broederschap heden, als klonken
door de juichende Halleluja's heen de zuchten en smartkreten
van een geheele lijdende menschheid en hij, wiens liefde voor
de menschheid en voor de verdrukten niet een, platonische,
gemakzuchtige is, maar die uit die liefde de kracht put om
te strijden en te lijden voor het beginsel van geluk en rechtvaardigheid voor allen, hij menge zijn protest tusschen de juichtonen, zijn strijdzang tusschen de ongemotiveerde zegekreten.
Waar we morgen dus hooren tot ons komen de uitnoodiging :
Komt, juicht allen mede, de Heer is verrezen ! daar moeten
wij antwoorden : Neen, neen, zijn lichaam mag zijn opgestaan,
zijn geest, de geest van menschenliefde en broedermin, zijn
geest van gelijkheid en broederschap, die is nog niet verrezen
en tot zoolang zullen, kunnen wij niet juichen, tot zoolang
kunnen wij slechts werken aan de wederopstanding van dien
geest.
En dat zullen we.
16 April 1892.
(,,De Volkstribuun".)

OVER VAGEBONDEN.
Als ge 's avonds, 'n beetje laat, door de Parijsche straten komt,
langs de Seinekaden gaat, of wandelt op de stille buitenboulevards,
dan zijn weinige van de vele banken die er staan, leeg.
Op eenigen zitten prostituées met hunne klanten, arme wezens
beiden, die zich de luxe van een afzondering niet betalen kunnen
en wachten tot de voorbijgangers nog schaarscher worden. Het
onveilig maken der buiten-boulevards heeft dan ook door de
souteneurs voor een groot deel plaats om eiken wandelaar die
er niet moet wezen, verwijderd te houden. Op andere banken
liggen de vagebonden, de landloopers, lang uitgestrekt of dicht
ineengekrompen, en slapen. Meestal lieden op leeftijd, met onbeschrijfbare trekken, soms twee bij elkaar, een enkele met een
soort van eerwaardig voorkomen, „genieten" zij hier hun rust
onder den blooten hemel.
De parken en plantsoenen worden 's nachts gesloten. Om 11
uur worden de bezoekers eruit verdreven. Tot dáár strekt zich
de herbergzaamheid der maatschappij nog niet uit. 't Is al mooi
dat men den vagebond laat uitrusten op de boulevardbank. Een
plaats op de graszoden kan er nog niet af.
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Van al die ,, misérables" die daar liggen, heeft niet één een half
kwartje op zak, want dan sliep hij niet, uit vrees voor de
„kameraden" die hem zeker berooven zouden. Hij die vier sous
bezit, weet een plaats waar hij slapen kan voor dat geld.
's Morgens kunt ge het ontwaken bijwonen. Zoodra het daglicht er is, begint het. Pijnlijk rekt de een na de ander zich uit,
geeft zich blijkbaar rekenschap waar hij is en weldra stelt zich
het eeuwige en eenige vraagstuk aan de orde : waarvan eten
vandaag ?
En ieder gaat zijns weegs. De een heeft hier, de ander daar
iemand wonen waarop hij zijn hoop heeft gevestigd. Een boodschap te doen, een vrachtje te dragen, een aalmoes te ontvangen
zonder meer. De meesten hebben zoo'n toevluchtsoord niet en de
vraag te behandelen zonder aan iets gebonden te zijn, zonder
ook maar één punt te weten waar de zon des geluks de meeste
kans heeft om binnen te dringen, in den vorm van een paar sous,
van een stuk brood. Laat thuis komende pierewaaiers zijn, als
er nog wat over is, vaak nogal goedgeefs.
Tegen 7 uur in den morgen gaan de parken en plantsoenen
open. Weldra zijn ze dáár bij dozijnen te tellen. Werkstertjes
en dagmeisjes, werkvrouwen en jonge arbeiders komen er bij
dozijnen hun boterham eten alvorens naar het werk te gaan.
Voor velen, der eersten vooral, is dat de eenige frissche lucht die
ze opdoen, en van veler brood gaat een stuk naar den vagebond
die hunkerend zit in de nabijheid. Vele anderen staren schijnbaar
gevoelloos voor zich uit en zien den verschoppeling niet. S c h ij nb a a r gevoelloos. Het brood is duur in de wereldstad en werkstertjes-loonen zijn laag.
Er zijn er onder de vagebonden die zindelijk zijn, en naar een
waterkraantje gaan om zich te wasschen, of naar de Seine. Er
zijn er onder die gevoelloos zijn voor eigen lot en 'n straatdeun
neuriën. Er zijn er wier oogen steeds spreken van innerlijke
wanhoop en die elken dag zich afvragen hoe lang 't nog duren
moet, voor de dood er een eind aan maakt.
Groote groepen onder hen kennen elkaar. Zittend op een bank
vertellen ze elkander hun levensloop. Als er een ontbreekt zonder
dat men weet waar-ie bleef, gaan ze naar de Morgue en vaak zien
ze hem dáár weer, verhongerd langs den weg gevonden, verdronken, vermoord vaak.
De overgroote massa der in de Morgue ten toon gestelde lijken
zijn van vagebonden.
De Morgue is een publiek" gebouw te Parijs, gelegen vlak achter
de Notre Dame = Onze Lieve Vrouwenkerk. Daar stelt men de
lijken die gevonden worden ten toon, totdat iemand komt die ze
herkent. De Morgue vormt een aantrekkingspunt voor de vreemde
bezoekers van Parijs. Niemand verzuimt er te gaan kijken. In
een soort van glazenkast liggen de dooden, zooals ze gevonden
zijn, het gelaat slechts van het bloed gereinigd, dat zijn sporen
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echter liet. De wonden blijven gapen, de monden zijn open of
gesloten, al naar men ze vond, de oogen van velen staan
wagenwijd open.
Van de Notre Dame moet ge naar de Morgue gaan. De Heilige
Moeder met haar kind moet ge eerst vereeren, zij strekt hare
beschermende hand immers uit over al wat lijdt.
Daar achter in de Morgue ligt een vrouw, verdronken. Er is
een tevreden trek over haar gelaat. Ze rust, ze rust zeer, zéér
diep. De dood is hààr welkom geweest, wees daar zeker van.
Vraag niet hoeveel maal ze te voren tot stervens toe gemarteld
werd, zonder hulp van Notre Dame!
Naast haar ligt een jonge kerel, met een fatsoenlijk gezicht. In
het midden, precies in het midden, van het voorhoofd is een rond
plekje, zoo groot als een Hollandsche cent, uitziend als zat er
een stukje geronnen bloed. Het is de plaats waar de kogel zijn
hoofd is binnen gedrongen en de plaats is te mooi afgemeten dan
dat een ander het zou hebben gedaan.
Wie der lezers heeft werkeloos rondgedwaald, weken lang, van
de eene stad naar de andere en in die steden van den eenen
winkel naar den andere, en goed onthouden de stemming van
's avonds, als uit vijftig patroonsmonden u toegeklonken heeft:
„Niemand noodig !" „Kom over een paar maanden maar eens
terug !" Wil je er een paar meenemen ?" „'t Spijt me, maar ... .
enz." I k begrijp dien doode dáár... .
Daarnaast liggen twee lijken, blijkbaar van landloopers, typen
uit de misdadigerswereld, de een met een breede, gapende wonde
aan het hoofd, de andere zeker elders gewond, beiden met
afschuwelijke gelaatsuitdrukking. Deze laatste typen komen het
vaakst voor. Ze worden gerekruteerd uit het leger der slapers,
die we zien liggen op de banken. Hun plunje ligt over hen
heen, het lijk zelf ligt naakt op een steen, in de glazen kast in
een temperatuur beneden het vriespunt. Arme kerels, hoe lang
zouden ze niet meer warm geslapen hebben ?
Vol zit de wereldstad, van zwervers. Niemand ziet ze, juist
omdat ze met zoovelen zijn. Voorheen zouden ze een gevaar
voor de maatschappij hebben' opgeleverd, maar dit is voorbij. De
maatschappij heeft nu gevaarlijker vijanden. De zwervers zijn
tam geworden, evenals vele andere wilden. De politie beschikt
over zooveel betere middelen dan vroeger, de burgerlijke stand
is zoo nauwkeurig bijgehouden, de maatschappij is tegenwoordig
zoo ordelijk ... .
De heer A. Bechaux, een zeer geleerd professor, moest een
brochure schrijven tegen het gratis brood", anders ware het
vagebondenleven waarachtig al te mooi geworden. Hij behandelt
de zaak wetenschappelijk. „Het gratis brood voor de geschiedenis."
„Het gratis brood voor het verstand."
Professor vindt het zeker al erg genoeg dat die zwervers gratis
water en gratis lucht hebben. Wist hij maar een middel de laatste
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te monopoliseeren. Met het water zou het wel gaan, maar dan
drinkt de vagebond Seine-water en krijgt de cholera. Dit is
niet alleen voor hem gevaarlijk, maar ook voor professor en
de zijnen.
Och, was de honger ook maar een besmettelijke ziekte! Allicht
kwam er wat meer overeenstemming tusschen de Notre Dame,
tot welke men bidt om bijstand en de Morgue waar men dien niet
meer behoeft.

De lijken der vagebonden die niet herkend worden en van al
dergenen die na de herkenning niet gereklameerd worden door
de familie, worden verbrand op Père Lachaise in het Crematorium,
de oven voor de lijkverbranding, die des Donderdagsmiddags
te zien is.
Het is een flink, ruim gebouw, waarin die oven is. Aan den
eenen kant is een soort van ontvangstzaal voor het lijk, kerkachtig ingericht, met banken voor de begeleiders, een spreekgestoelte voor redenaars en een katefalk voor den doode.
Van uit deze zaal wordt het lijk door een deur in den achterwand
direkt in de plaats gebracht, die vóór den oven is. Het inschuiven
van de kist, een gewone doodkist, die het lijk bevat, in den oven,
gaat op dezelfde manier als het brood in een heetwateroven.
Men zet de kist op een soort kar en die rolt men er mede den
oven in. In den oven zelf, waar de kist komt, is geen brandstof.
De vlammen komen uit gaten in de zijwanden. Het geheel is
witgloeiend. In drie kwartier á één uur is het lijk verbrand. Van
de verbrande kist is niets meer over. De asch van het hout
vervliegt door de hevigheid van het vuur in den rook. Men liet
ons de overblijfselen van een lijk zien. Stukjes witte beenderen,
doorzeefd als wormstekerig hout, zeer licht. Het geheel een bakje
vullend van vier handbreedten lang en twee breed.
Deze asch wordt in een aarden kistje gedaan, ook van die
grootte. Dat wordt gedekt met een deksel van dezelfde stof en
dat kistje, dat de vorm eener doodkist heeft, wordt in een ruimte
in een muur bijgezet, en daar dichtgemetseld. Vóór dit graf"
kan men een steen laten aanbrengen met een grafschrift; dáár
worden bloemen en andere huldeblijken gebracht aan den doode,
indien hij iemand die hem lief had naliet en die de kosten betalen
kan, dus .... niet aan den vagebond.
Royale maatschappij die den vagebond gratis verbrandt ! Toch
zou hij de aarde niet verpesten als men zijn lichaam erin stopte.
Er is zoo weinig bedervens aan hem. Echter, de wormen zullen
ook geen revolutie maken nu ze zijn lichaam moeten missen.
Maar de asch beslaat allicht minder ruimte dan het lichaam
in zijn geheel, dat dan toch begraven moet worden, want doode
lijken zijn onaangename dingen. D i e zou de bourgeoisie niet
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dulden op de boulevard-banken. Levende lijken mogen er zijn,
bij honderden, die zijn niet gevaarlijk, maar doode ... .
Was het gemoed van den bourgeois maar zoo gevoelig als zijn
reukorganen.
Allicht schreef dan geen enkel professor meer een brochure
tegen het gratis-brood.
Parijs, 22 Sept. 1900.

(Het Volk.")

MAATSCHAPPIJ, GODSDIENST EN
FAMILIELEVEN!
In alle Maastrichtsche parochiekerken is Zondag j.l. een brief
voorgelezen van de gezamenlijke pastoors, waarschuwende tegen
de sociaaldemokraten en inzonderheid tegen het lezen en steunen
van de Volkstribuun".
Of het moedig, of het mannelijk, of het eerlijk is, ons aan te
vallen daar waar wij ons niet verdedigen mogen, wij laten het
aan ieder denkend mensch zelf over, te beslissen, maar wij wenschen
een antwoord te geven op de beschuldigingen, in dien brief tegen
ons uitgebracht.
Die beschuldigingen zijn niet nieuw. Een blad dat strijdt »tegen
de maatschappij en tegen den godsdienst" en dat „de vrede in
het huisgezin" verstoort, mocht door goede katholieken niet
gesteund worden.
Dit was de quintessens van den inhoud van den brief die tot
aanhef had de bekende tekst over de wolven in schapenvachten.
Kortom, wij zijn tegen de maatschappij. Wij willen den godsdienst vernietigen. Wij zijn verstoorders van het familieleven.
. .
.
De maatschappij, wat is dat? Maatschappij, zoo noemt men de
vereeniging die alle menschen omvat in hun werken en verteren.
Maatschappij = maatschap. Schap wil zeggen verzameling en
en maat wil zeggen vriend.
De maatschappij zou dus moeten zijn de vereeniging van de
menschen die vrienden zijn.
Het is een feit dat ieder die in de wereld leeft, daartoe in
staat wordt gesteld door de maatschappij. De eene mensch heeft
den ander noodig en de onderlinge verhouding van alle menschen,
het elkander noodig hebben enz., dat alles vormt eigenlijk de
maatschappij.
De verhoudingen der menschen onderling worden geregeld
door de maatschappelijke inrichting. Het is de maatschappij die
bepaalt hoeveel de eene zal hebben en hoeveel de andere zal
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moeten geven, zij is het die de inhoud van de door den arbeid
gevulde maatschappelijke voorraadschuur onder de menschen
verdeelt, dus de tegenwoordige maatschappelijke toestanden zijn
het gevolg, zijn de wil van de tegenwoordige maatschappij.
Wij zijn tegen de maatschappij, zegt men op een toon van
verwijt.
En wel, 't is waar. Wij zijn tegen de tegenwoordige maatschappij, wij bestrijden ze met al onze kracht, wij trachten ze
omver te werpen.
Is dat kwaad of is dat goed ? Dat hangt eenvoudig af van de
vraag of de tegenwoordige maatschappelijke inrichting slecht of
goed is.
Is de tegenwoordige maatschappelijke inrichting goed, dan is
onze strijd tegen de maatschappij slecht, is de tegenwoordige
maatschappelijke inrichting echter slecht, dan is onze strijd er
tegen goed, rechtvaardig, schoon !
Welnu eerwaarde heeren, die ons een verwijt maakt van onzen
strijd tegen de maatschappij, wij beweren, dat de tegenwoordige
maatschappij slecht, onrechtvaardig, barbaarsch is ingericht !
Wij beweren dit en zullen het bewijzen.
Zegt heeren, weet gij wat werken is ? Werken, niet in een
deftige, gezellige kamer en dan zoolang 't u zelf belieft, neen,
maar werken in een groote fabriek, of 'n dompige werkplaats, in
stof en rook, bij vuur en water, bij stompende, dreunende
machines en dat 10, 11, 12 uren per dag, dag in dag uit, jaar
in jaar uit, van af 12 jaar tot aan den dood of tot den tijd dat
de ledematen gekromd en krachteloos zijn geworden.
Kent gij dat werken ? Van hooren zeggen zeker wel, doch de
menschen die dat moeten doen, kent ge, ge kunt ze zien, elken
dag bij honderden tegelijk en ge weet dus hoe ze er uitzien.
Zegt heeren, kent ge ook arbeidsvruchten ? Zeker wel, niet
waar ? In onze stad staan huizen als paleizen, kerken, feeëntempels,
winkels zoo ruim en rijk voorzien van alles ! Gij bezoekt nog al
eens veel de huizen van hen die rijk zijn, rijk in geld en goed.
Daar en bij u ziet gij veel schoons. Welnu, al dat schoons,
die prachtige kerken, die weelderige paleizen, de inhoud van die
somtijds bewonderenswaardige winkels, dat alles is door arbeid
voortgebracht. Gij zult dus wel toegeven, dat de maatschappij
veel, ontzaglijk veel heeft te danken aan den arbeid, ja, dat zij
al wat zij is, is door arbeid.
Zegt heeren, kent gij ook de arbeiders ? 0 ja, niet waar, gij
ziet ze dagelijks bij honderden op straat, maar niet alleen dat,
gij komt ook bij hen thuis, troost brengen aan de zieken, steun
aan de gezonden ....
't Ziet er bij die arbeiders anders uit dan bij de rijken, niet
waar, heeren? Bij dezen breede gemarmerde en getapijte gangen
en trappen, bij de armen een gat, vuil en eng. Bij de rijken
salons, met spiegels en schilderijen, o zoo schoon ; bij de armen
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één „salon" om te wonen, te slapen, te wasschen, geboren te
worden, te sterven ....
Zegt gij heeren, die er ons een verwijt van maken durft dat
wij tegen de maatschappij zijn, zegt, durft gij u verklaren vóór
die maatschappij, die zoo gruwelijk onrechtvaardige toestanden
in 't leven heeft geroepen?
Vóór die maatschappij, die oorzaak is van de armoede die
wordt geleden ?
Vóór de vermoording van fabriekskinderen ? Vóór den hongerdood
van grijsaards ! Durft gij ? Helaas ja, gij durft het !
Gelooft gij wel heeren, dat wij, de goddelooze, ordeverstorende
socialisten, u uw treurigen moed volstrekt niet benijden ?
Tegen de maatschappij ?
0 ja ! want die maatschappij bracht ellende over het menschdom
en wij willen welvaart.
Tegen de maatschappij ? 0 ja, want die maatschappij bracht
onkunde en verdierlijking en wij willen kennis en beschaving !
Tegen de maatschappij ! 0 ja, want die maatschappij houdt het
over-overgroote deel der menschen geketend in den afschuwelijken
slavenketen van leugen en bedrog, en wij willen ... o schande .. .
wij willen bovenal waarheid en vrijheid !
Weg ! Weg met uwe in merg en been verrotte maatschappij !
De arbeidende klasse heeft aan die maatschappij niets, niets te
danken dan hare ellende, hare slavernij, en zij zouden het bestaan
dier maatschappij verdedigen, hare walgelijke gevolgen geduldig
verdragen ?
Neen, driewerf, neen. Weg ! Weg !
*

.

*

Wij zijn tegen den godsdienst, verwijt men ons.
Och, we zouden ook dáárop antwoorden kunnen, als we maar
wisten wat de heeren onder godsdienst verstaan. We kennen
menschen die trouw naar de kerk gaan, o zoo trouw, maar nog
trouwer hunne arbeiders afbeulen, tergen, uitvloeken.
Zijn dat godsdienstige lui, geluk er mee, wij behooren niet tot hen.
We kennen anderen die zoo mogelijk nog meer in de kerk
liggen dan de vorige kategorie en daar met verdraaide oogen en
uitgerekte armen liggen te .... bidden ? Och neen, liggen te peinzen
hoe ze den evenmensch zullen benadeelen, belasteren, beliegen en
hoe ze voordeel zullen trekken uit de twist en tweedracht, door
kwaadsprekerij gesticht. Want vraag aan wie ge wilt en ge zult
het weten dat kwezelaars en kwezels de kwaadsprekers en lasteraars
bij uitnemendheid zijn.
Zijn dat godsdienstige menschen ? Proficiat, wij behooren er niet
toe. Wij kennen ook de groote meerderheid der ,, geloovigen",
die de godsdienst of liever kerkdienst waarnemen als een karweitje
zonder te weten waarom, want geen gebed komt over de lippen
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en geen enkele gedachte van hooger aard in hun brein, terwijl
de voornaamste gedachte is : is 't nog niet haast uit? Zijn dat
godsdienstige menschen ? Kom. Godsdienst, religie, wil zeggen :
dienst van het goede, immers God is de incarnatie van het goede.
Wie dus tegen godsdienst in dien zin van 't woord is, is tegen
't goede, hij wil 't kwaad, het slechte.
En weet ge wat wij willen, heeren ? We zouden zoo gaarne alle
menschen gelukkig, welvarend, onderwezen zien. We willen gelijkheid, vrijheid en broederschap. We willen hebben dat ieder het
zijne krijgt. We willen de menschheid, de arbeiders vooral, verlossen van den zooveel leeds berokkenden strijd om het bestaan.
We willen ... .
0 heeren, we willen zóóveel, en gij moogt er van zeggen wat
gij wilt, wij verzekeren u, als wij de macht hadden om te volvoeren wat wij willen, vele kwalen der menschen waren opgelost.
Ongeloovigen zijn we, zeer zeker. Zie, wij gelooven niet aan een
algoede God, die, bij wijze van 'n kwade bui, gebruikt maakt van
de krachten der natuur om zooveel kwaad te berokkenen als
heden geschiedt Die hier door een hagelslag den oogst des landmans
vernietigt, daar door een overstrooming duizenden menschen van
alles berooft, elders een spoorwegongeluk doet gebeuren waarbij
honderden menschen verplettert of verminkt worden, hier weer
het mijngas doet ontploffen en honderden mijnwerkers, arme,
ongelukkige arbeiders, de ledematen vaneen rukt en hun vrouwen
en kinderen tot hongerende weduwen en weezen maakt.
Gelooft gij van uwen God dat hij in het wanhoopsgeschrei van
al die slachtoffers, een duivelsch welbehagen vinden zou?
Gelooft gij, die God albestierend noemt, dat hij het is die het
mes van Jack the Ripper, de dolk van een Anastay of het vergif
van een Schneider bestiert ?
Wilt gij dat alles gelooven, ons goed, maar dan zijn wij maar
liever ongeloovig, want aan God gelooven als stichter van al het
kwaad in de wereld, zie, dat noemen wij nu eens godslastering.
„De mensch maakt zich goden om het kwaad dat hij doet,
op hun rekening te schuiven." Deze verpletterende uitspraak is
niet van ons, heeren, ze is te vinden in een van de boeken die
gij christelijk noemt en waar, onverbiddelijk waar is het, in onze
maatschappij, dat in naam van God veel kwaad bedreven wordt.
Ziet heeren, wij hebben er geen lust in, tot in de kerk, ja zelfs
tot op het kerkhof, de bewijzen te gaan aanschouwen van het
feit, dat helaas Godsdienst is ontaard in kerkdienst en kerkdienst
in gelddienst; het bewijs van de waarheid, dat de bidstoel is
weggeschoven van voor het kruisbeeld tot voor de brandkast.
0, waarom moest hij, die wilde dat alle menschen broeders zijn,
zijn leer zien verknoeid tot datgene wat heden nog voor Christendom
wordt uitgegeven, neen, voor christendom wordt verkocht!
Inderdaad verkocht. Dàt is het woord. Het kind wordt geboren
en opgenomen in den schoot der kerk ... betalen !
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Volwassen geworden en hij wil gaan meedoen aan het door
u verheerlijkte familieleven .... betalen !
Hij eindigt zijn levensbaan en wordt begraven .... betalen !
Ja, beken dat de hoeveelheid gebeden, hem nagezonden, afhangt
van de hoeveelheid geld dat hij nalaat.
Is dat godsdienst ? Heer, wat danken wij u dat wij niet
zóó godsdienstig zijn !
Maar het ergste van alles : Waarom, gij priesters, gij die weet
dat de arbeiders worden uitgezogen en afgebeuld, gij hebt het
hond 2 rdmaal gezien bij het sterfbed van uitgeteerde 40-jarige
grijsaards ; gij die weet wat er wordt geleden in de krotten der
armen en genoten in de paleizen der rijken, waarom predikt gij
berusting, verduldigheid, gehoorzaamheid, daar waar alleen opstand
redding en verandering brengen kan ?
De grootste hinderpaal voor ware godsdienst, is de hebzucht.
Aan den eenen kant het geld, de weelde, de overdaad, die elk
streven naar 't goede doodt, aan den anderen kant het gebrek,
de onkunde, en den vreeselijken strijd om 't bestaan, die elk
streven naar hooger onmogelijk maakt.
Wilt gij godsdienst, ware godsdienst, dienst van 't goede, zooals
hij die wilde die als hoogste gebod opgaf: hebt elkander lief?
Weg dan met deze maatschappij, waarin alles, godsdienst, liefde,
poëzie, alles wat schoon en verheven is, in zijn noodzakelijke ontwikkeling belemmerd wordt door dat ellendige, elk edel gevoel
vermoordende geld.
Weg met de hebzucht, en de liefde zal wederkeeren !
Zegt heeren, wie zou nader staan bij den goddelijken stichter
van het Christendom, wij, die niet bidden voor een tabernakel,
maar nog veel minder voor een brandkast, of de vromen die in
woorden God dienen doch in daden al hun vereering, al hun
liefde, al hun zijn ten offer brengen aan den God van onze dagen,
den god van het kapitaal !
Wie zou hem, die geen steen had om zijn hoofd op neer te
leggen, nader staan, wij de gehate, verachte socialisten, die door
de priesters en farizeeërs van onzen tijd gehoond en belasterd
worden, evenals hij dat werd door de priesters en farizeeërs van
zijn tijd, of de van weelde en welvaart blinkende heeren die in
kerk en maatschappij den scepter voeren ?
Het socialisme wil wat hij wilde, de vromen van onze dagen
doen wat hij brandmerkte.
«

«

Blijft over de derde beshuldiging, het familieleven en den daarbij
noodzakelijk ter sprake komenden huwelijksband betreffend.
De zoogenaamde christelijke bestrijders van het socialisme
hebben een ware boeman gebakken uit de ideeën van ons sociaaldemokraten, op het gebied van het huwelijk.
Wij zijn voorstanders van vrije liefde" en daaruit distilleeren
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die heeren met hunne gewone goede trouw dat wij voorstanders
zijn van een toestand waarbij gij heden deze, morgen weer een
andere vrouw neemt, een toestand die zij heel vreeselijk hebben
voorgesteld met te vertellen dat wij willen leven, vrij, ongebonden,
evenals de beesten in het bosch.
Wij zijn voorstanders van vrije liefde. 't Is met deze zaak als
met vele andere. Er wordt iets vreeselijks van gemaakt, want
hetgeen wij willen is heel eenvoudig en volstrekt niet vreeselijk.
Zij, die ons, voorstanders der vrije liefde, daarom uitschelden
voor zedeloos enz., zijn zij voorstanders van gedwongen liefde ?
Zij zullen het zeker niet durven beweren.
Wij nu beweren, dat de tegenwoordige verhoudingen op het
gebied van het familieleven en het huwelijk, niet de gewenschte
zijn. Voornamelijk bij de gegoede klasse is het huwelijk op 't
oogenblik van een edele band verlaagd tot een geldkwestie.
Geld zoekt geld. Indien men ziet dat een man die een vrouw
zoekt, vóór alles informeert of ze geld bezit, dan zal niemand
meer durven beweren dat, indien daar een huwelijk uit voortspruit, dit huwelijk is gebaseerd op zuivere liefde.
En waar dit nu het geval is bij schier alle huwelijken door
personen uit de bezittende klassen gesloten, zoo kunnen we
gerust beweren dat het huwelijk bij de bezitters verlaagd is tot
een geldkwestie.
In den waren zin des woord is er dan ook bij die bezittende
klasse geen sprake van liefde, dus ook niet van waar familieleven.
De beschuldiging waartegen wij ons echter willen verdedigen
is die dat wij het familieleven vernietigen willen.
Dit is eene van de beschuldigingen welke de kapitalisten en
hunne handlangers ons naar 't hoofd werpen, doch die wij met
veel meer kracht nog naar hen terugslingeren.
Wij antwoorden op die beschuldiging : Niet wij, maar gij vernietigt het familieleven, en waar de kapitalisten en hunne handlangers steeds vergeten hunne beschuldiging met bewijzen te
staven, daar zullen wij hun voorbeeld niet volgen, doch onze
bewering dat zij het zijn die het familieleven vernietigen, wèl
met bewijzen staven.
Het is een feit dat de huwelijken verminderen. Het aantal
personen, dat ongetrouwd blijft, wordt grooter, en dit is dus een
vermindering van het familieleven.
Welke is de oorzaak hiervan ? Eenvoudig deze, dat voor vele
personen het huwelijk zeer moeilijk is, wijl zij geen voldoende
zekerheid van bestaan hebben. En vanwaar nu die weinige
zekerheid van bestaan ? Zij is immers een gevolg van het
kapitalisme, dat door de invoering der groot-produktie de macht
over de arbeiders kreeg en die macht misbruikt om het eene gedeelte
der arbeiders zich te doen overwerken en een ander deel werkeloos
te laten rondloopen. De werkeloosheid in het vooruitzicht is voor
ieder berekend, verstandig jonkman een hinderpaal voor het huwelijk.
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Een andere hinderpaal voor het huwelijk zijn de geringe verdiensten. Het is alweer opmerkelijk dat die menschen die tegen
ons te keer gaan over afbreking van het familieleven, in het
dagelijksch leven zeer dikwijls strafpreeken houden tegen arme
lui die zonder voldoend inkomen getrouwd zijn.
En nu is het lang niet alleen de arbeidersklasse die minder
trouwt dan voorheen, integendeel, dit zit nog meer in de burgerklasse en in de hoogste standen en de rede daarvoor zijn mede
't steeds toenemend verval bij de laatsten en de toenemende
onzekerheid van bestaan bij de eersten.
In elk opzicht zijn de mindere huwelijken echter het gevolg
van de kapitalistische ontwikkeling der maatschappij en het
verwijt dat wij het huwelijk vernietigen willen is totaal onverdiend,
daar het kapitalisme met die vernietiging reeds druk bezig is.
Nu zien velen de kwade gevolgen van die mindere huwelijken
niet zoo dadelijk in en toch zijn ze zeer groot.
Een eerste gevolg is de toename der prostitutie (hoererij) zoowel
doordat er meer mannen zijn die door niet-trouwen er een zekere
behoefte aan hebben als dat door armoede en gebrek aan geslachtsgemeenschap meer vrouwen zijn die er toe vervallen.
Is het nu niet potsierlijk dat de kapitalisten en hunne handlangers, die toch ook zoo dom niet zijn of ze zullen dit wel
inzien, ons verwijten dat wij, zegge wij, het familieleven vernietigen
willen.
Maar zelfs al was die afname der huwelijken er niet, dan is
daar nog het totaal gebrek aan familieleven bij de reeds gehuwden
en dit heerscht voornamelijk onder de arbeiders.
Deze vernietiging telt bij de heeren niet mee en toch, men
moest zich de moeite eens geven daarop acht te slaan.
Wij nemen enkele voorbeelden.
Hier hebben we een gezin, bestaande uit man, vrouw en een
paar kinderen. Man en vrouw werken op de fabriek, over dag
gaan de kinderen bij grootmoeder. Des middags eten beiden wat
brood en de vrouw gaat spoedig de kinderen even opzoeken,
des avonds gaat ze hen halen en moet zij haar huiswerk doen
nadat de kinderen zijn gaan slapen. De man vindt het bij die
werkende vrouw en slapende kinderen niet gezellig en gaat uit.
Thuis komende vindt hij zijn vrouw slapende, en 's morgens
staan beiden op, zich haastende om op tijd de fabriek te bereiken.
Zoo gaat het de geheele week, jaar in jaar uit, en het einde er
van is niet te voorzien, want het aantal kinderen groeit voortdurend aan.
Oogenblikken van werkelijk familiaal genot zijn in zoo'n gezin
onbekend. Voor de vrouw is 't slechts werken en zorgen en daarom
ontbreekt den man de gezelligheid in den huiselijken kring, dien
hij weldra zooveel mogelijk ontvlucht.
Dat is één staaltje van familieleven !
Een ander.
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Een zeer talrijk gezin, acht of tien kinderen, waarbij meisjes
van 18 a 20 jaren, jongens van 17 a 19 jaar, benevens man en
vrouw, ja, somtijds nog grootouders erbij.
Dat alles bewoont twee kleine kamertjes. Het is op dat
ééne kamertje, waar gehuisd wordt, vol en vuil. Geen schoonhouden is er aan, want de kinderen stoeien, vechten en woelen
door elkaar. Altijd een helsch geraas, scheidt de eene uit dan
begint de andere.
De vader vloekt, moeder scheldt, de kinderen huilen. Wie
onzer kent de gezinnen niet, waar altijd, altijd zoo iets aan den
gang is ? En wanneer zich dat gezin ter ruste begeeft, wordt het
schouwspel nog treuriger. Vader en moeder in één hoek met de
twee kleinste kinderen. In een anderen, de gezamenlijke jongens,
in een derde de gezamenlijke meisjes. Een scherm tusschen beiden
in geplaatst, doch de gewoonte heeft geleerd, dat dit eigenlijk
overbodig is. 't Schaamtegevoel is toch weg en alles krioelt soms
ongekleed door elkander als konijnen. We hadden haast gezegd
als de beesten in het bosch.
Dat is een tweede staaltje van familieleven.
Er zijn er nog meer. Gezinnen waar de man nachtwerk heeft
en een geheele week zijn gezin niet ziet ; gezinnen waar de man
den halven tijd werkeloos thuis zit ; gezinnen waar de vrouw uit
gaat, werken ; gezinnen waar zieken zijn enz. enz. allemaal zaken
die het leven in een gezin tot een hel maken.
En wie nu, gij heeren, die ons 't vernietigen van het familieleven opdraaien wilt, wie is de oorzaak van dit alles ?
Wie stoppen vrouwen, die in 't gezin hoog noodig zijn, in de
fabrieken ?
Wie dwingen de arbeiders met gezinnen van 10, 12 personen,
te huizen op één of twee kamertjes ?
Wie berooft den arbeider zijn nacht- en Zondagsrust ?
Wie kweekt werkeloosheid ?
Wie anders dan uwe maatschappelijke inrichting?
Het is de armoede, tengevolge van lage bonen, tengevolge
van de uitzuigerij van het kapitalisme, die de oorzaak van dat alles is !
Waarom moet een arbeidersgezin van 10 personen huizen op
één kamer, terwijl soms één oude rentenierster tien kamers bewoont?
Waarom moet de arbeider zijn dag- of nachtrust opofferen,
terwijl de kapitalisten-kliek geen raad weet met haar ledigen tijd?
Waarvoor moeten in het eene gezin én man én vrouw in den
tredmolen van het kapitaal loopen, terwijl in een ander gezin de
broodwinner werkeloos thuis zit ?
Waarom ? 0 ja, 't is waar ook, dat is zoo de maatschappelijke
orde, niet waar ?
Waarlijk, er behoort een fabuleuze dosis brutaliteit toe voor de
voorstanders van dien knoeiboel, om ons voor omverwerpers en
ordeverstoorders uit te krijten.
Alles wat wij hierboven op 't gebied van 't familieleven hebben
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geschetst, be s t a a t, niemand die de toestand kent, zal het durven
ontkennen. En toch beweert men van ons, die dien toestand weg
willen hebben, en andere, betere verhoudingen er in de plaats
voor willen stellen dat wij vernietigers van het familieleven zijn.
't Mooiste is dat deze beschuldiging 't hardst wordt uitgeschreeuwd
door menschen die er zelf geen familie op na houden.
Maar och, we zullen ook deze beschuldiging met onze gewone
verduldigheid gedragen en afwachten tot ingezien wordt dat de
feiten ons gelijk geven. En dat zal, want gaat het kapitalisme
nog eenigen tijd voort met de wereld te regeeren, dan is ook
het heiligste en beste onderworpen aan den geldzak en de
toestanden op het gebied van het familieleven zullen hoe langer
hoe erger worden.
Dit alles zal tegengegaan worden en het tegenwoordige zal
verbeterd worden bij betere maatschappelijke toestanden.
Wanneer het geld geen factor meer is waarmede men rekent,
dan zal de liefde alleen den doorslag geven bij huwelijken en
dan kan met grond verwacht worden dat deze duurzamer en
gelukkiger zullen zijn, terwijl voor diegenen, waarbij dit het geval
niet is, het struikelblok voor de scheiding, de centenkwestie, de
bestaanskwestie, niet meer zal gelden.
Liefde alleen baart gelukkige huwelijken, en 't geld vermoordt
tegenwoordig de liefde bij de rijken, de armoede verjaagt ze bij
de armen.
Rijkdom en armoede, overdaad en gebrek, weelde en ontbering,
die tegenstellingen zijn de struikelblokken voor waar familieleven
en wilden de priesters werkelijk optreden als kampvechters voor
gelukkig familieleven, dan was hunne plaats niet tegenover, maar
naast ons.
(,,De Volkstribuun".)
25 Juni en 2 Juli 1892.

VOORJAARS-MIJMERING VAN EEN
LOONSLAAF.
Waarmee zou men in deze eerste week van Mei een artikel
beginnen, indien het niet was met de mededeeling dat de lente
aangebroken is, dat de zomer komt, dat de boomen en struiken
groen worden, dat dus de natuur ontwaakt, dat alles nieuw
leven ademt.
Dat alles is zeker heel belangrijk, maar, ik kan 't niet helpen,
ik zie het gewichtige er niet van in.
Ik die de feestdag — jawel ! — gevierd heb, van mijn dertigjarig letterzetterschap, ik heb het al zoo vaak lente zien worden.
Van af mijn werkplaats — 4 hoog gelegen ! — zie ik op een
verre gracht twee neuzen — figuurlijk gesproken ! — van een
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paar Iepenboomen om den hoek kijken. Dat is het eenige groen
wat ik zie, behalve wanneer ik een biljet in kleurendruk in elkaar
te zetten heb. Ook zie ik aan den overkant een café-tje met een
groen gordijn en van tijd tot tijd slentert een proletariër voorbij
die groen ziet van den honger of van de tering.
Natuurlijk is er nog wel meer verschil voor mij tusschen zomer
en winter. Zomers is het al dag als ik op sta en een stuk krant
zoek om mijn kuchie in te pakken. Daardoor scheur ik geen
» Volk" stuk dat ik nog niet gelezen heb en mijn vrouw vergist
zich niet meer bij het besmeren van mijn brood. In 't half donker,
zóó onder de wol uitkomend, smeert de goede ziel 't wel eens
wat royaal, wat ze dan later zelf bezuren moet. Verder kan ik
in den zomer 's morgens wel eens op mijn waranda een luchtje
scheppen. Ik duw de luiers van mijn jongste wat op zij en heb
dan een heel mooi gezicht op de te droogen hangende luiers van
de diverse jongsten mijner achterburen.
Jawel, hoe langer ik er mij indenk, hoe meer verschil ik vind
tusschen zomer en winter. Vlak over m'n ... pardon, mijn
winkel, — ik had haast gezegd : mijn slavenhok ! — ligt een
leiendekker op het dek. Twaalf uur op één dag. Morgen ligt hij
twaalf uur op een ander dak. Gelukkige vent ! Ik wed dat die
eiken dag verscheie boomen ziet. En somtijds ligt hij op een dak
op den Dam of op 't Rembrandtsplein en heeft dan een uitkijk,
zoo mooi !
Ik heb ook wel afwisseling in mijn leven. Ik zet vandaag
galjard en morgen garmond en overmorgen zelfs dessendiaan.
Voor den oningewijde zij hier medegedeeld dat galjard 8, garmond 9
en dessendiaan 10 punten heeft. Nu weet ge precies wat ik
bedoel. Maar dat is een afwisseling die ik in elk seizoen heb.
Tot de eigenaardige afwisselingen die speciaal de zomer mij
brengt, is dat 's winters mijn oogen pijn doen door den gasbek,
en zomers door de zon, dat ik in den zomer sta te blazen van
de warmte onder mijn glazen dak — pardon onder 't glazen dak
van m'n uitzuiger — en dat ik 's winters onder datzelfde dak sta
te bibberen van de kou. Vandaar dat ik wel lust had tot 'n
gematigde partij te behooren die noch koud noch warm is, zooals
de vrijzinnige demokraten bijvoorbeeld.
Dan heb je nog andere verschilpunten tusschen zomer en
winter. In den winter maak je schuld en die betaal je in den
zomer af. Kooks, petroleum en dergelijke dingen maken in den
winter de boel duur, dat win je niet uit met driemaal in de week
snert te eten.
Van de winter dacht ik een buitenkansje te hebben. 'k Moest
overwerken, 3, 4 uur per dag. Dat gaf tot 3, 4 gulden in de
week over. Jongens, wat 'n kaantje. Maar in Februari was ik op
en werd ziek en fluiten gingen de centen.
Zoodat ik in het voorjaar, nu, in de wonderschoone Mei, zoo blij,
er voor sta als bijna elk jaar. Ik moet afbetalen. Trouwens als je
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blij wil wezen over de komst van de lente moet je die komst
toch aan iets merken.
Ja, ik kan me wèl voorstellen dat men de lente met geestdrift
bezingt. 't Is heel wat anders dan de winter. In den winter doe
je niets dan werken en bibberen, in den zomer werk je en blaast.
Zondags ga ik een eind weg, soms breng ik het tot het
Vondelpark, als ik niets in mekaar te timmeren heb thuis, en
mijn jongens d'r bloesen niet gewasschen behoeven te worden
voor 's Maandags, want als mijn oudje niet mee gaat, kom ik
zoo ver niet.
'k Heb ééns drie maanden gespaard om naar Bussum te gaan,
met de mijnen, maar 't lukte niet. Drie retourtjes à 70 cent, drie
halve kaartjes á 55 cent, dan de vertering, en de tram, neen,
neen, 't ging niet, 6 pop moest 't wel kosten. 6 pop = 30 uur
scheuten. Neen, 't ging niet. En zoo blijft voor mij en voor mijn
oudje de lente volgen op de winter en de zomer weer op de lente.
Dat hoor je zoo aan de diverse seizoenzangen op straat :
Mooie mandarijnen ! Mooie appelsines ! Dan is 't winter.
Twee cent een bos redijs ! Dan is 't lente.
Mooie aarebeien ! Mooie aarebeien ! Dan komt de zomer aan.
Verder komen de : Mooie jutte ! En de appelen, en de ramenassen.
Dan is 't herfst en dan volgt weer de winter en beginnen we
weer van voren af aan met de mandarijnen en de appelsines.

'k Hoor wel eens gewagen van de mooie natuur, buiten, in 't
Gooi en aan de zee, en in Limburg en aan den Rijn.
Maar welk letterzetter brengt het ooit zóóver ?
Mijn baas gaat 'r elk jaar uit.
En andere bazen. En meer bevoorrechten. Daarbij potten ze
nog en hebben nooit zorg voor d'r jongens hun broeken of
bloesen en ook niet voor 't afbetalen van d'r winterschuld.
Ik scheut maar voor mijn zetkast, eet om zóó laat mijn
kuchie, ga om zóó laat naar huis en kom morgen om zóó laat weerom.
Zoo doet bijna het geheele korps van vakgenooten. De een
neemt 't een beetje tragischer dan de ander, de een heeft een
paar jong minder dan ik, de ander heeft er geen, zoodat een
enkele misschien wèl eens tot Bussum of tot Zandvoort komt,
maar voor de groote hoop en in groote hoofdzaak is 't altijd 't
eeuwige zelfde liedje, dag in dag uit, week in week uit, jaar in jaar uit.
Of er groen komt op de boomen. Nou ja, ik vind het aardig,
evenals ik 't wel leuk vind als de kastelein van den overkant 'n
nieuw groen gordijn voor zijn vergifwinkel hangt.
En als ik mijn buren zie, of mijn kennissen die timmerman,
of metselaar, of slijper of kleermaker zijn, dan is 't verschil met
mij zoo heel groot niet. Ze hebben vaak vakantie, hun kiezen
ook, en hun maag.
En zij hebben meer dan ik het genot schuld te mogen maken
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en die dan af te betalen. Voor de verscheidenheid kunnen ze in
hun vakantie den huisbaas buiten de deur zetten tot dat 't zijn
beurt wordt, en zij er buiten gezet worden.
*

*
*

De baas die mij wel eens bezoekt bij de kast, zegt dat ik
bitter ben. Ik geloof het evenwel niet.
Maar suf ben ik. Ik gevoel een groote slapte over mijn heele
wezen dalen. Het is mij soms — vooral in de lente — als hoorde
ik een gerucht tot mij komen, vaag en niet te onderscheiden,
van een mooie, groote, groene wereld, van der zeeën frischheid
en der wouden schaduw .. .
Van een heerlijke muziek waarvan heel uit de verte soms
enkele klanken tot mij komen, doch die altijd weer gedoofd
worden door het gewoel van meer prozaïsche dingen.
Ik heb wel eens de ooren gespitst naar die klanken en gepoogd
er meer van op te vangen, somtijds klinkt het mij als hoorde ik
mooie, mooie woorden. Vrijheid ! Genot ! Schoon ! Kunst ! Voor allen !
Het lijkt mij soms toe dat het geluid nader en nader komt.
Men zegt dat het geen ijdele klanken zijn. Dat er zoo iets komen
zal, eens, als er een nieuwe tijd is aangebroken. Er wordt aan
gewerkt, er wordt gestreden, beweert men.
Voor mij is het te laat.
Maar mijn jongen, die ook al aan de zetkast staat, en mijn
oudste meid die naait, twaalf uur per dag, en de anderen .. .
*

*
*

Jij hebt de voorzet Jansen.
Jawel, scheut op ouwe, tot de lente weer voorbij is en dan
weer de zomer en dan weer de herfst, altijd voort .. .
God, ik zou 't wel kunnen uitschreeuwen.
'k Wou dat 'k de boel in elkaar kon trappen. Of ... dat ik
iets wist wat er gedaan kon worden, al was het maar iets, al
was het nag zoo weinig, om de lente en de zomer aan allen die
er sloven en ploeteren, nog anders te doen kennen dan aan de
houding van den leiendekker op het dak daar voor mij .. .
'k Wou dat 'k nog strijden kon !
5 Mei 1901.
(»Het Volk.")

EEN AANKLACHT.
Wie een vrijen Zondagmorgen te besteden heeft, kan te Maastricht zeer veel natuurschoon genieten. Aan alle kanten der
stad zijn heuvels en dalen, bosschen en riviertjes en eigenlijk is
het onverschillig welken kant gij uitgaat, genieten doet gij
overal.
5
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De voorkeur, dunkt mij, moet echter gegeven worden aan
één plekje. Wanneer ge rechtstreeks, vanaf den grooten weg die
van uit de St. Pieterspoort naar Canne loopt, de St. Pietersberg
beklimt en dan recht doorloopt tot op de hoogte van Slavante,
waar een beeld van den H. Rochus in een kapelletje staat, dan
links afslaat, komt ge aan een hoeve en links van die hoeve is
een barier dat, wanneer 't open is en anders kunt ge 't met
behulp van 5 ct. open krijgen, toegang verschaft tot de hoogte
bij de `ruïne van 't oude Lichtenberg.
In geheel Nederland, ik ben er zeker van, is dit schouwspel
eenig. Heerlijk frissche berglucht waait u te gemoet, weelderig
struikgewas heeft zich langs de wanden der links van u gelegen
kuilen en steile mergelrotsen vastgehecht. Een heerlijk vergezicht strekt zich voor u uit. Van ver uit 't Zuiden ziet men de
majestueuze Maas aankomen, die als langs uwe voeten doorloopt
en aan de overzijde steken schilderachtig de kerktorens
uit de boomen omhoog, waarom heen enkele roode daken van
boerenwoningen zichtbaar zijn.
Links verliest de Maas zich in de stad. Uit 't groen der boomen
steken de torens van Maastricht omhoog, geflankeerd door de
groote, hooge schoorsteenen der fabrieken. Als 't Zondag is en
dus vele schoorsteenen niet rooken, dan is 't gezicht heerlijk
schoon en een soort liefde voor de stad en de streek die uw gemoed
zóó stemt tot vreugde en ontboezemingen, maakt zich van , u
meester.
Ge gevoelt, dat de lucht die in deze streek zich bevindt, gezond
m o et zijn. Boven op de hoogten de heerlijke frissche berglucht,
die uwe longen doordringt als een glas heerlijk koud water in
een door jenever verbrande maag, een lucht die u bijna dwingt
tot zingen, tot juichen.
In het dal, het heerlijke Maasdal, de frissche waterlucht, die
gij steeds gewaar wordt aan de oevers van een rivier. In elk
opzicht, gezond, frisch, m o et het hier zijn en nog niemand
van elders, die ik op de aangeduidde plek bracht, of hij roemde
over de schoonheid en de heerlijke frischheid die daar is te
genieten.
Waar de natuur zóó kwistig was met haar gaven, daar zou
men mogen hopen dat de menschen toch zoo dwaas niet zouden
wezen die gaven niet te waardeeren .... •
.
.
*

Kom, de wandeling buiten is uit, gaan we de stad binnen. Het
aardige St. Pieter, het schoone Park, dat alles verhoogt nog
uw goeden indruk, doch loopen wij 0. L. V. poort binnen, de
Stokstraat tot aan het Eksterstraatje en Plankstraat. Kijk nu eens
rond. Links de Plankstraat, vuil, eng, met tientallen van bewoners
huizende in één krot. Rechts het Eksterstraatje, dat u brengt op
de Houtmaas. Kijk daar eens rond. Is er vreeselijker tegen-
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stelling mogelijk, tusschen hetgeen ge dààr ziet en het goddelijke
natuurschoon van Slavante ?
Loopen we door, de Houtmaas af, langs 't kanaal tot aan de
Koevliegenstraat, Drieemmerstraat, Gubbelstraat. Krotten!
Verder de Raamstraat, met hare 900 bewoners, de St. Antoniusstraat, het Christusstraatje. We kunnen nog naar het Grachtje
op de Pieterstraat, de Heksenhoek enz.
Bezwangerde lucht, bezwangerd van vuil en menschelijk drek,
bezwangerd door den walgelijken geur van vele, vele menschen
in één hok, komt u tegemoet uit elke openstaande deur. De
meeste „huizen" hebben een ingang als van een stal, geplaveid
met ongelijke keien. Dan steekt in de voorplaats of portaal een
veelal bijna loodrechte trap omhoog, ofwel een ladder, ongeverfd,
soms half vergaan, waarlangs de bewoners van boven hun
kamers bereiken kunnen.
En kom dan eens op die kamer. Velen er van zijn in
jaren niet geheel schoongemaakt, de muren zijn vuil, vochtig. In
vele dringt een eeuwigdurende stank van privaat en mesthoop in
alle hoeken door.
En daar woont dan veelal een geheel gezin op één kamer. En
al heeft men er twee, wat is het dan nog ? Dan slapen vader en
moeder met de kleine kinderen in de eene, de groote kinderen in
de andere. Bed, vuilnisbak, wateremmer, kachel, proviandkast,
kinderstoel met toebehoor, waschkuip, droogrek, dat alles, alles
bevindt zich in die ééne kamer.
0 reine, frissche, heerlijke lucht van Slavante !
Heerlijke hoogten om Maastricht ; frissche, vroolijke rivier die
die zooveel vuil mee wegneemt, dat men elders slikken moet,
waar zijn toch de vruchten van die gaven der natuur ?
*

.
.

De vruchten ? Wilt gij ze kennen lezers ?
Luister, slechts enkelen zal ik opnoemen. Een paar vergelijkingen, ten opzichte der volksgezondheid die in normale
omstandigheden te Maastricht gunstig moest zijn, gezien de
heerlijke ligging der stad.
Nemen we eens vier s teden uit vier hoeken des lands, van
dezelfde grootte als Maastricht of zoo ongeveer.
Leeuwarden met 30,509 inwoners.
Nijmegen
Delft
„
Maastricht
32,225
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Stierven in 't jaar 1891:
te Leeuwarden
611 menschen
„ Nijmegen
769
„
,, Delft
706
„
„ Maastricht
„
932
,5

31

„

„
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Stierven aan tering, een ziekte die, gezien de ligging van
Maastricht, in alle deelen des lands veel meer moest voorkomen dan hier :
55 menschen
te Leeuwarden
„ Nijmegen
167
„
„
„ Delft
84
226
„
„ Maastricht
Slechts enkele feiten, niet waar, lezers, doch die met liet
oog op de thans dreigende Cholera, vreeselijk zijn. Het is het
kapitalisme met zijn uitbuiting, met zijn moordholen van
fabrieken, met zijn lage bonen en daardoor slecht voedsel,
slechte woning, onvoldoende kleeding, dat de voornaamste
oorzaak van den ellendigen toestand onzer stad is.
In 1867 heerschte hier de cholera op vreeselijke wijs. Onzindelijkheid, lichaamszwakte, slecht water , enz. zijn de hoofdelementen voor het voortwoekeren dier ziekte. Vreeselijke gedachte,
want welk een ontzettende voedingstof zal die ontzettende ziekte
vinden, hier, in die krotten, in die vuile, stinkende straten, in
die enge, hokkerige woningen, in die onvoldoend gevoede
lichamen der arbeidersbevolking.
Wat zal ze slachtoffers vinden, die vreeselijke ziekte, die
armeluisziekte, die thans weer op komst heet, hier bij die arme,
verzwakte, uitgezogen bevolking, zonder weerstandsvermogen
en zonder bescherming als ze is !
Regeerders, kapitalisten, kletsers in stads- of landsvergaderzaal, wij klagen u aan, gij, die rijk werd door de ellende van die
velen; die wegloopen zult wanneer de cholera er zijn zal, wegloopen met de bestaansmiddelen van zoo velen!
En bij dien toestand, bij dien gruwelijken toestand, heeft men
de brutaliteit, te schelden op hen die opstand prediken tegen zoo
iets. Durft men schelden op hen die dergelijke vreeselijkheden
niet willen aanbidden als de or de!
Arbeiders, aan u de schoone, beschavende taak, de menschheid te bevrijden van den vampyr van het kapitalisme, die als
een nooit verzadigde bloedhond, knaagt aan het geluk en de welvaart der menschheid!
17 Sept. 1892.(„De Volkstribuun".)

ZWEETDRUPPELS.
Ik sta vierhoog, onder een glazen dak voor de zetkast, en scheut
't Is lekker warm op m'n zetzolder.
Geen geurmakerij, ouwe, die zetzolder is van ...
Nou ja, begrepen, hij is van mijn patroon, mijn geachten
patroon, die mij twee dubbeltjes per uur betaalt of betalen laat.
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Goeie kerel ! Ik groet hem dan ook immer , heel onderdanig als
ik hem zie, wat niet al te veel gebeurt.
In dit seizoen zie je niets van hem.
Hij is buiten. Aan zee zit hij nu, terwijl ik hier sta.
Wat een samenkoppeling, h ij zit dáár en i k sta hier.
Zeg eens, j ij hebt toch niet de pretentie naar zee te willen
gaan in den zomer ... .
God beware, de zee is voor mij niet gemaakt. Ik weet niet
veel, maar dit weet ik wel.
De bosschen, de duinen, de bloemen en het badwater is niet
voor mij, o neen !
Geen ontevredenheid, ouwe, de zon beschijnt armen en rijken,
zoo wil het de heere.
Jawel, dat is zoo, ze beschijnt armen en rijken, maar er is
toch eenig verschil in of de zonnestralen op je vallen door een
glazen dak, vier hoog, of dat je ze ziet neerstralen als je in een
tuinstoel zit, op je schaduwrijkste waranda. Er is toch eenig
verschil in of je tusschen de zon en jou een oude krant als
schutsengel vasthecht met een paar oude elsten, of dat je door
een eenige meters dik bladerendak wordt beveiligd tegen al te
groote warmte-uitstraling. En ook is er nog eenig verschil tusschen
of je de benoodigde versche lucht krijgt van de groote watervlakte,
in 't groen gezeten, of dat je ze opvangt door een raampje
— laat ik niet liegen — door twee raampjes, van 1 bij 0.50 M.
ieder. Daar doen we 't met zijn vier en twintigen mee, dat is
een gat van twee decimeter omtrek voor ieder. Er mankeert wel
eens iets aan de broederschap op m'n zetzolder, maar de versche
lucht deelen we broederlijk, verschrikkelijk broederlijk.
Zoodat ik maar zeggen wil dat, al valt het niet te ontkennen
dat de zon armen en rijken beschijnt — ze beschijnt tegenwoordig
de armen éér dan de rijken — er toch nog eenige verscheidenheid
in die gelijkheid is.
Zoo is er meer verscheidenheid.
Mijn baas en ik, wij leven beiden van de boekdrukkerij, dat is
ook een gelijkheid, maar hij leeft in den zomer aan zee en in
den winter in de Sarphatistraat, terwijl ik in den zomer leef in
de Tuinstraat en in den winter in de Tuinstraat, in beide seizoenen
drie hoog vóór.
Jawel, 't is nu lekker warm op zoo'n zetzolder.
Mijn maats en ik hebben alles uitgetrokken wat we missen
kunnen. De mouwen opgestroopt, hemd op de borst open.
Altijd een imposant gezicht, zoo'n letterzettersborst !
Je groeit er dan ook voor op om een imposante borst te hebben.
Op 12-jarigen leeftijd kom je op de zetterij, omdat je te zwak
bent voor timmerman of smid, of ook al omdat je moeder je te
fijn of te intelligent vond voor schoenmaker of metselaar. Daar
kom je op je werkplaats, waar 't voor zwakke jochies bijster goed
is. Na een paar jaar sta je dan aanhoudend voor de kast, voor-

70
overgebogen, en zet. Je borst krijgt dan haar I mposante vorm, en
als je dan bij 't weer als het huidige je hemd openzet, te weerga,
dan zie je wat te voorschijn komen. Dirk van den Berg is er niks bij.
Je komt hier om zeven uur 's morgens. Is 't slappe tijd dan ga je
's avonds zeven uur naar huis. Op 't middaguur doe je 'n
wandelingetje en eet je je potje thuis. Dat is altijd gezellig in
zoo'n weer, een wandeling door de Amsterdamsche straten, van
12 tot 2 uur. En als je dan uitblaast, Tuinstraat 3 hoog . .
Jongen, breng nog eens wat frischheid aan.
We hebben op de zetterij een waterketel — jawel, 't is niet
allemaal armoe ! — en een kraan van de waterleiding. Als je
citroen en suiker en een glas hebt, kan je gratis kwast drinken,
mits de meesterknecht dat fabrikaat niet ziet, want het is niet in
't belang van den vakgenoot aan zee dat je tijd besteedt aan het
fabriceeren van kwast.
Nu laat de jongen, een aanstaande geluksvogel, een ketel vol
loopen en giet hem dan op den grond leeg. Dat vervangt bij ons
de diverse soorten van hygiënische baden, waarmede m'n vakgenoot
aan zee zijn afgematte lichaam verfrischt. Eenvoud is het kenmerk
van het ware, zegt een mijner buurlieden, die aan filosofie doet,
als-ie niks anders te doen heeft, wat niet vaak voorkomt. En
eenvoudig is ons surrogaat van 'n bad, dat moet gezegd worden.
't Is jammer dat je je sokken soms nat maakt als je pantoffels
kapot zijn en wie heeft er Gods ter wereld ooit een letterzetter
gezien wiens pantoffels niet kapot waren ?
Lekker warm is het hier. De atmosfeer onder 't glazen dak
doet op de bleeke gezichten van mijn kollega's, om van 't mijne
niet te spreken, 'n eigenaardige tint verschijnen, die 't midden
houdt tusschen wasbleek en rozerood. Een sociaal onder ons,
zegt dat de kleur halfweg tusschen Passtoors en Treub ligt.
Ik hoorde onlangs iemand allergekste stellingen verdedigen.
Die meende in de eerste plaats dat werkplaatsen, vierhoog onder
een glazen dak, verboden moeten worden, ter wille van de
gezondheid der arbeiders, die daar in den winter bevriezen en er
in den zomer smelten. Maar dat er iets verboden wordt omdat
het kwaad is voor de gezondheid van de letterzetters, dat is weer
zoo'n nieuwigheid, waarvan ik niet veel, en mijn geachte aan zee
waarschijnlijk heelemaal niets, begrijpt. Die vindt het zeker al
heel mooi dat je onder een glazen dak staat. Nou ja, in den
winter een beetje koud, alleen maar voormiddags. Namiddags als
het licht opgaat zweet je er even hard als in den zomer en in
den zomer is 't ietwat warm, je valt wel eens half van de sokken,
maar daarvoor kan mijn geachte toch geen andere werkplaats
inrichten. Dat is te duur. Het zou hem minstens veertien dagen
verblijf aan zee kosten, en waar moest het dan met de goede
ziel heen ?
Dan nog een andere stelling : ieder arbeider moest in den
zomer veertien dagen verlof hebben en die veertien dagen met
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vrouw en kinderen kunnen doorbrengen .... aan zee, of in 't
Gooi, of in 't Geuldal, onverschillig waar, als 't maar buiten is,
in de frissche natuur.
De verdediger van die stelling sprak van een recht op het
leven en dat, als de geachte per jaar drie a vier maanden aan
zee doorbrengt, voor ons wel een paar weken er op overschieten
kon. Ja, wat zal ik er op zeggen ? Niet veel.
Ik heb toen een oogenblik een heerlijk tooneeltje gedroomd.
Mijn vrouw, die arme, goede sloof, veertien dagen lang bevrijd
van kookpan en waschtobbe, afdalend van drie-hoog vóór in de
Tuinstraat en gebracht in de vrije natuur ... mijn jongens, mijn
meisjes, uit werkplaats en naaiwinkel en armenschool en enge
woning gehaald, stoeiend en wandelend in bosch en over de hei ...
ik zelf, veertien dagen zonder mijn glazen dak boven 't hoofd,
veertien dagen lang géén raam van 1 bij 0.50 M. op zij, waardoor
mij de frissche lucht wordt toegemeten, vrekkig alsof elke kubieke
centimeter op 'n rekening zal worden gezet ... en dan wij allen
te zaam buiten, heusch buiten, veertien dagen lang, geen zetkast,
geen waschtobbe, geen kookpannen, geen winkel, doch slechts
vrijheid en frissche lucht ... .
Ouwe, wind je niet op, dat is immers te veel voor jou !
Zeker, je hebt nu al veertig jaren gewerkt in je edele vak,
lettertje naast lettertje heb je gezet, vele, vele duizenden, meer
dan twaalfduizend dagen bracht je door op deze en andere
winkels. Er zijn er die zeggen dat je meerwaarde hebt voortgebracht
door je arbeid. Het nationaal vermogen vermeerderde, de welvaart
steeg, de arbeidende klasse heeft het beter, dat is statistisch
bewezen, het vleeschverbruik stijgt, ook dat wijzen de cijfers uit,
alles is op den goeden weg .... Maar overdrijf nu niet. Vorder
toch geen veertien dagen geluk, jij met de jouwen, geen veertien
dagen vrijheid in een geheel jaar. Dat is immers te veel...
Die boomen daar buiten, die zee daar ginds, die groote wijde
vrije natuur ... kom, denk er niet aan !
Denk aan je zetkast, en aan je interlinies en aan je twintig
centen per uur ... .
Laat je vrouw denken aan d'r kookpannen, aan d'r waschtobbe
en aan d'r naaimand, en praktiseeren hoe ze de oude hemden
en broeken van de jongens aan elkander kan lappen en door
nieuwe klompen de stukken vervangt der oude ... .
Je zweet zoo op je winkel.
Het is er zoo warm, zoo benauwd. Je zou ook wel eens, ééns,
één enkele keer met die je dierbaar zijn, je arme ineengedrukte
borst willen uitzetten, gevuld met heerlijke frissche buitenlucht
en de glorie willen zingen van vrijheid en schoonheid ... .
Je kinderen zien bleek, en je vrouw gaat zoo gebogen onder
het ondragelijke gewurm over 't dagelijksche brood dat van zoo
weinig centen moet worden gekocht. Je voelt je zelf zwak en oud,
al ben je pas een vijftiger ... .
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Ja, man, maar wat je vraagt is toch te veel. Waar zou dat
heen moeten als allen dat eens vroegen. Het kan niet, man,
beste man, het kan niet.
Groote dingen zijn reeds tot stand gebracht. 0, we zijn
vooruitgegaan in welvaart en beschaving. Maar zóóver dat ieder
op zijn beurt dáár eens van genieten zou, neen, zóóver zijn we
nog niet.
Hou jij je nu nog maar een twintig jaren goed en taai, dan
mag je tot zoolang blijven staan aan je kast, al vermindert dan
je loon een beetje.
Zweet je beetje bloed maar uit in den zomer en laat je dunne
ledemaatjes saamkrimpen van de kou in den winter, dáár is nu
nog niets aan te doen, dat m o e t, zie je, dat moet! En dat
andere, dat verblijf daar buiten, dat kan nóg niet. Dat is nog
te veel gevergd, ouwe.
*

Ik veeg mijn zweetdruppels af. Vier uur namiddag. De zon
daalt lager. Nog drie uur dan is de dag om, nog twee maanden
dan is de zomer om, nog tien jaar dan is mijn leven om, mijn
arme, saaie, dooie leven op dezen zolder, waar ik geslaafd heb,
zoo lange, lange jaren ... .
Tik, tik ! Tik, tik !
En vergelijk ik het leven van mijn kennissen die schoenmaker,
timmerman, metselaar, slijper, en wat ook verder zijn, in andere
vormen is 't voor allen gelijk ... .
Langs mijn wangen loopen druppels. 't Is zweet, enkel zweet,
al ware 't geen wonder als er tusschen de zweetdruppels een
enkelen traan liep, een traan van verlangen naar de natuur, naar
de zee, naar het bosch, naar de wei, een traan van verlangen
naar levenslust en levensgenot.
Maar neen, 't is zweet slechts ! Zweet, niets dan zweet.
'k Druk mijn verlangen ter neer, als 'n deugdzaam monnik
een zondige neiging. Het is immers teveel, teveel gevergd !
(„Het Volk.")
21 Juli 1901.

0 BESCHAVING!')
Sla d'rop ! Gooi ! Trap ze dood ! Hoerah ! Breek ze den nek !
Slaat ! Slaat ! ... .
Drie mannen, waarvan één 'n reeds bejaard man, spoeden zich
voort door de straten der stad, omringd, achtervolgd, belegerd
van alle kanten door een tierende, razende menigte.
1)

Naar

aanleiding van de mishandeling

van Ds. Bax

c.s. te Roermond.
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Ze worden gegooid, getrapt, geslagen. Men gooit hun de oogen
vol zand, men bijt hun de vuilste scheldwoorden toe, slik- en drekhoopen worden opgezocht om vuil te putten. Woeste haat, razend
fanatisme ligt er in het optreden van dien volkshoop en de
aanvallen op die drie mannen getuigen van een wreedheid, van
een zoo groot gemis aan elk menschelijk gevoel, dat die drie
wèl verschrikkelijke menschen moeten zijn om zóó groot een verbittering op te wekken.
— Wat zijn dat voor menschen ? vraagt de toeschouwer, die
niet weet wat er gaande is.
— Dat zijn socialen ! Slaat ze dood ! Hoerah ! Leve Willem III !
— En wat deden die socialen ? Hebben ze iemand vermoord ?
Een vrouw in stukken gesneden ? Kinderen verkracht ? Zoo iets
moet 't wel wezen, de woede des volks is immers zoo groot.
Zeg, wat deden die menschen ?
— Wat ze deden ? Niets, godver ... ! 't Zijn socialen. Slaat
dood ! Weg uit de stad !
— Ze deden niets ? En ge wilt ze doodslaan ?
— Ja, Godverd ... ! Leve de Paus !
En voort ging het, slaande, stompende, gooiende, joelende.
Ze deden niets . . .
-- Maar waarom kwamen ze dan hier, want blijkbaar zijn 't
vreemdelingen ?
-- Wel ze kwamen hier spreken, s p r e k en! Slaat ze dood !
— Ah ! Dàt zal 't wezen. Ze komen spreken en ze komen aan
al die menschen die daar getuigen van die woede en dien haat
iets verkondigen dat hun onaangenaam is. Ze komen misschien
bloeddorstige ideën verkondigen, ideën waardoor de welvaart
geschaad, de beschaving vernietigd wordt. Ze zijn misschien
vijanden van dat arme volk dat daar gooit met al wat vuil is,
vijanden misschien van den arme.
— Neen, dat juist niet. Ze zijn juist vóór den arme, zooals ze
zeggen, maar ze zijn socialen, godv ... Slaat dood !
En weer vlogen steenen, en weer sisten de beleedigingen, en
weer vielen slagen ... totdat eindelijk een beschuttende plaats
was bereikt.
— Weg met de socialen ! klonk het nog in de menigte.
t

En naderhand gaat de vreemdeling de straten der stad door
waar zooeven dit woeste tooneel werd afgespeeld. Hij dacht aan
de drie mannen die de woede der menigte hadden opgewekt met
niet s. En hij vroeg aan een inwoner der stad die juichend stond
te vertellen van het gebeurde, wat of die drie menschen dan
eigenlijk voor kwaad hadden willen doen.
--- 't Zijn socialen ! riep de inwoner. En hij vertelde van een
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or de die ze omverwerpen wilden, van een go d s diens t van
liefde die ze wilden vernietigen, van een f a m i l i e l e v en dat
ze wilden verbreken, van een koningskind dat ze haatten,
van een gezag dat ze beleedigden, van w et t en die ze niet
wilden erkennen . . .
0, 't moesten slechte menschen zijn, die socialen ! En in de
wolken was de inwoner met het gebeurde. 't Zijn socialen !
En de vreemdeling ging heen en volgde de menigte, die de
o r de verdedigde, die gods diens t liefhad, die 't f a in i l i e1 e v e n eerde, die het koningskind beschermde, die de
w et t en deed eerbiedigen, die de b es c ha v i n g handhaven
wilde 1 . . .
En die menigte toog huiswaarts, na veel rondzwerven en na
veel, veel drinken van 't geld dat andere ordebeminnaars hadden
gegeven. En ze brulde en tierde, en scheen een onuitsprekelijk
genot te hebben gesmaakt in 't mishandelen van den grijsaard
met zijne vrienden.
*

*

De vreemdeling rilde. Beminnaars der o r d e, die een grijsaard mishandelen ; gods die ns t-verdedigers, wier oogen
stralen van moordlust en wier monden de afschuwelijkste
vloeken uitbraken ; f a m i 1 i e l e v e n-verdedigers die hun kinderen voorgaan in 't belagen van 't leven van vaders, hoofden van
familiën; koningsgezinden ... nu ja, dat kan, dat is vereenigbaar met al wat walgelijk is ; wette n-handhavers die de
eerste wetten, die der veiligheid en der eerbied voor anderer
leven, verkrachten op de afschuwelijkste wijs ; vooruitbrengers
der b es c h a v i n g, god beter 't, die toonbeelden zijn van een
ruwheid en verdierlijking, die den mensch de walging in de keel
persen . . .
*

En de vreemdeling las in de bladen het verslag van het
gebeurde en tusschen huichelachtige betuigingen van lafhartig
leedwezen over zelf uitgelokte en opgestookte feiten, straalde
de innige goedkeuring van de mishandeling der omverwerpers der
maatschappelijke beschaving !
0, maatschappij, o beschaving, wat hebt ge het ver gebracht !
Wat hebt ge de menschen goed en edel gemaakt ! Wat hebt ge
edele, grootmoedige gevoelens gestort in de gemoederen dergenen die zich koesterden onder uwe beschermende vleugels !
Wat hebt ge ze vooruitgebracht, die ruwe menschen van voorheen, vooruit in deugd, in menschelijkheid, in rechtsgevoel . . .
*

.
*

Ellendelingen, die woord en pen ten dienste stelt van een
maatschappij waarin 't laagste niet te laag is ; van een zedeleer
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die broedermoord prijst als 'n deugd; van 'n gezag dat verdierlijking kweekte onder de armen en zich daarna beroept op die
verdierlijking als op een middel van eigen heerscherij ; ellendelingen, zeg ik, wat hebt gij van het volk gemaakt ?
Farizeërsras, dat preekt en bazelt van God en zijn geboden,
is het een gebod van uwen Almachtige, dat gij ze verstikken
moest in 't menschelijk hart, die heilige kiemen van liefde en
waarheidszin die er oorspronkelijk lagen in de ziel van icderen
sterveling?
Kaïnsgeslacht in de paleizen, dat gij broedermoorders zijt,
dat wisten we, doch Kaïn verstopte zich nog na zijn misdaad en
schaamde zich, terwijl gij uw adderenkoppen opsteekt en uwe
oogen laat tintelen van vuile vreugde over vuile daden.
Lafaards, bij wie Kaïn nog 'n eerlijk mensch was, want hij
vermoordde zijn broeder z elf en gij koopt arme verdierlijkte
„broeders in Christus" om 't werk te doen, dat uwen god, de
geldzak, welgevallig is.
Arm, arm volk! Uitgezogen door de rijken, verdrukt door de
machtigen, bedrogen door de priesters, belogen door de pers ...
en ten slotte tot misdadigers gevormd door en ten bate uwer
meest vinnige vijanden.
Vuil ras, dat heerschte en kuipte en bedierf en verpestte,
al wat er te beheerschen en te bedisselen en te bederven en
te verpesten viel. Aan u de schuld ! Voor u de vergelding!
5 Aug. 1893.
(,,De Volkstribuun".)

'N WERKELOOSHEID-HERINNERING.
't Was in Amsterdam. 17 jaar geleden. Slappe tijd, werkloozen
bij duizenden. Winter, even Maart, geen sneeuw of ijs meer, maar
ruw weer, wind, storm, regen, sneeuwbuien van tijd tot tijd.
Ik was zonder werk, al lang. 'k Was op, totaal op. Mijn laatste
broek, die nog toonbaar was mèt 'n winterjas, was al volslagen
ontoonbaar zonder winterjas. Mijn hoed grinnikte van genoegen
als er 'n fiksche regenbui opviel, dan werd-ie weer zwart. Hielen
en toonen in mijn sokken schitterden door afwezigheid, mijn
schoenen begonnen langzamerhand te lijken op het tegendeel van
sandalen. Sandalen immers zijn zolen zonder de rest, en mijn
schoenen waren zoo ongeveer de rest zonder zolen. De veters die
waren nieuw, maar met de rest zag 't er treurig uit.
Kapotte schoenen, in regenweer, dat is 'n ware ramp. Dr. Van
Dieren, die later heeft uitgevonden dat natte voeten gezond zijn,
was er toen nog niet. Eén ding is gelukkig in zulke omstandigheden,
je doet een merkwaardige handigheid op in 't trappen op drooge

76
plaatsen. Dat vergeet je nooit weer. Je weet precies waar 't gat in
de zool zit en steeds weet je te zorgen, dat die plaats bij 't neertrappen terecht komt, hetzij 6p 'n steen, of, dàt verdient de
voorkeur, precies tusschen twee steenen, als er geen water tusschen
staat. Hoofdzaak is natuurlijk dat je niet in 't water plast. Dat
kan je soms zoo'n heelen halven dag lukken, niettegenstaande
alle water-voetangels die je gelegd worden.
Mijn onciergoed .... laat ik niet al te diep in het hart der
kwestie doordringen, want dan zou ik ten slotte moeten vertellen
dat ik sinds vele, vele weken, wel 'n 12-tal, niet in de gelegenheid
was geweest 'n bad te nemen, en dat de som die ik in de laatste
drie weken gemiddeld besteedde aan voedsel 'n tusschending was
tusschen 9 en 15 centen per dag. Alleen, óm dat gemiddelde te
houden, heb ik verzwegen dat ik den vorigen dag, pas in
Amsterdam arriveerend, te voet, over Leiden en Haarlem, een
oogenblik alles om mij heen vergat, en in de gaarkeuken op de
Spuistraat, 'n waar bacchanaal had aangericht dat de fabuleuze
som van 35 centen kostte. Tel je dat er bij, dan zou het gemiddeld
de 20 centen naderen.
Over m'n hotels vertel ik 'n volgende keer wel eens wat. Ik
heb het nu alleen over wat ik aan en in had. Behalve 'n leege
maag, had ik nog 'n gemoed, waarin 't zich niettegenstaande mijn
nog niet meerderjarige leeftijd, zeer vaak voelde alsof mijn leven
eigenlijk al veel te lang had geduurd en alsof 't daar in die
zwarte, door den wind gezwiepte grachten toch maar goed rusten
moest zijn.
Dat waren echter gevoelens die je er alleen onder kregen
's avonds, tusschen licht en donker. 't Was nu nog morgen,
voormiddags tusschen 10 en 11. Ik droeg mijn pakje met gereedschap
onder den arm. Letterszettersgereedschap. 'n Haak, een doosje
met zetlijnen, 'n elst, en 'n werkkiel, voor 't geval het geluk
mocht willen dat ik ergens zóó aan kon vallen, wat mij op dat
oogenblik zoo ongeveer toeleek als het hoogste wat 'n sterveling
beschoren kan zijn.
Ik had een lijstje van alle Amsterdamsche drukkerijen en begon
ze af te tippelen.
-- M'neer niet hier?
Nee, dat moet je nooit vragen. Werk zoeken, ook dat is 'n
kunst, daarvan moet je ervaring hebben. Als je het ongeluk hebt
aan meneer zelf te vragen waar meneer is, dan moet-ie al erg
om je verlegen zitten of hij jaagt je zóó weg, omdat je hem hebt
aangekeken voor 'n dienaar. Zie je daarentegen een dienaar aan
voor meneer, dan is dat voor vele dienaren een reden zich te
verheugen over hun voorkomen, en ze helpen je vriendelijk terecht.
Zeer vaak is dat maar op de stoep, als er niemand noodig is. En
op dien dag was er niemand noodig?
— Geen werk voor me, meneer ?
— Mannetjes kan je van mij wel wat krijgen !
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Bij 'n ander :
— Geen mannetje noodig, meneer?
-- Als je wat werk meebrengt, liefst wat veel.
Bij nog 'n ander :
— Geen werk, meneer?
— Nee, ik ben blij dat jij wat komt brengen.
Weer 'n ander, die je even had laten praten :
— Zoo, kan je ook Fransch en Duitsch. 'k Heb 'n hoop
Fransche pastei daar liggen, maar die ruimen de anderen wel op.
0, er zijn geestige patroons ! Je zou 't ze zoo niet aanzeggen.
Dan heb je de norsche.
— Geen werk voor me, meneer?
Nee.
Meneer maakt rechtsomkeert en stapt weg.
Een ander :
— Geen letterzetter noodig, meneer.
— Zeg eens (to t de k a n t o o r k l e r k), kon jij niet even vertellen wat er was? Mot daarvoor mijn koffie koud worden?
Dit laatste geval is historisch.
De meeste heeren patroons van kleine drukkerijen, die naar
voren gekomen zijn in de verwachting van een klant, geven
norsch of minder norsch antwoord, naarmate ze op het oogenblik
gemutst zijn of tijd hebben.
Toch doen die norschen je minder pijn dan de vriendelijken.
Je hebt om werk gevraagd en de patroon, 'n vriendelijk man,
kijkt je eens aan, wil je niet met een kort woord weg sturen,
vraagt van waar je komt, of je al lang zonder bent, waar je
gewerkt hebt. Hij denkt zóó de hardheid van je wegzending te
verminderen, doch jij denkt dat hij blijkbaar iemand noodig heeft,
en je hoop verlevendigt. Totdat je hoort:
— 't Spijt me, maar ik heb niemand noodig. 't Is slap, er is
haast niets te doen.
En dan, gefrappeerd door de radeloosheid die zich afteekent
op je gezicht, misschien zag hij ook wel de gaping tusschen
overleer en zool, maakt hij mines naar zijn portemonnaie te grijpen.
Daar ben je nog niet aan toe, 't gevoel van waardigheid dat
sterk in verband staat met 't aantal dubbeltjes dat nog in jou
portemonnaie zit, werkt zich naar boven, natuurlijk sterker als je
den vorigen dag nog zoo rijk hebt gedineerd en de norschheid
komt van jou kant:
— Dag meneer.
En zonder antwoord te wachten loop je weg.
Dan krijg je de soort die uit je kapotte toestand een slaatje
wil slaan, meestal kleine scharrelpatroontjes.
— Geen werk voor me, meneer?
— Werk ? Nee. Ken je wat ? Smoutwerk ? 'n Biljet maken?
— Opperbest, meneer.
Je zoekt al naar je getuigschriften.
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— Jawel, Jawel. Maar ik heb eigenlijk 'n jongmaatje noodig.
De logika is geheel absent in dat gevraag. Eerst geen werk,
toen de vraag wat je kon, daarna een jongmaatje noodig. Maar dan
komt 't. Meneer had wel graag 'n werkman voor jongmaatjes-loon.
— Twaalf centen per uur kan ik geven, meer niet.
Neem je 't aan, dan kan je binnen een week komen, dan moet
eerst een van 18 centen worden ontslagen.
Doch ook zoo iets doe je niet voor je aan je allerlaatste kwartje
bent, en het afscheidswoord bij dit soort heeren is nogal eens :
— Stik !
En zoo loop je. Deur in, deur uit. Trap op, trap af. Wordt
op een enkele winkel te woord gestaan i n de werkplaats, waar
vakgenooten hoog en droog — vaak heel hoog en heelemaal
uitgedroogd, staan te werken. Gelukkige stervelingen !
Dan wordt 't drie, vier uur. De avond valt. Dan begint 't:
meneer is er niet meer. Morgen terugkomen. Of niet terugkomen.
Babbelende kantoorklerken of stoeiende klerkjes loozen je de
deur uit.
En dan, eindelijk, geef je het op.
De groote stad, op welke je zoo gehoopt had, heeft geen werk
voor je. Van de vier dozijn adressen die op 't lijstje stonden,
had 'k er vier-en-dertig beloopen en van acht wist ik van anderen
dat er niets was. Bovendien had ik de slechtste tot 't laatste
bewaard.
En zoo sta je bij vallenden avond, vijf uur, half zes, begin
Maart, op straat in den regen.
Dan wordt. 't je bang om 't hart, Dan wordt dat gevoel van
angst dat je drukt zoolang als je werkloos bent, doch dat sterker
wordt met elk dubbeltje dat je uitgeeft zonder werk te hebben
gevonden, niet meer bekampt door de hoop die nooit sterft, en
die bij eiken stoep die je weer bestijgt, je weer toefluistert : misschien
slaag je hier.
Werk hebben ! Tien, twaalf gulden verdienen. 'n Kamer hebben
en warm eten eiken dag, en fatsoenlijke kleeren. 'n Plaats om je
hoofd op neer te leggen. 'n Vergadering bezoeken ! God, wat een
paradijs ! Maar dat paradijs heeft iets weg van alle paradijzen, 't
is zoo ver weg. Ik sta hier zonder werk, zonder maal, zonder
fatsoenlijke kleeren, met gapende schoenen en heillooze sokken,
zonder kamer en zonder plaats om 't hoofd op neer te leggen.
't Is waar, ook zonder vrouw en kinderen, gelukkig ! Maar welk
een eindelooze verlatenheid, ook al daardoor ! Alleen tusschen
honderdduizenden menschen, ieder vol van eigen zorg en eigen
leed. Werkeloozen bij duizenden, doch die naar huis kunnen gaan,
al is het er ook nog zoo triestig.
Dan zoek je 'n „hotel" op. In Amsterdam zijn er, van 25 cent,
van 15, van 12, van 10 cent per nacht.
Je denkt aan je vermogen. 0, 'n rentmeester heb je niet noodig.
Zelfs geen notitieboekje. Zoodra je fortuin tot beneden vijf gulden
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daalt (en dien dag was 't een heel eind daar beneden !) wordt het
overzicht daarover zoo merkwaardig helder ! Daar is trouwens al
dadelijk dat ééne groote gemak : je hebt slechts naar één kant
te denken. Bij alle andere boekhoudingen, heb je inkomsten en
uitgaven te onthouden, nu alleen maar de uitgaven. Want inkomsten
zjn er immers niet. Dat is zeer makkelijk — voor de boekhouding,
bedoel ik.
Het hotel wordt gevonden. 'n stuk brood door je saamgeperste
keel gewrongen en dan .... dan is het zeven uur.
Vóór 's morgens tien uur kom je nergens terecht om werk te
zoeken. Dat zijn 15 uren die je zoek te brengen hebt, zoo
eenigszins mogelijk zonder uitgaven. Maar één uitgave moet er af.
Je moet in een café, liefst in een eenigszins goed café, dat kost
'n dubbeltje, in vredesnaam, 't is 'n noodzakelijke uitgaaf, want
in zoo'n café liggen kranten, in groote café's liggen er veel, en
in die kranten staan advertenties, vooral 't „Nieuws van den Dag"
wordt dan gewaardeerd. Die advertenties pluis je na, kolommetje
voor kolommetje. Dan schrijven, je adressen op, voor morgen.
Vroeg, om een uur of negen, tien, om geen andere uitgaven
behoeven te doen, ga je naar „bed". Op 'n groote „zaal" staan
er een dozijn. 'n Stroozak zonder lakens, met groffe dekens. Over
't vuil zijn heb je gezeurd toen je nog pas een paar weken
werkloos was, daar ben je nu overheen. In 't donker heb je niet
meer zoo kunnen letten op de plassen, je voeten zijn nat, koud.
Het lokaal is somber ....
Ook dat alles is niks, is gewoonte. Als die hersens maar stil
waren, als je nou maar eens alles vergeten kon, als je nou eens
kon doen alsof je niet werkeloos was, aan onverschillige dingen
denken. Als ik nou eens in deze stad woonde .... hoe heeft ze
me bevallen ? Best, ik geloof dat ik 't best zou kunnen stellen
hier, als ik .... werk had. Zou 'k morgen slagen ? Malligheid.
Je bent vandaag niet geslaagd, in vier-en-dertig winkels niet ; hoe
kan je dan hopen morgen te slagen in die acht die er nog over
zijn. Godverd .... waar moet het heen als ik geen werk vind,
als 't nog langer dan vijf, zes dagen duurt.
Als een groot monster daagt het volle bewustzijn van mijn
toestand weer voor mij op, ik werd zoo klaar wakker, zoo
verschrikkelijk klaar .... Mijn hart klopt als of ik mijn doodvonnis lees ....
De natuur heeft zich ten slotte erbarmd, en ik ben in slaap
gevallen, eenzaam, op een zolder waar 'n dozijn bedden stonden.
2 Aug. 1903.
(„Het Volk.")
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TERUG, KANALJE!
BIJ DEN VAL VAN DE KIESWET-TAK,

In zak en assche zaten ze, langen, langen tijd, al de vrome en
vrijzinnige wakers voor de belangen van den geldzak.
In zak en assche, tot over de ooren, en daar was reden voor.
Immers, een der voorrechten, een der voornaamste voorrechten
der met gevulde portemonnaies bedeelden, liep gevaar.
In het land der rijkgegapte handelaars en kruideniers, in het
land der uitzuigers van kromgewerkte nederlandsche of kromgeranselde Javaansche slaven, in den roofstaat tusschen OostFriesland en de Schelde daar staat een bolwerk, hetwelk de rijk
geworden bloedzuigers, nadat ze van voldaanheid ten tepel heb
ben losgelaten, een schuilplaats aanbood tegen degenen die hen
in hunne rustige rust zouden willen storen.
Dat bolwerk heette de Nederlandsche Staat en dat bolwerk
was te hechter, naarmate het volk te minder in de gaten had
waartoe of het diende.
De Staat werd, algemeen aangezien als de incarnatie, de
vleeschwording van rechtvaardigheid en orde. Tegen den berg
van wetten die hij uitvaardigde, keek men op als bevatte elke
wet een stuk goddelijk recht, en wie ter wereld zou het hebben
gewaagd anders dan met eerbied op te kijken tegen hen die zoo
iets maakben ?
Doch zie, daar ontstond twijfel in de harten van de zonen en
dochteren des volks. Twijfel aan de goddelijkheid der wetten,
twijfel aan de rechtvaardigheidsmissie van den staat, twijfel
aan de billijkheid zijner bestuurders.
En het was nu juist geen wonder dat die twijfel ontstond, want
uit alles bleek dat ide staat een klassenstaat was die in alle deelen
ingericht scheen om de eene klasse van menschen, de rijken,
te bevoordeelen en de andere klasse, de armen, te belasten. Voor
de eersten de rechten en de lusten, voor de anderen de plichten
en de lasten.
Welke soep van staatswege ook werd opgediend, steeds was het
vet eraf geslurpt alvorens ze het volk bereikte. 't Was slechts
spoelwater meer.
Er is een koningin, een kind, dat den staat had te regeeren.
Is dat kinderwerk ? Zoo neen, waarom laat men het dan in kinderhanden ? Zoo ja, waarom betaalt men dat kinderwerk dan
met bijna een en een half millioen guldens per jaar ?
Er zijn ministers en steeds zijn dat doktoren, professoren,
meesters in de rechten, meesters in dit en in dat, doch nooit een
meester aan schaaf- of werkbank, nooit een ploeger of wever,
nooit een loods of een stuurman. Altijd heeren met klinkende
namen en klinkende traktementen!
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En er zijn rechters ... met geld; officieren ... met geld;
inspekteuren en directeuren ... met geld; door den staat bezoldigde dominees, pastoors en rabbis ... met geld!
Waar geld is, doet de staat er wat bij, hoe meer er is, hoe grooter
het deel dat hij er bij legt. De geldlui zijn de troetelkinderen van
den staat. Zij worden gekoesterd en ingedekt, en al dreigt m e n
hen een enkele keer, wanneer zij wat al te baloorig worden, met
den grooten, rooden boeman, het volk, toch zal men, als die
boeman eens werkelijk komen mocht, de geheele staatsmacht
op hem afzenden en als een trouwe waakhond liever alles trotseeren dan eenige s chade te laten toebrengen aan de lieve, lekkere
dotjes van vader staat : de bourgeoisie!
Nu koestert de staat ook de armen, dat moet gezegd worden.
Als politie en m,arechaussées mogen ze in dienst treden van den
staat en tegen een hongerloon beulendiensten verrichten ; als
brieven- of telegrambestellers, als loods of zeeman, als gevangenbewaarder of soldaat ... de armen mogen meeëten uit de
staatsruif.
Kortom, het vet voor de heeren, de spoeling voor het volk.
Zoo is het, doch het gekste van alles is dat de staat een heele
vracht van die door hem betaalde en gekoesterde lievelingetjes
er op na houdt, alleen om ons wijs te maken dat het niet
zoo is.
Professoren en doktoren en meesters in de rechten betoogen
en weten heel goed te bewijzen dat de staat het algemeen belang
dient; dominees, pastoors en rabbis betuigen het goddelijke van
de wetten en sporen ons aan tot gehoorzaamheid en zou bij ons
de idee opkomen niet te gehoorzamen aan wetten die wij slecht
en onrechtvaardig vinden, dan zijn de dienders of marechausseés
daar om in die gehoorzaamheid te onderwijzen, desnoods door
ons bont en blauw te slaan of ons voor een tijdje op te bergen
in eene geheel en alleen ten bate der armen opgerichte inrichting, de gevangenis.
Nu worden echter al de staatswetten, de goddelijke incluis,
gemaakt door menschen, die door „het volk" gekozen zijn.
Doch onder „het volk" wordt slechts een gedeelte van het werkelijke volk verstaan, zij die — alweer ! — eenig geld bezitten. Zij
mogen kiezen en de anderen mogen kijken.
En dat nu wordt sinds langen tijd reeds niet goed, niet mooi,
niet recht gevonden. En velen hebben sinds langen tijd reeds
beweerd dat dit veranderd moet worden en dat geheel het volk
moet kunnen kiezen.
En dit had dan zoolang geduurd totdat er een minister kwam
die dat ook meende en die voorstelde een zoo groot mogelijk
deel van het volk mee te laten kiezen. En hij deed voorstellen.
500000 nieuwe kiezers zouden er komen. Vijf honderdduizend !
En schier al die nieuwe kiezers zouden arbeiders zijn!
Arbeiders, brrr. ! Zwarte gezichten, gelapte broeken, ver6
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eelte handen, en dat zou, gelijk aan de heeren ... met geld,
ter stembus optrekken, invloed krijgen op de wetgeving, ja,
arbeiders kiezen om tusschen de heeren wetgevers te gaan
zitten ! ... Daar in dat gewijde parlement zou getuigd worden
van 't lijden en ontberen van het proletariaat !
't Is al te gek, wat hebben de heeren daar mede te maken!
Elk moet in onze wereld maar voor zich zelf zorgen.
Doch nu treden er weer op die zeggen: juist heeren, elk voor
zich zelf en daarom wij arbeiders, v o or ons z e l v en in den
staat. Gij doet het nu voor ons mede, den staat besturen, doch
nu zijn er onder ons die beweren dat gij dat steeds deedt voor
u z e 1 v e. Wij toch gevoelen vanwege den staat niets dan druk,
niets dan de straffende hand. Een strafwetboek van 475 artikelen
beschermt, een burgerlijk wetboek van 2030 artikelen, regelt
bijna niets dan de eigendomsverhoudingen, de spil waarom bij
u alles draait.
Wij willen dat de staat in 't vervolg onder algemeen belang
begrijpe het belang van geheel het volk, van het arme volk ook.
En omdat de staat zulks niet wil, of zelfs niet kan zooals hij nu
is ingericht, daarom zullen wij trachten invloed uit te oef enen op
dien staat. Wij willen ons deel in de wetgevende macht; opdat
die wetgevende macht de lasten en de lusten in den staat rechtvaardiger, billijker verdeele dan tot nu toe.
In zak en assche zat men bij degenen die zich tot nog toe alléén
koesterden in de heerlijke omgeving van schatkist en macht.
500,000 nieuwe kiezers !
Dat was te erg. En al de vrome en vrijzinnige slokops die tot
dan toe alleen aan de tafel gezeten en voor zich en hunne vriendjes
gezorgd hadden zoo goed 'ze maar eenigszins konden, ze schrikten en beefden. En de kranten, de vrome en vrijzinnige bladen,
schrikten en beefden mede, en al wat goedgeloovig en sukkelig
was in den lande schrikte en beefde ook.
En 't beroerdste van alles was dat de minister zijne 500,000
nieuwe kiezers maar niet los wilde laten, hoe de heeren ook
hun best deden. Want zij deden hun best, de heeren!
Tal onder hun grepen ieder een groep nieuwe kiezers en wilde
ze eruit gooien. Zoo het dan niet lukte dat schorrie morrie
geheel eruit te houden, dan toch zooveel mogelijk.
En er werden voorstellen gedaan. De een wilde hebben uitgesloten van het kiesrecht hen die meer dan eens per jaar verhuisden!
De tweede hen die kostelooze geneeskundige hulp gebruikten.
De derde, hen die, welke onderstand ook, aangenomen hadden
van de eene of andere weldadigheidsinstelling;
De vierde, hen die in de laatstverloopen drie jaren gebedeld
of gelandloopt hadden;
De vijfde, hen die in een Rijkswerkinrichting gezeten hadden;
De zesde, hen die niet meer dan één vertrek bewoonden;
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De zevende, hen die hun kinderen sturen naar kostelooze
scholen;
De achtste, hen die gebruik hebben gemaakt van de bank van
leening;
Enz., enz., enz.
Uit alles bleek dat de heeren nog niet bereid waren hunne
plaats bij de schatkist af t e staan. 't Is hun nog lang niet mooi
genoeg dat ze tientallen, honderdtallen van jaren alléén hebben
geplukt van de vruchten die aan den staatsboom waren gerijpt,
ze willen zulks nog langer doen.
En bij stemming over het amendement dat uitsloot allen die
met hun gezin slechts één vertrek of, ongetrouwd, een vertrek
zonder haardstede, bewoonden, sloten zij zich aaneen en het gelukte. Door dezen maatregel sloten zij duizendtallen van arbeiders
uit en het was te voorzien dat het daarbij niet blijven zou. Bij
dezen hoop uitgesmetenen zouden anderen worden gevoegd.
Doch de voorsteller, begrijpende dat met deze onwillige honden
de haas der kiesrechtuitbreiding nooit zou worden gevangen,
gaf de jacht op, trok zijn voorstel in.
En daar staan de honderdduizenden in den lande die gehoopt
hadden op een eindelijk recht-doen, daar staan ze en zien de
staatsmachine welke zij gehoopt hadden te hervormen tot een
locomotief voor hunnen trein die tot welvaart rijden moet, weer
teruggesteld worden in dienst der heerschers.
Zij zien het, en ballen de vuisten aan het adres der domperige
ellendelingen die hun best doen om uit alles wat hen in de handen komt, een barricade te maken om het naar hooger en beter
strevende volk tegen te houden.
— Terug, kanalje ! schreeuwt de geheele reactionnaire bende,
die in dat kanalje slechts ziet, den vijand van haren driewerf
heiligen God-Geldzak !
Dat er in den boezem van dat kanalje harten kloppen, dat er
lief en leed huist, dat er zucht naar waarheid en vrijheid wordt
gevoeld, dat wordt niet geloofd door de heeren ... met geld.
Kon dat kanalje kloppen op een zak en bracht dat kloppen 't
geluid van klinkend goud of zilver voort, direkt zouden zich de
armen openen van al dat vetgemeste goed en konden we rekenen
op al de liefde waarover de wettenmakende geldaanbidders te
beschikken hebben, doch nu, menschen zonder „welstand", zonder
„geschiktheid" . . .
Terug met dat kanalje !
.
*
*

Ja, heeren, 't kanalje is weer eens achteruitgeschoven. Doch
of gij daarmede zijt gebaat, dat weten we nog niet.
Want het stemvee, het kanalje, het schorriemorrie
of hoe gij het volk meer moogt noemen, zal ook door dit geval
weer duidelijker dan voorheen inzien, dat het om te komen tot
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welvaart en vrijheid, eerst de barricade van uitzuigers en leugenaars die samen de reactionnairen vormen, moet worden neergesmakt ! Dat daartoe eerst het vetgemeste kanalje dat onder het
vaandel van vroomheid of liberaliteit zijn zakken spekt aan onzen
arbeid, moet worden teruggesmeten.
Uw kreet, waarmede gij ons hebt geweerd van de stembus zal
eens herhaald worden, wanneer het volk onder den kreet „Terug
kanalje !" u wegsmijt van de staatsmacht.
17 Maart 1894.

(,,De Volkstribuun".)

EEN KOUDE NACHT.
EEN HERINNERING UIT DE OUDE BEWEGING.

Het was in December 1890, in den beruchten kouden winter,
die van begin November tot einde Februari onverzwakt bleef
aanhouden.
In die maand December overleed koning Willem III. De dood
van dien koning was, of scheen te zijn, omhangen met een zeker
geheimzinnig waas. In het voorjaar van 1890 was plotseling de
heer Jhr. Tindal opgestaan en had kabaal gemaakt over het feit
dat de koning ziek was, buiten staat om, ook maar voor het
geringste, deel te nemen aan het regeerwerk en de regeering had
verzuimd art. 35 der grondwet toe te passen dat luidt : ,,Ingeval
de koning buiten staat geraakt de regeering waar te nemen,
wordt in het noodige toezigt over Zijn persoon voorzien naar de
voorschriften, omtrent de voogdij van een minderjarigen koning
in art. 32 bepaald".
De heer Tindal stelde vast dat de koning al een geruimen
tijd buiten staat was de regeering waar te nemen en toch was
art. 35 van de grondwet niet toegepast.
De Amsterdamsche radikalen maakten kabaal, of liever, stelden
den heer Tindal in een openbare vergadering in de gelegenheid
kabaal te maken. Dit geschiedde en de Amsterdamsche socialen
onder aanvoering van Fortuijn, hielpen hem daarbij. Er werd een
motie aangenomen waarin der regeering dank gezegd werd voor
het door haar geleverde bewijs dat 't zonder koning ook wel
ging. Tot schoonwassching van de monarchistische eer der radikalen
zij gezegd dat zij tegen die motie waren, doch dat gaf niet, ze
werd aangenomen.
De vraag werd nu druk besproken wat of de oorzaak was
van deze houding der regeering en daarbij speelde de fantasie
niet maar een nevenrol. » Men" wist te beweren dat de troon-
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opvolging niet in orde was, dat de prins von Wied ,,ons Willemientje" den troon zou betwisten en dergelijke meer, en sommigen
onder ons, onverbeterlijke plannensmeders als we zijn, droomden
al van twee konkurrenten die elkander een been betwistten,
waarmee een lachende derde, in dit geval de republikeinen, er
van tusschen ging.
Dit een en ander om duidelijk te maken wat er voor geheimzinnigs rondwaarde om 's konings doodensteê.
De geschorste koning hield het nog tot December uit en stierf
toen. Terwijl 't koud was, zooals al blijkt uit wat ik boven mededeelde omtrent de winter van 1890/91.
De socialistische beweging verkeerde nog in de romantische
periode, in een der ergste van die periodes. 't Was wel de laatste,
maar : de leste is de beste, gold voor haar.
We hebben toen allemaal zoowat aan samenzweerdersallures
geleden. Een roode vlag aan een telefoon- of telegraafdraad
hangen, een strafbaar biljet tegen den muur plakken, een eerepoort invaliede maken, dat was een plicht en een genot. Ware
't geen genot geweest, 't zou waarschijnlijk ook niet als een
plicht zijn aangezien.
Toen de koning goed en wel begraven was trad Willemientje
de kleine als koningin op, de pers haastte zich toen natuurlijk
de tranen der natie af te drogen en zette een vreugde-keel op.
De prins von Wied kwam niet en alles wees er op dat de
troonsbestijging zou geschieden op dezelfde saaie manier waarop
in ons kikkerland alles pleegt te geschieden.
Evenwel, nochtans ! ... Op een avond, even na de proklameering
van Willemientje tot koninginne, komt bij mij thuis een bekend
partijgenoot uit Den Haag. Ik woonde een schappelijk eindje van
Den Haag af, te Maastricht nl. De partijgenoot in kwestie deed
geheimzinnig. We sloten de deur en voor den dag kwam een
pak met papieren. Het waren republikeinsch-getinte bijbelspreuken
als : „Vest op prinsen geen vertrouwen !" „Wee het land waar
de koning een kind is", en dergelijke. Deze papieren waren
bestemd om aangeplakt te worden, op één dag, of liever, in ééne
nacht, door heel het land.
Ik heb al gezegd dat 't koud was, dien winter, en het opschrift
van dit stukje toont aan dat het in de bewuste plaknacht 66k
koud was. We hadden in Maastricht besloten op de grootst
mogelijke schaal te plakken. We zouden Sittard, Heerlen, Valkenburg, Meersen, van uit Maastricht voorzien. In Roermond en Venlo
hadden we lui die er voor zorgen zouden.
Op den bewusten avond togen we met één plakploeg — twee
man sterk — om een uur of 9 op weg. Van Maastricht uit naar
Valkenburg. Wij zouden naar Valkenburg gaan en over Meersen
naar Maastricht terug keeren en dan Maastricht zelf beplakken.
't Sneeuwde en 't stormde. Op den sterk stijgenden weg over
Berg naar Valkenburg lag de sneeuw voeten hoog. Een paar keer

86
dreigden we te blijven steken. Een boer wiens woning we voorbij
gingen gaf ons den raad terug te keeren. „Geer komt d'r neet
euver", zeide h;j.
Wat drommel, dat zullen we zien. En wij heschen ons verder
in de hoogte, bereikten ook den anderen kant. Als men van
dezen kant Valkenburg bereikt, loopt men een eind door een
zeer hollen weg, aan beide kanten meer dan huizenhooge, zeer
steile, hoogten. In dien hollen weg lag op plaatsen zooveel sneeuw
dat we er tot aan het middel inzakten. Gelukkig hielden juist
die steile zijwanden ons in 't richtige spoor, en eindelijk arriveerden
we, zweetend van de inspanning, op het Walramsplein, waar onze
taak beslist aanvangen moest. Op dat Walramsplein, staat een
monument van zandblokken, herdenkend de 50-jarige vereeniging
van Limburg met Nederland, omringd door een hoog staketsel
met puntige ijzers, om het geliefde monument te beveiligen voor
Valkenburgs' straat- en andere jeugd.
Nu of nooit, de plakkerij meest beginnen. De stijfselpot werd
voor den dag gehaald en een eerste biljet ingesmeerd. Nu bemerkten
we pas hoe koud 't was. De stijfsel was onmiddellijk bevroren.
Een biljet insmeren en er mee over het staketsel klimmen gaat
niet. Eerst overklimmen, dan insmeren en dan plakken. Net toen
ik er boven op stond, bereid om binnen af te springen, ging
vlak bij ons een deur open en uit een kroeg spoot een lichtstraal over de sneeuw, verlichtte omtrek en monument en mij
zelf. Afspringen en wegloopen was de boodschap. Aan donkere
hoeken om weg te schuilen gelukkig geen gebrek.
Er verliepen eenige oogenblikken alvorens de kroegverlater uit
de buurt was en ik beklom opnieuw het staketsel. Ditmaal ging
het goed, de biljetten zaten er, toen we plotseling een paar
naderende stemmen hoorden. Opklimmen en van boven het staketsel
afspringen was nu het werk van een oogenblik. 't Werk was
gelukt. Maar iets anders was mislukt, nl. de sprong, Een broekspijp bleef haken in een der pijlers van 't hek. Gelukkig scheurde
de broek en de losse sneeuw verzachtte mijn val. Mijn kompagnon
had zich de tijd te nutte gemaakt en een paar biljetten in den
omtrek gehangen, wij trokken verder het stadje in, hier en daar
plakkend. Een paar maal echter gingen café's open. In Limburg
sluiten de kroegen niet vroeg. Het was circa twaalf uur en het
aantal naar huisgangers was onrustwekkend talrijk. Gelukkig
behooren deze lui op dat uur in den regel niet tot de scherpstzienden. Toch stonden we in een gangetje naast de marechausseekazerne, wel een minuut of tien te wachten, omdat twee afscheidnemers, precies als sommige redenaars, hun slotwoord maar niet
konden vinden.
We waren intusschen zóó door en door koud geworden, dat
we vrijwel machteloos werden voor verder plakken. De vingers
waren zóó stijf dat ze onbruikbaar werden om een biljet open te
vouwen. De stijfselkwast hanteeren ging beter, maar de spatten
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bevroren onmiddellijk op gezicht en kleeren, en wij zagen er
kostelijk uit. Na onzen plakplicht zoo goed mogelijk verder vervuld
te hebben, togen we op weg om over Meersen naar Maastricht
terug te keeren. In 't voorbijgaan hadden we het genoegen althans
zooveel onbevrozen stijfsel uit den pot op te baggeren, dat we
het gebouw van het ons zeer vijandelijke ,Limburgsch Nieuwsblad"
te Houthem geducht beplakken konden. Te Meersen brachten
we het niet verder dan tot één biljet aan het gemeentehuis. Het
was gaandeweg aldoor kouder geworden. Het sneeuwde niet meer,
maar vroor dat het kraakte. De stijfselkwast was een ijsklomp,
en de vingers weigerden op de meest absolute wijze den dienst.
Nogal terneergedrukt liepen we zoo hard als de vermoeidheid toeliet
den weg op naar Maastricht. Bij het dorpje Limmel kwam uitkomst. Daar stond in een tuin — het was inmiddels 4 uur in
den morgen geworden — een boeren-bakkersoven te vlammen.
Een bakker was niet te zien. In een oogwenk waren we in den
tuin en bij den oven, wij kropen er op en ontdooiden, wij en de
stijfsel. Het werd tijd, want even te voren bekroop ons den lust
om wat uit te rusten langs den weg, de gevoelloosheid was al
ingetreden.
Rijk met onze herwonnen ledematen en de ontdooide stijfsel,
stonden we weldra voor de eerste de beste fabriek en plakten
we biljetten in bonte rij op de groote poort.
Ik stond met de armen in de hoogte te strijken, toen we
plotseling achter ons — zagen of voelden ? --- twee marechaussees,
dicht in hun mantels gehuld, de karabijn onder den arm. Ze
bleven kalm staan kijken. Het was wel zóó donker dat er niets
te lezen was van wat er aangeplakt werd. Zij stonden bovendien
op den weg en tusschen ons in was een greppel. Hier was goede
raad duur.
Ik begon met zeer konscientieus het biljet vast te plakken.
Toen plakten we er nog een naast. Naast de groote poort was
een deur in den fabrieksmuur. Daar moest er ook nog een op.
We plakten alsof we alle tijd hadden. Eigenlijk wachtten we maar
tot een van de twee berenleiders achter ons, zijn gezicht open deed.
Terwijl ik echter sta te plakken, zie ik de kruk van de deur,
ik pak ze aan, voel, de deur gaat open. Even dichtgetrokken,
het biljet stevig aangedrukt, en wij gingen met zijn beiden de
fabriek binnen, alsof 't zoo hoorde.
Onmiddellijk hoorden we op de piepende sneeuw de stappen
der zich verwijderende marechaussees, die hard aanstapten om
hun koude voeten kwijt te worden.
Opgefrischt door dit magnifieke avontuur togen wij nu in de
stad zelf aan 't werk, maar hier waren geen bakkersovens in een
tuin, en elk oogenblik stonden we te wachten tot een nachtwacht
voorbij was, die van de koude niet slapen kon.
Toen konden we niet meer en we stopten, met 't zalige gevoel
onzen revolutionairen plicht te hebben vervuld tot het uiterste.
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De republiek is er niet door gekomen, ik geloof dat ze niet
met bevrozen stijfsel te krijgen is. Wat dat betreft, was de zaak
mislukt. Maar wij hebben in dien nacht niet minder dan drie
onvergetelijke momenten beleefd : de sprong van 't hek of de
gescheurde broek ; de bakkersoven of de ontdooide stijfsel ; de
opene fabrieksdeur of de gefopte marechaussees.
(„Het Volk.")
14 Febr. 1904.

PESSIMISME.
(UIT DEN SCHEURINGSTIJD.)

We hebben voor ons liggen een brief van een veteraan in de
arbeidersbeweging, iemand die reeds nagenoeg twintig jaren op
de bres stond voor de sociaaldemokratie.
En die brief heeft ons pijnlijk gestemd, want het is een der
velen die wij ontvingen in den laatsten tijd, waaruit een geestestoestand doorstraalt die maar al te veel d e geestestoestand is van
tal van eenmaal pootige strijders voor onze beginselen.
Het is de geest van het pessimisme.
Pessimisme, is de neiging om alles van zijn donkeren kant te
beschouwen, is de twijfel aan het goede in alles, is de zucht naar
afbreken van eigen illusies en idealen.
Onder ons gezegd, de pessimistische mensch is een vreeselijk
wezen. Voor een opkomende partij als de onze, voor een wereldveroverend beginsel als het onze, is het pessimisme een ramp.
Wordt er iets op touw gezet dat half slaagt, de pessimist
maakt een bedenkelijk gezicht en oreert over de helft die niet
geslaagd is, mislukt iets geheel, hij is daar om iemand totaal te
ontmoedigen. En zelfs als iets wel gelukt, dan nog weet de
pessimist af te dingen op de grootheid van de overwinning.
Men doet het pessimisme veelal op door minder aangename
levenservaringen. Iemand die veel tegenspoed heeft gehad, ziet
ten slotte overal tegenspoed en gelooft niet meer aan de mogelijkheid van voorspoed.
Wel schijnen de pessimisten altijd te hebben bestaan. Jezus reeds
vermaande zijn apostelen met de woorden : wat vreest gij, gij
klein-geloovigen ?
Klein-geloovigen, ja, zoo zijn ze goed genaamd, de pessimisten,
vooral die pessimisten zooals wij ze kennen in onze beweging.
Wij stemmen toe : er is in den laatsten tijd veel gebeurd wat in
staat is minder krachtige gelooven te schokken.
Wanneer men ziet met hoeveel fanatisme het volk zich op
degenen werpt die door de hoogepriesters der leer worden verketterd ; wanneer men ziet hoe soms een paar personen in staat
zijn een geheele of nagenoeg een geheele partij zich te doen
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draaien als een windvaan en van beginsel te verwisselen als
een hofdame van hemd; wanneer we zien de nog altijd heerschende verleugening onder het volk, zeker, dan stemt dat niet tot
juichen, dan versterkt dat het geloof in het goede niet, dan verhoogt dat niet de geestdrift voor de ondernomen taak.
Maar tusschen dat en den afval, tusschen een onvermoeid en
altijd even wakker strijder en een renegaat, ligt een afgrond, en
nu komt het ons voor dat die afgrond overschreden dreigt te
worden door het pessimisme.
Wat is de anarchistische strooming die op 't oogenblik de
Nederlandsche arbeidersbeweging teistert ? Van waar komt ze?
Bezit ze wetenschappelijke, bezit ze historische grondslagen ?
Neen, het is niets meer dan een pessimistische windvlaag, die
voortkomt uit kleingeloovigheid van hen die in het weinige succes
een rede zien tot twijfelen aan de eindelijke zegepraal.
Het anarchisme, die ontkenning van alles, ontkenning vooral
van de opkomende demokratie, die het eenmaal gepredikte : gelijk
zijn de menschen ! in praktijk zal brengen, is niets anders dan het
produkt van de bourgeois-zedeleer die de vrijheid van het individu
als levensideaal voor oogen had.
Het volk, het proletariaat, begint wakker te worden, het begint
de hand uit te strekken naar het gezag dat hem hindert op den
weg naar geluk, het vangt den tweekamp aan met de heerschende bourgeoisie.
Verheven, oogenblik ! De reaktie beeft, de bourgeoisie ziet in
haar verbeelding de individueele „vrijheid", het „ieder voor zich"
en het „ben ik mijns broeders hoeder" vervangen worden door
het „allen voor één en één voor allen" en zij beeft.
Vrijheid, roept zij, boven alles de vrijheid !
De vrijheid, daaronder verstaat zij hare vrijheid, zooals zij
die opvat en zooals zij die heeft in praktijk gebracht, groote
honderd jaren lang.
Vr ij heid van uitzuiging, vrijheid van vertrapping van den arme,
vrijheid van heerschen, vrijheid van tiranniseeren, vrijheid van
bedriegen, vrijheid van verdommen, allemaal vrijheden die de
bourgeoisie heeft genoten en nog geniet en die thans bedreigd
worden door de leuze van het socialisme : slechts door gelijkheid zullen wij vrij worden ! Allen arbeiden, allen genieten, eerst
dan kan er sprake van vrijheid zijn, de vrijheid van den enkele
ter wille, moeten niet tal van menschen tot slavernij zijn gedoemd !
En wat komt nu het anarchisme prediken, niet in theorie, maar
in de praktijk ?
Weg met die demokratie, zij zal worden een nieuwe vorm van
slavernij, weg met dien volksstaat als regelaar der maatschappelijke zaken, hij zal een nieuwe exploiteur worden !
Maar wat dan ? Niets. Vrijheid ! Vrijheid ! Vrijheid !
En de geslepensten onder de bourgeois heulen mede met die
valsche leuze. En zij zenden agenten, huurlingen in de r ij en van

90
dat gedeelte van het proletariaat dat zich door die valsche vrijheidsleuze heeft laten op sleeptouw nemen.
En de verdeeldheid is grooter dan voorheen. Had men voorheen
al zijn best gedaan de arbeiders te verdeelen in godsdienstigen
en goddeloozen, in ordelievenden e n om,verwerpers, in goed- en
kwaadgezinden, thans is er nog bovendien verdeeldheid tusschen
de revolutionnairen onderling.
Zeker, dit alles is geschikt oogenblikken van moedeloosheid
te voorschijn te brengen. Wij hebben die zelf wel eens en begrijpen ze dus volkomen in anderen.
Maar ... het moeten dan ook slechts oogenblikken zijn,
geen uren, geen dagen!
De permanente moedeloosheid die het pessimisme medebrengt,
staat gelijk met afval!
Men moet niet, ter wille van eigen gekrenkte illusies, wanhopen
gaan aan de groote zaak, die blijft wat ze is, al vielen alien haar
af ! Men moet niet omdat de weg met distels is bezaaid, gaan
twijfelen aan de schoonheid van het paradijs, dat aan het einde
ligt ! De roos is niet minder schoon omdat de doornen haar
omringen ! En onze liefde en trouw voor het goddelijke ideaal
dat wij nastreven, mag niet verzwakken omdat we tot de ontdekking komen dat dat ideaal eenige mijlen verder verwijderd is dan
wij hadden gerekend!
Mannen, broeders, geen moed verloren!
De samoem van het pessimisme die over ons waait, die bronnen van illusies en hoop doet opdroogen, die de zwaksten uit
onze gelederen neervelt, die doodende twijfel zaait in de harten
van de kleingeloovigen, hij late ons, die dan toch gaarne voor
sterken willen doorgaan, ongeschokt en onvervaard.
Midden in de kritieke oogenblikken klemmen wij ons vast aan
de oude roode vaan, ons nog altijd even lief en is de storm
voorbij, dan vinde de nieuwe frissche strooming die zonder twijfel
op de tegenwoordige volgen zal, ons onmiddellijk weer, manmoedig als te voren, met ongeschokt vertrouwen in de zegepraal
van waarheid en gerechtigheid !
(,,De Volkstribuun".)
22 Sept. 1 894.

DIAMANTSTAD.
(BIJ HET UITBREKEN DER DIAMANTBEWERKERS-UITSLUITING.)

Lichtende stralen van broederlijke solidariteit vielen sinds eenige
jaren neer op Diamantstad. Veel duizenden hebben ze verlicht en
in dat licht vonden ze elkaar en vormden een leger. Een leger,
machtig van wil, een leger, in breede rijen opgesteld, opmarcheerend
naar het ideaal : licht en vrijheid en welvaart aan allen.
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En zij die vroeger Diamantstad besmeurden met veel liederlijkheid, werden er een sieraad en een steun van. Al worstelende
trokken ze zich zelf en met hen vele anderen omhoog naar beter
en mooier leven, werden ze een element van beschaving en
welvaart voor duizenden. Als er strijd en leed was in de rijen
van het proletariaat, dan kwam er een stroom van steun en van
troost uit den toren van solidariteit, door deze werkers in den
diamant gebouwd.
En ze regelden wat tuchteloos was en ze damden in wat gevaar
bracht, en ze bevrijdden zich zelf en anderen van veel kommer en leed.
Nu was er vrede, en er was veel arbeid.
De molens draaiden talrijker en sneller dan ooit en uit hun
handen kwamen ze bij duizenden, de flikkerende steentjes die de
trots zouden gaan uitmaken van wat er bezit en geniet.
Nu zou men spoedig een schrede verder zetten op den weg
naar welvaart en vrijheid, één uur per dag winnen voor den
geest en voor het lichaam, één uur om te gaan genieten van het
groen en van het licht.
Doch halt !
Met steenen hart en loerende blik nadert het kapitalistische
sluipdier de zich verheffende menschendrom, bevreesd voor een
arbeidersklasse die te hoog klimt op den ladder van welvaart en
beschaving, die een bedreiging is voor kapitalistisch profijt, getrokken uit het zweet en bloed van de duizenden en duizenden
die werken.
Die lichtstraal van daarboven wordt vervloekt door wie gaarne
booze plannen smeden in donkeren nacht.
0, wie hem dooven kon !
En H ij wordt er bij gehaald. H ij, de machtige vijand van wat
er goed en groot en schoon is in de gemoederen van 't volk,
Hij, de bondgenoot van alle tyrannie, Hij, de Honger !
Zou hij 't niet dooven kunnen, dat verwenschte licht daarboven ? Zou hij niet vermogen die burcht te sloopen, op eenheid
van willen en kunnen gebouwd ? Zou hij niet in staat zijn 't te
verstrooien dat wakkere regiment van het groote arbeidsleger ?
Hij is er bij gehaald en hij zal 't pogen, Hij zal doen wat hij
kan, Hij, de Honger.
Hij zal wroeten in de ingewanden en snoeren de keel ; Hij zal
de vrouwen doen klagen en de kinderen doen kermen ; Hij zal
openlijke tranen van leed persen uit de oogen van de zwakken
en verborgene uit die van de sterken ; Hij zal nacht brengen
waar licht, ellende waar welvaart, ziekte waar gezondheid woonde.
Duizenden zal hij pijnigen en als hij des avonds rondwaart over
Diamantstad zal hij zich verlustigen in de gedachte dat daar
achter duizenden van die ramen die Diamantstad doet lijken op
een sterrengrond, menschen zijn, vele, vele menschen die lijden,
die kreunen, die sterven, door Hem, door Hem, den Honger ....
En toch ....
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Dat licht daar boven, het zal niet worden gedoofd. En die
burcht zal niet worden gesloopt. En dat regiment zal niet worden
verstrooid. De dag zal komen dat hij afdeinzen zal, die vervloekte
vijand van genot en vreugde, hij met degenen die hem opriepen
als hulp voor hun menschonteerend drijven.
Proletariërs, die dat leger vormt dat daar staat als een rots in
de golven -- heil u !
Honderdduizend harten van mede-proletariërs kloppen mèt de
uwe en allen voelen we een groot vertrouwen komen in ons
gemoed.
Gij zult overwinnen !
En dan zullen wij allen juichen, wij allen, allen, als uwe
zegepraal een nieuwe rij steenen zal hebben gestapeld voor de
kerk der toekomst ... .
(Het Volk.")
28 Febr. 1904.

EEN AFSCHEID.
(VAN DEN SOCIAALDEMOKRATISCHEN BOND,)

Bij het besluiten van dezen jaargang van „de Volkstribuun"
wenschen wij een woord tot afscheid te zeggen.
Wie had, een jaar geleden, kunnen voorzien, wat er in het
afgeloopen jaar zooal gebeurd is ! Wie had toen gedacht dat wij
op 't oogenblik niet meer lid zouden zijn van den Sociaal-Demokratischen Bond ? En dat wij daarom heden voor 't laatst de pen
zouden opnemen om in het partijorgaan „de Volkstribuun" te
schrijven?
Zeker niemand.
Toch bestond ook toen reeds verschil van meening tusschen
de toonaangevers in den bond en mij. Dit verschil liep echter
voor 't meerendeel niet over vragen van aktueel belang, of kon
nog op den achtergrond worden gehouden. Te Zürich echter
openbaarden zich bij de beraadslagingen over het in te nemen
standpunt bij de verschillende vragen vrij groote verschillen,
voornamelijk tusschen Domela Nieuwenhuis en mij. Dààr is ook
bij mij voor 't eerst de gedachte opgekomen dat wij op den duur
niet bij mekaar zouden kunnen blijven. Doch dat de scheiding
zich zóó spoedig zou opdringen, dat had ik niet gedacht.
Waarschijnlijk heeft niemand vermoed dat de Sociaal-Demokratische bond zóó spoedig het sociaaldemokratische standpunt
geheel zou verlaten. En toch is dit gebeurd.
In hoofdzaak door aanneming van het voorstel HoogezandSappemeer in zake meedoen aan verkiezingen, doch daardoor
niet alléén.
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Noodwendigerwijze is een bond die tegenstander is van de
politieke aktie ook tegenstander van kiesrechtbewegingen, tegenstander van arbeidswetgeving, tegenstander van alle bij de wet
geregelde zaken op sociaal gebied.
En zelfs al verklaarde zich de bond niet tegen die zaken, dan
nog hebben wij op hem tegen, wij `willen niet alleen een bond die
niet bepaald tegen politieke aktie is, wij willen er een die er
met hart en ziel vóór is.
Wij willen een bond die der demokraten roode vaan fier
omhoog houdt en trotsch is op den naam van demokraat.
Enfin, wij zijn gescheiden, dat moest zoo zijn. Wij begrepen
elkander niet meer, we spraken verschillende talen, we bekeken
de zaken door verschillende brillen.
Ik voor mij heb den stap gedaan 'met veel hartzeer en ik durf
beweren dat er mijnerzijds eenige moed toe noodig was die ik
thans trotsch ben in het beslissende oogenblik te hebben bezeten.
Persoonlijk bond alles mij aan den Soc. Dem. Bond. De
betrekking die mij brood gaf, was van dien bond; de toonaangevers, vooral d e toonaangever, was mijn persoonlijke vriend
sinds jaren; het blad dat ik redigeerde en dat ik liefheb als een
stuk van mij zelve, was van den bond. En buiten dat was die
oude organisatie in welke ik mijne opvoeding als socialist heb
genoten, in welke ik i i volle jaren, heb gestreden voor mijn
beginselen; van welke ik 7 achtereenvolgende kongressen bijwoonde ; die ik vertegenwoordigde op drie internationale kongressen, kortom, die organisatie met welke mijn geheele leven
vanaf mijn toste jaar tot heden als 't ware saamgevlochten was,
was mij dierbaar.
Luitjes deelde mede in „de Arbeider" dat ik mij keerde tegen
mijn vroegere vrienden en maakte mij daar een verwijt van. Ik
dacht dat het iets prijzenswaardigs was liever vriendschapsbanden te verbreken, dan zijn beginsel ontrouw te worden.
Ik heb altijd gemeend dat men zich aan zijn beginsel geheel
moet geven, zonder voorbehoud en omdat ik mij geheel wil
geven aan de Sociaaldemokratische beginselen, daarom brak
ik met den Soc. Dem. Bond.
.

#
.

Doch ik behoefde het gelukkig bij die breuk niet te laten. Ik
ben een dergenen die den stoot hebben gegeven aan de oprichting
eener nieuwe organisatie die ik noodzakelijk achtte.
En dus is mijne afscheiding van den Soc. Dem: Bond niets
anders dan een nauwer toehalen van den band tusschen de Soc.
Dem. beginselen en mij.
Niet wij, afgescheidenen, zijn de trouweloozen, doch de Soc.
Dem. Bond, die het vaandel der sociaaldemokratie in den
steek liet.
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De vrijheidsvaan was hem ontvallen.
Haar op te heffen was ons doel!
En gelukkig leden de pogingen om ons staande te houden met
ons blad, geen schipbreuk.
De V l k s t r i b u u n zal blijven verschijnen en wekelijks zal
ik kunnen voortgaan mijn gedachten om te zetten in argumenten
en voortgaan 't Zuiden des lands met socialisme te besmetten.
De enkelen die ons verlaten zullen, wegens verschil van inzichten, dragen wij geen wrok toe, o neen. Wij meenen helderder te
zien dan zij en in den wedstrijd wie 't meeste zal doen voor de
heilige zaak des volks, zullen wij een woordje meepraten.

o

4

#
.

En thans, - den laatsten band verbrekende die mij nog aan
den Soc. Dem. Bond vasthield, roep ik degenen die erin achterbleven een vaarwel toe. Zij zullen mij tegenover zich vinden
wanneer ze mijn beginsel aanranden, doch ik zal er een eer in
stellen de eerste te zijn die „die Hand zum, Bunde" uitstrekt,
wanneer de naam „Sociaal-Demokraat" hen niet meer dient als
een uithangbord alleen, doch ook weer past op de door hen verdedigde beginselen.
En nu weer voorwaarts, ten strijde tegen de oude, rotte
kapitalistische maatschappij !
Leve de sociaaldemokratie!
(,,De Volkstribuun".)
29 Sept. 1894.

IN TIJD VAN UITSLUITING.
Ik was wel eens bij 'm thuis, bij Prak, de diamantslijper. Goeie,
leuke baas. Eenvoudige vrouw, netjes in de kleeren, niet overdreven, trotsch op d'r zeer nette boeltje, bijeengespaard van 't
flinke weekgeld, dat zonder noemenswaardigen aftrek geheel in
haar handen komt.
Vier spruiten. Oudste van negen, jongste van anderhalf jaar,
drie jongens en een meisje.
In de vorige uitsluiting doorgewerkt, 20 pCt. afgedragen, 'n
goeie vriend gesteund en 'n zwager, 't weekgeld van 25 op 15
pop gedaald, maar enfin, geen honger gelejen, kinderen niet met
kapotte schoenen behoeven te loopen, niet al te veel gepoft,
kortom, goed afgeloopen.
Toen anderhalf jaar stevig werk, weekgeld wel op 30 pop
gestegen, netjes in de spullen gezet hoor, 'n leven geleid zooals
't een werkman toekomt, eiken dag z'n stukje vleesch, 'n goed
pak kleeren aan je korpus. Och, weet je, als je zoo lang voor
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buitengewone ongelukken behoed blijft, geloof je d'r ten slotte
niet meer aan.
In 't eind van 't vorige jaar begon de tegenwoordige uitsluiting
d'r schaduwen vooruit te werpen. Er was al over den 9-urendag
gedelibereerd.
Sakkerloot, die 9-urendag ! Ouwe jongen, als ik nou bij mijn
positie nog maar eens 8 uur per dag behoefde te werken, dan
was 'k 't heertje. Want dat is toch eigenlijk je ramp.
't Gaat je nou goed, 'n flink weekgeld, geen rampen thuis,
gezonde jongens, in staat ze 'n stevige boterham en 'n goede school
te geven, worden later kranige werkers, sterk van lijf en leden,
gezond ras. Maar zie je, die lange dagen, och, weet je, niet voor
me zelf in de allereerste plaats. 'k Zou wel willen vrij zijn, vooral
's zomers, om 'n uur of 5, wat joppe hoor, 'n happie frissche
lucht na dat molengedraai — maar enfin, dat is 't ergste niet.
't Ergste is, dat je zoo jong óp bent. 'k Ben nou zeven-en-dertig.
Was zeven-en-twintig toen 'k trouwde. Maar as je nou zoo
donders veel van de onzen ziet die met de 45 óp zijn, radikaal
óp, met d'r oogen, geen snars meer zien kunnen, bliksem, dan
wordt 't je toch wel eens raar om je overigens vrij gemoed. Dat
zouên maar acht jaartjes meer zijn, en mijn oogen zijn niet beter
dan die van de meeste anderen, soms verbeel ik me al da 'k
niet meer zoo goed zien kan. Kortom, die 9-urendag, donders,
daar ben 'k voor en als 'k een jaar staken moest om de 8-urige
te krijgen — vooruit, zou 'k zeggen, dan zou 'k mijn jongens
ten minste groot hebben alvorens dat gedonder met de oogen
begon en 'k 'n negotietje aanpakken moet.
Staken voor den 9-urendag, vooruit ouwe jongens, daaraan
doe 'k mee.
Maar 't ging anders. De juweliers wachtten geen aanval af.
Beroerde kerels die je die paar jaar langer licht in je oogen niet
gunnen. 't Begon te spannen, en Prak's baas behoorde tot de
hanigste. Weken lang vóór de uitsluiting gaf-ie weinig of geen
werk uit. Toen de uitsluiting begon, zat Prak al een week of zes
met schier geen verdienste.
Beroerde boel, weet je, als jaren lang elke week de centen in
huis zijn gekomen en ze scheien dan plotseling uit.
Voor de uitsluiting d'r was, waren ze al de echte proletariërskost gewend. De beschikbare centen weggelegd voor de huur.
Boonen, snert, gort gegeten. De goedkoope spekwinkel van vier
jaar geleden werd weer opgezocht. Hutspot met spek, boerekool
met spek, roggebrood langzamerhand ingevoerd, van vier boterhammen drie gemaakt, uitgevischt waar de margarine 't best is,
'n slager uitgevonden die uitstekend afval verkoopt, aardappels
gekocht van 'n goedkoopere soort, stroop op 't brood van de
jongens gesmeerd, enfin, zoo was 't al voor de uitsluiting begon,
je kreeg geen cent — de overgang was verdomd moeilijk, de boel
smaakte niet.

96

Toen kwam de uitsluiting. Zes en 'n halve pop in de week.
Vier waren d'r voor den huisbaas, en zoo begon 't al gauw.
Stoelen van achter naar vóór gehaald, stoelen van voor naar
oome Jan, niet die uit de Fransche Laan, die had je 't wel gegund. Toen 't kleed van achteren naar voren, kleed van voor
zocht z'n kennis op in de Lombardsteeg. Pendule volgde, kachel
werd gesloopt en volgde, kast volgde. Elke week iets.
We moesten die voorkamer maar dichtspijkeren, meende hij,
de heele boel — 't was geen hééle boel meer ! — naar achter
halen en dan gaan we hier maar zitten de visites afwachten. De
winter streek heen. Winterjas niet meer noodig, vooruit er mee.
Wat nu nog. De vrouw d'r japon, ze gaat immers toch niet uit,
dan even om boodschappen in de buurt.
Zoo ging het tot de achtste week. De jongens zien d'r wat
netjes uit, dragen d'r Zondagsche kleeren in de week wijl d'r
geen duiten zijn voor nieuw daagsch spul.
Maar thuis, verdere bezuinigingen gepraktiseerd. Suiker afgeschaft, thee afgeschaft, melk afgeschaft, koffie a 30 ct. per pond
gekocht, stevig nat gemaakt, de uitgaven overigens tot het bijna
onmogelijke ingekrompen. De jongens zijn al gewend aan 't ontberen en verwonderen zich niet meer als de snee wittebrood
afwezig en de margarine op is en de strooppot leeg. Ze knabbelen
aan hun stuk roggebrood en eten als wolven in de hutspot zonder
vet en in de bruine boonen zonder spek.
Dr is uitsluiting, heet 't, als de herinnering aan de welgesmeerde
boterham van voorheen te levendig wordt ; 't is uitsluiting, heet
het, als de schrale disch al schraler wordt. Voor deze jongens is
de uitsluiting iets als 'n groot noodlot, als 'n hongersnood van
weleer, als door oorlog of natuurrampen de velden verwoest en
de levensmiddelen vernield waren.
Maar die lijders van toen hadden niet langs welgevulde winkels
te loopen, hadden geen bergen van overvloed aan te zien. Als
men hun brood weigerde, was er geen brood en werden ze niet
getart door stapels die, voor hen onbereikbaar, lagen te tergen
als heerlijke vruchten die voorbijdreven langs den mond van
Tantalus.
Zoo was het drie weken geleden en nu wordt het elken dag erger.
Te verpanden is niets meer, dan het alleronontbeerlijkste. Ze
hebben kunstjes bedacht van bezuiniging, op alles en alles en nog
wat. Een dag in de veertien is de toegang tot de woning streng
versperd. Dan is niemand thuis. Samen staan ze aan de waschtobbe.
Bij de twaalfde week moest de huisbaas met leege handen heen.
Mopperde natuurlijk, praatte van uitzetten. Doch d'r was niks
aan te doen. De ontvangst had plaats in de leege voorkamer.
De volle zes gulden vijftig werden aan eten besteed. De jongens
kregen een extra-snee wittebrood bij wijze van lekkernij.
— Wil je wel gelooven, zei Prak, toen ik een deel van dit
alles half toevallig ontdekte en hem toen de rest ontlokte, wil je
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wel gelooven, dat ik voor mij op 't oogenblik leef van honderd
en twaalf centen per week ? Zal 't je optellen, 'k sta op om 10
uur, dat kost niks, dan zijn de jongens weg en het is niet meer
zoo moeilijk je zelf wijs te maken, dat je vóór twaalven geen
honger hebt. Dan krijg 'k 'n stevig stuk roggebrood bij 't koffiedrinken. Roggebrood is gezond, weet je, dat moet je mij eens
hooren bepleiten bij m'n jongens als 't hen te zwaar op de maag
ligt of als ze 't zuur krijgen. 'k Schat de portie brood met koffie
op 4 centen Hollandsch geld. 's Middags 5% uur, middageten.
Bruine boonen, witte boonen, groene erwten, grauwe erwten, of
eten door mekaar. Royaal gerekend 10 centen voor mijn portie.
's Avonds nog 'n stuk brood, de helft van die van 's morgens,
2 cent. Maakt 16 cent per dag. 7 X 16 cent = 112 cent. Als
dat niet klopt, klopt niemendal.
Hij lachtte, maar in de oogen ligt een waas van zwakte, de
vrouw zit er bleekjes en stil bij.
— En wat denk je nou van den toestand, Prak ?
— Wat bedoel, van de Russen, die krijgen op d'r falie.
— Neen, van de juweliers.
— Krijgen ook op d'r falie.
— Hoe lang zou 't nog duren ?
— Hoelang? Weet ik het, daar denk 'k heelemaal niet over.
— Maar waar acht jij nou de grens van het weerstandsvermogen
der arbeiders?
— Dat weet ik niet, wel kan ik je zeggen, dat i k het nog elf
weken kan uithouden.
— En wat je me daar verteld hebt, dan ?
— Kom eens mee.
Prak bracht me op zolder, waar een aantal kisten stonden.
— Kijk eens.
De eene kist was in twee vakken verdeeld, in het eene waren
bruine boonen, in het andere capucijners.
— En kijk hier eens.
De tweede kist was vol met aardappelen. En in de keuken,
boven in een kast, stond een groote pot met vet.
Ik ben er een van de ouwe garde, weet je, zoo luidde zijn toelichting, en ik weet wat de laatste troeven waard zijn. Zoodra de
centen in huis waren van 't laatste stuk van beteekenis dat naar
de lommerd was gegaan, hebben we 't heele bedrag belegd in
kost voor den kwaden tijd. En als nou tegen den zomer een deel
van 't beddegoed naar de lommerd moet en m'n demie en m'n
horloge, dan krijgen we nog wat duiten voor brood en hier en
daar poft een winkelhouder de rest. Je ziet, al houdt de uitkeering
binnen een paar weken op, verhongeren doen we toch niet.
'k Staarde hem aan met groote verbazing in de oogen. Ik wist hoe
hij gewoon was te leven. Onbezorgd van nature, joviaal, gastvrij,
houdend van royaal leven, bedacht ik welk een enorme geestkracht er noodig was bij dezen man, om zulk een strijd van
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maanden op deze wijs vol te houden. Hij scheen mij te begrijpen
en voortgaand, zeide hij :
— Ja, ouwe jongen, een mensch is een zonderlinge aardappel.
Als je zoo iets moest doen om 't geld op te potten, zou je 't
nooit klaar krijgen. Maar 't besef dat 't m o e t, voor je organisatie
en voor de eer van je klasse, jongen, dat is een ding dat
taaiheid geeft.
We gingen naar buiten.
— Je vrouw ziet er bleekjes uit, merkte ik op.
Nu was het als schoot er een traan in z'n oog.
— Mijn vrouw is een heldin, zei hij. Wil je wel gelooven dat
ze nog niet één enkele maal in deze lange weken hardop den
wensch heeft te kennen gegeven dat 't uit zou zijn ? Ze ziet mij
voor ietwat lichtzinnig aan en vreest dat ze mijn weerstandsvermogen
verslappen zal. Waar is het dat drie kwart van mijn weerstandsvermogen bij haar zit.
— 't Dondert ook niet, ging hij voort. Volhouden is de boodschap en als de Nederlandsche arbeiders nu maar wat wilden doen
voor de armsten, die zelfs geen kop erwten in huis hebben, dan
mag de duivel de A. J. V. helpen, maar winnen doet ze 't niet.
Hij ging heen, met een lach op 't gelaat.
En van die helden en heldinnen hebben we een gehéél leger !
15 Mei 1904.

(n Het Volk.")

VORMT U TOT LEGERSCHAREN.
(Bij

den

overgang

van „De

Volkstribuun"

tot de Soc. Dem. Arb.

Partij.)

Een geliefkoosd beeld voor een strijdende partij, is een soldaat
die, trots kogels en granaten, trots houwen en stooten, trouw de
wacht houdt voor 't vaandel en liever bij dat vaandel het leven
laat, dan dit elders in veiligheid te brengen.
Men gevoelt eerbied voor zoo'n soldaat, hij dwingt dien eerbied af.
Toch is het beeld van zoo'n soldaat geen goed beeld voor ons,
socialisten, wanneer wij de trouw willen schetsen die ons bezielen
moet tegenover ons vaandel.
De soldaat kiest zijn vaandel niet zelf, het wordt hem aangewezen;
de soldaat gaat niet uit eigen beweging ten strijde, hij wordt er
toe gekommandeerd ; de soldaat ten slotte vraagt er niet naar
wie de vijand is of wat hem bewoog, hij slaat er op zonder te
weten waarom of waarvoor.
Niet alzoo wij, socialistische arbeiders. Wij willen strijden, maar
wij moeten weten waarvoor, wij willen trouw zweren aan de vaan
onzer ideeën, doch wij kiezen die vaan zelf, wij willen pal staan
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tegenover den vijand, doch wij moeten weten wat en hoe en
wie dat is.
En wanneer onze veldheeren verkeerd sturen, dan zeggen wij
hun dat; en wanneer zij het vaandel in gevaar brengen, dan
waarschuwen wij hen ; en wanneer wij meenen dat zij verkeerd
doen en zoodoende handelen in strijd met de belangen der zaak,
dan verlaten wij hen ... doch nemen het vaandel mede, en
sluiten ons aan bij 't eerste 't beste legerkorps, dat we op onzen
weg ontmoeten en dat dezelfde bestemming heeft als wij, of wel
we vormen een nieuw korps dat de taak overneemt.
Z66 vatten wij onze plichten op van strijders voor de sociaaldemokratie !
.
+0,

*

Wij hebben ons verplicht gezien de veldheeren die wij lange
jaren met al onze krachten terzijde hebben gestaan, te verlaten.
Zij leidden ons op paden die volgens ons niet den goeden weg
vormden naar het doel dat wij nastreven, en wij hebben ons van
hen afgewend.
Doch ... wij nemen 't vaandel mede !
En nu wij weer in een nieuw korps zijn ingetreden, een nieuw
gelid hebben geformeerd en ons opnieuw slagvaardig voelen tegen
den gehaten vijand, nu ontplooien wij weer met trots en moed
de heerlijke vaan en juichend verheffen wij haar weer hoog in
de lucht ! Leve de sociaaldemokratie !
Wij gevoelen ons weer dezelfden, en moed en hoop doortintelt
ons weder en we zoeken hem weer op, den draak van het kapitalisme, die wij zoo vurig wenschen te verslaan.
1.#
*

En wij vinden hem weer, nog altijd dezelfde, even ruw, even
wreed, even vraatziek als te voren.
Nog altijd verdwijnen in zijn muil de vruchten van den arbeid
der geheele slavende menschheid ; nog altijd vertrapt hij met zijn
lompe pooten het leven van duizenden en millioenen ; nog altijd
grijpt hij met zijn alles omvattende klauwen welvaart en geluk
weg uit de woningen en de harten van al wat arbeidt.
De werkman slaaft en zwoegt nog altijd voort, zonder iets te
genieten van wat hij schept; de vrouw van den zwoeger teert nog
altijd uit door 't altijddurend zuchten onder zorg en kommer;
de kinderen erven 't derven en zwoegen der ouders en allen,
ouden en jongen, gaan gebukt onder 't naamloos wee van een
leven zonder genot, een bestaan zonder geluk !
En dat alles voor dat monster.
Dat alles om den onverzadelijken maag van dien Moloch te
vullen. Dat alles om hem in staat te stellen te voldoen aan zijn
lusten en beestachtige driften.
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Harteloos en gevoelloos als het onverbiddelijke goud zelf, vraagt
het monster naar niets, dan naar voldoening van zijn onverzadelijke
gouddorst. Of daar tranen vlieten, harten breken, levens worden
geknakt ; of daar vuisten worden gebald in machtelooze woede ;
of daar zuchten worden geslaakt dan wel of er wordt gebeden
of gekermd, niets, niets kan het monster beroeren, goud, goud,
goud alleen, is 't doelwit van zijn willen, van zijn wenschen!

Zoo is onze vijand en zoo haten wij hem met onbegrensden,
peilloos diepen haat. En we zijn verheugd als we iets kunnen
vinden om hem te bestrijden. We genieten bij elke slag dien hij
ontvangt, we juichen bij elke prooi die we hem weten te ontrukken.
En fier laten we haar wapperen, de roode vaan, ook omdat we
weten dat alleen in dit teeken de overwinning ons kan zijn.
Alleen in dit teeken, het teeken van onverzoenlijke vijandschap,
het teeken van den kamp op leven en dood.
Geen verzoening mogelijk ! Geen vrede bestaanbaar ! Geen
wapenstilstand aannemelijk ! Strijd en steeds nieuwen strijd !
Het kapitalisme uitzuigend en uitbuitend van nature, moet onze
vij and zijn.
Wij, die streven naar een wereld met welvaart voor allen,
moeten doodsvijanden zijn van het kapitalisme, dat juist gebaseerd
is op de ellende van de massa.
Wij die streven naar vrijheid, moe ten de tegenstanders zijn van
het kapitalisme, dat juist op de onderdrukking der massa steunt.
Wij, die strijden voor gelijkheid en broederschap, moeten als
eerste vijand tegen ons over vinden het op vertrapping en verdierlijking van het grootste deel der menschheid gebaseerde
kapitalisme.
Wij beseffen dit zóó goed, dat we onwillekeurig glimlachen als
wij datzelfde kapitalisme een zoet vogelaarsgefluit hooren aanheffen
en bazelen van verzoening, van overeenstemming, van wie weet
wat nog. En als wij een oogenblik om der kuriositeitswille eens
luisteren, dan houden wij tanden en klauwen van 't monster in
de gaten, want wij kennen 't lieve beestje.
En overal waar het zich beweegt en waar het zijn netten strikt
en zijn vallen legt, willen wij bij zijn om te waarschuwen en te
verijdelen en overal waar zijn klauw verpletterend en weebrengend
neervalt, willen we gereedstaan tot afwering of tot wraak.
4, .
.

En middelerwijl trachten we voor alles onder de slachtoffers
van het kapitalistisch monster, 't bewustzijn op te wekken van
wat redding brengen zal.
Bewustheid van het onnoodig gedragen leed en het onnoodig
onthouden lief; bewustheid van de onnoodig ontbeerde welvaart
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en de onnoodig geleden armoede ; bewustzijn van den hemel die
de aarde wezen kon en van de hel die ze is.
De tranen zullen wij trachten om te zetten in gedachten, de
zuchten in vrijheidszangen, de klachten in strijdkreten.
Werkman, ontwaakt. Ziet gij niet den klauw, die drukt op uwe
borst, die u knelt en kwelt en het leven tot een hel maakt?
Ziet gij uwe vrouw niet lijden onder 't gemis aan de ontroofde
vruchten van uwen arbeid? Ziet gij het verslindzieke oog van den
kapitaaldraak niet rusten op uw kind?
Al wat gij lief hebt lijdt en ontbeert.
Uw vijand alleen is welgedaan en viert feest, steeds feest, en
verslindt wat gij schiept.
Gij siddert voor zijn macht, doch die macht is schijn.
Gij gevoelt u zwak en vreest, doch uwe zwakheid is eigen
schuld ! Uwe vrees is ongegrond !
Zie de duizenden, die millioenen die lijden als gij ! Die klagen
als gij ! Die denken, willen, wenschen als gij !
Sluit u aaneen, geeft een voorbeeld, strijdt mede en wekt de
anderen op te doen als gij !
Vormt u tot legerscharen.
f

*
*

Nog ligt diep begraven des menschen hoogste schat, de goddelijke,
heerlijke vrijheid.
Doch als de stormklok luidt en de edelste snaar in 's menschen
gemoed, de liefde voor de vrijheid, in beroering is gebracht ; als
vrijheidskreten klinken en vrijheidsliederen worden gehoord, als
de knellende ketens rinkelen en de grijnzende ellende te afschuwelijk
wordt gevonden door degenen die er jaren en jaren onder hebben
gebukt, dan zal zij ontwaken, zij, de schoone, dierbre vrijheid !
En dan zullen wij juichen, wij de onterfden, wij, de klagenden
van gister, de strijdenden van heden, de overwinnaars van morgen.
Fier wappert ze, de roode vaan !
Op, allen, allen, allen ! En al zijn de aangezichten bleek door
de geleden ellende, al zijn de armen niet zoo krachtig door de
doorstane ontbering, de hoofden zijn helder, de harten warm.
Sluit aan, gij anderen, die nog van verre staat en weifelt en
wikt erg weegt.
Vormt u tot legerscharen !
*

En gunt in uwe rijen een plaatsje aan de Volkstribuun", die
ook gaarne zijn roepstem wil laten klinken, zijn strijdzang mede
zingen, zijn wapenkreten doen weerschallen in den heiligen strijd
voor Vrijheid en Gerechtigheid, verpersoonlijkt in het ideaal der
sociaaldemokratie.
6 Oct. 1894,

(„De Volkstribuun.")
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UITSLUITINGSEINDE.
Het behoorde niet in alle opzichten tot de bevoorrechten, het
gezin van Berg, de slijper. Wel was hij een flinke kerel, trouw
aan zijn werk en zorgzaam voor de zijnen. Maar zijn gezin was
wat talrijk, vijf kinderen, vier jongens en één meisje, dan zijn
vrouw en een oude moeder, die hij innig lief heeft. Oude vrouw
die 'n leven vol lijden achter zich heeft, en eerst 'n „leven" heeft
gekregen toen hij, haar zoon, in staat werd voor haar te zorgen,
wat hij deed van toen hij 't kon en doen zal tot aan haar
laatsten snik.
Zijn vrouw, ietwat zwak, arm proletariérskind geweest uit een
overtalrijk gezin, een paar der kinderen van gelijk slag, alleen in
't leven gebleven door nooit verslappende zorg en nooit versagende
toewijding van moeder en van vader.
Wat was 't een goede tijd geweest, anderhalf jaar lang, vóór
de uitsluiting in de lucht zat. De twee zwakste knaapjes met
stevige voeding er boven op geholpen, betere woning aangeschaft
en hulp in 't huishouden, wat 't moedertje zoo uitstekend te pas
kwam. Opgeknapt waren ze, met veel melk en veel eieren en
zoo vaak 't maar eenigszins kon, frissche lucht, buiten in 't vrije veld.
Wél maakten zij zich nu en dan ongerust, of 't wel aanging
zooveel uit te geven voor 't huishouden, in dat vak met zijn
onzekeren markt, en zijn parvenuïge werkgevers, die zoo prat
zijn op hun geld en op hun macht. Het zou niet altijd zoo druk
blijven, en niet altijd zoo vreedzaam, er konden tijden komen
van slapte en van strijd en wat dan ? Maar der zwakke kindertjes
konen kregen zoon lekkere kleur, en ze groeiden zoo flink. Maar
't moedertje knapte zoo op en haar oogen kregen zoo'n levenslustig gestraal. Neen, zóó moest 't doorgaan, dan kwam alles
terecht, dan zouden ze allen sterk worden en gezond ... .
Daar wierp de uitsluiting haar schaduwen vooruit.
De negen-uren-beweging had Berg een juichkreet ontlokt. D i e
leuze was hem als uit 't vleesch gesneden. Hij was boven de vijf
en dertig en de schrik voor verzwakte gezichtsvermogens, die
heel zijn toekomstideaal : het gezond en sterk maken van zijn
dierbaren, zouden doen vervliegen in rook, deed vaak zijn hart
angstig kloppen. Doch de wolken van strijd pakten zich samen, de
juweliers verzetten zich, schenen het op strijd aan te leggen en
weldra begon het.
Al vóór de strijd ingezet was, kwam hij zonder werk thuis, en
na een paar weken van inkrimping, was men al aan de armoe
toe, toen de eigenlijke strijd ontbrandde.
Nu moest er gehandeld worden. De mooie, luchtige, ruime
woning werd verruild voor een paar kleine dompige kamers in
een stille achterbuurt. De hulp in het huishouden werd afgeschaft,
den melk- en eierenboer werd geen adres achtergelaten en voor
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't arme gezin begon een tijd van lijden en ontberen. De versterkende
middelen die leven moesten wekken, maakten plaats voor middelen
om 't leven te rekken, en waartoe schuld werd gemaakt in
lommerd en bakkerij.
En langzamerhand, maar toch zoo vreeselijk snel, verdwenen
de rozen van de kinderkonen en 't vrouwtje slapte weer af,
oogengeglans verdween en als ze met oud moedertje saam aan
de waschkuip had gestaan of 's Zaterdags had geschrobd en
geschuurd, dan was ze op en weldra zat ze weer, bleek en
lijdend als voorheen, met pijn in den rug, met pijn in 't hoofd,
met 't gevoel van eeuwige moeheid in lijf en leden.
Maar ... niet klagen, niet zeuren. Berg leed er zoo onder. Hij
kromp ineen bij de gedachte dat alles nu weer uit was, dat 't in
anderhalf jaar verkregene in een paar weken weer te loor ging,
dat de kleinen weer begonnen te sukkelen en toen een ervan
weer, als twee jaren geleden, van hoofdpijn begon te klagen en
van moeheid in de beenen, en de oogjes hun klierig-blauwe tint
weerkregen, was het als voelde hij uit 't eigen hart 't bloed
wegvloeien, pijnlijk, druppel voor druppel.
Maar ... niet klagen. Want moedertje scheen 't nog niet te
merken en dat was goed, anders zou ze 't zich maar te veel
aantrekken en dat moest niet, dat was niet goed voor ze. En als
surrogaat voor melk en eieren, danste en zong hij met de kleinen,
en ging met ze wandelen om honger op te wekken, zoodat ze
zouden eten wat er was : brood en aardappelen en boonen en al
't andere wat goedkoop is en eetbaar, maar vooral goedkoop.
En zoo sukkelden ze verder.
0, die geruchten van 't einde die er telkens liepen, en die
haar deden sidderen van verlangen. Als 't maar niet te lang duurt.
Als 't eens waar was wat er verteld werd, dat 't minstens drie
maanden zou duren.
Zouden de kleinen dat uithouden ? En zij zelf? Zij voelde zich
zelf in elkaar zakken, maar vooral kwelde haar dat voortdurende
gevoel van vrees over de kleinen, dat als een molensteen drukte op
haar vermagerende borst en dat als een prop zat in haar keel,
dat gevoel als van voortdurende vrees voor een groote ramp dat
haar beet had en nooit los liet.
De vrees werd bewaarheid. Het duurde al tien weken en er was
geen einde in 't verschiet. Steeds meer werd er afgepingeld op
't voedsel voor de kinderen en voor zich zelf, en bij elke snee
brood die ze dunner sneed en bij elke cent die ze uitspaarde en
bij elk gemak dat ze afschafte, was 't haar als tapte ze 'n beker
bloed uit de verzwakkende lichaampjes der kleinen, om hem om
te koeren in den afschuwelijken bek van 't menschenslachtende
monster waartegen de strijd ging.
Twaalf, dertien, veertien weken. De voortdurende geruchten
over het einde maakten de krachtenslooping grooter, doch hield
aan den anderen kant de moed er in. Ze was ziek en moe,
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eeuwig ziek en eeuwig moe. En als ze 's avonds bij het ontvangen
der krant de rubriek de uitsluiting betreffend, las, en ze weer
weglegde na de wetenschap te hebben opgedaan dat er nog niets
veranderd was, dat de strijd nog duren zou, nog lang zou duren,
dan staarde haar oogen mat en moe in de toekomst, die haar
tegengrijnsde met visioenen van kinderlijkjes in houten kistjes
met bloemen omkransd, of van lange rijen van gasthuisbedden,
waarin zij zelf lag, ziek en moe . . .
Vijftien weken werd het, zestien ... zeventien . . .
Eindelijk kregen de geruchten vasteren vorm, de spanning
bereikte haar hoogtepunt. De vrees voor een nederlaag vertroebelde
de alles overweldigende hoop op het einde, doch eindelijk, daar
viel de beslissing, de strijd is uit.
Toen Berg de tijding bracht vielen ze stom in elkanders armen.
Hij mocht 't niet uitschreeuwen, immers het leed was nog
niet geheel geleden. Nog een heele week zou 't duren voor
er geld kwam en nog maanden zou 't duren voor alles
geleden was.
En toen kwam de morgen van het heengaan, naar de fabriek.
Een kennis kwam hem aanroepen en ze gingen samen. Ze
tapten moppen over het einde van de vakantie en zij lachte
mede, 't vrouwtje, nu weer zoo bleek en zoo teer, oogen en
lippen verradende de gevolgen van 't weken en maandenlang
ontberen .. .
Nog had ze een uurtje te scharrelen met de kinderen die naar
school moesten en ze beloofde de zwakkelingetjes iets bij de
boterham, van middag. 't Moest nu maar weer. God, wat was ze
blij dat ze 't weer doen kon.
En toen 't rustig was las ze in de krant wat de leider van de
patroonsvereeniging gezegd had over de gevolgen van den strijd,
koude, poenige woorden zonder gevoel, en nu werd 't haar te sterk.
Plotseling was 't alsof de prop in de keel haar stikken deed,
alsof dat kleine beetje bloed dat nog in haar aderen zeurde, met
fonteinskracht naar boven werkte. Zij schreeuwde 't nu uit, ze
kon niet anders !
Wat had ze geleden !
— God, o God, je kinderen 't leven ontrukken, ontstelen,
stukje voor stukje, je eigen lievelingen *t bloed aftappen, druppel
voor druppel, al wat je lief hebt, en waardoor en waarvoor je
leeft, vermoorden, koelbloedig en met overleg, om den strijd vol
te houden tegen die ellendelingen. Je kinderen 't brood uit den
mond stelen, huichelachtig lachend tegen ze, alsof 't niets beteekent,
alsof 't ze niets deed, alsof niet elke slok melk die je ze hebt
afgetroggeld een stukje kracht en gezondheid beteekende.
En als je dat gedaan hebt, maanden, maanden lang, geleden
hebt als een veroordeelde in den hongertoren, dan lees je daar
die wolventaal van lui die tevreden zijn, tevreden dat er zoo
geleden is, tevreden dat ze je zoo uitgeput hebben, dat je moe

105
en ziek bent en dat je kinderen geen glans meer in hun oogen
en geen bloed meer in 't lijf hebben.
En ze gilde 't uit.
— God, o God, zijn dat menschen ? M e n s c h e n ? ? Adders zijn 't!
Snikkend viel ze neer en huilde, huilde, haar leed van meer dan
twintig weken lijden, uit, dikke tranen voegend bij 't bloed dat
haar in dezen langen, langen tijd was afgetapt, haar en de haren
en waarin 't leek alsof dat beulenras wellustig grijnzend rondzwom om er goud uit op te visschen, goud, dat ze wegborgen in
groote brandkasten, versierd met kinderlijkjes.
— God, o God, zijn dat mènschen?

(„Het Volk.")

26 Juni 1904.

AAN DE KONINGIN
(Bij haar bezoek aan de Maastrichtsche bourgeoisie 20-24 Mei 1895).

Wij hebben wel is waar niets te maken met uw bezoek aan de
grooten dezer stad, wij konden er dus gevoeglijk over zwijgen,
doch wij namen vele jaren geleden een plicht op ons, den plicht
te spreken daar waar spreken plicht is, te spreken daar waar de
eer of het belang der klasse tot welke wij behooren, de arbeidende,
op het spel staat.
En hoewel het belang der arbeidende klasse bij en door u,
ook al niet kan worden geschaad of gebaat, de eer der arbeidende
klasse staat in dezen wèl op 't spel en daarom hebben wij iets te
zeggen.
Eerst een betuiging van onschuld. Als men u in onze stad
inhaalt en u rijk versierde eerbogen en straten vertoont, als tal
van menschen voor u buigen als knipmessen en u vleien en flikvlooien, zoodat de walging u naar de keel stijgt, als velen zich
om u verdringen en als 't ware u smeeken om een schop zooals
een kruipende hond dat doet, dan zijn wij daar onschuldig aan.
Wij arbeiders, doen aan die walgingwekkende komedie niet mede.
De honden, die u de schoenen likken zouden als ze durfden,
de vleiers die u toespreken in reeksen van woorden die slechts
kruipende dieren passen, de flikvlooiers, die u wijs maken als was
uw volk het gelukkigste der wereld en dat alleen door u, de
kruipers, die tegen u op zullen blikken als de slak tegen den
pauw, dat soort „menschen" behoort tot ons niet. Wij hebben er
niets mede te maken. Strek dus de walging die u voor dergelijke
amphibiën vervult, niet uit over ons, o koningin, wij hebben er
geen schuld aan.
Ook niet aan den dollen bombast, dien gij verder nog zult zien.
Men zal u wijs maken dat die straten zijn versierd door een
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dankbare, liefhebbende bevolking en och, het is niet waar. Het
geld daartoe is afgeperst en voor een groot deel der gemeentekas
ontroofd, elke paal is betaald, elke slinger is betaald, het vet in
elk lampje is betaald moeten worden. Geen spijker werd geslagen
door een ,,dankbare" hand, het werd alleen gedaan uit zucht naar
verdienste, uit zucht naar geld. En als een geestdriftig winkelier
zijn waar naar u heeft genoemd, of een oranjelieverd kroeghouder
zijn vergifflesschen versiert met uw portret, of 'n schrijver in zijn
krant in opgeblazen poespas zijn geestdrift uitgalmt, och, neem
dat dan toch zoo ernstig niet op. Maanden geleden reeds sprak
men van de groote winsten en de goede verdiensten die uw bezoek brengen zou en
Om de wille van de smeer,
Likt de kat de kandeleer.
Doch wij, arbeiders, hooren daar niet bij, neen, nogmaals neen.
Zie maar om u heen. Als gij aankomt vindt gij een deputatie van
groote heeren. Burgemeesters, gemeenteraadsleden, statenleden, enz.
enz. De eenige arbeiders die er bij staan zijn de schutters en de
soldaten en die zijn gekommandeerd en worden betaald. Gij wordt
beschermd door een eerewacht bestaande uit bourgeois. Gij wordt
geherbergd met uw gevolg bij de rijksten der stad. Gij wordt
overal toegesproken door rijken, door bourgeois.
Nog eens dus, als gij de walging over zooveel hielenlikkerij,
over zooveel kruiperigheid voelt stijgen in uw keel, denk er dan
toch aan dat niet wij het zijn, niet wij arbeiders, die eenig part
of deel hebben aan dat alles.
Het ras dat u ontvangt, dat is de bourgeoisie. Gij zijt haar gast,
uitsluiten hààr gast en dat is maar goed ook, want wat zouden
wij, arbeiders, u kunnen toonen om u te boeien en te verrukken ?
Rijkdom, praal en pracht? Och, dat hebben anderen voor ons
opgeborgen.
Wij hebben wel wat voortgebracht ! Menigeen dergenen die zich
daar kronkelt aan uwe voeten, heeft heel wat ingepalmd van 't geen
wij voortbrachten. Daar zijn er bij die gedurende tientallen van jaren
opstaken wat honderden onzer schiepen. Onze pracht en praal,
onze rijkdommen, onze weelde, die zal men u laten zien, daar
waar men ze voor ons bewaart, zonder dat wij er ooit een vinger
naar durven uitsteken.
Inderdaad, wat zouden wij u kunnen laten zien, als ge onze
gast eens waart ?
Eens kijken. Als we u eens door onze straten leidden ? Als ge,
de stad inkomende 'ns links afsloegt en inplaats van de prachtig
versierde Brugstraat, eens de Houtmaas opliept, de Houtmaas,
door fraai groen thans verborgen voor uw oog en ge toogt dan
door het Eksterstaatje, de Plankstraat door en vandaar door
't Grachtje, en ge liet u vandaar eens brengen naar de Cholerabuurt,
de talrijke straatjes gelegen tusschen de Hoenderstraat en Bassin ?
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En als we u een bezoek lieten brengen in onze woningen, waar
het geheele gezin te zamen leeft in één vertrek, waarin licht en
lucht zoo schaars zijn ?
De lieden, wier gast ge nu zijt, laten u hunne kantoren, hun
stadhuis, hun gouvernementsgebouw zien, de plaatsen waar zij zich
onledig houden met hun liefste bezigheid, het regeeren en
beheerschen. Wat zoudt gij zeggen als wij u brachten in de
plaats waar wij ons onledig houden met o n s werk? Wat zoudt gij
zeggen als wij u een bezoek lieten brengen aan die groote, rookende,
stinkende moordholen, waar wij ons leven slijten in dienst van het
kapitaal ? Wanneer wij u eens lieten treden in een gloeiende
oven, in een brandend heete glasblazerswerkplaats, in een oord
waar men van lompen papier maakt of in een hel, waar 't vuur
de kolen en den mensch verteert, de eersten snel, den laatste
langzaam .... maar zeker?
En wat zoudt gij zeggen als wij u de bijzonderheden en de
geschiedenis moesten mededeelen van ons werken en streven ?
Als wij u vertelden hoe wij daar van kindsbeen af zijn opgesloten,
afgebeuld en afgejakkerd en uitgemergeld en uitgescholden en
neergedrukt en neergetrapt, wanneer de geest van verzet zich een
oogblik gelden deed !
Als wij u meededeelen moesten hoe tengevolge van dat werken
in rook en in stof en in stank onze levensjaren kort zijn en hoe
onze vrouwen tot jonge weduwen en onze kinderen tot hulpelooze
weezen worden, die op hunne beurt het moordhol weer betreden
als de vader er niet meer is, hetzij door den dood, hetzij doordat
hij reeds „te oud" is geworden om te worden uitgebuit door den
vampyr kapitaal, hetwelk op 40-45 jarigen leeftijd regelmatig het
geval is ? Als wij u mededeelen moesten wat er in ons omgaat, wanneer
wij, pas 35 à 40 jaren oud, de tering onder de leden voelen en de
krachten ons voelen begeven die wij nog zoo noodig hebben, zoo
broodnoodig om vrouw en kleinen te beschutten voor de dreigende
ellende ? En jaarlijks bezwijken hier 280 onzer aan die vreeselijke,
onverbiddelijke ziekte. Als wij u vertellen moesten wat ons bezielt
als wij de lijkjes van onze kleinen die geboren worden met onze
ziekten op het lichaam, vergezellen naar de laatste rustplaats,
hetwelk per jaar met 250 onzer kleinen gebeurt? Als wij u mededeelen moesten wat er in onze stulp geleden wordt wanneer de
onverbiddelijke fabrieksheer ons heeft verteld dat de konkurrentie
hem dwingt ons loon te verlagen en dus onze levensmiddelen te
verminderen ? Als wij u weergeven moesten wat in ons omgaat
als de ,,Engelen der liefdadigheid" bij ons zijn geweest en ons
een aalmoes hebben toegeworpen die wij aanvaarden moesten,
omdat de honger machtiger is dan wij ?
Als wij u dit en nog veel meer zouden moeten mededeelen en
daarbij ons overladen gemoed zou spreken, en al wat in ons is,
over de lippen zoude vloeien, als de woorden dan zóó grenzeloos
bitter zouden zijn als nu ons gemoed, als die woorden weergeven
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zouden den grenzeloozen haat tegen de maatschappij, de grenzebooze verachting van het lage ras wiens gast gij thans zijt, wiens
huldeblijken gij met innemende lachjes en goedwillige woordjes
in ontvangst neemt . . .
Och neen, koningin, kom maar niet bij ons. De mensch zoekt
vreugd' in 't leven, vreugde en zonneschijn, licht en liefde ! En
welke vreugde zoudt ge bij ons kunnen vinden ?
Welken zonneschijn ? Welk licht? Welke liefde ?
Waar de ellende hare sikkel zwaait daar wordt al 't hoogere
en betere gesmoord, daar wordt 't licht gedoofd, 't leven vergald!
En wanneer dan nog enkelen onzer u nog toeschreeuwen,
wanneer enkelen meedoen aan den dolzinnigen bombast door
uwe gastheeren op touw gezet, dan is dat juist alleen mogelijk
doordat dezen niet meer het besef hebben dat zij verschoppelingen
zijn en als zoodanig worden behandeld.
Neen, Koningin, kom maar niet bij ons, bij ons is niets te
genieten. Onze woningen zijn krotten, onze tafel is gewoonlijk
slechter voorzien dan die der honden van uwe gastheeren, bij ons is
aan alles gebrek. En dan, we zouden u ook niet kunnen ontvangen
met de noodige sympathie. Hoe zouden we kunnen vergeten dat
gij 4000 gulden per dag trekt, dat is meer besteed aan u alleen,
dan aan al de kinderen van al de Maastrichtsche arbeiders besteed
kan worden. De tergende weelde waarmede gij omringd zijt en
de nijpende armoede bij ons, zouden in te groote tegenspraak
met elkander zijn.
Ga dus maar naar de bourgeoisie en geniet met haar mee, zij
is blij met u, gij zijt voor haar de vertegenwoordigster van het
gezag, van het staatsgezag, hetwelk zij zoo noodig heeft om haren
diefstal op den arbeid te kunnen laten voortduren. Bij haar vindt
ge alles wat gij in uwe weelde gewend zijt, men kan u omhangen
met zijde en fluweel, men kent er de taal waarin gij wilt
aangesproken worden.
Gij hebt gelijk, houd u ver af van dat schuim met vereelte
handen en ruwe woorden. Omring u met een kordon bourgeois
die gij den naam geeft van eerewacht en laat het volk — „uw"
volk — op ,een afstand houden door politie en soldaten. \Vees
koningin der bourgeoisie, het arme volk kan u ook niets bieden,
de bourgeoisie ontnam ons alles, alles !
Onze ellende bloot te leggen kan ook tot niets dienen, wat
gaan u die zaken aan. Gij vergenoegt u met de rol u in de grondwet
der bourgeoisie toegedacht. En in ruil daarvoor solt de bourgeoisie
met u om, vleit u, kruipt voor u, in de hoop een straaltje te
mogen deelachtig worden van den glans die van uw troon uitgaat.
Het volk staat bij dit alles van verre en blijft er koud bij. Het
voelt dat de dag in aantocht is, dat 't verkeeren zal. Steeds den
vollen disch voor de meesters en een leege tafel voor de werkers,
steeds weelde daar en armoe hier, neen, dat moet eens ophouden.
Wel is het volk nog met keet'nen beladen, wel is 't nog laf en
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onderworpen, doch dat alles is aan 't veranderen, en als wij 't
koningschap tot iets nut achtten, dan gaven we u den raad : ga
tot het volk, want daar is de toekomst.
Doch nu, nu de bourgeoisie u tot ornament gebruikt en gij
zelf met u laat omsollen door die bourgeoisie, nu wij u zien
heulen en konkelen met ploertendom en geldzak, nu zeggen wij
niets en wenschen u ook niets. Als eenmaal het volk zijn keet'nen
verbrijzelt dan zal het zijn schuld niet zijn, dat een der schakels
het koningschap was en het ook niet kunnen helpen dat het heil
van het volk, den val vergt van het koningschap !
Koningschap en bourgeoisie, omhelst elkaar. 't Is goed. Want
eens zult gij nederdalen in een en 't zelfde graf.
(„De Volkstribuun.”)

18 Mei 1895.

GESTRAFT!
Hij was burgemeester. Burgemeester in een industrieele plaats
in 't Oosten van het land, in een tijd dat het arbeidersvraagstuk
met onweerstaanbare kracht naar den voorgrond drong.
Het was een tijd van krisis. Honderden werkeloozen liepen
langs de straten, de zaken gingen slap, de verdiensten waren
akelig klein.
De fabrikanten, van oudsher gewend hun rekening op te maken
zonder te vragen hoe of hun arbeiders er over dachten, verwaand
geworden door de bewierooking die hun van alle kanten ten
deel viel, omdat ze een industrie, een bloeiende industrie, hadden
weten te vestigen in deze arme streken, verwaand geworden door
hun succes, dat zich openbaarde in de cijfers hunner fortuinen,
verwaand geworden door de kruiperige houding der arbeiders zelf,
die zij aanzagen als menschen levende bij de gratie der fabrikanten,
vette brokken grissende van de tafels, rijk gedekt door der
fabrikanten energie.
Doch daar kwam verandering in het totaal-beeld. De socialistische
propaganda schudde de gewetens wakker en bracht de arme slaven
tot het bewustzijn hunner slavernij. In plaats van voortdurend
gebluf over de weldaden der fabrikanten, las men huiveringwekkende tijdingen over kinderexploitatie, over ziekte en sterfte,
over armoede en dood.
En de proletariërs, ontwaakt als door een donderslag, liepen
bij duizenden te hoop en hun protesten tegen nood en slavernij,
klonken als de echos op dien donderslag, gedragen over heel
het land.
Ze botsten tegen elkaar, de gevoelens van de ontwaakte slaven
die om vrijheid riepen en streden en die der verwaten rijkworders
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die, hoog verheven op hun voetstuk, de macht en het recht
meenden te hebben tot de alleenheerschappij.
Hij was burgemeester en nooit heeft een dienaar van den Staat
zóó brutaal zijn rol opgevat naar het hart van de fabrikanten. De
magistraat was niets anders dan een dienstknecht van den fabrieksautokraat. Hij beschouwde de arbeiders, in aktie voor hun belangen,
als een vijandige macht en stelde zich aan het hoofd van een
zoo groot mogelijke troep marechaussée en huzaren als de regeering
maar wilde afstaan.
Dan voelde hij zich in zijn element.
Immers, hij was officier geweest, officier in het Nederlandsch-Indische leger en had als zoodanig in Atjeh stevig gevochten. Eenmaal
deed hij met wellust een verhaal van een moordpartij op die bruine
duivels, hoe zijn sabel gedrongen was door het vleesch van een
vijand .... Als deze burgemeester zoo aan het hoofd van talrijke
troepen huzaren door de plaats van zijn inwoning stapte, dan voelde
hij zich als de bevelhebber die heldhaftig op den vijand los gaat.
Maar toen was hem op zekeren dag de vraag gesteld waar het
dan heen moest met al die werkelooze arbeiders, en onmiddelllijk
had hij het antwoord gevonden : naar Atjeh ! Dáár was de plaats
voor allen die in Nederland geen taak hadden te vervullen, dáár
kon men het vaderland diensten bewijzen.
Hij werkte zich in in dezen gedachtengang. Zijn bekrompen
verstand deed hem zijn vinding beschouwen als een genialiteit.
Hij schreef er artikelen over, die gedrukt werden en overal in den
lande door de bladen overgenomen. Hij schilderde het leven van
den koloniaal in schitterende kleuren. Dáárheen moesten ze, de
werkloozen, die toch allemaal teveel waren hier in 't land.
En toen de meerderheid der arbeiders weigerde, toen zij
beweerden dat niet moorden, maar werken hun verlangen was,
toen zij beweerden dat er niets verhevens in stak menschen om
te brengen, al waren ze bruin en al waren ze vijanden van het
Nederlandsche gezag, toen voer hij uit en spuwde vuur en vlam
tegen die onverlaten. Met dubbele woede trad hij aan het hoofd
van zijn politiedienaren op om ze te sarren en te plagen en te
tergen, vertrapte hij wet en recht ten behoeve der kapitalisten.
Want de menschen die zijn raad in den wind sloegen waren
onverlaten en lafaards, met wie men kon doen wat men wou.
Maar vlijtig bleef hij ijveren voor Atjeh, waar de werkeloozen
heen moesten, waar roem en eer te behalen viel, vanwaar men
met pensioen terugkwam om dan te trouwen en een rustigen
ouden dag te genieten ....
Deze tijden gingen voorbij.
Gekompromitteerd in de oogen van een groot deel der bevolking
werd hij zachtjes aan op zij geschoven als burgemeester en leefde
zijn ouden dag in een klein plaatsje als rustig burger, van tijd
tot tijd nog eens denkend aan zijn middel om het sociale vraagstuk
op te lossen : naar Atjeh !
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Maar toch niet meer met diezelfde gevoelens. Immers zijn vurige
aanbeveling van weleer was ingeslagen op één plaats waarvoor ze
eigenlijk niet bestemd was, n.l. in zijn eigen gezin. Toen hij
vroeger aan tafel zat te betoogen van de grootschheid zijner idee,
had hij één volkomen overtuigd : zijn eigen zoon.
En sinds eenigen tijd is die zoon in Atjeh als officier, rukt op
aan 't hoofd van den troep, waaronder misschien wel van die
werkloozen van weleer. Hij heeft niet veel tegengeworpen tegen
het plan van dien zoon om naar Atjeh te gaan, al had hij zijn
hart angstig voelen kloppen.
Je mag goed cynikus wezen in 't openbaar, als 't aan je zelf
komt, voel je toch wel wat. Toen hij vroeger zoo luidruchtig
aanbeval naar Atjeh te gaan, aan die werkeloozen, had hij zich
nooit druk gemaakt om de moeders en de vaders. Dat arme volk
voelt zoo diep niet. Dat sterft immers toch bij hoopen, dat is
vertrouwd met den dood.
Maar 't vertrek van dien zoon verdroot hem, al moest hij
den flinken jongen man bewonderend aanstaren toen hij in zijn
blinkende uniform voor hem stond en krijgshaftig met zijn sabel
rammelde. Eenmaal schrok hij toen de zoon in een der afscheidsgesprekken de vroegere opgewonden stukken van vader ter sprake
bracht, stukken die bij hem 't onwrikbare voornemen hadden
doen rijpen, dat hij nu ten uitvoer bracht. Die herinnering was
den oude toch niet aangenaam, al hield hij zijn bekentenis terug
dat hij den zoon liever hier gehouden had.
Dat kon nu niet meer en weldra sloeg het uur voor 't vertrek.
Wat kreeg je door zoo'n feit in je eigen gezin een raren, zoo
geheel anderen, kijk op de zaken.
Daar vaart een schip op zee met je zoon aan boord. Geen krant
sla je over, met spanning wordt den loop van de reis gevolgd, van
haven tot haven. De dagen dat de mail arriveert, weet je precies
en in spanning sta je te wachten bij de deur op de postbode.
Dan is 't schip aangekomen. Het garnizoen en de indeeling wordt
bekend. Nu weet je dat je zoon dient bij dit regiment dat daar
en daar ligt.
Van tijd tot tijd hoor of lees je er iets van. Een cholerageval
in de garnizoensplaats doet je schrikken.
De oude man zegt er niet veel van, doch na een jaar, na twee
jaar, voelt hij 't meer dan ooit : die zoon had toch eigenlijk thuis
moeten zijn, of althans ergens anders, dat een ontmoeting van
tijd tot tijd geen onmogelijkheid was. Je wil toch als vader je
kind eens zien.
Eéns was een vrouw bij hem gekomen, een oude vrouw, zoo'n
vrouw als die van de werkeloozen van weleer, wier zonen hij naar
Indië wou sturen. Die vrouw had een zoon in Indië, die had
z ij n zoon gezien en de oude vrouw had, om eens over háár
zoon te kunnen praten, den hoogen meneer durven aanspreken.
En tot zijn verwondering had hij gemerkt dat die oude vrouw
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't zelfde voelde als hij. Dat volk voelde wel zoo diep niet, nee,
maar toch, die vrouw sprak met tranen in de oogen zóó innig
warm van haar jongen die daar in de verte was ... En toen zij
hoorde dat meneer zelf er ook geweest was, moest hij haar vertellen, veel vertellen. 't Is gek, maar wat hij ook deed, hij vond
den toon uit zijn vroegere stukken toch niet meer terug.
Hij had wel gewild dat zijn zoon hier gebleven was.
Op zekeren dag verbleekte hij bij 't inzien van de krant. Van
het zooveelste regiment, was de zooveelste kompagnie, opgetrokken
naar de Gajoelanden, om kampong zus en kampong zóó te tuchtigen.
Dat was z ij n regiment en z ij n kompagnie, en de sensatie werd
een ware pijniging. Sinds twintig jaren las hij in de bladen de
berichten : kampong zus of kampong zóó getuchtigd, ingenomen,
onzerzijds officier A, gesneuveld, officieren B. en C. zwaar gewond,
zóóveel minderen gedood, zóóveel zwaar gewond. Nooit hadden
hem die berichten veel kunnen schelen. Als 't verliescijfer van
den vijand geducht was, in de honderden sloeg, had hij 't wel
pootig gevonden, als er onder de gesneuvelde officieren iemand
was die hij kende, had hij wel eens gemompeld : arme kerel, en
had hij een kaartje p. c. gestuurd aan de familie.
De „minderen" hadden hem nooit veel kunnen schelen. Ternauwernood had hij naar 't getal gekeken.
Doch nu ? Elken morgen en elken avond greep hij naar de
„N. Rott. Ct." en viel zijn oog op de plaats waar altijd dergelijke
telegrammen staan.
Eindelijk las hij : Kampong zóó genomen, honderden dooden
van den vijand, zooveel van ons. Gelukkig ! Bij de namen der
gesneuvelde of zwaar gewonde officieren was zijn zoon niet. Maar
de verwoedheid van het gevecht bleek uit de groote verliezen.
En met schrik greep hij nu eiken verderen morgen naar de krant.
Over zijn artikelen van weleer dacht hij niet meer, hij durfde
er niet meer over denken, ze waren hem een gruwel geworden.
Hij voelde dat 't komen zou, 't onverbiddellijke. Hij sliep niet
meer rustig en dacht den heelen dag slechts aan de krant die
's avonds, en 's nachts aan die welke 's ochtends komen zou.
Maar op een ochtend, toen de postbode hem de krant reikte,
nam hij ze slechts werktuigelijk aan. Een telegram had hem 't
nieuws reeds gebracht.
In de krant stond : Kampong zus genomen : Onzerzijds sneuvelde
luitenant Z ... .
De oude man strompelde, langs de muren tastend, naar binnen
en als een wanhoopskreet kwam 't eruit : gestraft !
(Historisch.)
25 Sept. 1904.

(„Het Volk.")
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ONTBOEZEMING.
In het nieuwe testament, het dagboek van het leven van jezus
van Nazareth op aarde, vindt men twee groote tegenstellingen.
De eene is het oogenblik waarop de Nazarener tot de hem
volgende schare zegt : „ik wil dat alle menschen broeders zijn"
en „wat gij den minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij
mij gedaan", de andere is waar hij, den tempel betredende, een
bende wisselaars bezig vindende met hun zwendelaffaire, een
geesel van koorden vlecht en deze wisselaars uit den tempel
ranselt, met de woorden : „Mijns vaders huis is een huis des
gebeds en gij hebt er een roovershol van gemaakt"!
Bij het eerste geval is Jezus de vleeschwording der liefde, der
broederschap, der solidariteit, bij het laatste de vertegenwoordiger der straffende hand, de wreker, de gerechtigheid.
En treffend is het dat, na dit laatste optreden van den Nazarener, zijn dagen geteld zijn, want slechts kort nadien hangt hij,
geklonken aan het kruis, op den top van Golgotha, den lijdensbeker tot den bodem drinkend.

Ziedaar een beeld dat tot nadenken stemt.
Bij het optreden van Jezus, bij zijn verschijnen in het publieke
leven, vinden wij de scènes, waarvan de grondtoon liefde is,
waarvan elk tafereel afzonderlijk, bewijzen levert van de zachtmoedigheid en de vergevingsgezindheid, waarmede de stichter
van het Christendom zijn taak opvatte.
Lieflijkers is er haast niet denkbaar als het Evangelie over
de kinderen, waar hij zegt : „Laat de kleinen tot mij komen"!
Verhevener zedeleer dan zijn : „ik wil dat alle menschen broeders
zijn", is zeker nooit onder woorden gebracht.
Wat een afstand ligt er niet tusschen deze scènes, tusschen
d e z en Jezus en dat andere tooneel i dien anderen Jezus, waar hij
met vlammenden blik en door toorn verbleekt gelaat, de geeselkoorden met kracht laat neerdalen op den schelmentroep die
„zijns vaders huis onteert".
Wat een verschil ligt er in zijn hemelsch lieflijke woorden :
„wat gij den minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij mij
gedaan" en zijn „gij huichelaars, gij adderengebroedsel".
Wat een afgrond ligt er tusschen zijn: „komt allen tot mij, die
belast zijt en beladen en ik zal u verkwikken", en zijn bijtend
verwijt : „gij hebt van het huis mijns vaders een roovershol
gemaakt"!
Opmerking verdient zeer zeker dat zich de eerstgenoemde,
lieflijke tafereelen meestal afspelen in het begin, die anderen,
die tegenovergestelden, aan het einde zijner levensbaan.
8
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En daartusschen in allerhande andere dingen, die aantoonen
h o e de Nazarener kwam tot zijn ander optreden, h o e hij langzamerhand zijn woorden vol liefde, verwisselde tegen woorden
vol bitterheid en afkeer. Waarom hij langzamerhand er toe kwam
den tollenaar boven den farizeër, de zondares Magdalena boven
hare bestraf f ers te stellen.
Hoe dat kwam ?
Och eenvoudig, omdat de woorden van liefde heel goedgevonden werden, en schoon en edel, doch toen het er op aan kwam
die w o o r den om te zetten in d a d e n, toen was de mooivinderij uit.
Zijn ideaal van algemeene broederschap was goddelijk schoon,
doch toen het erop aankwam dat ideaal tot werkelijkheid te
maken door de vrijmaking der slaven, door het ophouden met
rooven en door het oefenen van barmhartigheid, toen was het
schoone eraf.
En de priesters en farizeërs daagden hem voor hun rechterstoel en beschuldigden hem het volk te beroeren.
Toen het er op aankwam de prediking der broederschap om
te zetten in daden, toen het erop aankwam alle menschen broeders
te doen worden, toen stuitte dat af op de heerschers, op de
machtigen, die geen broeders zijn, geen broeders willen en geen
broeders kunnen zijn van dengeen die hun laat leven zonder te
arbeiden, die zij noodig hebben om in weelde en genot, zonder iets
te leveren, te kunnen leven.
En omdat 't den Verlosser ernst was met zijn prediking,
omdat hij wilde dat alle menschen broeders zouden worden,
omdat hij het ideaal werkelijkheid wilde maken, daarom geraakte hij in strijd: met ,,dat adderengebroedsel", daarom
noemde hij hun bedrijf een „rooversbedrijf" en de plaats waar
zij het uitoefenden een „roovershol" !
En hoe langer hoe grooter werd den haat der „roovers", hij
werd beschuldigd het volk op te hitsen tegen God en tegen den
koning, tegen de kerkelijke 'en tegen de koninklijke wetten en zoo
er kranten hadden bestaan in dien tijd, waren ze zeker verschenen met motto's als : „voor God, voor koning en voor wet",
en voorzeker waren den prediker van broederschap de woorden
opruier en volksmisleider niet gespaard, en zeker hadden ze
wetten, maatregelen en straffen geëischt tegen den man dien
zij bestreden.
En ten slotte spant de heele bent samen. De priesters, de
wisselaars, de staatsopperhoofden Herodes en Pilatus en men
verkiest den grootsten moordenaar boven den verkondiger van
het goddelijke ideaal dat alle menschen broeders moeten zijn.
.
4,

*

Ach, dat achttien eeuwen Christendom ons toch zoo schrikwekkend weinig verder hebben gebracht !
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Reeds verzonken achttien eeuwen,
in dien eeuwigen bangen nacht,
Sedert ons de Nazarener,
't woord van liefde en vrijheid bracht.
Mart'laars leden, mart 'laars lijden,
helden stierven, fier en groot,
Voor het volk dat hen bespotte,
roemloos vaak den heldendood.
Vorsten-heerschzucht, priester-listen,
huichelarij in daad en woord
Oorlog hier en oorlog elders,
diefstal, roof en broedermoord.
Dat is, groote Nazarener
de uitkomst die uw kruis ons gaf ;
't Eigen tijgerachtig menschdom
tot zijn eeuwenlange stráf..
Nog wordt weer aan 't kruis geslagen
hij die spreekt als gij dat deedt;
't Sanhedrin van onze dagen,
is nog even dom en wreed.
Allen broeders, allen zusters,
aller dienaar, 't meeste groot;
Weg met hem, den oproerstichter,
-kerkerstraf en hongerdood.
Naastenliefde boven zelfzucht,
recht zou meer zijn dan geweld,
Maar waar alles voor moet bukken
dat is nu de macht van 't geld.
0, dat Judasloon van vroeger,
't wordt zoo dikwijls nog betaald;
Ja, zelfs veeltijds iemands grootheid
naar d' ontvangen prijs bepaald.
Wie hier waar is, gaat ten onderen,
dat is koude waarheid nog;
Eén weg voert er slechts naar boven,
die van leugen en bedrog.
Ach, dat die dichter toch onwaarheid gesproken hadde ! Dat
onzen tijd geen valschheid, geen Judasloon, geen leugen en
bedrog meer gekend hadde ! Dat de lijdensbeker van Golgotha
meer vrucht gebracht hadde dan tot nu toe is gebleken 1
.

.

.

Doch neen, 't is niet zoo.
Nog altijd vinden zij die het ideaal van broederschap en liefde
prediken, tegenover zich een leger, onafzienbaar groot, van listige
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priesters, van huichelende farizeërs, van omkoopende geldwisselaars, van kuipende regeerders, van walgingwekkende Judassen,
en 't eenige verschil van toen en thans, is dat het toenmalige
leger nog niet in zijn rijen telde de gevaarlijkste en sluwste strijdster tegen waarheid en recht in onze dagen : de veile pers, die
vleeschgeworden leugen, om de beurt de rol van priester en
farizeër, van wisselaar en judas voor zich nemende.
En de woorden van liefde en broederschap worden overstemd
door 't geschimp en geldgeklink uit dat leger, de woorden kunnen
niet worden omgezet in daden, omdat dat leger die daden belet.
Broeders willen wij zijn, o ja!
Maar de eene broeder buit den andere uit, verleidt zijn dochter, maakt zijn zoon tot moordenaar, zijn kind tot fabrieksslaafje,
zijn vrouw tot martelares, zijn vader tot bedelaar, hem zelf tot
slaaf !
Broeders willen wij zijn!
Broeders in het huis eens vaders ! Zeer zeker ! Doch dit huis
is gemaakt tot een roovershol!
Broeders willen wij zijn!
Maar het „adderengebroedsel" bestaat nog, de prediker der
broederliefde en menschenmin is nog altijd een „beroerder der
schare", en nog altijd verheft het kruis van Golgotha zich
dreigend omhoog.
Nog wordt weer aan 't kruis geslagen,
hij die spreekt als gij dat deedt ...
*
*

En eiken dag al meer en meer, blijkt het den verkondiger van
broederschap en menschenliefde, dat alvorens dat ideaal 'n waarheid, 'n daadzaak worden wil, de geesel van koorden nogmaals
dienst zal moeten doen, dat kracht de zachtzinnigheid zal
moeten vervangen, dat de blikken zullen moeten glinsteren van
toorn, en de lippen woorden zullen moeten van zich slingeren als :
adderengebroedsel en roovershol.
*

*

*

Welaan dan, wie 'n geesel hanteeren durft !
Teemen en fleemen over verzoening en over broederschap en
over algemeene menschenmin blijft luchtkasteelenbouw, zoolang
de wisselaars des vaders huis maken tot een roovershol, zoolang
huichelende farizeërs de waarheid verkrachten en sluwe Judassen
het verlossingswerk verraden.
Voort dan met die woekeraars, uit den tempel!
En daarom slingeren wij met geesels der waarheid naar allen
die de verwezenlijking van het ideaal der algemeene menschelijke broederschap in den weg staan en dààrom ook is het niet
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onze schuld dat onze woorden niet altijd zachtzinnig klinken en
liefelijk, doch meestal ruw en toornig, dààrom is het niet onze
schuld dat wij de massa „beroeren" en o n s „adderengebroedsel" moeten slingeren naar wat kuipt en regeert in staat en kerk.
Doch als eenmaal de laatste wisselaar is weggeranseld uit
's vaders huis, dan klinke het, niet meer zwak en stervend,
doch krachtig en jubelend : Het is volbracht !
(,,De Volkstribuun".)
22 Nov. 1895.

GENEZEN ...
Allen drukten hem de hand, de zusters en de medeverpleegden.
De hoofdverpleegster zelf was even komen kijken voor hij heen
ging. De dokter had hem 's morgens warm de hand gedrukt en
hem geluk gewenscht voor zijn verder leven .. .
Allen hadden zich even om hem gedrongen, zijn broer en zijn
zwager pakten hem ieder onder een arm, zijn vrouw en zuster
liepen hard vooruit naar het rijtuig.
Thuis gekomen waren al de buren in aktie. Een uur lang had
hij handen gedrukt, de woning was zelfs met gekleurd papier en
groen versierd, dat hadden een paar vrienden gedaan, in 't
middaguur waren d'r wel een dozijn aan komen loopen. En in
een grooten stoel gezeten bij de tafel, was er geen oogenblik
verpoozing gekomen in de algemeene belangstelling.
Eindelijk was 't afgeloopen. Zijn kleine drie-jarige snuiter was
gaan slapen, de vrouw had hem zelf een kussen in den rug
geduwd en gezegd :
— Ziezoo, je bent zeker wat moe van al die drukte om je heen,
ga nu wat slapen, dan ben je later weer frisch, want van avond
komen d'r natuurlijk nog meer.
En ze was met den kleinste naar de keuken gegaan om d'r
boeltje op te redderen.
Werktuigelijk sloot hij even de oogen.
Ja, hij was wat beduusd van al die drukte om hem heen, en
nu 't in eenen zoo stil was, voelde hij zich moe, erg moe. Zijn
ledematen verlangden naar rust, want zooveel beweging had hij
in de drie maanden die hij in 't gasthuis had doorgebracht, niet
meer gehad. Rust ware zeker goed geweest en hij sloot een
oogenblik de oogen .. .
Plotseling echter opende hij ze weer, wijd, klaar wakker. Een
schrik lag er in.
Alsof er een straal van een zoeklicht op gevallen was, zoo had
hij 't gezien, daar in dat oogenblik dat zijn oogen dicht waren
geweest. Gezien, de verandering die er in zijn leven was gekomen,

118
gezien in al haar omvang, in heel haar onmetelijke verschrikkelijkheid.
Hij zag alles, voelde alles, wist alles, thans, nu hij hier weer
zat, aan zijn eigen huistafel, waarin hij de kerven herkende die
hij er wel eens, in gedachten, met zijn mes in gekorven had. Nu
hij weer die oude wanden bekeek, die portretten aan den muur,
nu hij weer 't welbekende tikken van de klok, het geklapper van
den kanarievogel die in 't zaadbakje korreltjes breekt ... thans
nu hij dat alles hoort en ziet, er weer midden tusschen is, tusschen
dat alles wat hetzelfde is gebleven, terwijl hij veranderd is,
veranderd .. .
Als bij een nieuwen straal van het zoeklicht, ziet hij nag eens
alles wat er is gebeurd.
's Middags van den bewusten dag was hij, de jonge, pootige,
vroolijke metselaar, naar het werk gegaan als altijd. De kleine
dreumes had nog geklauterd langs zijn rechtsche been, tot hij
hem hoog opgeheven had, heel hoog, zooals hij alleen, kerel van
zes voet, dat doen kon, zóó dat de kleine met zijn krullebol het
plafond raakte. Toen had hij hem neergezet, was heengegaan en
had het werk bereikt, pratend met zijn kameraden. Had steenen
gestapeld en gewerkt, onophoudelijk, aan één door, zooals een
stukwerker dat gewend is. Had nog een standje gehad met een
opperman die hem liet wachten op steenen, had gelachen met
zijn buurman over den boozen opperman, had geschertst over een
manke juffrouw die voorbij ging. En poot-aan gespeeld, een paar
uur lang. Zijn makker had net gevraagd hoe laat 't was, om te
•
weten of de schafttijd naderde. Toen was 't gebeurd.
Een gekraak, een val, een stoot.
Een oogenblik had hij een beweging gemaakt alsof hij 't zand
dat hem in zijn oogen vloog, eruit wilde vegen, daarop had hij
een geweldige pijn gevoeld, één oogenblik maar, en toen was
er iets over hem gekomen, iets als een dik zwart kleed dat over
hem werd uitgestrekt en dat een schutting vormde tusschen de
geluiden der wereld en hem. De geluiden stierven weg in een
eerst hevig gebrom dat weldra ophield. Toen wist hij niets meer.
Uren later was hij bijgekomen, even maar. Vaag had hij zich
een figuur herinnerd, het ernstige gezicht van een dokter, met
een lang wit schort voor, doch toen had een gevoel alsof één
steek met iets vlijmends hem door 't been in 't lichaam drong,
hem weer zijn bewustzijn ontnomen.
Hoe lang 't geduurd had wist hij niet. Hij kwam bij, liggend
in een gasthuisbed.
Hij opende de oogen en dadelijk was een verpleegster bij hem
gekomen en had hem sussend toegesproken.
-- Voorzichtig, beste man, je niet opwinden, dat is niet goed
voor je. Soes nog maar een beetje. Ik haal wat drinken voor je.
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En even later had ze hem laten drinken, waarbij hij vergeefs
gepoogd had het kopje vast te houden.
Langzamerhand was toen het bewustzijn gekomen en even later
had de verpleegster zijn vrouw bij hem gebracht die hem oogenschijnlijk kalm had toegesproken en gerustgesteld. Doch toen hij
haar wat vragen wilde, was plotseling de zuster gekomen en had
zich tusschen man en vrouw geplaatst om hem beter toe te dekken.
Het was hem als had hij zijn vrouw bij 't heengaan hooren snikken.
Zoo waren de eerste dagen als in een roes voorbij gegaan.
Doch daarna was 't helder geworden in zijn hoofd, had hij zich
alles herinnerd en was hem 't bewustzijn gekomen van de positie
waarin hij lag. Hij voelde dat hij één arm en één been heelemaal
niet bewegen kon. Het onbewegelijke been was zwaar, loodzwaar.
— De arm zit in een gipsverband, zei de zuster, je kan hem
niet bewegen.
— En het been ook ? vroeg hij.
Doch daarop had ze gedaan alsof zij 't niet hoorde en was
heengegaan, en telkens onttrok ze zich handig aan het geven van
een antwoord.
Toen was de dokter gekomen en had zich bij hem neergezet
als om eens een vertrouwelijk praatje met hem te maken.
— Man, je hebt er leelijk tusschen gezeten.
— Zoo.
— De huizen waar je aan werkte zijn ingestort en je bent
onder steenen en balken bedolven. Ik had eigenlijk geen cent
meer voor je leven gegeven toen je hier kwam.
De dokter praatte voort, schilderde hem het levensgevaar, waarin
hij verkeerd had, zoo donker mogelijk en wist eenige vreugde bij hem
te wekken dat hij nog leefde, dat hij zelfs buiten levensgevaar was.
Toen was 't hem duidelijk geworden waar hij heen wilde, de
dokter. En, schrikkende, had hij gevraagd :
— En hoe is 't nu met mijn been wat ik niet bewegen kan ?
— Dat wou ik je net zeggen. Je bent een flinke vent, je bent
een man. Hou je nou als een man.
En, het kort makend, had de man van de wetenschap gezegd
-- Je rechterbeen hebben we moeten afzetten. Maar je arm is
behouden.
Daarop had de dokter hem hartelijk de vrije linkerhand gedrukt
en gezegd :
— Wees nou moedig en kalm, dat zal je genezing bevorderen.
Als je me beloofd heel kalm te wezen, mag je je vrouw en
kinderen even zien. Maar dan heel kalm.
Hij had toegestemd, zich vermand en wel een uur waren ze bij
hem gebleven, zijn vrouw ook kalm, moedig, voorbereid.
Zoo had hij den eersten schok verdragen, en daarna had hij
er zich in gedacht, dat hij nog maar één been had, dat hij dus
voor heel zijn leven gebrekkig was, op een houten been zou
huppelen, misschien op krukken.
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De gasthuisomgeving is geschikt om iemand tot berusting in
zijn lot te brengen. In dat millieu van menschelijk lijden krijg je
zoo 't idee alsof 't zoo hoort. En hij, gezond van harte, had
zich blijkbaar verzoend met de gedachte dat hij nu gebrekkig was,
voor altijd.
Toen hij zijn gewonden arm weer vrij bewegen kon, had hij zich
oprecht verheugd. Een beroerde dag was 't geweest toen zijn
been los kwam en hij hem voor 't eerst zag, de armzalige stomp
aan zijn lichaam, een stomp van een paar handbreed, alles wat
van 't heele been was overgebleven.
Eindelijk had de dokter, na drie volle maanden, hem voor
genezen verklaard en met hem samen de dag bepaald dat hij
naar huis kon.
En nu zat hij thuis, tusschen zijn spullen, thuis bij zijn vrouw
en kinderen. Weer in de oude omgeving en nu stonden, eigenlijk
voor 't eerst, de plaats gehad hebbende veranderingen in vollen,
vollen omvang voor zijn geest.
Verminkt ... voor heel zijn leven.
Hij, de pootige, vlugge 28-jarige kerel, sterk als een paard,
kwiek als een aap, vlug en krachtig van lijf en leden, opgewassen
tegen de beslommeringen van 't leven en een gewapende in den
strijd om 't bestaan, hij is verminkt, verminkt.
Akelig steekt een kort stompje been in een opgerolde en
opgebonden broekspijp, zijn mooie, sterke lichaam is weg, zijn
kracht is weg, zijn vlugheid is weg, alles, alles is weg.
Hulpeloos ligt hij hier in een stoel. Hij zal minutenlang werk
hebben om de deur te bereiken, de trap af te strompelen. Op
straat zal hij op de stoepjes moeten blijven als een kind . . .
Weg, alles weg. Alle droomen van jeugd en van leven .. .
Een gevoel van intens leed, zwaar als lood, legt zich op zijn
borst, het verspert zijn keel, hij stikt er bijna in, hij wil schreeuwen,
schreeuwen, en hij kan niet .. .
Totdat eindelijk, als sprong de spon van 't vat, volgepropt
met leed, met een schuldenden snik zijn overspannen zenuwen
een weg vinden en hij snikkend, huilend nederstort.
Zijn toegesnelde vrouw had het overschot van haar prachtigen
man van weleer in de armen genomen en zoo huilen ze 't jammerend
uit, beiden, lang en hevig ... hun onmetelijk arbeidersleed .. .
13 Nov. 1904.
(„Het Volk.")

MISSIE!
't Is missie in Maastricht.
Als het menschdom in bange tijden leeft, in tijden van hongersnood, pest of oorlog, dat de Kerk in gedrang is door vervolging
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of afval, dan schrijft zij missies uit, die daarin bestaan dat de
beste predikers gedurende eenigen tijd optreden in buitengewone kerkelijke diensten, dat buitengewone godsdienstoefeningen, gebeden enz. gehouden worden.
Zoo thans te Maastricht. In alle kerken treden paters Redemptoristen op en vermanen de geloovigen die afdwaalden, weer
terug te keeren tot den schaapstal des „goeden herders".
In die dagen der missie wordt het godsdienstig gevoel opgezweept, de stroomen van welsprekendheid die zich op de meest
verschillende wijzen een weg banen tot de harten der geloovigen
of half geloovigen, zijn 'wel geschikt om menigeen die op 't punt
stond onverschillig te worden jegens de kerk en haar geboden,
weer te doen terugkeeren op dien weg.
Welke echter de buitengewone zaken zijn die deze missie
in onze stad rechtvaardigen, noodig maken ?
Ver te zoeken zijn ze niet. In ons socialistisch hart klopt 't :
mea culpa. De missie is noodzakelijk geworden door het veldwinnend socialisme. En nog altijd uitgaande van de domheid,
dat geloof en onderwerping aan de kerkelijke geboden een dam
vormt tegen het socialisme, tracht men de massa's met die
zaken weer eens vol te pompen.
Met preeken tracht men, wederom het volk gevoelloos te
maken voor de uiterlijke en innerlijke ellende waarin 't verkeert,
met banvloeken tegen een leer die voortspruit uit de noodzakelijkheid zelf, poogt men den gang der ontwikkeling tegen te
houden.
Ziedaar 't groote, van te voren gemiste doel van deze missie.
Anders is niets wat haar wettigt.
*

31,

*

Of ... zou 't toch anders wezen ?
Zou 't soms een tijd wezen van pest, hongersnood of oorlog ?
Zou 't een tijd wezen van vervolging voor 't Christendom ?
Het laatste gewis niet.
Immers, zie onze Christenen, zij die zoo prat zijn op dien naam !
Op de hoogste eergestoelten kunt ge ze vinden. Aanzitten kunt
ge ze zien aan de tafels der grootsten en machtigsten, de koningen
en keizers schermen met den naam van God in 't ronde. De
maatschappij is heden ten dage zoo vroom, zoo braaf. Vervolgd
wordt 't Christendom heden ten dage zeker niet. Zijn priesters
zijn rijk en machtig en doen mede aan 't bepalen van wat wet is
en recht.
Is er oorlog ?
0 neen, de vorsten bazelen telkens over hunne vriendschap tot
elkander en al staan de volkeren gewapend tot de tanden, hoor de
ministers en staatslieden en zij zullen u weten te vertellen dat
telkens nieuwe wapens en meer soldaten worden aangeschaft, uit
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pure liefde tot den vrede. Men leert het moorden om des te beter
in vrede te kunnen leven. 't Klinkt gek, maar 't is zoo. Vraag
het den regeerders in onze christelijke staten.
Heerscht er hongersnood ?
Immers neen, we leven in de beste der werelden! Een deel van
't menschdom, van 't Christelijke menschdom, baadt in goud en
weelde en overdaad. En waar 't Christelijke gebod luidt elkander lief te hebben als zich zelve, daar zullen de millioenenbezitters hunne arme „broeders in Christus", hunne medekinderen
van de H. Moeder de Kerk, toch niet in hongersnood laten
leven ! Dadelijk ontsluiten zij immers voor den broeder in nood
de deur en laten hem aanzitten aan hunnen broederlijken disch.
Vraag het maar eens aan de ouden en zwakken, aan werkeloozen
en gebrekkigen, die de liefdadigheid hunner mede„broeders”
inroepen, hoe broederlijk ze behandeld worden door hunne rijke
medechristenen!
En pest, is die er soms ?
Immers neen, pest of andere ziekten, die voortspruiten uit
gebrek aan voedsel, uit onreinheid of dergelijke, bestaan niet
meer. Ziet hoe de menschen leven in onze christelijke maatschappij. In paleizen wonen ze, vol frischheid en ingericht naar
de eischen der gezondheid. Gebrek aan voedsel, gekheid, de
meest uitgezochte keur van spijzen staat ten dienste van het
menschdom, dat toch zeker zóó christelijk is, het vette der
aarde broederlijk te deelen!
Voor dat alles is geen missie noodig ... i 8 eeuwen Christendom zullen toch wel gezorgd hebben voor de verwezenlijking
van het gebod : ik wil dat alle menschen broeders zijn!

Och, gij die zóó denkt, wat hebt gij een rare, een ouderwetsche,
opvatting van het Christendom!
Dat men zijn overdaad moest deelen met den armen broeder,
dat het spijzen der hongerigen en 't laven der dorstigen deugden
zijn, dat wisselaars en woekeraars uit de kerk ,gedreven werden,
dat gezegd werd dat de arbeider zijn loon waard was en dat men
zich iets aantrok van melaatschen en andere zieken, dat zijn
dingen die golden i800 jaar geleden. Dat is thans allang vergeten en afgeschaft.
Er heerscht thans oorlog, zeer zeker, oorlog om 't bestaan,
niet tusschenelkander vijandige; volken, maar tusschen
,,broeders in Christus", tusschen zonen der ééne, alleenzaligmakende Kerk. En of het Christendom, de Christelijke Staat
zich daar iets van aantrekt ? Dat zou ik meenen!
Gevangenissen als forten worden gebouwd voor dengene die
een bete broods mocht nemen die van zijn „broeder" is. En
wie in dien oorlog om 't bestaan ondergaat, wie te zwak is, o
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die wordt opgeborgen in echt Christelijke instellingen : armhuizen, bedelaarsgestichten, de Schans, ofwel hij krijgt verlof
om van deur tot deur te gaan. En hij die slaagt in dien strijd
een bestaan te verwerven, hij klampt er zich aan vast en denkt op
zijn negentiende-eeuwsch-christelijke wijze : ieder voor zich en
God voor ons allen!
Er heerscht hongersnood, zeer zeker ! Hij die in den strijd om
't bestaan géén plaats veroverde aan den disch, hij die door
ziekte of onheil werd bezocht, hij die geen arbeid vond voor
zijne handen, hij die met teveel kinderen werd gezegend, hij die
in de klauwen viel van de wisselaars en woekeraars die weergekeerd zijn in den tempel des Heeren, voor al dezen is het
hongersnood! Maar dààrvoor is 't geen missie, want anders
dan in vroegere, heidensche tijden, heerscht er thans niet eens
nu en dan, niet eens ééns in de i oo jaren hongersnood, doch
steeds en altijd door. Hongersnood naast overvolle markten en
stapelplaatsen, hongersnood naast overvloed. Hongersnood bij
den eenen „broeder in Christus", overvloed bij den andere !
En pest ? Zeker, er komen soms ziekten voor. Cholera en
tering en hoe ze meer mogen heeten. Maar die ziekten bezoeken
in hoofdzaak die menschen die wonen in krotten en die gebrek
hebben aan voedsel en frissche lucht, en die werken moeten in
ongezonde lokalen, veel te lang en veel te zwaar. Die sterven
bij duizenden, maar dat is niets bizonders. In heidensche tijden
kwam zoo'n pest eens heel zeldzaam, thans tieren tering en andere
ziekten geregeld door en als de cholera eens komt, och, dan gaan
de rijke „broeders" de stad uit totdat het arme gespuis wat
opgeruimd is en de lucht ontsmet.
Dáárvoor een missie te houden, daaraan denkt niemand . . .

Heel wat anders dreigt de wereld, dan dat!
Luistert, gij allen!
Daar zijn menschen opgestaan die beweren dat het Christendom bankroet gemaakt heeft, die beweren dat thans, nu ria
18 eeuwen gebleken is, dat het woord van den stichter : ik wil
dat alle menschen broeders zijn, nog niet vervuld is, en integendeel de menschen verder van de broederschap verwijderd zijn
dan ooit te voren, de tijd is gekomen voor een nieuwe leer, eene
die van het Christendom de onvervulde taak wil overnemen, om
ze zelf voort te zetten.
Menschen die zeggen : daar is rijkdom op aarde ! De velden
geven een overvloed van graan, de fabrieken een overvloed van
kleeren, de werkplaatsen een overvloed van woningen en wat
verder noodig is.
Ziet de paleizen der rijken, zij barsten van weelde, van
overdaad!
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Ziet, de krotten der armen, het smartwater der ellende sijpelt
er langs eiken muur !
Hier een vetgemeste rijke in een bed van dons begraven,
dáár een uitgeteerde arme, slapend op wat lompen!
Hier een tafel prijkend met een maal dat ieder keer een rijkdom kost, dáár een disch waarop ook 't allernoodigste ontbreekt !
En die menschen — socialisten, noemen ze zich ! — beweren
dat dit zoo niet m o e t, zoo niet behoef t, zoo niet m a g
wezen ! Dat het niet noodig is dat er menschen sterven van
gebrek ! Dat het niet noodig is dat menschen zich baden in
tergende weelde !
Een groote massa, d e groote massa, der menschen, werkt,
slaaft, zwoegt ! Op 't veld, in de fabriek, in de werkplaats, in
mijn en groeve, op sporen en schepen, op zeëen en meren ! —
Zij delft, wroet en ploetert en stapelt schatten op schatten
in de voorraadschuren der rijken. Zij zelf leeft in kommer en
zorg en gebrek.
Dat moet zoo niet wezen, beweren die socialisten ! De aarde
is voor allen die er wonen. Aan allen behoort hetgeen zij aan
lief en leed te deelen geeft !
Een klein troepje menschen heeft zich meester gemaakt van het
gezag. In stads- en lands-raadzaal bevelen zij, maken wetten en
verordeningen en bepalen hoe de andere menschen te gehoorzamen hebben om zich te onderwerpen. En dat kleine troepje
maakt op zoodanige wijze gebruik van die macht, dat de lasten
van staat en maatschappij gedragen worden door de velen die
gehoorzamen moeten, terwijl de lusten ervan zijn voor zich zelven.
En nu komen alweer die socialisten en zeggen : dat het
Christendom heeft geleeraard dat de een den ander niet mag
onderdrukken en lasten voor anderen doen dragen.
,

.

En nu, broeders, ziet ge, het Christendom van onze slagen
staat anders in de wereld dan het Christendom van voor 18
eeuwen.
Toen werd het vervloekt door farizeërs en priesters, thans
verkondigt een tallooze priesterschaar zijn lof en een schare
van schriftgeleerden heeft weten uit te leggen dat koningen en
keizers mogen oorlogen en verdrukken, dat machtigen en rijken
mogen leven in weelde en overdaad zonder ooit een druppel zweet
op hun aanschijn te hebben gevoeld en dat degenen die zich
volgelingen noemen van hem die geen steen had om zijn hoofd
op neer te leggen, bezitters mogen zijn van prachtige paleizen,
dat alles zonder in strijd te komen met de leer van
het Christendom.
Toenmaals werd het Christendom vervolgd, de christenen werden gemarteld en gevangen en gedood. Thans zijn de vorsten,
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de rechters, de wettenmakers christenen. In de gevangenissen
leert men de misdadigers Christus leer en onder de machtigen
der wereld behooren in de allereerste plaats onze hoogepriesters !
Dus ziet, geloovigen, de toestand is anders.
Evenveel reden als de joden en heidenen van weleer hadden,
om zich te werpen op den verkondiger van het Christendom,
evenveel belang hebben de hedendaagsche of f icieele christenen
om zich te verzetten tegen de verkondiging van het gelijkheidsbeginsel in onze dagen, het socialisme, dat liefde en gelijkheid
wil doen treden in de plaats van den haat en den nijd, die de '
menschen, door bezit en macht verdeeld, elkander toedragen.
4

.
.

En daarom geloovigen, ter kerke !
Bidt voor de vernietiging van dat socialisme dat evenals voor
IS eeuwen in Palestina geschiedde, thans de moderne wereld
vervult met zijn roepen om gelijkheid en om liefde!
Zeker, gelijkheid is mooi. Broederschap nog mooier. Algemeene
menschenliefde, alweer mooier.
Maar de negentiende eeuw kent iets dat schoonheid en deugd,
menschenmin en godsdienst, liefde en haat beheerscht, iets
waarvoor Staat en maatschappij buigen en kruipen, iets waarvoor
't Christendom en Jodendom en heidendom kwispelstaarten in
wilden wedijver!
En om dat ééne, dat boven alles verheven, dat alles beheerschende te beschermen en te believen, komt allen op, ter kerke,
gij geloovigen!
Gij vraagt wat het is ?
Ach, waarvoor zouden onze hedendaagsche Christenen sidderen en beven, bidden en smeeken, ter kerke loopen en zondaarsallures aannemen, zoo 't niet was om hun éénigen God, hun
Heiland, hun alles : de geldbuidel!
Zeker, hoog noodig was de missie, want de geldbuidel is in
gevaar !
Christenen, ter kerke !

Ook bij ons is 't missie, niet eene van acht of veertien klagen,
doch eene die duurt tot aan onzen laatsten snik.
Een pest vaart over de wereld, de pest van het kapitalisme,
de pest van de geldheerschappij !
Een berg van leed, een zee van tranen kenmerkten zijn
doortocht.
En moedeloos en bang bukt het menschdom, het werkende,
lijdende volk, onder 't juk van den vreeselijken tiran.
Doch 't is missie.
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En onze stemmen klinken alom en spreken van hoop op de
toekomst, van geloof in een beteren tijd.
Op, op, gij allen die gebukt gaat onder de kwalen, die de
verpestende adem dier geldheerschappij uitbraakt ! Gij allen
die lijdt en ontbeert, gij allen voor wie 't leven een hel, het
bestaan een ramp is . . .
Ziet, het daagt daar in het oosten ! De dageraad van een
beteren tijd is daar. Niet meer gebukt, niet meer vertwijfeld,
niet meer geweend of gevloekt !
Op, op, ten strijde !
Het socialisme, het evangelie van onze dagen, die blijde boodschap voor 't vertrapte volk, het eischt uw aller kracht en moed en
toewijding !
En hoog boven de stemmen der missionarissen die spreken
van verduldigheid , en onderwerping, klinke onze stem die
spreekt van strijden voor l een nieuwe wereld, eene waarin
misschien niet alle Goden, maar toch die ééne, groote, allesbeheerschende God der negentiende eeuw : de geldza k, zal zijn
vertrapt en vertreden door vrijgevochten, gelukkige menschenkinderen!
31 Oct. 1896.

(,,De Volkstribuun".)

EEN MISDADIGER.
Eenigszins schuw keek hij uit zijn donkere oogen, schuw-valsch,
wantrouwend, als een hond die uitwijkt voor een slag of stomp
dien hij verwacht. Vooral als hij van de mooi verlichte ramen
zijn blik afwendde naar de er voor staande of voorbijgaande
menschen, keek hij zoo.
Hij had den heelen avond over straat geloopen, aan pakjesdragende menschen vragend of ze ook surprises of iets anders te
bezorgen hadden. Maar zijn blik bedierf de boel. En dan zag hij
er ook overigens zoo schunnig uit. Niemand vertrouwde hem een
pakje toe.
Zoo was de heele avond omgegaan, zonder dat hij een enkelen
cent in zijn broekzak kon betasten. Met grimmig gezicht slenterde
hij langs de straten, drukte zijn neus tegen de verlichte winkelruiten en watertandde naar 't geen hij daar zag.
Langs hem liepen lachend en luid pratend groepjes lekker
ingepakte kinderen, die naar oomes of opoes geweest waren om
hun Sinterklaas te halen en die, opgetogen de pakjes dragend,
zich naar huis spoedden. Want 't was al laat. Hier en daar
draaide een vermoeide winkelier de lichten al uit.
Hij kon nu ook wel naar huis, doch wilde niet.
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— Wat hè je thuis? D'r is toch geen mensch, snauwde hij
zijn kleine zus toe, die naast hem liep, slaperig en hongerig.
Zoo was het, thuis was geen mensch en 't zou nog wel 'n tijdje
duren voor d'r iemand was. Want z'n moe liep boodschappen
voor 'n banketbakker en als de avond voorbij was moest ze de
winkel nog schoonmaken. 't Zou heel laat worden, had ze gezegd.
Hij moest maar wat op straat gaan winkeltjes kijken en als zusje
moe was, kon-ze naar huis. Hij was er niet boos om geweest, met
dat vooruitzicht, omdat hij hoopte op 'n fooitje voor het bestellen
van 'n pakje of 'n surprise. Dan had-ie wat gekocht en had-ie lol
gehad. Doch nou-ie niks had opgedaan, was-ie inwendig woedend,
en bleef ook nog op straat toen alle kans op 'n fooi verkeken
en de kleine meid al lang moe was. Hij bleef expres dwalen door
den regen, om ze te pesten. Hij moest zich op iemand wreken,
en een ander was er niet meer. Een paar maal had-ie geprobeerd
zoo'n voorbijgaand gelukskind dat z'n St. Nikolaas gehaald had
'n stomp te geven. Doch dat was te gauw voorbij en bezorgde
hem geen genoegzame voldoening.
En dan, een onbestemd respekt voor die kinderen die netjes
gekleed waren en St. Nikolaaskadeaux kregen, verhinderde hem
ze stevig aan te pakken.
Dieper drong hij tot de dingen niet door. Hij had ze nooit
anders gezien.
Hij wist niet anders als dat zijn moeder — zijn vader was
dood — 's morgens vroeg het kleine kamertje dat ze bewoonden,
verliet om te gaan werken. Nu eens hier en dan eens daar. Den
eenen dag was ze wat vroeger thuis, doch meestal was 't laat,
soms heel laat.
's Morgens werd hij dan wakker en dan stonden eenige sneden
brood klaar, voor hem en zijn zusje. Daarmee moesten ze het
dan doen en moesten ze den dag zien door te brengen. Als het
dan goed weer was, dan trokken ze er weldra uit, en slenterden
langs de straat, de eene straat uit, de andere in, en bedreven
kattekwaad.
Eens had zijn moeder hem naar een school gebracht en daar
had hij stil moeten zitten. Een meneer had van alles verteld,
waar hij niets van had begrepen, hem ten slotte wat later doen
blijven dan de anderen, en toen was er nog 'n meneer gekomen
en met z'n tweeën hadden ze gevraagd, zóóveel dat zijn hoofd
er van duizelde. Maar vooral dat stilzitten, daar kon hij niet
tegen en spoedig had hij 't vertikt, dat school gaan, hij was op
straat blijven slenteren.
Zijn zusje had 't op school eerst wat leuk gevonden, en hij
had alleen langs de straat gedoold. Maar toen hij er na eenigen
tijd erin geslaagd was hier en daar eens een paar centen op te
doen, eenmaal omdat hij voor een ouden meneer een hoed uit
het water had gehaald, een ander maal omdat hij voor een
juffrouw de politie had geroepen en ten slotte door aan een
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vrouw te vertellen dat-ie honger had ... toen was zus voor de
verleiding bezweken en zij bleef uit school om met hem rond te
dolen en trukjes uit te vinden om aan centen te komen.
Dat lukte niet altijd, dat lukte zelfs niet vaak, maar 't lukte
toch wel eens. Nu eens trokken ze hout uit een voorbijgaanden
wagen, dan haalden ze turven van een schip, dan vonden ze op
de Nieuwmarkt of op 't Amstelveld wel eens een paar centen,
dan weer bedelden ze iemand wat af ... Op deze en honderd
andere wijzen wisten ze zich centen te verschaffen en dan kochten
ze snoepgoed, dat zoo buitengemeen lekker was .. .
Soms was moeder thuis en dan bleven ze ook thuis, 's Zondags.
Dan was het wel eens een oogenblik leuk, want dan kookte ze
warm eten en dat was verbazend lekker.
Maar moeder was niet erg vriendelijk. Ze was een zwakke, magere,
norsche vrouw, die maar heel langzaam meer werken kon en
daarom moest ze, als ze werkhuizen hebben wou, er altijd heel
lang blijven. Ze liep ook maar langzaam en daarom moest ze,
als ze boodschappen deed, altijd heel lang wegblijven en door
een en ander verdiende ze maar weinig.
En daarom was het zoo schraal thuis, schraal in alles en in den
winter koud en ongezellig. Dan was het op straat nog beter. En
daarom gingen ze maar op straat.
Dat het ooit anders zou worden, daar had hij maar één begrip
van. Hij werd grooter en sterker. En als hij heel groot en heel
sterk zou zijn, dan werd de heele boel anders. Wat hij doen zou,
wist hij niet, maar hij voelde instinktmatig dat, als hij meerdere
krachten kreeg, dan zou hij 't verder brengen.
Onlangs had zijn moeder er van gesproken dat hij, als hij twaalf
jaar was, werken ging leeren. Als dat dan maar niet zoo vervelend
was als op school. Moeder sprak er van als van iets dat hij
vreezen moest. Dan zou-ie wel anders worden, meende zij, en
wijl zij dat altijd zei als-ie 't een of ander had uitgehaald waarvoor
ze hem bestraffen moest, had hij er de leelijkst denkbare voorstelling van.
Maar dit zou-ie afwachten. Hij was ook niet naar school gegaan
toen ze 't geëischt had. Zoo zou-ie 't met werken wel weer
lappen. Bovendien, hij was nog geen twaalf, dus nog alle tijd.
Eens was er een meneer gekomen bij hem thuis en had
gevraagd waarom hij niet naar school kwam, en daarbij verteld
dat hij naar school moest komen, anders werd zijn moeder
gestraft. Hij had haar dat verteld, en zij had om raad gevraagd
aan een buurman, die veel wist. Daarna had zij hem ingeprent
om, als die meneer nog eens kwam, te vertellen dat-ie geen
kleeren had en dáárom niet naar school kon komen. Maar de
meneer was niet weer gekomen, althans niet meer op tijden dat
hij thuis was, wat trouwens niet vaak gebeurde.
Zoo was 't heele leven voortgegaan, en weer was 't winter
geworden, en nu weer St. Nicolaas. Dan moest moeder nog
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vroeger weg dan anders en ze kwam heel laat thuis, dat vond
hij wat goed, want daardoor kreeg hij nog meer vrijheid om
langs de straat te slenteren en de mooie dingen te bekijken in
de winkels.
En op den avond zelf hoopte hij op buitenkansjes, op het verwerven
van centen, op de eene manier of op de andere.
Wat was dat nou tegengevallen ! Hij scharrelde nu al van dat
de donker gevallen was tot heel laat op straat en nog geen rooie
cent had-ie opgedaan. Zijn zus was doodmoe. Hij eigenlijk ook,
maar de begeerte hield hem op de been. Hij had toch zoo
weergaasch graag wat gekocht, wat lekkers en het gezeur van
zijn zusje over moeheid en over natte voeten verveelde en
prikkelde hem.
— Dondert wat, die natte voeten. 'k Heb altijd natte voeten,
geef 'k niks om. Als je wat harder loopt, voel je d'r niks meer
van. Zoo meteen vinden we misschien wat.
Ijverig keken ze beiden naar den grond, doch te vergeefs.
Ze speelden daarop de rol van den verliezer van een verloren
dubbeltje. Doch een politieagent kwam aan en ze moesten 't
opgeven. Net een diender die hem al eens gesnapt had daarmede.
Maar de begeerte naar eenig bezit was ditmaal sterk. Hij had
zooveel kinderen zien loopen met pakjes en allerhande speelgoed.
Wat drommel, zou hij niets, heelemaal niets beet kunnen krijgen?
Al vaster zette hij zich in 't hoofd dat hij iets hebben moest.
De winkels werden lediger. De doodmoede winkeliers en bedienden
zaten te soezen of waren niet meer in de winkels, waarvan velen
half ledig gekocht waren. Minuten lang stond hij voor een te
kijken naar een heele boel chocola en suikergoed op een tafel
vóór de toonbank. Zóó van de straat kon je er regelrecht naar
toe. Krijgen deden ze je niet, als je 't beet pakte en hard wegrende.
Maar die meid was zoo moe. Die zou 'm niet bijhouden en
gesnapt worden, en dan wisten ze ook wel wie hij was. Dat
wou-ie niet.
Een andere winkel nu weer. De straat was bijna leeg. As-ie
nou eens op handen en voeten naar binnen kroop en achter de
toonbank kon komen, dan kon-ie dáár wat wegpikken. Centen
misschien, die waren hem toch nog het liefst. Schuw keek hij
rond, met zijn blik van iemand die gewend is weggetrapt te
worden. Hij aarzelde nog een wijl. Maar weer gingen er een paar
winkels dicht. Hij moest nu besluiten.
Zijn zus zond-ie weg, want als hij er uit kwam moest-ie hard
hollen. Zij moest om den hoek gaan staan en als-ie nagezet werd,
maar naar huis gaan.
Nog eens keek hij rond en wachtte tot een paar menschen
voorbij waren. Toen op handen en voeten naar binnen. Achter
den winkel werd luid gesproken en gelachen. Hij bereikte ongedeerd
de lade en trok ze open. Zich optillen durfde hij niet. Hij greep
erin zonder te zien. Een heele handvol geld voelde hij, en snel
9

130

kroop hij er weer uit. Bij de deur gekomen richtte hij zich snel
op en holde weg, den hoek om en toen met zijn zusje verder,
verschillende straten ver, de hand krampachtig dicht klemmend.
Onder een lantaarn opende hij ze. Wat 'n centen. Een heele
handvol. Dertig, veertig wel
Onstuimige vreugde vervulde zijn heele wezen. En zijn zusje,
de moeheid en natte voeten vergetend, juichte luide om 't succes.
Nou gingen ze wat koopen, in een straat, ver weg van die
waar hij 't gedaan had. En heerlijk smulden ze, opgeruimd en
blij. De helft van de centen besteedden ze. En toen bleef er nog
zoo'n heele rijkdom over. Dien zouden ze thuis verstoppen, voor
volgende dagen.
Zoo togen ze, gelukkig over den goeden afloop, naar huis.
Moeder was er nog niet.
— Weet je wat, zei 't meisje, toen ze te bed ging, dat moet
je méér doen.
— Nou, of ik, was 't vastberaden antwoord.
11 Dec. 1904.

(„Het Volk.")

DE POSITIE DER R. K. VOLKSBONDEN IN DE
NEDERLANDSCHE ARBEIDERSBEWEGING.
Sinds eenige jaren is men, ook in Nederland, van RoomschKatholieke zijde druk bezig met het oprichten van R. K. arbeidersvereenigingen.
Het eerst is de R. K. Volksbond gesticht, die zijn centralen
zetel heeft te Amsterdam en zijn orgaan in de V o l k s b a n i e r,
en van dien tijd af dagteekenen de pogingen om, deze soort
van werklieden-organisatiën uit te breiden.
Ik geloof de oorzaak van het ontstaan dier organisatiën geheel te mogen zoeken in den groei der socialistische beweging,
want meer dan eenige andere organisatie in ons land, heeft
de R. K. arbeidersorganisatie ten doel een dam op te werpen
tegen het socialisme.
Wat ons nu bij de beschouwing van de R. K. werkliedenorganisatie in ons land dadelijk treft, is haar totaal gebrek aan
eenheid en homogeniteit. 1)
Men zou zeggen, op een beweging, uitgaande van de R. K.
Kerk, staande onder adviseurs, door de hoofden dier kerk benoemd, moest zich noodwendigerwijze den stempel afdrukken
van die kerk zelf. En die kerk, zich over de geheele wereld
uitstrekkend, vereenigd onder één opperhoofd, in haar geheele
1) Homogeen in dit geval = één in denken en handelen.
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wezen gecentraliseerd, zou, als zij in eenig land een arbeidersorganisatie tot stand bracht, noodzakelijkerwijze die arbeidersorganisatie omstrengelen door een even vasten band als die
welke de geheele kerk zelf omstrengelt. Zoo zou men meenen.
En nu is in ons land juist het tegendeel het geval. Men heeft
den R. K. Volksbond, den Bond voor R. K. Werkliedenvereenigingen in het bisdom Utrecht, een Noord Brabantschen Werkliedenbond, een Limburgschen R. K. Volksbond, benevens tal
van vereenigingen, welke zich op hare beurt niet lij deze aansluiten.
De R. K. Volksbond wordt beschermd door den bisschop
van Haarlem, doch buiten dat bisdom belet men hem 't voortdringen. Waar afdeelingen hebben bestaan, heeft men ze van
hoogerhand tegengewerkt, o.a. te Maastricht en te Breda; de
Bond van R. K. Werkliedenvereenigingen in het bisdom Utrecht
is nog de meest centrale organisatie, maar het opmerkelijkst is
wei dat juist in het Zuiden, juist in de kathotieke streken van
ons land, alle centralisatie ontbreekt.
Meer dan ergens elders is het daar duidelijk dat de R. K.
werkliedenorganisatie alléén en uitsluitend dààr wordt op touw
gezet, waar men socialistische neigingen bespeurt bij de arbeiders,
waar socialistische bladen gelezen of socialistische vereenigingen opgericht worden.
De R. K. Volksbond te Maastricht werd gesticht omdat aldaar
een afdeeling van den Sociaal-Demokratischen Bond was ontstaan. Te Roermond ging het evenzoo; te 's-Hertogenbosch erg
te Breda ook.
Een groot jaar geleden maakten wij een begin aan de socialistische propaganda te Eindhoven en Helmond. Te Eindhoven
gelukte het, te Helmond niet. Even later las men in de bladen
woordelijk het volgende bericht :
„Zijn D. H. de bisschop van de Ven, van 'sBosch, heeft
aan kapelaan Doorenmalen te Eindhoven opgedragen een
R. K. Volksbond op te richten."
Te Helmond waar wij er 'niet in geslaagd waren vasten voet te
krijgen, richtte men ook geen R. K. Volksbond op. Evenmin te
Venloo, te Waalwijk en elders, waar onze pogingen nog niet
gelukt waren.
Ja, zelfs in den aard der vereenigingen volgt men ons na.
Waar afdeelingen der Spoorwegvereeniging bestonden, richtte
men afdeelingen van „Recht en Plicht" op ; te Tilburg, waar
streven naar vereeniging kwam onder de wevers, richtte men
een weversbond op, te Maastricht doet men zijn uiterste best
vakvereenigingen op te richten in die vakken, waarin neutrale
vakvereenigingen bestaan, terwijl men het niet poogt te doen
in die vakken waar deze niet zijn.
Eenheid van handelen is geheel afwezig. In een en hetzelfde
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bisdom is men tegen en voor de arbeidersorganisatie. Hier is
de taktiek de arbeiders te vangen door een hevige hervormingszucht voor te wenden, elders vergast men ze op ; middeneeuwsche
preeken over gelatenheid en tevredenheid.
Intusschen, wie de kaart van 't land kent, begrijpt veel van
dit oppervlakkige zonderlinge.
In den boezem der katholieke kerk zelve staan in menig opzicht
de meeningen lijnrecht tegenover elkander. Er leeft nog menige
oude pater of pastoor, die nu eigenlijk niet begrijpt hoe 't
noodig kan zijn, dat naast al de congregatiën en broederschappen die in de kerk reeds voor de geloovigen bestaan, nog
afzonderlijke organisatiën moeten worden ingericht, die vergaderen in een zaal, en waartoe het dient dat in zoo'n zaal nog
eens in andere woorden hetzelfde moet worden verkondigd,
wat den geloovigen in de kerk jaar in jaar uit verkondigd wordt.
Er leeft nog menige helderziende conservatieve katholiek, die
meent, dat dat oprichten van vereenigingen, uit een bepaalde
categorie van menschen, uit een bepaalden stand, leidt tot het
bevorderen van de organisatie der standen tegenover
elkander.
Maar daartegenover zijn jongeren opgestaan, die in de eerste
plaats overtuigd geworden zijn, dat wij toch niet leven in de
beste der werelden en dat van het slechte altijd ééne klasse
bijna uitsluitend is bedeeld; adie van meening zijn dat maatschappelijke hervorming noodzakelijk is en die ook begrijpen dat, wil
de kerk over de arbeiders, die ontevreden zijn met het bestaande, eenig gezag behouden, zij zich tot tolk moet maken van
hunne verlangens en hunne wenschen, althans den schijn aannemen dat ze dit doet.
En vooral staan daartegenover de arbeiders zelven die, steeds
meer den maatschappelijken druk gevoelende en zóekende
naar redmiddelen, zich willen vereenigen. Vereenigen zij zich
niet door de geestelijkheid en onder haar voogdij, dan doen zij
het ondanks de geestelijkheid en zonder hare voogdij.
De geheele oorzaak van de geringe homegeniteit bij de R. K.
werkliedenorganisatie ligt hierin : de een wil ze, de ander niet ;
en als men ze wil, dan ligt in de wijze h o e men ze wil,
zóóveel verschil, dat er van vereenigd en solidair optreden geen
sprake kan zijn.
Trad men in de achterlijke streken op zooals men dáár moet
optreden waar men reeds zoowat anti-kapitalistische allures moet
aannemen, dan zouden zich de patroons met hand en tand tegen
dergelijke vereenigingen verzetten. Om nu de noodige speelruimte te houden en botsingen te voorkomen tusschen de
arbeidersorganisatie en de voor hunne belangen wakende
patroons, vermijdt men de centrale organisatie en handelt men
overal naar plaatselijke omstandigheden.
Dat dit somtijds aanleiding geeft tot allerzonderlingste dingen,
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spreekt haast vanzelf. Zoo gebeurde het in ééne week dat te
Maastricht door de hoogere geestelijkheid in iedere parochie
een kapelaan aangewezen werd om christelijke arbeidersvereenigingen te stichten, en te Tilburg een R. K. weversbond van
den preekstoel tot een verboden vereeniging werd verklaard.
Vooral in het Zuiden des lands ontbreekt elke eenheid in
taktiek. Tusschen de werkliedenorganisatie van de eene en die
van eene andere stad bestaat geenerlei band. In de bisdommen
Haarlem en Utrecht bestaat althans nog een organisatie, zich
uitstrekkende over het geheele bisdom. In het Zuiden des lands
is zelfs dat het geval niet.
De oorzaak is m. i. duidelijk. In de twee eerstgenoemde
bisdommen zijn, behalve Nijmegen, Rheden en Alrneloo, geen
kiesdistrikten, die een vaste katholieke meerderheid opleveren. En waar men een minderheid is, och, daar is de verantwoordelijkheid zoo groot niet. Daar kan eens een kras woord, een
schoone belofte worden gewaagd, het gevaar zijn woord te
moeten houden, is niet zoo groot, wijl de gelegenheid ertoe
zich niet voordoet. Vandaar dat men in de meer noordelijke,
in meerderheid protestantsche streken van ons land, het
sociale gebied niet behoeft te behandelen als een porceleinkast, waarvan voorzichtigheid de moeder is.
Anders is het in het Zuiden. Daar Is alles katholiek. De
patroons, de arbeiders, de autoriteiten, kerkelijke en wereldlijke.
De gemeenteraden en andere officieele lichamen, het onderwijs,
tot het openbare toe, alles wordt beheerscht door de katholieken.
De aldaar door de katholieken aan de arbeiders voorgehoudene redmiddelen der maatschappij, kunnen er toegepast worden, de katholieken hebben de middelen er toe in handen. Is
men voor minimumloon en maximumarbeidstijd ? Welnu, past ze
toe, ge hebt de gemeenteraden, de fabrieken, de werkplaatsen
onder uw invloed. Ge zijt voor arbeidersverzekering, voor pensioenverzekering, voor familieloon, voor tal van andere zaken,
welnu, waarom past ge ze niet toe ? Gij hebt immers de macht ?
Nu kan men tegenover die redeneering wel de bezwaren opwerpen welke tegen het een en ander op te werpen zijn, maar
dan blijkt ook juist daardoor dat de katholieke partij of de
kerk niet eens in staat is kapitaal en arbeid te verzoenen, dáár
waar het kapitaal in handen harer eigen kinderen is, dat dus
ook haar invloed op het kapitalisme nul is.
Bewust of onbewust van dit gevaar handelt men in onze zuidelijke katholieke streken geheel naar de eischen der voorzichtigheid en vermijdt men zorgvuldig één vaste gedragslijn aan te
nemen, zich voorbehoudende van de twee zaken die men beoogt :
bestrijding van het socialisme en verbetering van het lot der
arbeiders, beurtelings, naar de eischen van plaats en tijd, nu
eens de eene, dan weer de andere op den voorgrond te plaatsen.
Het eerste voor de kool, het tweede voor de geit, of omgekeerd.
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De plaats te bepalen welke deze katholieke organisaties van
werklieden in de Nederlandsche arbeiderbeweging innemen, is
zeer moeilijk, omdat zij niet 'een aaneengesloten lichaam vormen,
niet één doel volgen, niet ééne ta,ktiek zijn.
Zij vormen totnogtoe een logge verwarde massa, die zelve van
hetgeen zij wil, slechts dit ééne begrijpt : steenen te werpen op
den weg der sociaaldemokratie.
Zonder eenigen twijfel vormen die R. K. werkliedenorganisatiën het meest reaktionaire deel van ons volk. Het geheele doel van haar bestaan is zuiver reaktionair.
Zoolang de arbeidersbeweging van ons land zich moest bepalen tot het strijden voor haar doel langs den weg der zg. ekonornische aktie, daar, bij gebrek aan 't kiesrecht, zij geen politieke
macht of invloed bezat, had het bestaan van dergelijke organisatiën geen beteekenis.
Zelven hebben zij nooit iets gedaan dan vereenigingetje spelen
en de hooge oomes toejuichen. Het eenige wat zij hebben kunnen doen, was hier en daar een werkstaking beletten te slagen,
door brutaalweg partij te kiezen voor de patroons.
Ook bij die werkstakingen, waarin het recht op de meest treffende wijze bleek te zijn aan de zijde der arbeiders, zooals die
der Maastrichtsche glasslijpers, steunden de R. K. Volksbonden
de arbeiders niet, terwijl ze daarentegen wél op de meest luidruchtige wijze partij kozen voor patroons, als zij maar kans zagen
ze van de grofste schuld schoon te wasschen.
Totnogtoe leverde de geschiedenis geen enkel oorbeeld op
dat de R. K. Volksbonden tegenover een eenigszins machtigen
patroon partij kozen voor de arbeiders, terwijl het daarentegen
tal van malen gebeurde dat zij zich met ware woede in 't strijdperk stelden tegenover de arbeiders.
Gaat het den weg uit, dien het thans schijnt uit te gaan, dan
zal het partij-kiezen voor die reaktionaire partijen door die katholieke werklieden-organisatiën zich bij de volgende verkiezingen
zeer duidelijk uiten.
Want ook de meest vooruitstrevende dier vereenigingen
schijnen bij deze verkiezingen niets anders van plan te zijn dan
zich te laten inlijven bij de katholieke partij, de meest reaktionaire politieke partij, welke in ons parlement vertegenwoordigd is.
Zondag i i October jl. heeft de Bond voor R.K. Werklieden-vereenigingen in het bisdom Utrecht een algemeene vergadering
gehouden te Arnhem en daar is door Dr. Schaepman de gedragslijn aangegeven welke deze vereenigingen bij de eerstvolgende verkiezingen te volgen hebben. Die gedragslijn moet
volgens Schaepman zijn : geheel opgaan in de oude
katholieke part ij. Was het nog geen bewijs geweest dat
men dit niet wilde als men afzonderlijke arbeiders-kiesvereenigingen had gesticht, zelfs deze soort kiesvereenigingen wil Dr.
Schaepman niet. Dat zou de ieenheid in de katholieke partij kunnen
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verstoren, meent hij, en daarom moeten de arbeiders, die aan
politiek willen doen, in de oude kiesvereenigingen gaan, a 1 s
deze geen bezwaar daartegen maken.
Nu is dit, zoo niet d e, dan toch één knoop. Want dit is zeker :
de katholieke kiesvereenigingen zullen, voor het overgroote deel,
wèl bezwaar maken tegen de opneming van arbeiders in hunne
gelederen, en voor dat geval gaf Dr. Schaepman geen raad.
In het Zuiden stond het toetreden tot de R. K. kiesvereenigingen aan de oude kiezers niet eens vrij. Die kiesvereenigingen zijn ware kliekjes van hooge geestelijken met wat graven,
baronnen, groote grondeigenaars en fabrikanten, die er zoo
spoedig niet voor te vinden zullen zijn arbeiders in hunne gelederen toe te laten.
Nu zal Dr. Schaepman misschien denken : in vredesnaam, dan
maar geen arbeiders in de politiek. Doch daarmede zal 't gaan
als met het stichten der arbeidersvereenigingen zelve. Zoodra
men een dam noodig heeft tegen veldwinnend socialisme, zal
men dien trachten te vormen door katholieke vereenigingen en
openbaart zich dat veldwinnen van het socialisme op het gebied
der verkiezingen, dan zal men ook katholieke arbeiders-kiesvereenigingen stichten.
De positie der R. K. Volksbonden in de Nederlandsche arbeidersbeweging komt mij, dit alles overwegende, voor een uitsluitend spelbrekende positie te zijn. De invloed der werkelijke,
onafhankelijke, klassenbewuste arbeidersbeweging tegen te gaan,
een deel der arbeidende klasse zelf, te organiseeren tegen die
arbeidersbeweging, dat is het doel der R. K. Volksbonden.
Hunne taak is nu nog gemakkelijk in Nederland. De klassentegenstellingen zijn nog niet zeer duidelijk, de klassenpolitiek
moet van de zijde der arbeiders alsnog beginnen, en daarom
heeft men tegen de sociaaldemokraten, wier agitatie-middelen
wegens gebrek aan politieke ervaring en in 't algemeen wegens
nog te weinig politiek 1 even en te weinige politieke beteekenis
der Nederlandsche arbeidersbeweging, nog beperkt zijn, een
tamelijk gemakkelijk spel.
Een paar jaren van politiek leven zullen dat echter veranderen.
In de nieuwe kamer zullen andere zaken ter sprake komen als in
de oude, de partijgroepeering zal er geheel anders zijn. Zij zal de
sociale kwestie tot grondslag hebben en een arbeidersproep, -die
dan reaktionair wil werken door 't slippen dragen van een partij
als `de katholieke, zal spoedig alle terrein verliezen.
Zoo stel ik mij de positie der Nederlandsche R. K. Volksbonden voor : de toenemende klassebewustheid, der arbeiders zal
ze met den reuzenbezem van het klassenbelang van de politieke
baan wegvegen.
28 Nov. 1896.
(,,Sociaal Weekblad".)
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EEN LASTPOST.
Toen ze was thuisgekomen, bleek en bevend van angst, had
haar moeder dadelijk aan haar gezien dat er n iets" met haar „los"
was. En ze had dadelijk uitgeroepen :
— Maar meid, wat zie je d'r uit, is je wat overkomen?
Eigenlijk had ze verwacht en ... gehoopt dat 't zoo gaan zou.
Dat ze 't aan haar zouden zien en haar vragen stellen, in plaats
dat zij vanzelf 't geval moest op 't tapijt brengen. Ze had zich
niet misrekend. Want op den uitroep van de moeder had zich
de grove stem van den vader laten hooren, die van achter naar
voren kwam.
— Nou, wat is t'r ? vroeg hij.
— Kijk eens, wat die meid d'r uit ziet, Jan, zei de vrouw. Wat
scheelt je toch ?
En de andere kinderen kwamen erbij en in plaats van, zooals
vorige keeren, op hun zus aan te vliegen en ze met gejuich te
ontvangen als ze uit haar dienst in de stad met een dag verlof
thuis kwam, keken ze haar beduusd aan.
Ze was op een stoel gevallen en huilde.
— Nou, wat is t'r dan, vroeg de moeder. Ben je uit je dienst weg?
Ze schudde haastig het hoofd. Dat hadde niks te beteekenen
gehad. Had ze geen vinger voor omgedraaid, laat staan om gehuild.
— Nou, te weerga, praat dan op, vroeg de vader, ongeduldig.
— Laat eerst de kinderen weggaan, sn.kte ze, eindelijk woorden
vindend.
Haastig duwden vader en moeder de kinderen de deur uit.
Nu moest het. Ze viel op den grond en omklemde haar
moeders knieën, huilend, maar woorden kon ze nog niet vinden.
— Toe praat nou, drong de vader nogmaals. Hij was bleek
geworden omdat hij begon te begrijpen dat 't hier geen gril
gold van 'n zenuwachtige jonge meid, maar iets anders, iets
ergs, iets heel ergs.
— Nou, wat is 'r dan, vroeg hij wat zachter, je hebt toch niet
gestolen.
Dat had ze niet gedaan, dat begreep hij wel, dan was ze niet
hier, maar het ware wilde hem niet bijvallen.
— Och, vergeef me, snikte zij, ik ben, ik ...
En weer wou 't er niet uit.
Toen kreeg de moeder een inval.
— Je bent zwanger, riep zij, achteruittredend, waardoor het
meisje haar los moest laten.
En in spanning keken ze beide haar aan. Haar aarzeling was
al genoeg. En toen ze beiden aandrongen, knikte ze toestemmend.
Ja, dat was 't. Waarop ze het hoofd boog als een slachtoffer dat
zijn lot verbeidt, en op het ergste is voorbereid.
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— Zoo, zoo, bromde de vader eerst, op gedwongen kalmen
toon. Zoo, zoo, verdomme, dat is wat moois.
Toen barstte de moeder los in een stroom van verwijten en
heftige scheldwoorden.
Het meisje zei niets. Een gevoel van tevredenheid dat 't nu
eindelijk loskwam, dat ze 't eindelijk wisten, dat die ontzettende
angst, die slapelooze nachten, die schrik voor dit oogenblik nou
eindelijk weg zouden zijn, maakte zich onweerstaanbaar van haar
meester. Haar eerste schrik toen ze haar toestand bemerkte had
haar doen uitroepen :
— 0 God, als dat uitkomt.
Maar langzamerhand was juist de toestand dat degenen die
't toch weten moesten, het nog niet wisten, het ondragelijkste van
alles geworden. Ze snakte nu naar de ontzaglijke verlichting die
't haar zou brengen als ten minste haar ouders 't wisten. Zij verlangde zoo vurig naar hulp en steun in haar toestand en hoe
zou zij die krijgen als niemand hem kende.
Als de meeste boerenkinderen was ze niet gewend aan veel
teederheid. Men zegt elkaar op 't dorp niet zoo veel lievigheidjes.
In 't uitdenken van troetelnaampjes en liefkozingen zijn onze
dorpsbewoners niet vindingrijk. Die verwachtte ze dus niet. Ze
wist eigenlijk zelf niet wat ze verwachtte, als ze voorshands maar
van 't geheim af was. En daar lag ze nu, op haar knieën en
wachtte, wachtte. Ze durfde niet opzien naar 't sombere gelaat
van vader, ze had liever gehoord dat hij maar losbarstte, evenals
moeder.
Maar plotseling liep hij weg, de kamer uit en toen begon hij
te vloeken, en te razen ...
Met een van woede verwrongen gelaat kwam hij terug.
— D'ruit, kreng, bulderde hij, d'ruit ! 'k Wil mijn naam niet
geschandvlekt zien. Geen hoerekind in mijn huis.
En toen zij smeekend de handen tot hem ophief, pakte hij
haar bij de saamgevouwen handen krampachtig beet en sleurde
haar den gang door, tot bij de deur.
— D'ruit ! Weg ! Ik wil je niet meer zien !
En daarop smeet hij de deur achter haar dicht. Ze liep hard
weg om zoo weinig mogelijk opgemerkt te worden door de buren.
Ze wist niet anders te doen dan naar het een uur ver verwijderd
station te gaan. Doch daar gekomen moest zij lang wachten, drie
heele uren, voor de trein ging. De stationsdeuren waren gesloten
en er viel niets te doen dan wat om het eenzaam gelegen
gebouwtje heen te dwalen.
Wel twee uur deed ze dat. Een trein van de andere richting
was gekomen en weer vertrokken en nog altijd liep ze heen en
weer, wachtend, zonder ongeduld. Alles was immers toch verloren.
De duisternis was ingevallen en ze draaide rond, zonder het
licht van het station uit het oog te verliezen, toen ze plotseling
zware voetstappen hoorde, die haar bekend voorkwamen. Een
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man zag ze haastig komen aanstappen. Hij liep recht op het
station aan en rammelde aan de gesloten deur.
't Was haar vader.
Schuw en angstig vertoonde zij zich in het licht.
— Ben jij het, Mien ?
— Ja vader.
— Kom ... hij aarzelde weer. Kom mee, zei hij toen meer vastberaden, kom mee.
Hij trok haar in een zijwegje en daar moest ze vertellen. Hoe
't gekomen was. Hoe zij, de niet mooie jonge dienstmeid, hem
had leeren kennen, den joligen stadschen werkman, die zoo
lekker kon kletsen en zoo aardig doen. Die op de dansvloeren
bekend was en 'n boel van de lolligste liedjes kende.
Hij had haar gevraagd om mee uit te gaan en zij, gewend aan
haar eenzaam, triestig keuken-bestaan, een dorpsmeisje dat nooit
iets gezien had, had zoo onvertelbaar veel genoten. En een
tweede maal was hij weer gekomen en had haar in de komedie
gevoerd, in een zaal, mooi als een feeënpaleis, en daar had ze
een echt komediestuk gezien en gehoord, waar ze bij had moeten
huilen en lachen tegelijk.
Wat was ze hem dankbaar geweest. En weer was hij teruggekomen en toen weer en een van die keeren was 't gebeurd.
Toen hij 'n triestigheidskomedie speelde omdat zij hem niet lief
had, want wie lief had, weigerde niets. En zij had hem toch zoo
innig lief al.
Daarna had zij hem nog vaker gezien en nog meer had ze
genoten. Maar na weinige weken stond ze voor het feit en moest
ze het hem mededeelen. Hij was verslagen, maakte zich voorloopig
met een praatje ervan af.
— Je trouwt me toch ? had ze angstig gevraagd.
-- Natuurlijk, was 't antwoord geweest. Maar 't is lastig hoor.
Ik was heelemaal niet van plan zoo spoedig te trouwen.
Ze voelde zich niet gerust en toen hij vroeger dan anders
onder een voorwendsel heenging, was haar eerste gedachte al:
Hij komt niet weer terug.
Toch kon zij 't nog niet gelooven en ze had getracht hem te
spreken te krijgen. Reeds den tweeden dag was 't haar duidelijk
dat hij haar ontweek en na een paar dagen hoorde zij dat hij
weggegaan was, naar een andere stad. De lafaard!
Wat of ze toen doorstaan had ! De gedachte aan het kind in
haar schoot was geen oogenblik meer van haar geweken.
Dag noch nacht liet 't haar los. Als ze zat te eten wrong 't haar
de keel dicht en als ze 's avonds slapeloos te bed lag, drukte
't haar op den boezem als een reusachtigen steen. En dan die
geheimhouding !
Wat had ze 'n ontzaglijke zelfbeheersching noodig gehad om
't niet te laten merken. Gedwongen vroolijk was ze geweest,
gezongen had ze soms als ze 't wel had kunnen uitschreeuwen
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van angst. Zij, het boerenmeisje, dat men kort te voren nog in
de maling nam omdat zij alles eruit flapte, was nu gesloten,
angstig zwijgende, geworden, en gedrukt, in zich zelf gekeerd,
schrikkend bij het kraken van een deur, bij elk onverwacht
voetstapgeluid, boodschappen en opdrachten vergetend omdat haar
geest geheel in beslag werd genomen door dat ééne. Vijfentwintig
maal ondervraagd door mevrouw en dan door meneer, wat 'r
toch was en 't niet durvende zeggen, de bekentenis telkens weer
terugwerkend als deze zich met geweld in de hoogte drong.
Toen had ze 't niet meer uitgehouden en w as ze naar huis
gegaan. Haar ouders moesten 't weten. Het was al de tweede
maal dat ze met dat doel naar huis ging, doch den vorigen keer
had ze den moed niet gehad. Nu moest 't. Nu zou 't. Want de
tijd verliep en 't kon niet langer meer verborgen blijven.
0, dat vervloekte kiemende leven ! Vaak kwam een ontembare
wensch op om 't te verstikken, om den groei ervan te onderdrukken met hetzelfde geweld waarmee ze nu haar angst en haar
leed moest bedwingen. Doch zij kende de kunstjes niet waarmede
anderen zich redden uit dergelijken toestand en trouwens, ze had
ook geen geld gehad. En daarom moest ze het leven laten groeien,
eiken dag verder en werd het eiken dag moeilijker haar geheim
te bewaren en haar angst te onderdrukken.
Nu voor 't eerst kon ze uitschreien wat ze had geleden.
Ze deed het te vuriger en met te meer kinderlijk vertrouwen,
omdat die groote ruwe boerenman, haar vader, die haar eerst aan
de deur had gesmeten, zoo spoedig weer was teruggekeerd,
blijkbaar wijl zijn hart sprak, blijkbaar om haar te redden, te
helpen, te steunen ...
Toen alles eruit was, pakte hij tusschen zijn groote eeltknuisten
haar vermagerde gelaat en zei kalm en vastbesloten :
-- Ongelukkig kind, het is een verschrikkelijke lastpost, maar
wij zullen zien. Kom mee ... naar huis.
(„Het Volk.")
12 Maart 1905.

OP BREEDER WEGEN.
(Bij de aanvaarding van de redactie van „De Sociaaldemokraat.")

„Op nieuwe wegen l" zoo betitelde de redaktie van de „Sociaaldemokraat" haar hoofdartikel, in het eerste nummer van het
blad, dat i Jan. 1896 verscheen.
„Op breeder wegen", zoo kunnen we thans schrijven, in het
eerste nummer dat uitkomt in den nieuwen toestand, in dewelke
ons orgaan tweemaal per week gaat verschijnen.
Langzamerhand is de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij
doorgedrongen in ons volk en daardoor is het orgaan dier partij
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geworden een blad van beteekenis, in elk geval nu reeds het
meest gelezen en meest verspreide socialistische blad in
Nederland.
Onze partij heeft sinds de jongste verkiezingen grootere beteekenis gekregen, doordat ze zich veroverd heeft plaatsen in parlement en gemeenteraden, wel is waar nog maar enkele, doch die
haar gelegenheid geven zich te uiten, te toonen wat en hoe ze wil.
De verovering dier zetels was voor onze partij van meer belang
dan wat anders ook, omdat ons daardoor een gelegenheid wordt
geboden onze beginselen, waarvan nog altijd geldt het „onbekend-onbemind", in breeder kring bekend te maken.
Dat de beteekenis onzer partij ook in de oogen van ons volk
gegroeid is, bewijst het sterke stijgen van het abonnentental,
bewijst de steeds grooter wordende zucht om met ons blad en
daardoor met onze partij kennis te maken, bewijst ook de noodzakelijkheid die gevoeld werd om het blad tweemaal 's weeks
uit t e geven.
En dat is een heuchelijk verschijnsel. Want zal het optreden
der arbeiders op politiek terrein, vruchten dragen, zullen van de
regeeringen en wetgevende klasse sociale hervormingen worden afgedwongen; zal, ten slotte, de verovering der politieke
macht door de arbeiders, in den kortst mogelijken tijd bereikt
worden, dit kan alleen gebeuren als het volk zelf in beweging komt.
Wel verre van dat de sociaaldemokratie het verwijt verdient
dat ook zij wil heerschen, regelen van boven af, is juist het kenmerkende onderscheid tusschen alle andere partijen en haar, dat
zij erkent en wil, dat het v o 1 k z e 1 f, de macht in de maatschappij in handen moet hebben, 'aleer er van een behartigen der
volksbelangen sprake kan zijn. Dáárom willen wij de staatsmacht
ontrukken aan de bourgeoisie, die, door welke staatspartij ook
vertegenwoordigd, slechts de belangen der bourgeoisie en niet
de met deze strijdende belangen van het proletariaat kan behartigen.
Dit beginsel is door de „Sociaaldemokraat" altijd voorgestaan
en verdedigd. Door de uitbreiding die ons blad thans ondergaat,
zullen wij, naar wij hopen, ook in staat zijn op ander gebied ons
meer te bewegen. Doordat wegens de uitgebreidheid der te
behandelen stof, in ons blad niet steeds in den breede ons standpunt ten opzichte van de vele verschijnselen op het gebied der
arbeidersbeweging kon worden uiteengezet, heeft het maar al
te veel ingang gevonden, het lasterlijke praatje dat wij slechts
politiekers zijn, die bv. de vakbeweging enz. minder goed hart
toedragen. Misschien zullen we thans meer in de gelegenheid
zijn ook op dat gebied het onze te doen en te zeggen. En, wij
zullen dat doen en zeggen met de ons eenmaal eigen vrijmoedigheid. Wij zullen de zg. ekonomische aktie de plaats geven die haar
toekomt en, zijn de vriendschap en de medewerking der vakbeweging dingen die wij vurig hopen eenmaal deelachtig te wor-
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den, wij meenen dat wij juist ter wille van de waarde die wij
hechten aan dezen gewichtigen factor in de arbeidersbeweging,
verplicht zijn ook in deze éérst de waarheid te betrachten.
Niet door flikvlooierij en lijmerij zal de hedendaagsche
arbeidersbeweging in 't goede spoor te krijgen zijn, doch slechts
door haar inzicht te geven in den grondslag waarop de aktie
van het proletariaat steunt en door aan dat proletariaat zijne
taak in den klassenstrijd duidelijk te maken. Bij een en ander
steunende op de beginselen der Sociaaldemokratie en handelende
naar de, besluiten, op hare internationale kongressen in de
diverse vraagstukken genomen.
Begint ook in Nederland de arbeidersbeweging op den grondslag der internationale sociaaldemokratie zich te ontwikkelen en
voortdurend meer arbeiders te omvatten, wij bezitten gelukkig
zelfkennis genoeg en zijn in `de school der ervaring hard genoeg
beproefd om te beseffen dat ons nog een reuzenarbeid wacht,
voordat de nevelwolken van alle soort, die thans den horizon
verduisteren, zijn weggevaagd.
Wij staan nog voor jaren, voor vele jaren van arbeid en van
strijd. Van dien arbeid en in dien strijd zal de „Sociaaldemokraat"
zijn aandeel te dragen hebben. De redaktie die thans, versterkt,
hare taak aanvaardt, zal met hart ien ziel zich wijden aan die taak.
Doch, laten dan ook de partijgenooten naarstig medewerken
aan het verschaffen van een steeds grootenen lezerskring, zoodat
ons blad eenmaal worden zal wat het zijn moet : h e t arbeidersorgaan in ons land, evengoed als de sociaaldemokratische partij

d e arbeiderspartij is.
Hiermede zij dit nieuwe tijdperk van propaganda, van agitatie
en organisatie ingeleid, en voorwaarts gaat het met moed en
strijdenslust, op deze breedere wegen.
Leve de sociaaldemokratie
2 Okt. 1897.
(„De Sociaaldemokraat".)

STEMMINGSBEELD.
Vroolijk keerden we terug van onze propaganda. Laat in den
nacht, met het heugelijke gevoel van goed werk te hebben verricht. Talrijk waren ze geweest die hadden geluisterd naar de
verkondiging van het nieuwe evangelie. Er was gezaaid en
naar we vast en zeker geloofden, in vruchtbaren grond.
Wat was het een heerlijke avond. De maan verlichtte 't landschap met haar vredig licht. Het landschap, het heerlijke mooie.
Geen windje was er aan de lucht. De boomen stonden in
weelderige rust l an gs den weg, strekten hunne rijk met bladen
omhangen takken en twijgen van zich af, als een mensch in
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een groot bed die in rustigen slaap zijn ledematen in de makkelijkste houding roerloos neergelegd heeft. Daarachter de
velden en de weiden, met een licht waas over heen, als een
doorzichtig omhulsel dat over een kleinood wordt gelegd. Hier
en daar een stuk vee neergevleid en daar tusschen in van
tijd tot tijd 't geglinster van een lange streep sloot, waarin
het water als een spiegel blonk.
Hoog daarboven aan den hemel de sterren, niet flikkerend en
stralend als in den winter bij strengen vorst, maar rustig en
vredig, alsof ze hun taak zonder inspanning vervullen kunnen,
nu de maan het leeuwenaandeel van hun werk voor haar rekening heeft genomen.
Wij snorren op onze fietsen zonder moeite over den breeden,
gelijken weg en nadat de eerste opwinding over den mooien
avond voorbij was, kwam ook over ons dat vredige gevoel dat
over heel de natuur scheen te liggen, de oogleden worden zwaar
en we hebben moeite niet te worden overmand door de behoefte aan rust die als gezaaid wordt uit dit niets dan vredeademend landschap, uit die lichtblauwe lucht, uit die bleeke
maan, uit die matte sterren.
We hobbelen over een brug en de weg loopt nu langs een
breede vaart waarin elk voorwerp dat op den oever zich bevindt,
weerkaatst wordt in 't glasheldere water. Hier een schip met
masten dat aan den overkant gemeerd ligt, en daar een huis
en wat verder een fabrieksgebouw met hooge schoorsteenen
en licht door de kleine raampjes, dan weer boomen en dan
weer niets dan de bleekblauwe hemel met de vredige maan
en de rustige sterren.
Links de weien en de velden met in de verte hier en daar
een lichtje.
We soezen een beetje, hebben nog een half uur rijen; nu
de opwinding van den avond voorbij is, verlangen we ook naar
rust, we zingen niet meer, praten slechts nu en dan een woord,
het is als waren de oogleden zwaar en we verlangen naar het
einde van den tocht, het eentonige getrap op de pedalen is als
een wiegende beweging die doet soezen en indommelen.
Van tijd tot tijd een woning langs den weg, waaruit licht
schijnt door de gordijntjes, het is na middernacht, de menschen
slapen. En dan weer dat intens vredige, die rust, die kalmte ...
Daar plotseling, als door een visie, is 't uit.
Het is ons weer duidelijk wat die maan beschijnt. Dat heerlijke landschap, morgen kruipen de koppels mannen, vrouwen
en kinderen ze weer door onder den knoet van den baas. Daar
achter die gordijntjes waar het vredige licht doorstraalt, liggen
afgebeulde proletariërs kracht te verzamelen voor hun beulswerk van den dag van morgen en tobt misschien de vrouw over
't tekort, kreunt het zwakke kind van gebrek ... Daar in die

143

fabriek, die met hare schoorsteenen in de glinsterende vaart
een tooverpaleis gelijkt, worden morgen weer menschen geschonden en vertrapt ...
In elk van die hutjes wordt geleden, op elk van die door
de glinsterende streepen gescheiden stukken land is gezweet
en gezwoegd en geleden, de schoorsteenen spuwen rook ten
hemel en wij denken aan de stokers die, zwart als de kolen die
ze in het vuur gooien, hun zweet vergieten in dienst van 't kapitaal.
Heel de gemartelde menschheid komt weer voor onzen geest.
Die bleeke, vredige maan schijnt ook over de velden van
Mandschoerije en waar de lijken opeengehoopt liggen doet zij
misschien ook glinstering ontstaan in plassen van menschenbloed. In de steden zien we ze wonen de proletariërs, bij duizenden opeengehoopt in donkere, enge krotten, op 't land zien
we ze wroeten in den grond en zweeten bij ploegsneê en zeisslag.
We zien de misdaad teisteren, en de ellende moorden en de
armoede pijnigen en de zorgen kwellen, we zien den strijd om
't bestaan in visioen voor ons verschijnen als een aanval van
een reusachtig leger, over een met hindernissen bezaaid terrein.
De een verbergt zich achter den ander, de een trapt op den
ander, gebruikt diens gewonde lichaam als hulpmiddel in den
strijd en zijn lijk als schut, ontrukt hem zijn veldflesch en zijn
voedsel. Er wordt geweeklaagd, gehuild, van pijn en van leed.
Voort, voort! Den overwinnaar heil. Het cijfer der gevallenen
is een nietig onderdeel van 't geheel, en waar, als in den strijd
om, 't bestaan, de buit grootes is naarmate de overwinnaars
minder talrijk zijn, kan 't geen kwaad als er velen vallen.
We zien den visscher zwalken op de woedende zee, den mijnwerker in donkeren schacht, we zien den maaier op 't veld
staan in gloeienden zonnebrand, we zien de naaister weer
zitten schroeien in haar dakkamertje en den wever zijn zenuwen
vernielen tusschen het geklepper der getouwen, we hooren weer
de zuchten en de vloeken, de klachten en de snikken. Daar
zijn ze weer, de verminkten, neergeveld met één slag en de
invalieden wier krachten uit 't lichaam, en uit de ziel gezogen,
gepompt zijn, in jaren en jaren ... De neergevelde reuzen en
de opgeblazen zwakkelingen.
Mijn God, daar gaan ze weer, de duizenden proletariërtjes,
met hun bleeke koontjes, klierige oogjes en schrale beentjes,
zooveel op de honderd sterven er ... een interessant cijfer in
de statistiek. Daar slentert boefje weer door de stegen en de
hoer loopt te koop met haar lijf, daar lummelt de werkelooze
met slappe armen en een onverwinlijke prop in zijn keel, en
elders weer radbraakt zich de bootwerker en de opperman,
ploetert de proletariërsvrouw achttien uur in een etmaal en
loopen kinderen gespannen in het gareel en doen paardenwerk...
Want dat was 't, wat de stemming om deed slaan.
Midden in dat idyllische landschap onder die vredige maan
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en dien bleekblauwen zomerhemel, te één uur in den nacht,
liepen twee kinderen, kleine kinderen, één van hoogstens I o
en een van hoogstens 8, te trekken voor een schip. De kleine
lijfjes voorover gebogen om de geringe krachten voluit aan
te wenden, trokken ze 't logge vaartuig door den helderen
spiegel, waarin zelfs de lijn een kaatsing verwekte. Achter op
het schip, aan 't roer, stond de schipper, de vader zeker.
In prachtige schittering sloten zich de door de snijding van
't schip verwekte golven, met straling als diamantengeglinster.
En nog lang daarna was er geen rust in den spiegel en klotste
't water met onrustig geluid tegen den oever van de vaart.
Daar trekken ze, die twee kleine, levende beelden van 't lot
hunner heele klasse.
Door 't heerlijkste landschap trekt zij, voorover gebogen om
al haar krachten in te spannen, het schip van anderer grootheid en rijkdom. Daarboven glinsteren de sterren van wetenschap en vernuft, daar staat straks de maan van het bezit en
maakt voor wie ze bestraalt het levenspad vredig en licht,
daar zorgt de zon van den arbeid en maakt van heel de aarde
één landouw, brengt genot en weelde voor wie zijn vruchten
kan plukken — de proletariër kromt zijn lichaam in 't gareel
en trekt het schip vooruit. Wat daar boven glinstert en straalt
— hij ziet voor zijn oogen slechts 't pad waarop hij loopt, waarop hij kruipt, en waarop hij staren moet om te waken dat hij
bij de minste hinderpaal niet struikelt en valt en bezwijkt.
Waar hij het schip voorbijgetrokken heeft, blijft geglinster en
heerlijk weeldegeflonker achter, een stroom van goud en edelsteen.
Maar wie er iets van ziet, hij niet, hij trekt, kreunend en
hijgend, den paardenlast . . .
Bij 't omkijken naar de kleine proletariërs, die 't schip trekken
door 't zilveren nat, zie ik dat achter ons wolken opgekomen zijn
en een oogenblik later slaat een rukwind ons om de Doren.
Goed zoo, weg met dien valschen schijn van vrede. Het water
glinstert nog in heldere schittering, maar het is geen gladde
spiegel meer, het is een strijd van golven, die op en door elkaar
dansen en schuiven. Stof dwarrelt op den weg, het mooie waas
wordt geveegd van 't landschap, de sterren aan den hemel
trekken zich terug voor wat ze zagen.
Ge hebt gelijk, gij sterren van wetenschap en vernuft, schaamt
u, er is alle reden voor.
Goed zoo, storm, steek op, weg dien kalmen bleekblauwen
hemel iel dat vredige maanlicht, laat de boomtakken heen en
weer slaan en vooral, zwiep de soezerigen en slaperigen weer
klaar wakker, maak, dat ook de neergebogen trekkers opkijken en zien wat er omgaat, boven hen en achter hen ...
We moeten weer en telkens weer op propaganda uit.
2 Juli 1905.
(,,Het Volk".)
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TWIJFEL.
Wij aanschouwen tegenwoordig vele pogingen tot historische
verklaring van het socialisme. Men vorscht na en onderzoekt de
verschijnselen die zich in vroeger tijd voordeden en onder liet
hoofdje „Socialisme" te brengen zijn; en men bouwt oordeelvellingen ten gunste of ten ongunste der socialistische beweging,
al naar gelang de tendenz die bij den onderzoeker voorzit.
Ons land heeft onlangs de stem gehoord van een dezer onderzoekers, zeker niet de minste onder hen.
Prof. Mr. H. P. G. Quack heeft twintig jaren van zijn leven
besteed aan onderzoekingen als hier bedoeld. Hij heeft gevorscht
naar en onderzocht de gebeurtenissen, de geschreven en beschreven dingen uit vroegere eeuwen en de onze en hij heeft
de uitkomsten van dat werk neergelegd in een groot boek „De
Socialisten".
Over dat boek willen we het niet hebben. Wij hebben eerbied
voor den arbeid er aan besteed e n zijn dankbaar dat onze taal het
werk rijk is, al is de wijze van behandeling van het onderwerp
dusdanig, dat het ons, sociaaldemokraten, niet voldoende del
feiten verklaart die personen en stelsels hebben te voorschijn geroepen. In dat opzicht staat o.i. het werk in de Duitsche taal uitgegeven : „Geschichte des Socialismus, in Einzeldarstellungen",
heel wat hooger. Het is niet genoeg feiten te aanschouwen, om
ze te begrijpen, moet men d en materieelen grondslag er van
leeren kennen.
Maar toen de heer Quack zijn reuzenarbeid voleind had, schreef
hij aan zijn boek een slot. Als de werkman den laatsten politoerstreek doet over een fraai stuk werk, dan bekruipt hem onwillekeurig altijd een gevoel van tevredenheid of ontevredenheid,
al naar gelang het werk naar zijn zin is.
De schrijver van een boek, en vooral die van een werk als dat
van Quack, moest ook zulk een gevoel hebben. En was nu de
laatste politoerstreek van den heer Quack een vreugde-uiting ?
Aanschouwt hij zijn werk met een tevreden oog ? Zeker, met het
oog op de beoordeeling allerwege zijn arbeid ten deel gevallen,
kan dat, en zeer zeker is de heer Quack tevreden met zijn werk,
als boek, als letterkundig en geschiedkundig produkt.
Maar wat de uitkomst van zijn onderzoek aangaat, slaakt hij
een zucht en een traan welt in zijn oog, Hij moet zich zelf,
dunkt ons, beschouwen als een timmerman, die een fraaie doodkist heeft getimmerd voor een dierbaar wezen.
„Als ik thans, na het gereed komen van mijn boek, in
stilte alléén nederzet, zweven die gedaanten, martelaars of
sofisten, om mij heen en spreken zij tot mij een zeer verstaanbare taal. Er zijn oogenblikken waarin 't mij te moede
10
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is, zooals Goethe die schetst in „Zueignung" van den Faust.
Een goed deel van mijn leven heb ik met al die gestalten
verkeerd. Doch hoe meer ik hen leerde kennen — al die
ultra's, voor wie men gewoonlijk bang is, die men vervolgt
en als 't ware zou willen vernielen — des te sterker begon
ik te gevoelen, dat een toenadering tusschen wat wij
economie noemen en socialisme zeer bezwaarlijk zal zijn. De
brug is er niet gekomen tusschen die twee terreinen : de
kloof gaapt wijder dan ooit. Juist in de laatste twintig jaren
heeft de strijd zich scherper geaccentueerd.
De klassenstrijd is dáár. De arbeidersmassaas beginnen
zich voort te bewegen als in krijgsmarsch; de bezittende
klassen stellen zich overal in stand van tegenweer. Zij zetten
zich schrap en hooren niet altijd meer , aan. Mijn boek was
begonnen als een idylle ; het eindigt veelal als regenvlagen,
onweer en storm.
Toen ik den berg opging was ik vol levenslust : de zon
rees op en de lucht was zoo helder : een rhytmus van muziek
suisde in mijn ooren : ik stak een takje „edelweiss" op mijn
reishoed, — nu ik van de hoogten afdaal, weder in de gewone wereld kom, heb ik veel te veel daarboven in de
nevelen geloopen, alles hangt mij slap aan 't lijf."
De heer Quack heeft bij zijn vorschen kennis gemaakt met tal
van utopisten, menschen met idealen vol edels en schoons. Doch
de uitkomsten van den arbeid dier strevers hebben hem waarschijnlijk te veel geleerd om in hun rijen te treden als utopist.
Utopistenrijen, van achteren gezien, hebben hun schoon verloren.
Misschien heeft ook hij geglimlacht met de naïviteit van zoovelen die meet produkten van kamerarrest den loop der maatschappelijke ontwikkeling wilden breken of leiden, op een willekeurige plaats of in een willekeurige richting. En al heeft hij
bewondering gevoeld voor de groote daden van zelfopoffering
van velen dezer figuren, hen na te volgen was zeer zeker niet
zijn doel.
En waarom hangt nu des schrijver gewaad slap langs 't lijf ?
Wat bedoelt hij er mee dat hij te lang in de nevelen heeft geloopen ? Waarom is hij zoo ontstemd en is zijn slotwoord van
zijn groote werk feitelijk een jammerklacht ?
De heer Quack had gezocht naar een brug. Hij ging zoeken
naar een oplossing van het geschil, dat de sociale kwestie
daarstelt. Hij wilde toenadering bewerken tusschen socialisme
en z ij n ekonomie.
En na jaren te hebben verwijld bij die geliefkoosde denkbeelden, is de slotsom dat hij moet erkennen „in de nevelen" te
hebben geloopen en bemerkt hij dat de tegenstelling tusschen
socialisme en zijn ekonomie niet te overbruggen is, dat de kloof
al wijder gaapt en de strijd al feller wordt.
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De strijd, de klassenstrijd, is er, konstateert de onderzoeker,
en hij die de utopisten niet wilde volgen in hun doelloos drijven,
hij vond, in zich zelf keerend, een ... utopist.
Vandaar de verzuchting aan 't einde van het groote werk. De
afgelegde weg leidde niet tot de verwachte uitkomst en de man
die uitging om te verzoenen, ziet al zijn pogingen het hoofd
stooten op het feit van den klassenstrijd, welks oorzaken niet
weg te nemen zijn en die dus onverbiddellijk ten einde zal moeten
worden gestreden.
Had de heer Quack een stap verder gedaan en had hij zich
ingewerkt in de idee dat de uitkomst van dezen strijd de geheele maatschappij noodzakelijk vervormen moet, dan ware hij
gekomen tot het socialisme; had hij zich er bij afgevraagd op
welke wijze de strijd moet worden gestreden, hij ware .gekomen
tot de sociaaldemokratie.
Doch de schrijver blijft ook in deze zich zelf getrouw en nog
straalt er utopisme door zijn woorden, waar hij zegt :
„En ten tweede heb ik op mijn beurt bijgedragen, om
luide een protest te doen hooren tegen eene economie, die
inderdaad geworden was een leer der plutocratie. Onder den
invloed dezer plutocratie was zwakte, in onze samenleving,
niet een beweegreden tot ontzien of tot helpend behandelen, maar een aanleiding, bijna een verleiding, tot machtsuitoefening en overheersching. Tegen onderdrukking groeit
het leven in, zoo leerde men, en men scheen te vergeten
dat onderdrukking daarom niet behoeft te bestaan. Men
maskeerde nu het egoïsme der plutocratie onder het gewaad
der „vrijheid van het individu".
Bevatten deze woorden een verloochening van de burgerlijke
ekonomische leer ? Bevatten zij een afkeuring van het kapitalisme! Behelzen zij een partijkeuze in den klassenstrijd?
Neen, de heer Quack bepaalt zich tot een protest tegen de
burgerlijke maatschappij, wegens de onderdrukking en overheersching die zij tegenover de zwakken pleegde. Maar is dit
protest nu alles wat Quack's werk oplevert ? Gelooft hij dat
door zulke protesten ook maar één enkel oogenblik het kapitalisme afgehouden wordt van het plegen van nieuwe daden van
onderdrukking en overheersching?
Doch hoe het zij, dat een bekwaam burgerlijk ekonoom,
na twintig jaren onderzoek van alles wat onder den naam
socialisme is verkondigd, na 't doorsnuffelen van al de hersenschimmige idealen die door de utopisten van eeuwen her tot
nu zijn te boek gebracht, en na beschouwing van nabij, der
moderne socialistische beweging, aan 't slot van zijn werk niets
anders weet te stellen dan een protest en een vraagteeken,
dat is een feit van gewicht. Dat hij zijn pen neerlegt, terwijl

148
zijn hersens doorvreten worden van knagenden twijfel en hij
terugschrikt voor elke konklusie, eveneens.
En wij maken ons sterk dat, had de konklusie moeten volgen,
ze zou zijn geweest een voortbouwen op het protest tegen de
kapitalistisch e overheersching, en zoodoende nog meer ten
gunste van het socialisme) dan de negatieve konklusie, waartoe
de schrijver thans kwam.
Intusschen is dat negatieve ook iets. Het is een konstateering
van het bankroet der burgerlijke ekonomie. Het is de openbaring der onvoldaanheid, waarin ze haar breedst denkende
aanhangers laat.
Ze laat ze staan in volslagen twijfel en daardoor in volslagen onmacht. En tegenover die volslagen onmacht staat de
socialistische wetenschappelijke macht, die steunt op de historie,
die den klassenstrijd aanziet als een gevolg van de maatschaplijke ontwikkeling en hare taak aanvat met een overwinningszekerheid die kracht en strijdlust geeft, even groot als de
twijfel die de bourgeoisekonomen doemt tot onmacht.
27 Okt. 1897.

(,,De Sociaaldemokraat".)

UIT DE OUDE KIESRECHTBEWEGING.
Ik hoop dat de kiesrechtmanifestatie die we morgen te Utrecht
produceeren zullen, de talrijkste zal zijn die we tot nu toe in
Nederland zagen.
Tot nu toe hebben we met deze kiesrechtbeweging het getal 15000 nog niet bereikt. Nog iets meer waren er in 1891 in
Amsterdam achter 't Rijksmuseum, op die groote meeting die
den stoot gaf tot de strooming onder de liberalen die ons het
kieswet-ontwerp-Tak bracht. Dat dit ontwerp ontwerp bleef en
geen wet werd, is uitsluitend te wijten aan het feit dat op het
beslissende oogenblik, einde 1903, de volksbeweging door de
anarchistische morphine verdoofd was.
,Die meeting achter het Rijksmuseum was volgens de kranten
door meer dan 20000 menschen bezocht. Ik meen echter zeker
te weten dat 't tusschen de 15 en I6000 is geweest. Dàt was de
grootste kiesrechtmeeting in Nederland — tot nog toe. We
moeten zorgen dat dit Maandag a. s. niet meer gezegd kan
worden.
Maar was dit de grootste meeting, de kiesrechtdemonstratie
die in Nederland de meeste indruk heeft gemaakt, die het land
het meest in beroering heeft gezet, die de geestdriftigste en
ook de meest beteekenende is geweest, dat was de groote
demonstratie van 1885, op 20 September.
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Die demonstratie is als de slag geweest die het glas van het
brandsignaal vernielde.
Toen was het Nederlandsche proletariaat in aktie, voor 't
eerst ....
Den i Ben September, Vrijdagsavonds, was er gedemonstreerd
in Amsterdam door de Amsterdammers. Duizenden en nogmaals duizenden hadden zich toen achter de banieren geschaard.
Zondags in Den Haag waren er niet zóóveel duizenden, maar
er waren afgevaardigden uit alle hoeken des lands.
Het Nederlandsche proletariaat van 1885 was nog niet dat
van thans. Het was achterlijker, armer, onontwikkelder. De
20 jaar die sinds verloopen zijn, hebben in menig opzicht vooruitgang gebracht.
Die dag van 1885! Dat was de dag van het ontwaken. Dat
was een dag waarop de slaven elkaar telden.
Eigenaardig toch dat schier in elk land de eerste massabeweging, voortgekomen uit den nood en de ellende der arbeidersklasse, en in haar wezen niets anders dan een demonstratie
van den wil van het proletariaat tot verbetering, van haat tegen
zijn onderdrukkers, van hoop op een beter lot, dat die wil, die
haat en die hoop zich koncentreerde om de vaan van het algemeen kiesrecht.
Och, wat waren we toen ver verwijderd van het gewik en
geweeg omtrent de voordeelen van het algemeen kiesrecht.
Wat maalden wij er om of „het wat gaf" !
We waren revolutionairen, we haatten de kapitalistische maatschappij, we voelden in de uitsluiting van het kiesrecht de vertrapping onzer klasse, en we wilden niet langer vertrapt worden.
Het was de arbeidersbeweging in haar wilde, woeste, poëtische
jeugd, die liefheeft zonder naar den bruidschat te vragen. Later
is men „praktisch" geworden en is men gaan vragen of het
„wat geeft".
Ik heb van dien dag van 20 September in Den Haag de
beste herinneringen van het Binnenhof. Daar werd de stoet
opgesteld. Dat ging niet vlug. Van stoeten opstellen heeft men
in Holland geen kaas gegeten. Dat gaat hier altijd beroerd.
Maar daar waren ze, van Noord tot Zuid, van Oost tot West,
niet zooals tegenwoordig, elkaar kennende van voren en van
achter, met licht- en schaduwzijde. Zuiveren en onzuiveren
waren er nog niet, we telden elkaar, en geloofden in elkaars
goede kwaliteit.
Fanatieke geloovers waren we, ,ijveraars schier allen, en de
nuchtere Werkliedenverbonders werden meegesleept door den
algemeenen geest. Het Centraal-bestuur van het Werkliedenverbond had de motie goedgekeurd, waarin niet onduidelijk
met revolutie werd gedreigd.
Het sterkst van alles was voor honderden en honderden, dat
ontzaglijk gevoel van macht en grootheid dat je kreeg, bij het
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zien van die duizenden. Al die menschen, waarvan de meesten
op alle uren van den dag in een omgeving verkeerden van
lieden die lachten om of vloekten tegen de arbeidersbeweging,
tegen het socialisme, tegen het 'algemeen kiesrecht, al die
menschen waren daar nu bij elkaar, bij gelijkgezinden, duizenden en duizenden.
Beschrijf eens wat je dan voelt. Dat reusachtige plein vol
menschen, en niemand die je tegenspreekt als je zegt dat het
algemeen kiesrecht nuttig en noodig is. Niemand die vraagt :
hoe kom je aan die nonsens ? Niemand die vraagt, zooals je
dagelijks op den winkel hoorde : Algemeen stemrecht ? Is dat
iets om te eten ?
Al die menschen zijn voorstanders van algemeen stemrecht.
En straks, na afloop, gaan ze allen naar huis, naar honderden
plaatsen van Nederland, waar men gehoord en gelezen heeft
van de demonstratie, waar belangstelling is gewekt, waar ze
gretiger oor zullen vinden.
Welk een toekomst !
En dan de moppen op de tegenstanders. Op de bourgeoisie,
op Heemskerk en zijn weesmeisjes. Die deden opgeld op
20 Sept. 1885.
Er zijn altijd menschen die de maatschappij willen hervormen
of redden met trukjes, met slimmigheidjes.
Zoo Heemskerk, de toenmalige minister-president. Toen het
jaar te voren, in 1884, een klein demonstratietje gehouden was
op den dag der opening van de Staten-Generaal, hadden de
voorstanders van algemeen kiesrecht het plan gehad de publieke
tribune te bezetten in de Tweede Kamer. En dat booze plan
had Heemskerk — die groote geest ! — verijdeld door de tribune
vol te stoppen met ... weesmeisjes. Die goede kinderen wisten
van niks, ik hoop dat ze allemaal getrouwd zijn met rooden
en zeer vele en zeer goede „zaaiers" ter wereld hebben gebracht.
De heeren regeerders beseften natuurlijk niet welk een enorm
nadeel ze deden aan het prestige van „het gezag", door zulke
dingen. Overal had je van die smoesjes. Mij zelf was in dat
jaar 1884, het jaar vóór de groote demonstratie, ook zoo'n
„handigheid" overkomen. Ik had, in mijn uithoek des lands
een biljet, bevattend een oproeping voor die meeting van dat
jaar voor het algemeen kiesrecht, gekregen om te doen aanplakken, bracht het naar den stadsaanplakker, de stadsaanplakker liep er mee naar den burgemeester. Politieagent bij mij
aan den winkel. Patroon verteld waarom. Gezicht van zooveel
meter. Op politiebureau komen. Door het gezeur in gevechtsstemming gekomen, koppig volgehouden. Burgemeester erbij.
Geparlementeer dagen lang.
Totdat ... de dag na de meeting het officieel bericht k wam
dat de biljetten aangeplakt konden worden.
Geen wonder dat we moppen tapten over onze tegenstanders.
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Sinds dien tijd is de arbeider toch heel wat in aanzien gestegen, uitsluitend en alleen dank aan de arbeidersbeweging.
Maar dien morgen voelden we ons, daar op het Buitenhof.
En we trokken het vorstelijke 's Gravenhage door, zingend,
achter onze roode vlaggen. Allerhande gebouwen waren vol
troepen gestopt, de bourgeoisie was bang van wat ben je me.
Toen de manifestatie was toegestaan, was er een storm tegen
opgestoken. Zelfs hadden de gezamenlijke kerkeraden der
residentie nog gepoogd het `verlof ingetrokken te krijgen. Er
waren zelfs buitenlandsche korrespondenten overgekomen om
de revolutie bij te wonen.
Kortom, aan angst geen gebrek. De meeste balkons aan de
rijke huizen waren dan ook leeg. En als hier en daar een
bourgeois de voorbijgaande revolutie trotseerde en over de
balkonleuning hing, ontbrak het niet aan leuke opmerkingen
onder de opmarcheerenden.
— Dat is er een die ons gaarne ziet, meende de een.
— Ben je mal, 't is er een die 't niet meer heeft; kunnen
houden en die nu te drogen hangt, beweerde de ander.
Er heerschte natuurlijk volmaakte orde. Doch het was alsof
in stap en zang iets dreigends lag en de buitenlandsche korrespondenten waren 't allen er over eens dat die menigte er
gevaarlijk had uitgezien.
En toen naar 't Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.
Ach, wat hadden die sprekers makkelijk spelt Eén vonkje
in al die kruitvaten, en dan barstten ze los en steeg de vlam van
geestdrift juichend omhoog.
In de motie stond een enorme stommiteit. Ik kende ze te
voren en had 't toen gevoeld. Doch nu, in die vergadering,
blikkende op de met honderd banieren versierde tribune, of in
die volle zaal met stralende, geestdriftige, fanatieke gezichten...
al hadden er honderd stommiteiten in gestaan, de armen vlogen
met een ruk de hoogte in en men meende 't op dat oogenblik,
die bedreiging met revolutie.
De holle declamaties van Van der Stad, de venijnigheden van
Van Raay, 'de sarcasmen van Domela, het een vloog er al beter
in dan het ander. In den tuin hanteerde Fortuijn de geeselroede.
En toen stroomden ze weg, de duizenden. En aan 't station
en in „Walhalla" en in de restauraties, maar vooral in de gaarkeukens, was 't vol, ontmoetten ze elkaar en allen waren in extase.
In de plaatsen waar de afgevaardigden vandaan kwamen,
werden ze bij hun terugkomst afgehaald, in triomf, in enkele
plaatsen met steenen. Dit gebeurde o. a. in Hengelo, met Mantel.
De tegenstanders waren razend. Het woord revolutie leek op
dat oogenblik ook hun geen ijdele klank. Het Kamerdebat dat
volgde op deze demonstratie was van een zenuwachtigheid,
zooals ik die later niet meer gemerkt heb, zelfs niet tijdens
de algemeene staking van 1903. De eenigen die goed los durfden
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trekken tegen dat volk, waren de katholieken, die zich veilig
voelden in hun distrikten, en enkele brutaaltjes onder de liberaaltjes, als Rutgers van Rozenburg.
Hoe is die boel toen zoo doodgeloopen ? Besluiteloosheid,
geen dadenmoed. Toen na afloop gevraagd werd : wat nu ?
wist men op de leidende plaats niet hoe of wat.
In dit opzicht zijn we nu verder.
De Nederlandsche bourgeoisie heeft met het kiesrecht niet
onhandig gemanoeuvreerd. Ze heeft weten te geven en te nemen,
maar vooral te hebben en te houden. Ze heeft echter ook geboft. Want steeds werd de Nederlandsche arbeidersbeweging
op beslissende oogenblikken lamgeslagen door besluiteloosheid
en verdeeldheid.
Dat was zoo na i 885, dat was zoo na 1891. Hoe zal het zijn
na 1905 ?
Morgen te Utrecht moeten we samenzijn in een geest van
eenheid en eendracht. Anders zijn de lessen der geschiedenis
voor ons vergeefs geschreven.
17 Sept. 1905.

(,,Het Volk".)

DE SOCIALISTENBOND. 1)
„Daarna sluit de voorzitter het congres
met een rede, waarin hij constateert, dat
misschien „Recht voor Allen" spoedig
zonder redacteur zal zijn en de Bond
weldra tot het verledene behooren "
(Verslag congres Socialistenbond.)

Wij weten nog niet of de in de hier aangehaalde woorden
van den Voorzitter van het Kongres van den Socialistenbond
vervatte voorspellingen uit zullen komen of niet en het doet er
ook minder toe. Als een voorzitter van een organisatie met dusdanige woorden een kongres sluit, dan worden zij woorden van
veel, van groote beteekenis. Ze houden in een betuiging van
onmacht, ze vormen den kreet die de schipbreukeling slaakt
bij het gevoel dat de laatste reddingsplank hem ontglipt, ze
zijn als het „in Godsnaam, ik kan niet meer", van den worstelaar om het bestaan, die den strijd opgeeft en zich verder zonder
tegenstand door den maatschappelijken maalstroom mee laat
sleuren.
Wij willen in dit oogenblik onze onontwijkbare Schadenfreude niet verhelen. Onze partij en onze personen zijn van
1 ) Geschreven naar aanleiding van de uiteenspatting van den Socialistenbond.
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de zijde van de leiders van dien Socialistenbond te vinnig en
op te oneerlijke wijze bestreden, dan dat het ons niet tot een
zekere genoegdoening zou strekken deze organisatie van het
openbare tooneel te zien verdwijnen.
Verre van ons zij het de beteekenis te miskennen van wat
de Sociaaldemokratische Bond, waarvan de Socialistenbond
een voortzetting was, voor de arbeidende klasse in ons land is
geweest. Wij hebben zelf elf jaar in zijne gelederen mogen
strijden voor onze beginselen. Hij is het geweest die met stentorstem de slapenden wakker riep en een legioen van strijders
vormde, het eerste legioen dat in ons land het socialisme verdedigde. Menigmaal vonden onder zijne vlag betoogingen en
politieke gebeurtenissen plaats die geestdrift en moed en strijdlust deden ontbranden in de harten der lijdende proletariërs,
het waren de propagandisten van den Soc. Dem. Bond die in
ons land den eersten stoot gaven tot de arbeidersbeweging op
het standpunt van den klassenstrijd.
In de jaren 1890-92 was de Soc. Dem. Bond een voorbeeld
van wat toewijding en energieken strijd vermag. De bond nam
een waardige plaats in, in de rijen der organisaties die in de
geheele beschaafde wereld de strijd voor de vrijmaking van den
arbeid hadden aangebonden.
Maar even waar als dat, is het ook, dat, nadat in 1893 de
Bond het standpunt der internationale Sociaaldemokratie daadwerkelijk verliet, hij slechts een hinderpaal meer kon zijn voor
de ontwikkeling der arbeidersbeweging in die richting, in
welke een arbeidersbeweging zich alléén ontwikkelen kan.
Men behoefde geen profeet te zijn om toen reeds den nog
schijnbaar machtigen bond toe te roepen : gij hebt den grond
onder uwe voeten verloren, en zijt daarom ten doode opgeschreven!
En wij kunnen niet gelooven dat de leiders van dien bond zóó
ongeloofelijk blind waren en zijn, dat ze niet dadelijk hebben
opgemerkt de onverbiddellijke snelheid waarmee de anarchistische baccil het bondslichaam wegvrat. De eene propagandist
na de andere viel af, ging weg, ging onder ! En de taktiekvraag die men meende opgelost te hebben door het besluit
niet meer deel te nemen aan de verkiezingen, bleef in den bond
wroeten, sterker naarmate men ze meer wilde ontkennen, forscher
binnendringend naarmate men de deur vaster sloot. Op elk kongres sinds i 893 heeft men gehandeld, moeten handelen, over de
oude taktiekkwestie en de bond zou al lang begraven geweest
zijn als niet de invloed van Domela Nieuwenhuis hem
nog bij elkaar gehouden had. Nieuwenhuis heeft nog een tijd lang
dienst gedaan als de koningin in den bijenkorf, waarom allen
zich schaarden. Maar juist dat was zoo gevaarlijk en moest den
Bond leiden naar een katastrofe, als die welke, blijkens het
verslag van het Kongres, thans gekomen is, doordat de koningin
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haar positie opgeeft en het vereenigingspunt niet meer wil zijn.
Voor dengeen die de geschiedenis der arbeidersbeweging in
andere landen kent, was het geen vraag meer of de Socialistenbond verdwijnen zou, de vraag was slechts : Of het binnen twee,
drie of vier jaar gebeuren zou.
Het groote geheim van de onweerstaanbare kracht der
Sociaaldemokratie ligt in den historischen grondslag waarop
zij is gegrondvest, waar zoowel haar beginsel als hare taktiek
uit voortvloeien. Verlaat men dien grondslag, dan is elke band
met de levensbron verbroken, verbrokkeling yen dood moeten het
gevolg zijn. Men praatte in den Socialistenbond van tweeërlei
strooming. Doch volkomen juist was het, als Cornelissen Luitjes
toeriep : zesderlei, twintigderlei ! Ieder vertegenwoordigt er bij
slot van rekening een ieigen strooming, en ook twijfelt ieder op
zijn beurt weer eraan of iedere andere weer niet de betere is.
Waar zóó de toestand is, daar is elke machtsuiting onmogelijk en ondergang onvermijdelijk.
Het is best mogelijk dat Domela Nieuwenhuis erin slaagt
weer een soort nieuwe organisatie te stichten, op anarchistischcommunistischen grondslag. Het is ook mogelijk dat de half
„parlementaire" strooming zich organiseert, als b.v. V. d. Zwaag
er de leider van wil wezen. Maar vast en zeker is het dat deze
organisaties slechts te aanschouwen zullen geven een herhaling
van wat in den Socialistenbond te zien is geweest : nieuwe verbrokkeling ; de nieuwe lichamen zullen spoedig even zoovele
lijken zijn.
Wie meent dat de uiteenspatting van den Socialistenbond
voor onze partij een gebeurtenis van gewicht is, vergist zich.
Zeker, , er zullen enkele van de vroegere leden van den Socialistenbond naar ons toe komen, maar zullen die goede leden
onzer partij zijn ?
Wie een V. d. Zwaag in naïve onbewustheid hoort verklaren
dat zijn partij niet aan politiek doet, wie een Harttorf hoort
spreken alsof het streven naar hervormingen in tegenspraak
is met de eischen gesteld aan een socialistische partij,
wie de andere zonderlinge uitingen hoort, komende uit dit
leger van onbewusten, van om 't rad gedraaide, in I ooroordeelen vastgeroestte menschen, die vreest met groote N- reeze
of deze zullen worden bewuste, helderziende strijders, zooals wij
ze hebben moeten.
Niet eens een ernstige hinderpaal op onzen weg, vormde de
Socialistenbond meer. In den jongsten verkiezingsstrijd is zijne
totale onmacht in dezen glashelder gebleken.
Wat wèl nog een hinderpaal is, dat is de geest die den Bond
heeft geleid op den weg die hem ten verderve voerde, de anarchistische geest, die in ons land zeer veel goeds verhindert en
die ook in onze gelederen nog rondwaart. Wij, die moeten
worden d e partij van het proletariaat, wij die hebben te be-
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werken die groote massa's onbewusten, wij hebben van niemand
zóóveel tegenwerking te wachten, dan van dien geest, die zich
uit in legio kleinigheden, te veel om op te noemen, doch voornamelijk daarin dat ieder zich zelf niet op zijn beurt weet te
beschouwen als een deel en als een dienaar der partij waartoe
hij behoort.
De Sociaaldemokratische Arbeiderspartij moet zijn een leger,
strijdend een grooten, fellen strijd. Ieder lid dient te zijn een
soldaat in dat leger, vooraangaand als hij geroepen wordt, tirailleursdiensten doende als ze hem opgedragen worden, maar ook,
zich zelf verloochenende in een bescheidener rol bereid zijn
plicht te doen, altijd en overal zich bewust zijnde dat de dienst
der sociaaldemokratie is een dienst der vrijheid en de dienst
der vrijheid is een zware dienst.
Intusschen, is het verdwijnen van den Socialistenbond van
het tooneel der Nederlandsche arbeidersbeweging op dit oogenblik geen evenement meer dat groote beroering teweeg brengt
in onze politieke wateren, toch is het een feit dat geregistreerd
mag worden, als een voorbeeld van wat het verlaten van den
bodem der werkelijkheid en der historie, teweeg brengen kan.
Domela Nieuwenhuis zeide ook thans weer wat wij reeds
meermalen van hem hoorden : „de naaste toekomst is aan de
sociaaldemokratische arbeiderspartij, doch spoedig zullen de
arbeiders zich daarvan afwenden".
Dwaze zelfbegoocheling ! In alle landen is 't in de arbeidersbeweging met horten en stooten en al sukkelende en struikelende gegaan zoolang men niet op sociaaldemokratisch standpunt stond, doch zoodra was dit bereikt, of de geregelde, gestadige, steeds krachtiger voorwaarts schrijdende beweging begon juist dan.
En dat het verlaten van dat standpunt onverbiddellijk verval
meebrengt, dat bewijst met onweerlegbare feiten, de geschiedenis
van den Socialistenbond.
29 Dec. 1897.
(,,De Sociaaldemokraat".)

ZONDEGELD.
Het Damrak begon stil te worden, 't was na middernacht.
't Asfalt van het breede trottoir, natgeregend, weerkaatste 't
licht van de gaslantarens, de schutting van het Oude Beursterrein vertoonde aan de overzij hier en daar de grillig gekleurde letters van de reklamebiljetten.
Nu en dan een haastigen reiziger die zich nog naar het
station spoedde, of naar z'n hotel in de buurt ervan. Dan nog
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een stroompje in andere richting, een laten trein had de laatste
reizigers neergezet onder den reusachtigen koepel en de laatste
tram schoof onder helder belgeklank over de van den regen
glinsterende rail-strepen.
Van uit een sigarenwinkel viel een straal licht, zoekende
over de breede straat, en teekende zich af op de steenen der
nieuwe Beurs.
Op het breede trottoir slenterden trottoirmeiden, onmiddellijk
kenbaar aan hun doelloos gedrentel. Verlangend keken ze
iederen voorbijganger in 't gelaat en als plichtmatig gaven ze
eentonig hun vleinaampjes. Soms bleef zoo'n voorbijganger bij
ze staan en onderhandelden ze. Dan verdwenen ze beiden vaak
in een der steegjes.
Een oud mannetje, met slappe beenen in de te wijde broek,
had al eenigen tijd zoekend heen en weer geloopen. Was van
den Dam naar 't station en vandaar weer naar den Dam gestrompeld, nu stond-ie aangeleund tegen de Beursschutting,
overleggend wat te doen.
Toen schreed hij weer, zwak en vermoeid, in de richting van
't station, telkens zorgend dicht langs de meiden te gaan die
hij passeerde. Stille wanhoop teekende zich af op zijn gelaat, toen hij weer bij 't station was en blijkbaar aarzelde
of hij den terugweg weer zou aanvangen.
't Groote stationsplein lag nu verlaten in den nacht, het
mannetje kroop er over heen, links en rechts speurende. Daarna
schuifelde hij weer het Damrak langs terug, angstig de hier
en daar staande plasjes vermijdende, zeker om zijn stukkende
schoenen.
Plotseling teekende zich een herkenning op zijn gezicht en
hij liep recht op een der meiden af die, uit een der steegjes
gekomen, neuriënd, langzaam langs de huizen wandelde, nu
en dan omkijkend.
Nu zagen ze mekaar.
— Werachtig, daar hé je 't oudje, zei ze luid, en klopte hem
met een gebaar van goeden luim op den schouder.
Hij mompelde iets terug en ze liepen saam op, naar 't donkere stationsplein toe, eerst zwijgend, zij hem van terzij beloerend, hij met gebogen hoofd, nog niet kunnende besluiten
voor den dag t e komen met 't geen hij wenschte.
— Hoe gaat 't met moeder ? vroeg ze.
— Goed, of, nou ja, goed, ze is beter dan ze geweest is.
— En jij zelf ?
— Ik ? Och, ik.
— Je ziet er belazerd uit, oudje, en dat je mij komt opzoeken,
getuigt ook niet veel goeds. Maar je bent welkom hoor, haastte
ze zich, joviaal, er bij te voegen. Kom, praat op, wat is er ?
Nu kwam hij, langzaam, aarzelend, hakkelend, over de brug,
begon te klagen. Hij was zoo hulpeloos, zoo oud, en haar
•
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moeder zoo zwak en zoo ziek. 't Was thuis zoo . ellendig. En
van de vijf kinderen geen mensch thuis.
— Kom je mij uitnoodigen naar huis te komen ? vroeg ze,
met iets van venijnigen spot in d'r stem.
— God bewaar me ...
— Zeker, God bewaar me, dat niet, hé ? Doe me d i e schande
niet an, de buren zou'en kletsen. En je zou je schamen, 'n
dochter die de baan op geweest is, hé, God bewaar me ...
Hij liet haar razen, bang dat ze anders nog harder zou
schreeuwen dan ze al deed, hij boog het oude hoofd en wischte
een traan weg.
-- Oudje, wat ben je nat, viel ze nu plotseling in, je zal
koud wezen. Kom, d'r achter is een stil kroegje, waar niemand
je ken, en waar nu ook niemand is, kom mee, je moet wat warms
drinken.
Hij zei niet nee, daar buiten had-ie toch haast van zijn stokje
gevallen. Nu gingen ze, onder 't viadukt door, in een half
verlicht lokaaltje binnen. Ze bestelde wat voor d'r beiden.
Even later, toen hij 't warme nat opgeslurpt had, bekwam
hij weer. Ze keek hem half teeder, half spottend, aan.
— Kom oudje, vertel nou eens precies hoe 't gaat. Armoe
thuis, hé ?
— Armoe ? 't Was nog nooit anders dan armoe geweest, dat
was niks, daar gaf-ie niet om, hij haalde er de schouders voor op.
— Hoe is 't met Bet, vroeg ze.
— Zoo zoo, ze heeft 'r vierde gekregen, veertien dagen geleden.
— Nou, dan is 't daar ook geen vetpot.
— En hij is zonder, vertelde hij, uitgesloten noemen ze dat.
Zij moet uit werken, ziet er uit als een lijk.
— En Mien ?
— Ook al 't derde, de vent verzuipt alles.
— Wist ze al vóór ze trouwde, kerels zijn allemaal smeerlappen, siste zij.
— En Jan ?
— Laat niets van zich hooren. Z'n vrouw wil niet bij ons
komen ... Om jou .. .
— Jawel, dat heb je me vroeger al eens verteld. Als ik er
niet was, had ze 'n ander smoesje.
En nu vertelde hij verder, loslippig geworden van de warme
drank. Ze hadden 't zoo vervloekt arm. Hij, kon 't heusch
niet helpen. Niemand kon wat met 'm doen. Had den laatsten
zomer 's nachts gewaakt bij bouwwerken, doch onlangs hadden
ze planken gestolen vlak voor z'n neus, toen hij even ingedut
was. Verdomde kerels, met die planken hadden ze zijn laatste
plankje waarop-ie nog dreef, onder hem uitgetrokken. En nou
was 't toch te bar geworden. Nou was 't Zaterdagavond en
geen cent in huis. Geen greepje vet voor morgen, laat staan
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'n stukje spek. En morgenochtend het gezeur van den aardappelboer, die centen moest hebben. Meid, we zijn kapot, wat
't worden mot, ik weet het niet, ik weet het niet ...
Zij keek voor zich, als broeide ze 'n plan uit. Het verhaal
van den oude was uit en nu was 't alsof zij aarzelde, alsof zij
niet durfde zeggen wat 'r op het hart lei.
— Zeg eens ... begon ze.
Hij keek haar alleen maar aan.
— Zeg eens ... en nu kwam 't ... as ik nou morgen eens
binnenviel, heel vroeg, as de buren 't nog niet in de gaten
hebben, en van alles meebracht. Vleesch en eieren en ...
Verschrikt staarde hij haar aan, zóó verschrikt, dat ze ophield.
Toen schudde hij ontkennend 't hoofd.
— Je weet wel, dat wil ze niet, ze krepeert liever.
— Nou, dan krijg je niks, loop dan naar den bliksem.
— Meid, heb meelij met 'r. Je weet wel, ze heeft gezworen
nooit iets van je te willen, van dat zondegeld.
— Zondegeld, zondegeld ... En as ik je dan nu wat geef, is
dat dan geen zondegeld ?
Hij aarzelde even, toen zei hij 't.
— Dan weet ze 't niet. Ik zeg haar dat ik, dat ik ... gebedeld heb. Dat voelt ze niet zoo.
— Zoo, zeg je dat ? vroeg ze, nadenkend.
't Was niet zeker wat ze doen zou, vloekend opstaan en hem
wegstooten, of ...
Opstaan deed ze.
— Kom, we gaan heen.
Hij volgde haar, nu min of meer bedeesd, bang zonder iets
weggestuurd te worden. Zij liep vlug met haar jonge, vlugge,
sterke beenen.
— Loop niet zoo hard, lieve meid.
Plotseling lachte zij luid op.
— Werachtig, hij flikvlooit.
Maar ze wachtte even en toen nam ze 'n besluit.
-- Ik zal je wat geven, zei ze, goed wat, op één voorwaarde.
Vlak voor hem stond ze nu, met iets uitdagends, en toch
iets hartelijks in haar houding.
— Nou ?
— Ik zal je wat geven, oudje, opdat je kan zeggen dat je
met bedelen geboft hebt. Je bent tegen een rijke meheer aangeloopen die je vijf pop gegeven heeft op je eerlijke bedelaarsgezicht. Maar op één voorwaarde ?
Eenigszins angstig trachtte hij in d'r oogen te lezen wat
ze vragen zou. Ze stonden nu weer op 't leege stationsplein
en geen mensch was in de buurt.
— Dan moet je m'n eens pakken, zóó, zóó ...
Zij had 't oude mannetje aangegrepen met haar stevige
deernenarmen, en nu zoende ze hem, stevig, met een élan
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van innige, krachtige liefde. En hij, vermeesterd, liet 't gebeuren, liet zich meeslepen, pakte haar hoofd in zijn oude,
magere handen en zoende haar, zoende haar.
Nu huilden ze, allebei.
Daarop greep ze in haar zak, stopte hem zenuwachtig de
geldstukken in de hand, en toen liep ze weg, weg, alsof ze
nagezeten werd, 't nog stiller geworden Damrak langs, bang
nog aangesproken te worden, bang die nu eens door haar betaalde kussen nog weg te voelen likken door 'n kerel die
zorgde voor nieuw zondegeld.
8 Oct. 1905.
(,,Het Volk".)
• ■■••■••

DE JUBILARIS KNIESOORT.
De bourgeoisie beleeft een jubeljaar en ... jubelt niet.
Zonderling verschijnsel. Het jaar i 848 was toch het jaar
waarin de bourgeoisie hare vrijheid veroverde, waarin de laatste
wettelijke voorrechten van den adel en andere gepriviligieerde
standen verdwenen, waarin het koningschap afstand moest doen
van zijn macht en die moest neerleggen aan de voeten der bourgeoisie, kortom 1848 was het jaar waarin door geheel Europa
de oppermacht der bourgeoisie voor goed gevestigd werd.
5 o jaar is dat geleden. 5o jaren lang heeft de bourgeoisie geheerscht en . . . dat heerschen heeft haar geen windeieren
gelegd. De ontzaglijke vooruitgang die in die 5o jaren heeft plaats
gehad, de aan den mensch onderworpen natuurkrachten, de
enorme industrieele ontwikkeling, de nieuw ontgonnen landen,
met de oude wereld verbonden door verkeersmiddelen van
welke men vroeger niet droomen kon, dat alles heeft schatten
afgeworpen, millioenen, milliarden, en dat alles is opgestreken
door de bourgeoisie die er hare macht mede heeft bevestigd
en nu leeft in een roes van rijkdom en gezag.
Welk een overvloed van redenen om te jubelen ! En toch
jubelt ze niet.
Stel een jubelfeest in een familiekring, een gouden huwelijksfeest. Allen zitten vereend aan de familietafel. Herinneringen
uit aller jeugd duiken op en, oppervlakkig beschouwd, zou men
zeggen dat daar een vreugde en een liefde heerschen moest,
zoo groot als vreugde en liefde maar kunnen zijn.
Maar ... dat ouderenpaar en die kinderen, dat zijn twee. Zij
waren geen go e de ouders, ze hebben in den loop der jaren het
eene kind zwaar verwaarloosd omdat het gevoelens koesterde
die de hunne niet waren, ze hebben gestraft, ruw en meedoogenloos ieder der kinderen dat zich niet gewillig onderwierp aan
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alles, ook aan het onrechtmatigste dat van hem geëischt werd,
er zijn kinderen afwezig, gestorven van verdriet, door deze
ontaarde ouders over hun uitgestort.
Tusschen de herinneringen door dringen zich telkens en
telkens punten op die de vreugde verstikken in de keel der kinderen en der ouders, wetende welk een afgrond er ligt tusschen
hun beiden en geen is op zijn gemak.
Nog meer. Onder de kinderen is er een die opgedolven heeft
onder oude paperassen de brieven die de vader schreef 4an
de moeder toen hij nog maar werver was naar hare hand. Daar
wordt in vurige bewoordingen gesproken over den hoogzedelijken, heiligen 'hartstocht die hem verteerde, en . ... hoe
heeft die vader die toen zoo geliefkoosde bruid later vertrapt
en gehoond ! Het lezen dier brieven klinkt thans als een grove,
hatelijke bespotting, de schoone liefde-frasen klinken als de
bitterste ironie.
In 1848 trouwde de bourgeoisie de vrijheid.
De vrijheid die zij verheerlijkt had in duizenden van de allerschoonste woorden, aan welke zij stapels boeken had gewijd,
voor welke het beste deel van haar zijn bloed had gestort. Zij
wist te verslaan al die andere minnaars die deze bruid voor
hun alleen opeischten, zij eischte de vrijheid voor allen.
Thans zijn vijftig jaren verloopen en wat heeft de bourgeoisie
met de vrijheid gedaan ? Gebruikt heeft ze hare gaven om voor
zichzelf rijkdom, en macht te vergaren, maar als de gierigaard die
zijn schatten wegsluit in den donkersten hoek, zoo heeft ze elke
weldaad dier vrijheid geweigerd aan anderen, aan hare kinderen.
Zelfzuchtig in den allerhoogsten graad heeft ze bij 't opeenstapelen van rijkdom en macht er nooit naar gevraagd wie die
rijkdom voortbracht en wie door die macht werd verdrukt. De
vruchten van al den vooruitgang heeft zij als de gierigaard
weggeborgen voor haar alléén, uitsluitend van het genot der
vruchten van beschaving en ontwikkeling, die groote klasse
langs welker rug zij in i 848 naar boven klom.
Het Kaïnsteeken op het voorhoofd der bourgeoisie gegrift
door hare verdrukking en af beuling en uitbuiting van het proletariaat, is nooit zóó helder zichtbaar als op de dagen dat herdacht worden de huwelijksfeesten ,der bourgeoisie met de
vrijheid, en opgedolven worden de verklaringen van liefde en
trouw, in dien tijd door 'de eerste aan de laatste gedaan.
Hoe klinken de frasen van die veroverde vrijheid in de ooren
van den loonslaaf die tobt en ploetert in een altijddurenden
nacht van ellende en zorg!
Hoe klinken de frasen van het veroverde recht in de ooren
van den proletariër die ter wille van een bete broods verplicht is
geheel zijn wezen, geheel zijn bestaan rechteloos te doen zijn!
Hoe klinkt het als bittere ironie als we hooren gewagen van
in 1848 afgeschafte privilegiën, in een tijd dat het bezit van een
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welgevulden geldbuidel het onbeperktste bezit verzekert van
a 11 e privilegiën!
Hoor aan de frasen van gelijkheid en van recht en van vrijheid waaronder de bourgeoiswra in i 848 begon, en stel daar
tegenover de uitkomst ! De uitkomst : de maatschappij van
heden met haar bourgeoisregeerders, omgezet van hartstochtelijke vrijheidsfraseurs in de meest hartelooze dwingelanden,
omgezet van gelijkheidsverkondigers in de uitzuigers en vertrappers der geheele niet-bezittende klasse. Als uitkomst : een
maatschappij die een mesthoop is van tergend onrecht en ten
hemel schreiend lijden !
0, wij kunnen ons voorstellen, als de bourgeoisie die uitkomst
beschouwt, dan verscheurt ze de invitaties tot haar gouden jubel
feest en de jubelkreet verstikt in hare keel waardoor het zelfverwijt zich een weg baant als het schuimend gerstevocht door
het spongat ... .
Och neen. W as het nog maar zoo ! Waar schaamte is, daar is
nog eergevoel, nog hoogere drijfveer.
Geen schaamte is 't die den jubelkreet in de keel der bourgeoisie verstikt.
Neen, het is vrees. Vrees, dat de vrijheid die zij in 1848 voor
zich zelf verkreeg, ook zal moeten afgestaan worden aan anderen.
Vrees dat de vruchten van arbeid, beschaving, ontwikkeling,
niet meer zullen kunnen worden opgepot in hare brandkasten,
doch dat de breede massa des volks op wier kosten het gebouw
der burgermaatschappij werd opgetrokken, spoedig haar deel
zal moeten hebben in die vruchten. Het is de vrees van den
gierigaard die zijn schatten bewaakt en niet het zelfverwijt van
den ontaarden ouder, die de bourgeosie doet zwijgen in dit jaar
dat jubelen haar recht was.
Zij, die zich in i 848 door de bourgeoisie ontzet zagen van
hunne voorrechten, hebben zich al lang aangepast aan den
nieuwen toestand en deelen met de bourgeoisie mede hare
privilegiën, de vruchten van hare heerschappij.
En ter wille van de haar bezielende vrees laat de bourgeoisie
hare schoone herinneringen in de oude rommelkast en laat
ze maar plukken en snijden aan de vrijheden, indertijd door
haar voor a 11 e n veroverd.
In Duitschland heeft de bourgeois-gemeenteraad van Berlijn
besloten te berusten in een „wensch" des keizers, om geen
monument te plaatsen ter gedachtenis aan hare martelaren van 1848.
In Frankrijk ligt de bourgeoisie al lang ter neer onder den
hiel van sabelsleepende diktators.
In Oostenrijk is van regeeringswege het openbaar huldigen
der martelaren van 1848 verboden.
In Italië klinkt in dit jubeljaar de stem van den honger
boven alles uit.
En zoo voort !
11
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De bourgeoisie heeft afstand gedaan van elk idealisme.
Geassocieerd aan alle reaktonaire elementen der maatschappij,
is zij daarin geheel opgegaan. Politieke vrijheid, politieke
rechten zijn voor haar slechts woorden meer, ze steekt geen
vinger meer uit tot verdediging ervan.
Wat de gouden bruiloft verstoort, is niet de gedachte aan
de ontzettende tekortkomingen van de jubilarissen, het is de
vrees voor het naderend einde van hare heerschappij, het is
de gedachte aan de verzamelde schatten, die weldra het erfdeel
zullen zijn van de hen omringenden. De bourgeoisie klemt
zich ,aan haar geldzak vast als de gierigaard die in zijn stervensuur zijn schatten aan de borst drukt en vergeet zijn gedachten nog eens te laten gaan over het verleden, vergeet
afscheid te nemen van zijne nabestaanden, alles, alles vergeet,
om alléén te denken aan die schatten.
Dat is het beeld der bourgeoisie van onze dagen.
Met gemengde gevoelens viert zij haar jubeljaar of liever,
doet zij al haar best dit jaar onopgemerkt te laten voorbijgaan,
onaangenaam zich aangedaan gevoelend als het proletariaat,
grooter van hart, en bewaard hebbende het idealisme dat bij
de bourgeoisie onder 't goud werd begraven, het jaar herdenkt
waarin oude voorrechten werden vernietigd om wel is waar
slechts plaats te maken voor nieuwe, maar toch ook weer
een hinderpaal werd opgeruimd die het volk op zijn bevrijdingsweg vond liggen.
Het vereeren van de helden der bourgeoisie geschiedt slechts
van harte door het proletariaat. De bourgeoisie zelf, in haar
verval, heeft al lang verloochend elke strijd voor een ideaal,
haar doel is nog slechts te heerschen, haar streven : te blijven
leven en genieten ten koste van het arbeidende volk!
Waar jubelstemmen weerklinken, daar zijn het proletariëersstemmen.
De bourgeoisie knipt koupons en kniesoort.
(,,De Sociaaldemokraat".)
19 Maart 1898.

EEN „IDIOTE INVAL".
(HUMORESKE.)

Het gebeurde in Leeuwarden, hoofdstad der Friesche landen,
in den jare 1905, in de maand September.
Leeuwarden was in agitatie, want binnen eenige dagen zou
de koningin des lands een bezoek brengen aan de streken,
waar haar bakermat heeft gestaan. En als de koningin komt,
dan heerscht er agitatie in de huizen dergenen, die tot de
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hoogste kringen behooren, en niet alleen bij hen, die speeches
klaar te maken of voor ,voer en stal te zorgen hebben.
De dames in de families Lakaanma a Ketelbout, Warmehaas
à Veldsla, Haringsla tot Goudla of hoe ze meer mogen heeten,
waren sinds langen tijd meer dan druk in de weer.
De reden is eenvoudig. Bij zulk een koninginnebezoek zijn
het vooral de families met blauw bloed, die voor vol geteld
worden en a an gezien men op iemands neus toch niet altijd
lezen kan of en v an hoe hoogen adel men is, moet dat bij
zulke gelegenheden vooral blijken uit het kostuum, waarbij
onze blauwbloedigen dan nog gedrukt en beangst zich gevoelden door het feit, dat sommige roodbloedigen, omdat hun
geldkast 't minstens even goed zou kunnen dragen als die
der blauwbloedigen, allicht op het gebied der kostumage, pogen
zouden minstens even goed voor den dag te komen als de
menschen met veelvuldige namen.
Kortom, 't was druk in de huiskamers der diverse families.
'n Tijd te voren had men bezoeken ontvangen van de chefs
der diverse kostumiers uit de stad, vaak ook van bescheiden
naaisters, die betoogd hadden dat, nu d'r wat te maken en dus
wat t e verdienen viel, zij hun uiterste best zouden doen om de
dames aan te kleeden naar den laatsten smaak, die altijd d e
smaak is.
Maar de dames hadden den neus opgehaald. Nee, dat ging
nou niet. Kostuums waarin men de koningin ontvangt, die
moesten van elders komen. De echtsten onder de aristokraten,
die behalve blauw bloed 'n goed voorziene brandkast er op na
hielden, hadden onmiddellijk Parijs genoemd als het oord waar
men alleen waardig is dergelijke spullen te leveren. En toen
dat eenmaal gezegd was, waren de kostuums allemaal van
Parijs gekomen, ook al had men ze stiekum in Amsterdam of
in Den Haag, een enkele zelfs in Groningen gaan halen. In
elk geval, 'n Leeuwarder naaister mocht er niet aankomen.
De Friesche boter is best, maar 'n japon kan op Frieschen
grond nooit zóó tot stand worden gebracht dat hij 'n blauwbloedige ;dame zóó kleeden kan als ze gekleed moet zijn om
opgemerkt te worden door de koningin, den prins of een anderen prins.
Twee dagen was 't nog voor d e dag, en bij de familie
Watervla van Prikjema was een ware adel-Landdag bijeengeroepen om de kostuums van de dames uit den huize te
bewonderen.
Bewonderend werden de handen ineengeslagen, de kleur
geprezen en de snit geloofd in geestdriftige bewoordingen. Een
enkele magere maakte bedenkingen over het décolleté, maar
zulk eene kreeg eenvoudig een prop bestaande uit het woord
„Hof", in d'r spreekorgaan en dan stond dat onmiddellijk op
nonaktiviteit. En de bewondering ging haar gang en vele dames
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grinnikten — voor zoover iemand van adel grinniken kan —
bij voorbaat van 't genot, dat ze zouden smaken als hun lijven
staken in zulke kleeren.
Toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Papa — de dames
hebben een papa — kwam binnen met een glans van genoegen
op het gelaat, en een telegram in de hand.
— Kijk eens, dus sprak hij, dat is toch allerliefst. Zulk een
attentie.
— Zou pa zijn ridderorde nou al hebben gekregen? dacht
het kroost.
En ze vroegen vol verwachting : wel, wat is d'r, pa ?
— De koningin komt hier in Friesch kostuum. Wat een lieve
attentie! Wat weet hare majesteit toch de harten harer onderdanen in te pakken. Wat een lieve attentie ! Glad hè ?
Eerst schenen eenigen uit den troep lust te hebben mee in
te stemmen in deze nieuwe bewondering, toen een van haar
een kreet slaakte, een heusche kreet van schrik, zooals die
alleen geslaakt kan worden door een dame in hoogst ernstige
omstandigheden, bijv. bij het overvallen worden door een
appelflauwte.
— Maar wat is er ? vroeg pa, bezorgd.
Op aller gezichten stond schrik, baarlijke schrik, te lezen.
— Wat er is, gilde er een, wat er is ? Maar als de , koningin
in Friesch kostuum komt, dan moeten wij ook in Friesch
kostuum, verschijnen, en al deze kleeren zijn voor niets gekocht en wij hebben geen Friesch kostuum, wij zijn geen boerinnen en geen dienstmeiden. Wij hebben er geen. En ik wil er
geen. En wij hebben niks om aan te trekken. En ik ... en ik ...
't Was een kabaal van belang. Als 't gezelschap niet van
adel was geweest, zou men 't gekakel durven noemen, maar
nu zullen we maar zeggen dat er konsternatie was en dat die
konsternatie zich uitte door het met eenige stemverheffing vlug
achter elkaar uitspreken van liefst zooveel mogelijk woorden.
Het einde was dat al de dames hijgend en huilend op stoelen
neervielen, dat daarop degenen die elders woonden haastig
gilden om hoed en mantel en wegholden om 't rampzalige
nieuws thuis te vertellen waar hun kostuums, hun nu nutteloos
geworden produkten van Parijsche of Groningsche virtuosen,
te pronk stonden.
De bezadigsten, de energieksten, vroegen zich weldra af :
Wat nu ?
Ja, wat nu ? Binnen acht en veertig uren stoomt de koninklijke trein over de Friesche velden. Het vreugdevol verbeide
uur lijkt nu een katastrofe te zullen worden. Ja, wat nu ? zegt
de oudste van de dames en laat haar armen slap langs 't lijf
vallen op een manier die Sara Bernhardt tot eer zou hebben
verstrekt.
Plotseling vliegt de jongste op.
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— Een spoorboekje, een spoorboekje.
En dra klinkt het door alle gangen en kamers en tot in de
keuken : Een spoorboekje !
Dat wordt gevonden en de uitvindster deelt haar plan mee.
Ze wil naar Amsterdam. Onmiddellijk. Ze heeft daar van maison
Hirsch wel gehoord van kostuums, afgeleverd binnen de i 2
uur. Dáár is redding ! Vooruit, naar Amsterdam ! Naar maison
Hirsch!

Doch dan wordt opgemerkt dat men te Amsterdam de
Friesche kostuums niet kent en weer daalt de nacht der wanhoop neer. Doch nu vliegt dezelfde, die 't eerst om 't spoorboekje geroepen had, weer op en gilt :
— Froukje, Froukje !
Froukje is de meid, de frissche boerendeern, een der leden
van het dienstpersoneel in den Huize Watervla van Prikjema,
die 's Zondags een Friesch kostuum draagt.
— Froukje, kleed je onmiddellijk in je Zondagsche kostuum,
het Friesche kostuum. Je gaat mee naar Amsterdam.
— Naar Amsterdam, Heere, heere, stottert Froukje. Dat zal
'k eerst aan moeke moeten gaan vragen, aan moeke, te
Engwierum.
— Onmogelijk, meid, je hebt maar twintig minuten om je
aan te kleeden, haast je, spoedig, binnen veertig minuten
vertrekt de trein.
Na eenige minuten zijn Froukje's gewetensbezwaren overwonnen. 't Is voor de koningin, heeft men haar verteld en
weldra rijden al de dames met Froukje naar 't station. Men
zal naar Amsterdam, waar men kostuums maakt binnen de
12 uur. En Froukje zal als model dienen. Als 't nu maar lukt.
— Heere, heere, zucht Froukje, als moeke 't maar goed vindt.
Daar was 't station. Nog vijf minuten tijd. Doch wat was dat ?
Daar liep freule Warmehaas á Veldsla, en de drie freules
Haringsla tot Goudla en de vier freules Lakaanma à Ketelbout...
nog drie, vier, vijf anderen. De heele vrouwelijke adel uit de
buurt. Twaalf, vijftien, twintig stuks. En ... allemaal met een

dienstmeid in Friesch kostuum ! En terwijl ze daar mekaar verwonderd stonden aan te gapen -- voor zoover iemand van adel
gaapt -- kwamen er meer, drie, vier nieuwe nog, en ook eenige
niet-adellijke, doch die ook met het Hof in aanraking moesten
komen.
Toen vroegen ze mekaar en jawel, ze gingen allemaal naar
Amsterdam, allemaal naar Hirsch, waar men kostuums maakt
binnen de 12 uur en allemaal hadden ze hun Froukjes en hun
Femkes en hun Aagjes meegenomen voor model. Deze waren
onmiddellijk naar mekaar toegevlogen, dolblij samen naar
Amsterdam te gaan. Wat 'n lol!
Doch nu begrepen de dames dat, als ze daar met z'n vijf-entwintigen, allemaal tegelijk, binnenvielen bij Hirsch, dat dan
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van de kostuums allemaal niks terecht kwam, en toen dat hun
allen duidelijk was, was er weer wanhoop in de wachtkamer
van 't station.
— Wie zou toch dat mensch op dien idioten inval gebracht
hebben, zei er een.
— Welk mensch?
— Wel, de koningin.
— Ssst ! deden een dozijn monden, mooie, leelijke, groote,
kleine.
Maar zoolang duurde de besluiteloosheid van het heele gezelschap, dat de t rein vertrok, zonder iemand van haar, tot
groote teleurstelling van de diverse Froukjes, Femkes en Aagjes.
Nu trachtten de dames mekaar wijs te maken dat ze niet
naar Amsterdam gingen, en ieder begon plannen te maken om
ongezien weg te komen, toch naar Amsterdam. De een zou per
rijtuig over Wirdum gaan en de ander per fiets naar JellumBoxum, om daar als een misdadiger naar Amsterdam te ontsnappen. Enkelen dachten over een vermomming.
's Menschen geest is vindingrijk.
En we kunnen mededeelen dat bij de meesten de boel in
orde is gekomen, doch dat de Leeuwarder naaisters, die eerst
niets mochten leveren, van de Friesche kostuums het leeuwendeel leverden. Behalve ... van enkelen die voor de feestelijke
gelegenheid 't kostuum leenden van Froukje of Femke en
daarmee naar het Hof gingen.
Maar het blijven gedenkwaardige uren in de geschiedenis
van de h uizen Watervla van Prikjema en van de anderen, en
als er in de kranten stond dat 't Friesche kostuum van de
koningin den menschen zoo'n lieve attentie had toegeschenen,
mompelden de dames met 't blauwe bloed, rood van toorn en
groen van spijt :
— Zoo'n idiote inval!
Bijna historisch.
22 Oct. 1905.
(,,Het Volk".)

HOOG DE BANIER!
In dagen als deze, als den deelnemers aan de arbeidersbeweging het leven wordt vergald door sommige verschijnselen die
zich in de beweging van tijd tot tijd voordoen, is 't vaak moeilijk
steeds te blijven in de stemming die onze strijders noodig hebben. Bij enkelen komt een soort `van benijding boven van diegenen
die rustig Gods water laten loopen over Gods akker, bij velen
een gevoel van treurnis over het gebrek aan verantwoordelijk-

167
heidsgevoel van sommigen uit eigen gelid, dat schade berokkent aan het geheel. En vaak hoort men hier en daar woorden
van kleinmoedigheid, van twijfel.
En de tegenstanders grinniken, ze zien die fiere beweging
besmeurd en ter neergeslagen en denken haar in edele deelen
getroffen, meenen haar, doodelijk gewond, ineen te zullen zien
storten.
In zulke dagen is 't goed een blik achter zich te werpen, de
afgelegde baan nog eens te overzien, de dagen van heerlijken,
grooten strijd te herdenken, de resultaten te overzien.
De resultaten ? Ja, de resultaten.
Wie de Nederlandsche arbeidersklasse, weleer, in haar geheel, heeft zien liggen aan de voeten harer beheerschers, walgelijk slaafsch en hondsch onderdanig; wie haar heeft gekend,
stikkend in jenever en half idioot van onwetendheid, wie haar
leven gekend heeft vóór haar ontwaken en wie haar kent nu,
na twintig jaren van strijd, die ziet pessimisme en ongeloof
als door een stormwind grijpen en uiteen stuiven als zwarten
rook boven een fabrieksschouw.
De resultaten!
Al wat de bourgeoisie bij elke gelegenheid vertelt van maatschappelijke vorderingen, van toenemend intellekt, van verbetering op allerlei gebied, de teekenen van vooruitgang tegen
wier overschatting wij protesteeren en tegen wier misbruik wij
ons wenden, doch die wij niet ontkennen willen, al die dingen
zijn het werk van de arbeidersbeweging, al die zaken zijn de
vrucht van de bezieling en van de energie die de socialistische
gedachte heeft geworpen onder de arbeidersklasse.
Het was na de onstuimige, hartstochtelijke demonstratie der
arbeiders in 1884-1886, dat voor 't eerst onze heerschers zich
iets begonnen aan te trekken van de toestanden. De enquête
van 1887 die de gebruikelijke rilling joeg door 't land, was
daar 't gevolg van. En het is die enquête geweest en het besef
dat er „iets" gebeuren moest, die gemaakt heeft dat niet elk
verzet meer kon worden neergeslagen met de hongerzweep,
die een deel der bourgeoisie zelf deed voelen dat, wilde ze haar
arbeidsmateriaal niet ten gronde zien gaan, men de verdrukten
een zekere vrijheid van beweging laten moest, en eenige zelfhelp mogelijk maken.
Toen is het eigenlijke werk begonnen, dat nooit meer heeft
stil gestaan.
0, de werker was vaak onhandig, en deed vaak verkeerde
dingen, maar slapen, indommelen, zich terug laten duwen in
zijn positie van onderworpen slaaf, dat deed hij niet meer.
Hier neergeslagen en daar weer opstaande, hier onder- en dáár
bovenliggend, ,is hij onverbiddelijk voortgeschreden.
Toen de politieke manifestaties van de Boer jaren verliepen,
trad de vakbeweging in de voer jaren op den voorgrond. De
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landarbeiders in het Noorden verhieven zich met elementaire
kracht. Het gevaar prikkelde de bourgeoisie, de energie sloeg
een beetje op haar over, de ontwikkeling van handel en nijverheid werd daardoor gebaat en ze werd alleen iets doordien
de uit den modder zich verheven hebbende arbeidersklasse ze
mogelijk maakte.
Innerlijk verdeeld, schier onophoudelijk ten prooi aan diepgaande twisten, lijdend onder hare eigen fouten, vaak doodelijk ziek aan zelfgekweekte kwalen en toch, en toch . .. geen
oogenblik rustend, de heerschers in aktie houdend, de eene
kleine verbetering na de andere doorzettend, zich ondanks alles
zelf opwerkend tot menschen met zelfbewustzijn, onverzwakt
jagend achter het ideaal.
Toen kwam de S. D. A. P.
Dat kleine, nietige klubje dwazen. Verzwolgen scheen het
onder de anarchistische golven, als een dwergje scheen het te
staan voor de torenhooge kapitalistische rots. Wat zou het
beginnen ?
Drie, vier jaar later wist men het.
En thans, na tien jaren, weet men het nog beter. In honderden plaatsen van het land staat het stekje geplant en biedt
het hoofd aan stormen en vlagen. In hoeveel hoofden zijn in
die jaren lichtstralen geworpen die nooit weer geheel verduisteren ? In hoeveel harten is warmte gekomen, in hoeveel gewetens plichtbesef, in hoeveel karakters gevoel van eigenwaarde ?
Het klassebewustzijn is de baanbreker geweest voor alles
wat er over de arbeidersklasse gekomen is aan meerdere beschaving en ontwikkeling.
En ook materieele voordeelen zijn op te teekenen, al beperken ze zich tot een deel der klasse, en al beteekenen ze weinig
in vergelijking bij 't geen nog ongedaan is.
Het is hiermede als met de drenkeling die zijn handen
slaat tegen de steile oevers. Zoodra hij voelt houvast te hebben, merkt dat hij stijgt, al is het nog zoo weinig, keert de
moed en het zelfvertrouwen weer en hij ziet de redding voor
zich. Hij weet dan waar hij is en wat hij te doen heeft en hoe
groot de krachtsinspanning ook is die nog van, hem gevergd
wordt, het bewustzijn van eigen kracht is gewekt.
De arbeidersbeweging heeft, ook in ons land, als draagster
der socialistische gedachte, wonderen verricht, al ware 't maar
door het besef van eigen kracht en waardigheid te wekken bij
de, voorheen logge, in slaafsheid kruipende, proletarische massa's.
Wat de bourgeoisie deed, deed ze door haar
Wat de bourgeoisie naliet op 't gebied van nieuwe lastenleggen op de massa's, liet ze door haar.
En wat wij zijn, wij socialisten, wat wij hebben, wat wij kunnen, wat wij voelen en liefhebben, dat hebben wij door haar.
Wij, soldaten in dat groote leger, die, gedragen door het
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heerlijkste ideaal dat ooit menschenharten kloppen deed, wij
hebben, ieder voor zich, zóó ontzaglijk veel te danken aan dat
ideaal dat ons naar geest en karakter nieuwé eigenschappen
heeft gegeven, dat wij elk oogenblik van pessimisme wegtrappen moeten als de slang die 't leven zelf in ons met haar gif
belaagt.
Hoog de banier!
Wij zijn socialisten, wij zijn strijders voor een hoog en heilig
ideaal en al zijn wij menschen met menschelijke zwakheden,
toch willen en moeten wij zijn, sterke menschen, die wederwaardigheden nemen als hinderpalen die wij hebben weg te trappen en die over al 't kleine heen, steeds voorwaarts gaan, onverbiddelijk voorwaarts ! .. .
18 Febr. 1906.
(,,Het Volk".)

;EEN GELUKKIGE.
't Was nog vóór de arbeidswet van i 889.
In de Amsterdamsche drukkerijen werd toen, niet alleen
door volwassenen, maar ook door jongens van ternauwernood
12 jaar en iets daarboven, gewerkt, vaak i 5, 16, ja 22 uur per
dag. De jongens gingen sommige dagen tegen den morgen
naar huis en kwamen na twee uur weer terug. Dat was
hun heelen rusttijd in 48 uur.
Het w as in dien tijd. Hij was niet erg klein, maar mager
als een wandelstok. Witbleek was zijn smalle gezicht, bloedeloos
waren zijn lippen, het wit van zijn oogen was klierig-blauw, zijn
beenen bogen als riet als hij er zich van bediende. Zijn polsen
waren als die van een vijfjarig teringkind.
Z'n stem klonk bas als men hem aankeek, want uit zoo'n
gezicht van vijf centimeter breed verwachtte je niet anders
dan een piepgeluid, en dat gaf-ie niet. De typo's van dien tijd
waren niet teerhartig. Trouwens, dan hadden ze 't wel eerst
jegens zich zelf mogen zijn, want zij stonden van 's morgens
7 tot 's nachts i o, i i, i 2 uur en niet zelden tot i, voor de kast
en verrichtten hun geestdoodend en lichaamvermoordend werk.
'n Hard lot maakt hard, en als er al eens een was die een
woord van meelij uitte met de jongens, die kinderen, die hier
den heelen dag waren opgesloten, die geen lucht en geen groen,
geen zon en geen vogel zagen in 't heele jaar, die werd
allicht met een schuine ruwe mop op zijn plaats gezet.
— Die jonge gaat dood als-ie hier blijft.
— Zoo ? Nou, dan maak jij 'n nieuwe.
En jegens hèm was 't medelijden al heel gering. 't Had je
onweerstaanbaar aangegrepen als je hem zoo maar zag, doch

170
't vlood heen als je hem hoorde. Een ergere, ruwere rakker
in den mond was er niet. In zijn onverbeterlijk Kattenburgsch
debatteerde 'n-ie met wie maar wou en dan greep ook de
geduldigste na verloop van 'n minuut naar 't lood om 't hem
naar zijn kop te gooien. Zoodat-ie ten slotte door iedereen werd
weggeschopt en niemand iets met 'm te maken wou hebben.
Dat ging zoover dat-ie ook telkens overgeslagen werd als
een der zetters brood over had en de een of andere jongen de
boterham opliep. Als-ie dat zag, als hij in de buurt was en een
ander geroepen werd om 't keggie in ontvangst te nemen, dan
grijnsde hij van haat, en de scheldwoordenstroom die hij dan
wist te vinden tegen den gelukkige, was zelfs voor de ongevoeligste ooren vaak ondraaglijk.
Hij — 'k weet niet meer hoe-ie heette, doch zal 'm maar Jan
noemen — Jan dan, kon vreten als een wolf. Nooit had-ie
genoeg, en als-ie 'n boterham kreeg, dan kwam er een soort
genot-gegrinnik uit zijn dunnen hals. Liet je hem echter wat
bij 't brood halen, dan at hij 't half of drie kwart op onderweg
en het buitenkansje van de boterham kreeg in den regel hij
die zulke boodschappen dee, vat 'hem na korten tijd door
niemand meer werd gegund.
Lachen dee-die niet. Z'n lach was een vertrekken van z'n
knokige gezicht, dat veeleer den indruk maakte dat 't hem pijn
dee, dan dat 't een genots-uitdrukking was. Zijn ongelooflijke
kwaadaardigheid maakte hem soms potsierlijk, zoodat een enkele
minder kiesche hem wel eens kwaad maakte om te zien hoe hij
blies en grijnsde.
Om goede woorden maalde hij niet. Hartelijkheid begreep
hij niet. Hij wist niet wat 't beteekende als je hem van zijn
toekomst sprak. Om 't vak gaf hij niks. Kon ook te weinig
lezen om een goed zetter te worden.
De winkel, nou daar vond-ie 't goed, 't kon hem niks schelen.
Overwerken deed-ie graag, want als 't 's avonds laat werd,
mocht-ie onder een kast kruipen en dan ging-ie maffen, en je
kreeg toch je cente ... Drie cent per uur!
Als je 'm dan zag slapen, moest je medelijden met 'm krijgen,
tenzij je je weer herinnerde 't vuile scheldwoord dat je pas
van 'm naar je kop had gehad, of het valsche gegrijns van
zijn hongerlijdersgelaat. Maar als dan 't dikke vuile oude sjerp
wel eens van z'n hals was, en je zag die rampzalige, dunne
nek, geheel gepunt met vlooienbeten, en dat heele deerniswekkende slapende wezen, dan moest je, of je wou of niet, medelijden hebben.
Er was op zekeren dag, omstreeks St. Nikolaas, groote herrie
met 'm geweest, en weer had hij zich vertoond in al zijn afschuwelijke leelijkheid. Uitgespogen had hij ze, als een slang,
de venijnige scheldwoorden aan 't adres van een der zetters,
en toen hij 'n trap kreeg, was hij met zulke blikken van haat
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afgedropen, dat er onder de zetters even beraadslaagd werd om
hem weg te laten jagen.
Je werd bang van 'm. Misschien ware hij al lang er uitgetrapt, doch de knul Zag er zóó verwaarloosd en zóó uitgehongerd
uit, dat je er toch niet toe kwam. Maar op den duur werd het
ook den geduldigste te erg.
En zoo stonden we 's avonds laat om hem heen. Hij was
onder de k as t gekropen en sliep. De andere jongens hadden
vrij gevraagd om 8 uur, en ze waren gegaan, 't was niet erg
druk, d'r was ergens wat te doen waarvoor ze kaartjes gekregen hadden. Doch daar namen ze hem niet mee, en hij
hail er ook maling aan, ze trokken overal d'r neus op voor
zijn verwaarloosd wezen en te vreten viel d'r toch niks.
't Gekste was dat niemand iets van 'm wist. Vroeg je hem
wat zijn vader dee, dan kreeg je 'n ruwheid terug. „Hoerebaas",
was 't vaak, of iets dergelijks, te gemeen dan dat je 't neer
kan schrijven. Wat we wisten, van de andere jongens en van
hem zelf, dat was dat ze thuis met „een heel nest vol" waren,
bijkans allemaal kleintjes.
't Sociale voelen van enkele zetters openbaarde zich, het lot
van „het stuk venijn" werd dieper en breeder dan anders besproken, enkele vaders dachten aan hun eigen kinderen die
ook niet gelukkig waren, die hun altijd overwerkende vaders
schier nooit zagen,. die ook op i 2-jarigen leeftijd naar den
winkel moesten, maar die toch verzorgd werden, die toch iets
wisten van vaderliefde en moederzorg, en zoo kwam cen weeke
stemming over 't geheel, een paar ruwe moppen mislukten,
zakten weg in de aangedane gemoederen als een waterstroompje
in zandgrond.
Zooals gewoonlijk kwam ,er ten slotte behoefte aan 'n daad.
Wat zou je nou eens voor 'm kunnen doen ?
Na lange beraadslaging kwam 't tot een besluit. De dunne
zettersportemonnaies werden te voorschijn gehaald en met vijf
centen en dubbeltjes brachten we 't tot een goeden gulden.
Daarvoor werd een groote Sint van speculaas gehaald en op
den slapende gelegd. Toen werd 't werk weer opgevat en het
oogenblik van ontwaken verbeid. Er werd geraden wat-ie doen
zou. Vloeken natuurlijk. Schelden. Denken dat er het een of
ander achter zat.
De letters tikten in de haken, 't werd i i uur, 't liep tegen
12. Slaperig stonden allen te wachten op dat uur, want dan
zou 't einde van den i 5-urigen arbeidsdag gekomen zijn. De
meesterknecht was weg, de discipline geweken.
Kwart voor twaalven. Nu moest-ie maar wakker gemaakt
worden.
— Hé, Jan, 't is twaalf uur, we gaan weg.
— Stik 1 was Jan's slaperige antwoord. Doch hij opende de
oogen en zag toen zijn kadeau.
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Stilletjes sloegen we hem gade. Verwonderd, met open mond
staarde hij op 't ding, sprong toen plotseling op en keek met
wagenwijd opene oogen ons allen aan, met 't lekkers in zin
handen. Allen hielden zich goed, deden of ze er niets van
zagen. Plotseling barstte hij los :
-- Is dat voor mij ? Voor mij ?
— Wat ? Hé Jan, St. Nikolaas voor je geweest ? Zoo.
— Jullie belazere me, sod ...
Een der zetters maakte 'n beweging alsof hij hem het ding
uit de handen wilde nemen.
Doch met een sprong als een wild beest dat 'n kostbaren
buit verdedigt, sprong hij in een hoek.
— Blijf d'r af, gilde hij, zenuwachtig, schreeuwend.
Toen kreeg hij 'n inval. Haastig, bleeker dan gewoonlijk
nog, van zenuwachtigheid, spuwde hij, spuwde, bespuwde 't
stuk eetwaar van boven tot beneden. En toen grijnsde-ie,
triomfantelijk :
— Zie zoo, nou vrete jelui 't toch niet meer.
Versteld stonden we, van zooveel dierlijk instinkt.
En hij, boosaardig grinnekend, beet erin, slokte groote brokken ervan naar binnen.
Toch was hij nog niet geheel gerust. Toen hij dacht dat
niemand naar 'm keek, liep hij zoekend rond. Hij zocht een
plaatsje om 't ding te verbergen.
— Neem 't mee naar huis, zei er een.
— 'k Zou je verdomme, dan vrete ze 't me op.
Doch plotseling verhelderde zijn gelaat.
— 'k Zal me zusje wat geven, verklaarde hij.
Die toon hadden we nog nooit van 'm gehoord. De jongen
leek ons beter geworden. Anders sprak hij van „die krenge"
thuis. En zijn schat krampachtig onder zijn jas vasthoudend,
ging hij in den donkeren nacht naar huis.
Kort daarna is hij dood gegaan, van ellende.
JO Dec. 1905.

(,,Het Volk".)

KWAADAARDIGHEID.
Een onzer burgerlijke demokranen, de heer Drucker, heeft
zich van de week in de Kamer bitter beklaagd over de „kwaadaardigheid", waarmede de socialisten en de vakarbeiders hebben geagiteerd tegen het ontwerp-arbeidskontrakt.
Het komt niet in ons op te willen ontkennen dat die agitatie
„kwaadaardig" was. Maar het getuigt toch van een ongehoorde
naïeveteit, om niet te zeggen van onnoozelheid, van den kant
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der medeplichtigen aan den eersten vorm van dat ontwerp,
zich over de kwaadaardigheid te beklagen.
Het ontwerp verscheen in 1903, onderteekend door dezelfde
hand die de dwangwetten onderteekend had. Die dwangwetten
vormden den schandelijksten aanslag op 'de rechten der arbeiders,
die in den jongsten tijd ergens was gezien. Ze werden doorgedreven trots de hartstochtelijkste protesten van tienduizenden
arbeiders en de oppositie die zich uitte in het burgerlijke kamp
werd neergetrapt door bijna heel de kapitalistische klasse die
zich als één man schaarde om den grooten rechtsroover die
het regeeringsgezag ter kneveling van één klasse misbruikte.
Door de overmacht overmand, bezig zich eenigszins te herstellen, de 'hand aan den ploeg slaande om de verzwakte
organisaties zoo spoedig mogelijk weer er boven op te brengen,
werd aan de arbeidersbeweging toen dat nieuw stuk wetgeving,
die wet op het arbeidskontrakt, voorgelegd, die een nieuwe
dwangwet bevatte, waardoor geheel ede vakbeweging voorshands
zou zijn lamgeslagen.
Voelt de heer Drucker niets van wat er toen omging in de
harten der arbeiders ? Vooral in die van hen, wier heele leven
één kamp is om hun klasse te ontworstelen aan den ekonomischen
druk, die als een alp ligt op het bestaan van geheel het
proletariaat ?
Denkt hij dat een arbeider wien een ruiker wordt aangeboden
waarin hij doodelijk vergiftigde bloemen ontdekt, zich er toe
bepaalt die bloemen eruit te halen om daarna, gelukkig lachend,
met dankbaar gebaar, de rest uit de handen van den gifmenger
aan te nemen en er vertrouwensvol zijn neus in te steken ?
Verwondert het hem als de arbeider het heele ding beetpakt en
goed met gif den gever om de ooren slaat ?
Kan de heer Drucker zich voorstellen dat zoo'n arbeider terstond denkt : o, die gifbloemen zijn er bij vergissing ingekomen,
die brave gever, die zoo pas die dwangwetten maakte, meent
't natuurlijk zoo best met ons ?
Wat verlangt men toch eigenlijk van de arbeidersklasse ?
Zoodra ze begon met haar allereerste verzet tegen de ongehoorde uitbuiterij waaraan ze blootstond, met haar allereerste
verzet tegen den kindermoord op reusachtige schaal, zooals die
in ons land onthuld is door de enquête van i 887, haar allereerste verzet tegen de toestanden waartegen zelfs konservatieve
wetgevers zich verplicht hebben gevoeld op te treden, is men
begonnen haar e-lken voet terrein haarbreed voor haarbreed te betwisten. Wie zal ze tellen, de martelaren die er
zijn gevallen en wie zal 't schetsen wat daar is geleden ?
En als ze zich door de eerste moeilijkheden heeft heengeworsteld, tegen den kwaadaardigsten tegenstand van al wat
groot en rijk en machtig is in, er wat boven op heeft weten te
werken, hoe heeft ze dan bitter te strijden voor de onbeteeke-
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nendste verbetering, voor de meest natuurlijke rechten die zelfs
een beest, laat staan een tnensch heeft.
Er waren groepen arbeiders wier leven 20, 30 en meer jaren
verkort werd door moordend werk in moordende atmosfeer en
die, als ze streden voor een uur korter werktijd die dat leven
misschien ,met Io jaar zou verlengen, stuitten op den hardvochtigsten onwil bij de kapitalistische klasse. Er waren er die
op 4o, 50-jarigen leeftijd blind werden door de eischen van den
arbeid in hun vak en die, als ze streden om, eenige jaren langer
het licht in hun oogen te mogen behouden, slechts iets konden
bereiken door maanden aaneen hun kinderen langzaam te zien
verhongeren. Er waren er en er zijn wier longen en wier bloed
verminkt en vergiftigd werden en worden in fabriek en werkplaats en braakhok, en laat ze eens komen om eenig beter lot !
Dan plaatst zich het onverbiddellijk kapitaal op den weg naar het
leven en werpt ze terug in den dood.
Wie onzer heeft 't niet bijgewoond dat heel een vergadering
van harde mannen en aan veel gewende vrouwen snikte als
alleen maar werd medegedeeld wat er eiken dag omgaat in dit
heerlijke arbeidersleven ten bate van het geldstapelende kapitalisme, en wie onzer heeft 't niet ondervonden dat ook daar
de allerkleinste verbetering in langen bitteren strijd moet worden
veroverd?
Denkt de heer Drucker heusch dat dit alles 't strijdende
proletariaat heeft gebracht in een stemming van zalig vertrouwen op die goede menschen die 't steeds tegenover zich
vond ? Begrijpt hij werkelijk niet 'dat de namen Regout, Van Heek,
Van Hasselt en hun politieke zetbazen iets doen gevoelen bij
hen die zooveel ondervonden ?
En als dan een ministerie, dat in dien strijd voor wat meer
licht in het leven, zijn ijzeren vuist deed neerdalen op den zwakke
en dat, toen 't gedurende één oogenblik er naar leek dat de macht
van de kapitalistische klasse begon te falen, onmiddellijk ingreep
om ze te beschermen met al de middelen waarover de staat en
de wet beschikken, als dan zoo'n ministerie komt met een wet
waarin bepalingen staan die een nieuw struikelblok werpen op
den weg der strijdenden, dan eischt de heer Drucker vertrouwen,
en gematigdheid, en kalm overleg, en gewik, en geweeg, dan
eischt hij waardeering voor elk aangeboden schuldeloos bloempje
dat geplaatst is naast de groote gifplanten.
Neen, waarde heer Drucker, zóó zijn de menschen nu eenmaal
niet. Gelukkig niet !
Als er wetten aangeboden worden die ons worden opgediend
als verbeteringen, dan wenschen wij daarin te vinden verbeteringen en niets dan verbeteringen. Waarachtig, het ontbreekt
der arbeidersklasse niet aan plichten, en den kapitalisten niet aan
sluwheid en niet aan macht om steeds nieuwe uit te vinden en op
te leggen. Wij wenschen geen nieuwe wetten die nieuwe wapens
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zij n voor den vijand waartegen wij derf strijd moeten voeren.
De opzeggingsbepaling in het eerste ontwerp-arbeidskontrakt
was zoo'n wapen, en in het laatste staan er nog andere ook.
Als in het dagelijksch leven een boete van 5o cents zal worden
opgelegd aan één gewoon burger, moet heel het rechts-apparaat
er voor in werking. En 'één patroon mag naar willekeur iedere
week van honderden arbeiders boeten heffen tot een dagloon in
de week, zonder rechtskundig apparaat en zonder hooger beroep.
Van recht gesproken, waar is hier het recht ? Waar de beveiliging voor willekeur ? Waar de bescherming van den eigendom ?
Waarom moet bij elke wettelijke regeling van 't een of andere
onderwerp van socialen aard, de schrik voor eenig gevaar voor
de „sociale orde" altijd uitloopen op nieuwe dwangbepalingen
tegen de arbeiders ? En wat is het anders, dat staangeld, en die
belemmering van de staking door een opzeggingstermijn, waar
staking toch geen heengaan, geen verlaten van den dienst bij
een werkgever is ?
Dat alles is reine willekeur en een klasse wier rechten op
het goudschaaltje en wier plichten op de veewaag worden
gewogen, heeft het recht, heeft de plicht, haar volle krachten
aan te wenden tegen zulk werk en te meer naarmate het in
meerdere mate als een weldaad haar wordt voorgezet.
Kwaadaardigheid — heusch, meneer Drucker, zeg dat aan
uw klassegenooten, als ze vechten om toestanden te behouden die
de natie en de menschheid schande aandoen.
In den oorlog is de kwaadaardigste en vinnigste strijder de
beste soldaat. En als gij u kondt indenken in den gedachtengang waartoe de bittere en harde ervaring de strijdende arbeidersklasse heeft gebracht, dan zoudt gij begrijpen wat er in het
hart dier arbeiders is omgegaan bij de kennisname van het
nieuwe plichtenboek, dat men ons in i 903 op 't rekje zette,
en dat er niet ongevaarlijker op werd doordat hier en daar een
schijnrechtje als versiering tusschen de plichtenlijst stond.
Een schijnrechtje, want boven al die papieren rechten blijft
als te voren hangen het machtige zwaard van den werkgever,
het ontslag, dat hèm soms den last van het plaatsen van een
advertentie brengt, en aan den arbeider weken en maanden
van honger en ellende, en vaak algeheelen ondergang.
Inderdaad, bij 't dieper ingaan op de rechtsverhoudingen
tusschen arbeid en kapitaal in onze maatschappij komt bij den
proletariër op een gevoel dat door halfzachte, goedwillige ternperaars van den klassenstrijd voor kwaadaardigheid kan worden
uitgekreten, doch dat in werkelijkheid is de walg van de onderdrukking en rechteloosheid waarin hij leeft, en dat hem brengt
tot 't geen hij krachtens heel zijn bestaan koesteren moet, tot
een diepen afkeer en een onstilbaren haat tegen heel de kapitalistische maatschappij.
I Maart 1906.
(,,Het Volk".)
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EEN HELSCHE MACHINE.
(HUMORESKE.)

Het was in den tijd van Ravachol en Vaillant en Emile
Henry. Er gebeurden veel dynamiet-aanslagen in het buitenland.
Een vraag is het echter of in dat buitenland zooveel over dynamiet werd gepraat, als in 't rustige, kalme, maar op 't gebied van
praten heelemaal niet achterlijke Nederland.
De socialistische beweging werd bovendien door de hoofdeloosheid van hare hoofden, in anarchistisch water gedreven.
Als men geen groei ziet van zijn kracht in aantal, de werkelijke kracht, raakt men in de beweging opgewonden en gaat
zoeken naar recepten om met weinig mannetjes toch groote
kracht uit te oefenen.
Dientengevolge werd er veel gepraat over dynamiet.
In de burgerij zat de angst er diep in. Het partikuliere nachtwaken was voor velen een ware werkverschaffing.
Een onzer luxe-plaatsen, waar de villa's, de landhuizen, geen
landhuisjes, bevallig liggen verspreid, had voor nabuurschap
een stad waar een zeer roerige anarchistisch getinte afdeeling
van den Soc.-Dem. Bond was gevestigd.
De villa-bewoners waren ook roerig, want ze waren benauwd.
Ze hadden de koppen bij elkaar gestoken en een partikuliere
nachtwakersdienst georganiseerd, waartoe allen kontribueerden.
Een der bestuurderen, een oud-kolonel, had dat alles militairement georganiseerd, en 's avonds, in regen en wind, trok
hij er nog wel eens op uit, in gezelschap van zijn cheftuinier, een 6o-jarige trouwe dienaar, die aan dynamiet en
dynamitards minstens evenveel het land had als de beste kapitalist. De kolonel nam den ouden Kees mee voor 't geval hij'
bommen vond, die hij dan door Kees zou laten opruimen, en
Kees had 't gedaan ook, want hij was zoo'n trouwen Kees.
Behalve Kees nam hij in den regel ook Cesar mee, een grooten
dog, die als Kees de dynamiet aandurfde, wel raad zou hebben
geweten met den dynamitard. Men vond de nachtwakers steeds
stipt op hun post, en weldra begon 't den oud-kolonel te vervelen. Hij kon anders 's avonds zoo lekker op zijn slofjes achter
den kachel zitten, of met eenige vrienden zoo behagelijk zitten
whisten. En nu moest hij om het uur opstaan, al had hij nèg
zulke mooie troeven, om met Kees en Cesar op stap te gaan.
De eerste dagen gaf hem dat een zeker aureool, er ging onder
de dames een gemompel van , bewondering voor den ouden
held, als hij opstond om het bevel over zijn legerscharen weer
op zich te nemen, maar na eenigen tijd hield dat op en de oudkolonel had ook wel trek om op te houden.
In 't „Handelsblad", zijn lijfkrant, las hij toen een bericht

177
van een uitvinding, door den een of anderen snuggeren politieman — die waren er toen — gedaan, een nieuw kontrólemiddel. Hier en daar werden z.g. kontróle-klokken aangebracht,
en de dienders die de rondte deden, moesten zich steeds op
een gegeven oogenblik, nu bij de eene en dan bij de andere
kontróle-klok bevinden, om daar op een knop te drukken. Als
het resultaat van die knoppendrukkerij kon men dan zien dat
de waker wakker geweest was eft erp zijn post. Het drukken
moest op dat aangegeven oogenblik gebeuren, want op een
anderen tijd wekte de knop niet. En de kontróle kon den
volgenden morgen plaats hebben, en de gerustheid geven dat
ook den volgenden nacht de waker wakker zou zijn. Voor zoover je ten minste wakker moet zijn om op een knop te
drukken.
Dit zaakje leek den opperbevelhebber van onzen villa-nachtbewakingsdienst een puik dingetje. Zoo had je je kontróle en
hij kon blijven whisten. Hij miste nu wel de bewondering
van de dames, het aureool ging heen, doch daartegenover
stonden warme voeten en vaak beste troeven.
Hij riep een vergadering der kontribueerende villabewoners
bijeen, die hij voorzat, hield daar een speech, waarvoor het
„Handelsblad"-bericht hem den tekst leverde. Hoewel er oppositie was, zooals er altijd oppositie is als de kontributie verhoogd moet worden, werd het voorstel om van die kontróle-klokjes
aan te schaffen, aangenomen. De oud-kolonel spoorde in
Duitschland den fabrikant op en na een paar weken, waarin
de kontróle-dienst wat slap was, arriveerden ze.
De prijs viel wel wat tegen, de kontributie-verhooging was
niet voldoende, de dingen kostten 5o mark per stuk, maar de
villa-bewoners kwamen ten slotte toch over de brug en de
zaak kon in werking treden.
Oude Kees had al lang met leede oogen de verslapping der
kontróle waargenomen en had zich geërgerd over de laksheid
van den ouden kolonel. Hij was er - zelf al eens op eigen gelegenheid op uitgetrokken met Cesar, maar Cesar was een
nobele hond, hij gehoorzaamde alleen aan gegradueerden. Als
Kees hem mee nam, holde hij blaffend langs den weg en de
nachtwakers namen den kontroleerenden Kees in de maling.
Toen ergerde hij zich nog meer en wou met de heele zaak
niets meer te maken hebben. Als hij zoo iets in zijn hoofd
had, was de oude Kees er niet makkelijk af te brengen, hij
mokte, wou niet praten en wou niet hooren.
Op die wijze is het te verklaren dat de oude Kees van de
in werking treding van het nieuwe kontróle-middel niets wist.
Natuurlijk was de zaak geheim gehouden, want anders konden
die weergasche anarchisten of socialisten, de toestellen wel
vernielen, en ze kostten toch 5o mark per stuk. Alleen de
opperbevelhebber en de andere bestuurders der zaak, benevens
12
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de klokkenmaker die de instrumenten was komen plaatsen, wisten
precies hoe de boel in elkaar zat. De dingen waren bovendien
op eenige verborgen plaatsen aangebracht, achter de vensterblinden en zoo, opdat ze niet in 't oog zouden vallen. Den nachtwakers was een duren eed van geheimhouding afgenomen, dien
ze met de bereidwilligheid van werkloozen in een slappen tijd,
stevig hadden gezworen.
Het had lang geduurd, maar op zekeren dag was er mee
doorgetast, want er had een bericht in de kranten gestaan
over nieuwe helsche machines, die men ergens in Spanje of
Italië had ontdekt, en bovendien waren de werkloozen in de
buurt weer zeer roerig, omdat de armoede al erger werd. Eenigen hadden, revolutionnaire liederen zingend, een tocht langs
de villa's gemaakt, en de bewoners hadden gebeefd.
Zoo was dan de nachtwakersdienst gereorganiseerd, de kontróle had plaats door middel der klokken.
Kees was, door de lezing 'van een oude krant, dien avond
onrustig geworden. Het verhaal van de helsche machines dat hij
pas gelezen had, benam hem den slaap. En ook de welgevulde
kous die hij als een ouderwetsch mensch voortrok boven spaarbank en grootboek.
Toen 't middernachtelijk uur naderde, lag Kees nog wakker,
hij kon 't niet meer uithouden, stond op, trok den ouden kapotjas aan dien hij in den goeden tijd van den ouden kolonel
had gekregen, en trok er op uit. Hoewel hij een moedig man
was, nam hij Cesar mee, die, slaperig als hij was, niet veel
lawaai maakte.
Oude Kees deed de ronde en ergerde zich. Want hij vond
de nachtwakers slecht op post, de lui wisten nu het oogenblik
dat ze op bepaalde plaatsen zijn moesten om op den knop te
drukken en begaven zich daarom op andere oogenblikken naar
een plek waar ze elkaar met gezelligen kout den tijd verdreven.
Kees, ieen man met veel plichtsbesef, keek nu zelf stevig
uit zijn doppen, doch stond op het punt de tuinierswoning weer
binnen te gaan, toen hij iets zag blinken aan den achterkant
der villa van den buurman. Kees schrok zich half dood toen
hij 't ding van nabij zag, maar nog meer, toen hij binnen in een
zacht getik hoorde. Door zoo'n getik had men die helsche
machine ontdekt, waarvan sprake was in de krant.
Wat nu ?
Zijn eerste gedachte was den ouden kolonel te waarschuwen
die in een kamer aan den voorkant zijner villa sliep. Doch
nu bleef Kees van schrik geheel verlamd staan. Achter een
vensterblinde, die gesloten was, hing precies een zelfde toestel,
en was 't zelfde getik te hooren.
Kees wou schreeuwen, maar plotseling begreep hij dat hier
snel handelen de allereerste plicht was. Bij zijn huisje stond een
bijl, waarmede hij des daags nog hout had gehakt. Hij snelde
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er heen en daar hij zich nu vlak bij den achterkant van het
huis van den buurman bevond, waar het eerst-ontdekte toestel
hing, wierp hij zich daarop en sloeg met één energieken slag
de helsche machine in duizend stukken. En weg snelde hij
naar de andere, aan den voorkant van de kolonelsvilla, waar
hij, door de aandoening, twee slagen noodig had, maar toen
lag 't voorwerp dan ook in gruizelementen tegen den grond.
Het gebeurde was van 't begin af aan bijgewoond door Cesar,
die, toen Kees opgewonden raakte, geheel wakker werd, en de
bijlslagen vergezelde van een lawaai, , zooals alleen een hond
dat maken kan.
Natuurlijk was de heele buurt in oproer, zelfs de nachtwakers,
die, toen Kees de eerste helsche machine vernielde, waren
opgeschrikt, en hem net bereikten toen de tweede onder zijn
geweldige slagen bezweek. Ze pakten hem in de duisternis
beet en terwijl Kees schreeuwde en zich woedend verzette,
schreeuwden zij ook om der wereld kond te doen dat ze de een
of andere anarchist of socialist te pakken hadden, en hun nachtwakerij toch niet om 's keizers baard had plaats gehad.
Een en ander bracht het villapark in rep en roer. Honden
blaften, dienst- en andere meiden gilden, mevrouwen deden
mee, mannen vloekten.
De kolonel kwam naar buiten met een grooten revolver in
de hand, licht werd gehaald.
Toen bleek wat er gebeurd was.
Den volgenden dag waren de oude tuinier en de oud-kolonel
lichtelijk verstoord op elkaar.
8 April 1906.
(,,Het Volk".)

ALGECIRAS - COURRIÈRES.
Te Algeciras, in Spanje, zitten sinds 16 Januari een paar dozijn
diplomaten te mieren over de Marokko-kwestie. Daar is een
land dat voor kapitalistische ontginning een gewenscht terrein
is en onmiddellijk hebben de kapitalistische touwtjestrekkers er
hun regeerders op afgestuurd.
Deze liepen met de neuzen tegen elkander op, en daar stonden
ze nu, dreigend tegenover elkaar, als hongerige roofvogels om
een vette prooi. De handen werden al aan het zwaard geslagen,
maar onze Fransche partijgenooten hebben, door de ramen wijd
open te rukken en aan heel het volk een inkijk te bezorgen op
het dreigend gevaar, voor dat oogenblik weten te verhinderen
dat het zwaard getrokken werd.
Na langdurig gescharrel kwam de konferentie van Algeciras
tot stand, en sinds twee maanden zitten daar de gewikste, sluwe
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diplomaten, elkander vliegen af te vangen, breed uit te debatteeren over vragen als deze : of de Fransche kapitalisten 3
of 4 aandeelen zullen hebben in de Marokkaansche bank en of de
politie-inspekteur te Casa Blanca, een nest op de Marokkaansche
kust, waarbij vergeleken Hellevoetsluis een wereldstad is, een
Zwitser, een Belg of een Hollander zal zijn.
En toch wijlt heel de wereld met haar aandacht in Algeciras,
omdat boven die konferentie dreigend het oorlogsspook zweeft.
Nu reeds zijn er in Duitschland en Frankrijk millioenen in stilte
uitgegeven tot voorbereiding. De kapitalistische pers heeft de
onbenullige vragen die het onderwerp van de beraadslagingen
uitmaken, omdat men de ware zaken waarom het gaat, niet openbaren durft, opgeblazen tot kwesties van nationate eer. Er wordt
gestookt op ongelooflijke wijze en toen onlangs in de Fransche
Kamer de minister-president Rouvier sprak van Fransche belangen in Marokko en een sociaaldemokratisch afgevaardigde
hem in de rede viel met de woorden : „Fransche belangen ?
Financiëele belangen !" toen antwoordde de minister : „Zeker,
ook Fransche financiëele belangen, die te verdedigen onze plicht is."
En de diplomaten mieren en mieren, vechten om een letter en
om een woord, elk woord beteekenend een stuk kapitalistisch
belang. En als het nu eens mislukt ? Als de belangen niet tot
de noodzakelijke concessies te bewegen zijn ? Wat dan ?
Dan draait het uit op oorlog, zij het niet terstond, dan binnen
zekeren tijd. De diplomaten zijn de vertegenwoordigers der
kapitalistische klasse, spelend met honderdduizenden menschenlevens. Omdat een paar millioen kapitalistenwinst betwist wordt
door de kapitalisten van verschillende landen, dreigen milliarden
te worden uitgegeven tot wederzijdsche vernietiging. Omdat er
twist bestaat over de vraag of een half dozijn politie-officieren
tot de eene of tot de andere nationaliteit zullen behooren, dreigt
het gevaar dat honderdduizenden menschen elkaar in stukken
zullen hakken.
Dat zijn de gevolgen van het kapitalisme als regeeringsondergrond.

In Courrières heeft een verschrikkelijke ramp plaats gevonden.
Meer dan twaalf honderd lijken van arbeiders liggen in de gangen
der mijnen, daarboven stijgen de hartverscheurende jammerklachten van duizend weduwen en zesduizend weezen omhoog.
Heel de menschheid wordt aangegrepen door een gevoel van
verschrikking, onder de arbeidersklasse verergerd door de tijding
dat wij hier niet staan voor een onafwendbare natuurramp, als
een aardbeving of een watersnood, maar voor een misdaad, een
kapitalistische misdaad. Voor de gevolgen van winzucht die de
arbeiders stuurde in een mijn waarvan de onveiligheid reeds
te voren was gekonstateerd.
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Doch hoe dat zij, over grenzen en zeeën heen vliegt het
gevoel van het gemeenschappelijk leed. De mijn brandt, de
lijken ontbinden in de heete atmosfeer met schrikwekkende snelheid, misschien zijn er nog levenden, de redders wagen het ongelooflijke, zeventien lieten reeds hun leven bij hun heldhaftige
pogingen — daar verschijnt een groepje mannen, in vreemde
kleedij, aan den ingang der mijn.
— Wie zijt gij ?
— Wij zijn Duitschers, mijnwerkers, arbeiders, menschen. De
wetenschap heeft ons voorzien van bizondere toestellen, men
heeft onze toestellen gevraagd, hier zijn wij zelf, om te redden
wat er te redden valt.
— Wanneer wilt gij beginnen?
— Terstond.
En naar beneden daalden ze, met hun toestellen en drongen
door in de vergiftigde atmosfeer, onderzochten de ontbonden
lijken, laadden de menschelijke overblijfsels op draagbaren en
droegen ze naar boven, naar de dierbaren. Welk een hemelsch
geluk zou er neergedaald zijn in de harten dier mannen als het
hun gelukt was menschenlevens te redden. Ze zouden er alles,
alles voor hebben gewaagd. Indien de stem van opgeslotenen
had geklonken, zouden ze zich met ontembaren moed en onuitputtelijke volharding hebben geworpen op den scheidsmuur
en desnoods met hun leven voor het leven van dien ander een
weg hebben gekocht.

Ziedaar het kapitalisme, en ziedaar de arbeid!
Algeciras — het kapitalistisch geknoei!
Courrières — de menschelijke solidariteit !
Algeciras — de stookploeg der diplomaten!
Courrières — de reddingsploeg der arbeiders!
Algeciras — de bedreiging met de wetenschap in dienst van
moord en vernieling!
Courrières — de internationale uitruiling van de wetenschap in
dienst van veiligheid en leven 1
Ziedaar in de praktijk de idealen van twee klassen. Geld verdienen, landen inslokken, volkeren onderwerpen — het ideaal
der eene klasse.
Internationale verbroedering, helpen, steunen, redden, bevrijden — dat is het ideaal der andere klasse.
De Westfalers werden koel ontvangen te Courrières, zoo vertelden ze. Maar toen, drie dagen later, een deel hunner vertrok,
was alle reserve verdwenen en waren allen goede vrienden met
heel de bevolking. Zóó zou de internationale afkeer wegslinken,
indien niet de onheilvolle belangen-tegenstelling tusschen het
kapitalisme der diverse landen bestond.
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De ramp van Courrières staat niet op zich zelf en de reddingsploeg der Hibernia ook niet.
Reeds meer dan vijftig jaren geleden werd een internationale
reddingsploeg gevormd, die, met haar eigen toestellen toegerust, doordrong in het diepe der dingen, verder dan ooit te voren
geschiedde, om het proletariaat dat in dienst van het kapitalisme
lijdt en verminkt en vermoord wordt, te redden, uit den dood
van de kapitalistische slavernij, omhoog te brengen naar het
leven der socialistische vrijheid.
Stel tegenover elkaar : Die kapitalistische mijneigenaren van
Courrières, die hun arbeiders, hun landgenooten, hun medepatriotten, onverbiddellijk naar beneden stuurden in de brandende
mijn, den dood te gemoet, omdat staking van het bedrijf schade
brengt in hun beurs — en die ploeg Duitsche arbeiders, die
toesnelt, zonder te vragen wat het geeft, en zonder rekening te
houden met eenig eigen belang, zijn leven wagen komt om zoo
mogelijk het leven te redden van eenige vreemdelingen, die
ze niet kenden, die ze niet zouden verstaan als ze nog leefden,
en die hen niets zouden kunnen betalen voor de bewezen diensten omdat ze uitgezogen proletariërs zijn, als zij zelf.
Stel deze beide soorten van menschen tegenover elkaar en
ge hebt het beeld van het heden en het beeld van de toekomst.
Hier de hebzucht en bloeddorst der kapitalistische klasse, ook
tegenover de eigen landgenooten, dáár de solidariteit en de toewijding van de arbeidersklasse, over alle grenzen heen!
Arbeiders, ziet naar de diplomaten van Algeciras en naar de
reddingsploeg van Courrières — weg uit d a t heden, en voort
naar d i e toekomst !
18 Maart 1906.
(,,Het Volk".)

DONKERE DAGEN.
Dicht in elkaar als stof en koud als ijswater valt de regen
neer in de donkerte van den Decemberdag. 't Is nog in den
namiddag, maar vele winkeliers hebben reeds 't gas opgestoken,
ten einde van degenen die, trots 't hondenweer, toch den
tocht door de slikkerige straten waagden, een zoo groot mogelijk getal naar hun étalage te lokken. Loopjongens en -meisjes
stappen door den regen als wezens die weten dat ze, met harder
loopen, alleen maar bereiken dat ze in een andere wijk zullen
moeten gaan dwalen met andere boodschappen, 'en in die
andere wijk regent 't ook, zoodat zich haasten voor hun niet
gelijk staat met spoediger komende drooggelegenheid.
Huisvrouwen die boodschappen doen, stappen vlug door,
burgermenschen vullen de trams die van en naar het centrum
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der stad rollen, de wagenbestuurders in dikke jassen gehuld,
huiveren als hun 't kille nat in 't gelaat striemt. Aan de
boomen op de grachten hangen de druppels die van tijd tot
tijd door een windvlaag bij duizenden tegelijk vanaf de takken
rondgestrooid worden, de paarden voor de wagens dampen,
schier ieder gegoed voorbijganger die niet in een regenmantel
is gehuld, loopt onder een glinsterende parapluie.
Een echte triestige winterdag, een der donkerste van de
donkere dagen voor kerstmis, en wie op straat loopt, versnelt
zijn stap indien hij thuis weet te vinden een warme kachel,
een gezellige lamp, een hoekje naast den haard of een plaatsje
voor de tafel.
Des te meer valt het op een ouden man, zeker een zeventiger,
in een oude winterjas gehuld, de pet diep over de voren getrokken, de grijze baard vol regendroppels, te zien slenteren
over het trottoir, slenteren, zonder doel, zonder haast, zonder
belangstelling in de schitterende étalages, zonder oog voor
menschen of zaken, blijkbaar zonder gevoel voor regen en
wind. Daar straks liep hij links van de straat, nu rechts, doch
noch links noch rechts heeft hij iets te doen. Hij loopt heen
en weer, doch zelfs tijddooden is zijn doel niet, het is aan
hem te zien dat hij ook geen belang stelt in 't uur van den
dag en nog minder in de langzamerhand dichter wordende avondschemering.
Een rijtuig rolt hem voorbij, twee bereden agenten huppelen
voorbij op hun levendige paarden, een automobiel suist met
groote snelheid door de straat, een brandwagen rolt met geweldig lawaai aan en weer heen, trams passeeren elkaar met
hevigen belleklank, slechts even kijkt hij wezenloos op, zonder
zijn langzamen, doelloozen pas te versnellen of in te houden.
Daar komt een kleine meid op hem af.
--- Gropa, ga je mee naar huis ?
-- Naar huis ? Nee.
— Waarom, niet, moet je ergens heen?
— Nee, ja, ik wacht op iemand.
— Is vader thuis ?
-- Geloof 't wel.
— Dus je gaat niet mee ? Kom, ga nou mee. Vader is wel
weer goed.
-- Nee, ga maar gauw naar huis.
-- Dag gropa, da-ag !
De kleine, in een oud, maar warm manteltje gehuld, haast
zich om uit den regen te komen.
De oude is wat ontdooid, hij loopt niet meer zoo te suffen,
kijkt méér rond, doch in-droevig is zijn blik, het is als zoekt
hij iemand, om te zeggen wat hij zeggen moet, wat hij gedacht
heeft in den langen tijd dat hij daar liep in de straten.
En toen hij dien gevonden had, begon hij.
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— Wat is 't miserabel op straat en toch, thuis is 't nog erger.
— Zoo, wat scheelt er aan, vader ?
— Och, weet je, ik ben bij m'n dochter. 'k Was zeventig,
weet je, en eigenlijk wel op, toen m'n vrouw stierf. En toen
wou m'n dochter, die getrouwd is hier, met 'n flinken jongen,
een metselaar, me met alle geweld bij 'r hebben. Ze heeft wel
twee kinderen, maar handen aan d'r lijf, en hij ook en 't zijn
beste kinderen, , allebei. En waar ze goed 'r brood hadden,
wouen ze mij bij zich hebben.
— Nou, toen ben 'k gekomen, en 't zijn beste kinderen, ze
benne goed voor me. Ik had 'r een rustigen ouwe dag. Ging
wandelen als ik wou, paste 'n enkelen keer op de kleintjes
als ze uit werken ging. Hij ook is 'n beste kerel, maakte 't
me zoo aangenaam mogelijk, geen zweem van eenig misgunnen
van mijn goede leventje, dat 'k niet gewend was. Want ik heb
mijn heele leven hard, gewerkt hoor, als timmerman in 'n
kleine stad. Keek niet op een uur langer of korter. Maar 'k was
op, kon God danken zulk een dochter te hebben, waar 'k thuis
was, 'n boterham vond die me van ganscher harte gegund
was, hoor.
— En nou, nou is hij werkeloos, al een aantal weken, kan
niks te doen vinden, geen steek. Een enkelen dag wat sjouwen,
met een verhuisboeltje of zoo iets, anders niks. En nou begrijp
je, anders 18 of 20 gulden per week. 't Is niet teveel voor 'n
huishouden, in de groote stad is 't duur leven, en mijn dochter
wil netjes wezen, netjes voor den dag komen. Daar zit wat
trots in, weet je. En als d'r wat wezen moest, wat extra, dan
was zij d'r ook nog. Dan ging ze werken, want dat kan ze, hoor,
ze heeft handen aan d'r lijf en 'n wil in d'r kop.
— Nou is-ie werkeloos, en zij moet den heelen dag uit. Nou
gaat ze alle dagen werken, van heel vroeg tot heel laat. Nou
komt ze moe en beroerd thuis, en hij zit den heelen dag te
kniezen, als-ie niet van de een naar den ander loopt om werk.
Nou ergert-ie zich dat zijn vrouw den kost moet verdienen,
vervloekt zichzelf en iedereen. Je weet, 'n vent die gewend
is te werken, die niet leeft as-ie niet werkt, die met leegen
tijd geen raad weet, die wordt gek as-ie stil moet zitten.
-- En nou is de gezelligheid, de vriendelijkheid, alles wat 't
thuis goed maakt, weg. De vent is kribbig, voelt zich ellendig
en beroerd en nou, van middag, bij het eten . . .
De oude stopte. Het wou er niet uit, 't zat hem dwars in
de keel en zijn vuisten balden zich krampachtig. Doch toen
kwam 't :
— Van middag zaten we an tafel. De vrouw niet thuis.
Was uit werken. Gister ook, eiken dag. De boel 't onderst
boven. Gisteravond had ze 'stiekem 'n kliekje meegebracht en
dat neergezet in de keuken, aan mij verteld, dat dat van
middag gewarmd moest worden. Ze verheugde zich al in de
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gedachte dat we nou ten minste een warm maaltje hadden,
al was 't niet veel. Ik was er wel wat bang voor, Weet je,
want hij is een rare kerel. En jawel, toen 't op tafel was, warm
en wel, en de kinderen al verheugde gezichten zetten dat 't
vandaag, niettegenstaande moeder's afwezigheid, toch warm
eten gaf, toen vroeg-ie:
— Waar komt dat vandaan, heb' jij dat gekookt, oudje?
— Liegen hielp hier niks en toen vertelde ik -hem maar de
waarheid.
Hij was al zenuwachtig, had den heelen voormiddag vergeefs
van baas tot baas geloopen, was zonder eenige hoop teruggekeerd. En toen-ie vernam dat 't 'n kliekje was, door zijn vrouw
den vorigen dag meegebracht, kwamen hem werkelijk tranen
in de oogen, begon de groote kerel te lamenteeren, totdat zijn
zenuwachtigheid omsloeg in woede en ,n,u was er geen maat
meer in. Hij schold en tierde, zoodat de kinderen benauwd in
een hoek kropen, schold ook tegen zijn vrouw, die aalmoezen
aannam, misschien 't kliekje bij dat volk wel gestolen had.
En toen 'k daartegen opkwam, kreeg ik de volle laag, totdat
hij mij zelfs verweet dat ik niet op tijd was doodgegaan, dat
ik meevrat van het gebedelde goed, er op vlaste, 't klaar gemaakt had buiten hem om.
- Toen ben ik weggegaan en, weet je, als ik niet wist haar,
mijn dochter, voor heel haar verder Ieven ongelukkig te maken,
dan had ik me verzopen. Zie je, dat is geen leven. Zoo'n beste
kerel als hij maar werk heeft, wordt een beul, nou d'r geen
eten in huis is, nou-ie, met zijn groot ponteneur, gekregen
goed op tafel ziet staan. In zijn woede heeft-ie 't ,het raam
uitgesmeten, de kinderen zijn hongerig naar school gegaan,
een stuk brood konden ze van zenuwachtigheid niet meer door
de keel krijgen.
— Nou loop ik al sinds drie uren op straat. Ik weet niet hoe
of wat. Kan je nou blijven in een huis waar je verweten wordt
wat je eet en drinkt, zeg ? 'k Heb heel mijn leven hard gewerkt, nooit een duvel wat gevraagd, arm gehad, zeker, maar
eerlijk, hoor, en toen ik op was, toen m'n greep verzwakte en
beitel en zaag niet meer zoo vlug en niet meer zoo zeker werkten als ik ze vast hield, toen 't oog zijn dienst weigerde en 'k
scheef maakte wat vroeger altijd uitviel als 'n kaars, toen kon 'k
bij haar komen, bij m'n dochter. Dat is toch geen genadebrood
eten, wat, as je bij je eigen kind bent. En nou, nou verwijt
die kerel, in zijn ongeluk wreed geworden, mij dat stuk brood,
juist op een oogenblik dat 't ontbreekt. Neen, dat is niet uit
te houden.
Wanhopig schudde hij het oude hoofd en wanhoop straalde
uit zijn moede oogen. En al donkerder legde de schemering
zich over de weemoed-wekkende straat, waar de fijne, koude
regen voortging de onherbergzaamheid te vergrooten.
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Plotseling schrok hij.
-- Daar komt-ie, zeide hij, half angstig.
Werkelijk kwam een groote, stevige arbeider, zoekend rondkijkend, de straat af.
Weldra had hij den oude ontwaard en stapte vlug op hem
af. Hij keek hem vlak in de oogen en stak zijn hand oprecht
naar hem uit, met hartelijke stem zeggend:
— Kom ouwe, kom naar huis.
— Kerel, je hebt me . . .
-- Ja, ja, ik weet het, ben een beroerling geweest. Kom nou
maar gauw naar huis. De kleine meid heeft me verteld, dat
je hier liep, toen ben ik terstond gekomen. 'k Wist geen eens
meer wat ik gezeid had, en iets gedacht heb ik er zeker niet bij.
Aarzelend ging de oude mee.
— Wou je me 'n lol doen, oudje ?
— Nou?
---- Zeg hààr niets.
— Goed, er is al beroerdheid genoeg.
En samen verdwenen ze in de duisternis van een arbeidersstraat waarin de regen millioenen tranen deed vallen.
9 December 1906.
(„Het Volk.”)
..................

AFGEBEULD.
We stonden voor den vijfden keer, deze week, te werken
tot 12 uur. Het getik der letters in de zethaken was 't eenige
geluid dat je hoorde. 't Was over tienen, we waren aan ons
13e werkuur bezig en hadden er 14 te maken.
Er heerschte een lamme stilte. Ieder was moe, ieder voelde
de loomheid zijn beenen bekruipen, de slaap drukte op de
oogen, de gasvlam pijnigde oogen en voorhoofd, de hersens
waren traag en de handen onwillig.
Een haast onweerstaanbare neiging om te zitten of te liggen
kwam bij iedereen op, maar je wist bij ervaring dat 't dan,
na een paar minuten zitten — en langer dan een paar minuten
kon je toch niet ongezien blijven — nog moeilijker zou zijn
weer te staan.
't Is anders een zonderling iets, dat lange, lange staan. Als
je even op een uitgetrokken zetkast kon gaan zitten, had je
't zelfde gevoel als iemand die, doodmoe zijnde, zich kon neervleien op een heerlijk rustbed. Even zitten gaan, heerlijk was
't ! 'n Zalig gevoel van rust en tevredenheid doortintelde je.
Maar dan klonk soms een geslof en dan vloog je op, want
dan schuifelde de meesterknecht over de vloer en liep je gevaar gesnapt te worden.
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— Zeg eens, zou 'k jou 'n fauteuil laten halen ? klonk het
dan smadelijk.
Dan stond je weer en even kwam op een aantal gezichten
een grijnslach van leedvermaak.
— Ben je moe, Jatisen?
— As 'n hond.
— Nou, 't is goed da je bijna rijk bent, kan je rusten.
— Hou je gezicht, pestkop.
— Preskop ? Best eten.
Nu slofte de meesterknecht weer de deur binnen en ging op
zijn stoel voor z'n lessenaar zitten. Dan keerde de loonre stemming, die een oogenblik geweken was, weerom en weer was
't alsof er slechts een machinetje in 't lokaal was, dat onregelmatig tikte, met kleine metalen voorwerpen tegen elkander.
Voor een der bokken stond een lange schrale man, een
vijftiger, doodsbleek, uitgemergeld arbeider, werktuigelijk te
prutsen. Zijn oogen, met behulp van de grootste energie opengeperst, waren dik en staarden slaperig en half idioot op het
werk. Hij was altijd blij als er overgewerkt werd, zes kinderen
en een vrouw thuis, het hielp, die overuren. Tegen kon hij er
niet, kreeg, als 't over achten of negenen was, beroerde hoofdpijn. Bleef staan als 'n mummie, werktuigelijk prutste hij zijn
stempeltjes in elkaar. Naast hem stond een bullebak, sterke
kerel, die er wèl tegen kon, die bijna nooit iets zei, en vlaste
op het meesterknechtsschap, als de ouwe dood ging.
Tegenover een klein dik mannetje, dol op overwerken, groot
gezin thuis, te kort om moe te worden.
-- 't Is voor jou niet de moeite waard te gaan liggen, werd
hem opgemerkt.
En dan den anderen hoek, verschillende gezichten en gestalten en karakters.
Een paar nerveuse jonge kerels. Als het laat werd, waren
ze kriebig en lastig, hadden om een haverklap ruzie.
De 13 geredden uit de mijnen van Courrières hebben verteld
hoe ze den tweeden dag dat ze gevangen zaten, in hun gevoel
van hopeloosheid kwaad werden, met elkander vochten, in de
diepte, ingesloten, t usschen de lijken hunner kameraden, elkaar
beten en trapten.
Zoo'n stemming heerschte er meermalen op den zetzolder,
als 't laat was, de moeheid de zenuwen had geprikkeld, als
't een urenlang gevecht was geweest met de moeheid in de
knieën en de druk op de oogen.
Van tijd tot tijd liep een der zetters met veel drukte heen
en weer. Dat ergerde de een en amuseerde den ander.
— Maak niet zoo'n herrie, kerel.
— Heb ik uwes wakker gemaakt, meheir ?
-- Of maak jij zelfs soms kabaal om je zelf te porren?
—

Stik 1
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-- Doe jij 't me eens voor.
Zulke tooneeltjes kwamen veel voor als de moeheid allen
teisterde en de verdoemde klok maar zeurde en niet vooruit wou.
Hoe later 't werd, hoe somberder.
Op dezen avond tuurde S.... de lange magere, wanhopiger
dan anders uit zijn groote tering-oogen, veegde zijn bril
en wischte zijn waterbeloopene oogen uit. Het wilde niet. Reeds
langen tijd had hij geklaagd over zijn oogen, de dokter had
hem voorzichtigheid aangeraden en rust.
Rust ! Het was om te lachen ! Rust, als je zes kinderen thuis
hebt en een vrouw. S.... zou voor niets ter wereld vrij gevraagd hebben, want de meesterknecht had hem toch al lang
in de gaten. Hij deed niet de helft genoeg. Vooral 's avonds,
prutste hij ontzettend lang aan een stukje werk. En als hij in
de gaten kreeg dat dat gevolg was van zijn slechte oogen ...
neen, dan kreeg-ie gedaan en een vijftigjarige wil men nergens
meer.
Werken dus, ingespannen, stevig.
Maar 't wilde niet, van avond. De krachtigste inspanning
hielp niet.
— Zou 't gas niet goed branden ?
-- 't Brandt best.
— 't Is hier warm, mijn bril is voortdurend beslagen.
En dan veegde hij maar weer en prutste verder.
Tegen half twaalf . kwam de meesterknecht bij hem.
— Is die stempel van .... klaar ?
— Neen.
— Neen ? Waarom niet ?
— Ik ben er nog niet aan toe gekomen.
— Wat heb je dan uitgevoerd ?
Hij moest rekenschap geven van zijn tijd en de rekenschap
was niet voldoende, kon niet voldoende wezen, lang niet voldoende. De stempel die klaar had moeten wezen, was nog niet
ter hand genomen, eischte minstens twee uur werk.
— Je bent een prutser die niks uitvoert.
En de meesterknecht, ook boos, beroerd door de atmosfeer
van lamheid en moeheid, schold, beleedigde, dreigde.
— 'k Weet verdomd niet wat 'k met jou aanmat. Stempel
klaar maken vanavond, al blijf je tot twee uur.
Het klonk als een vonnis.
Juist op het oogenblik kon-ie geen letter meer onderscheiden.
Geërgerd was de meesterknecht weggeloopen, en nu stond de
lijder daar, geen raad meer wetend. Het ging niet meer.
— 'k Heb er te veel van gevergd. Van de week in vijf dagen
meer dan 74 uur gemaakt. Morgen nog i 2, dat is de kortste
dag, omdat 't Zaterdag is. Nou zou-ie nog twee uur moeten
staan, die stempel met zijn kleine fijne letters en fijne lijntjes,
klaar, vanavond ? Het zal niet gaan. Wou wel, maar kan niet.
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Weer begon hij, tuurde, perste de blikken uit zijn uitpuilende
oogen, wilde zich zelf zijn onmacht niet bekennen, wilde niet
zwak, niet versleten, niet dp zijn. Mocht niet, had nog zes
kinderen thuis en een vrouw. Op zijn loodbleek gelaat kwam;
een koortsige warmte van de inspanning. Zweetdruppels persten
zich op zijn voorhoofd door. Hij wond zich op, de stempel
moest klaar. De andere was in proef.
Woedend kwam de meesterknecht op hem af.
-- G. v. d. wat hè jij toch ? Kijk dat ding is, scheef, en vol
fouten. K6 je niet uit je oogen kijken ?
Och ja, nou keek-ie uit zijn oogen, met zulk een weë blik
van geplaagd beest, dat de lang niet zachtzinnige chef 't toch
maar het best achtte heen te gaan.
En weer poogde hij te t uren.
Maar plotseling vielen zijn armen in wanhoop langs hem neer.
— Ik kan niet meer. Mijn oogen. Ik ben bijna blind.
Allen stonden nu om hem. Zagen in zijn afgebeulde oogen,
waarin een zee van wanhoop. Radeloos bevend veegde hij zijn
bril af, veegde telkens weer opnieuw en probeerde weer en
weer en nog eens.
— Ik zie jou ter nauwernood. Ik kan geen letter meer onderscheiden in de haak. God, o God, wat mot dat nou ?
En nu barstte hij uit, en schreide zijn leed en zijn woede,
ons allen in de ziel. Tachtig, negentig uren per week sta je
hier voor dat brandende gas. Dat verbrandt de gedachten in
je hersens en 't licht in je oogen.
Nou wor 'k blind. Blind. Blind. God o God!
Dat was vóór I Mei 1890.
Het eerste gevolg van de 1 Meibeweging is geweest dat de
arbeiders zelf besef kregen van de noodzakelijkheid van verkorten werktijd. Sindsdien strijden ze voor korter, toen kibbelden ze om later te mogen blijven.
Toen smeekten ze om afgebeuld te worden, stonden gewillig
als lammeren en lieten zich 't bloed uit 't lichaam en 't licht
uit de oogen halen om winst te werpen in de brandkast van
den baas ... Nu is er ten minste verzet, nu klinkt er ten minste
een kreet van vervloeking en een lied van hoop!
I Mei, wees gegroet ! Ge bracht ons de verlossing nog niet,
maar ge bracht ons het allereerste dat voor die verlossing
noodeg was : de behoefte eraan l Ge hebt ons de keten aan
handen en voeten getoond, ge hebt ons het bewustzijn gegeven
om le pijn te voelen die genezen moet worden.
Kom met uw bloemen en met uw groen ! Kom met uw internationale snak naar vrijheid en gerechtigheid!
Kom!
29 April 1906.
(,,Het Volk".)
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