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I.
DE STAKING I\ HET TRAXSPORTEEDRIJF .
Een kwart eeuw geleden hoorde men zelden of noolt van werkstakingen . In de laatste wren kwam daarln veranderlng, nadat de
arbeiders - om het woord van Mit. TROELSTItA to bezigen - .,ze1fbewust" warm geworden en zij den weg insloegen die volgens DR .
GORTER moet uitloopen op dit punt, dat de patroon met de pet in

de hand de orders van den knecllt heeft of to wachten . Spraken
de werklieden vroeger van wenschen en verzoeken, wanneer zlj hun
belangen den patroon voordroegen - zoodra de .,zelfbewustheid"
was gekomen, was dit uit en stelde men eischen .
In dezen nieuwen toestand werden werkstakingen met contractbreuk van zelf beschouwd als doeltreffende middelen om aan de
gesteled eischen kracht bij to zetten en de patroons tot toegeven
to dwingen . Vandaar, dat werklieden bij schier alle takken van
handel, industrie en nijverheid telkens het bijltje er bij neerlegden,
dat werkstakingen in bijna alle provincien van ons land in het
jaar 1902 haast niet van de lucht warm . De stakingskoorts bereikte met name in de maand Januari een bedenkelijke hoogte .
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\Verkstakingen onder de kleermakeis to (-roningen, onder lief personeel vaii Van (3end & Loos to Rotterdam, onder de typografen
to Haarlelu, onder de Ainsterdamsche voerlieden, en bij tal van
andere bedrijven in oiis land .
Dat dit veel ongerief en ongeniak v eroorzaakte. i s to begrijpen .
Vooral de langdurige werkstakilg onder de Amsterdanisclie yoerlieaell
was nadeelig en schadelijk voor zeer vele belangen . Doch dit alles
was diet van zoo groote beteekenis als de werkstaking onder de doken veein-arbeiders to Amsterdam . Ook one de belangen van handel
en scheepvaart ' - oor de lioofdstad des Rijks, die toch al alle zeilen
heeft bij to zetten ma bij de vlucht, die andere groote stedeu
nemen, niet acliteraan to konieii . Bovenal echter one de spoorvvegstaking van 30 en 31 Januari - een gevolg, gelijk Been w -eet . van
vat er bij de transport-arbeiders was yoorgevallen .
De stakingen in lief Havenhedrijf to Anisterdani
van de
zoogenaainde Transportarbeiders - vornien lief voorspel van hetgeen
op 31 Januari plants had en dns ook van al de troebelen, die de
gemoederen van lief N ederlandselie yolk inaaiiden long in beroering
hidden . Het is daarom, ook tot recht verstand van eels en ander,
noodig vooi. die Stakiilgen eenige aalldacht to yragen .
In lief Ilan lelsia(l van 21 Februari 1903 vvordt door de directenren van lief BLA AL WHOEDE vEEif cell uiteenzetting gegeven van
de staking der veeiii-arbeiders .
In dat stuk wordt er allereerst op gewezen, dat in 1895 in de
msterdainsclie leaven geen eilkele vakyereeniging bestond, iioch
van patroons nocli van werklieden . In 1896 weed door de vaste
werklieden aan de veemen eii door de pakhuisbedienden der grossiers de eerste vereenigilig - ,Handel en Xijverlieid'' geheeten opgericht, oorspronkelijk alleeii tot onderlingen steun en ontwikkeh ug der laden. zonder bepaald lief karakter to drageii eerier werkliedenvereeniglng . De patroons hebben hair met iligeiionienheid,
ell zeker zonder eenigen tegenzin . begroet .
In 1899 was naar aalileiding eenei' niet ingewilligde vraag oin
loonsverhoogiiig eeii werkstaking uitgebroken onder de lose dokwerkers, de z.g . snikerdragers . Deze werkstaking breidde zich
tot alle dokwerkers nit, en had ten gevolge, dat aan de eerie zijde
de veemen zich tot een „Bond van Veeuieii'' aaneensioten, terwijl
de dokwerkers een ,,Vereeniging van Dok- en Veeiiiarbeiders"
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stiehtten, welke door den Bond der Veemen in zooverre islet
ingellomellheid 11 erc begroet, als door deze dubbele deskundige
organisatie vale patroons ell werkliedell lief inogelijk was de bestaallde
gesehillen gemakkelijk op to losses . Incerdaad kwam men tot een
vergelijk en herd de loonsverhoogillg in zekere mate toegestaan,
lief loon pel' lull' verhoogd, cell nitgebreld tarief vastgesteld voor
het lverk pel' sulk, de verzekering to 'en oilgelukkell ook tot de
lose lverkers lutgebreid ell, terw ill Mpg eenige alldei'e olldei'gescliikte plultell bij overeellkomst werden geregeld, behielden de
l)at1'o011s 111111 vrijheld in de keus tusscheil 11 erk per lull' of pel'
stuk en bepalillg van de sterkte dei' ploegell .
Ofselloon bij large na niet Mlle dokwerkers tot de llienw e veieeniging lvarell toegetredl en . llield meal zich, l)elloudens eenige
onbednidende geschillen, aan deze overeellkolllst . 1-let hlaauvvhoedellveeni achtte oni versehullende redenen lief daareilboven ilo()dlg . ill
de regeling tell opzichte van halts pel'soneel cell 11'ijziging to
brellgell . lvelke lvellslvaar lliet ill de ovei'eellkonist was voorzien,
dock ook geenszins daarmede in strijd was . Zij begon 11 .1 . Met eels
aantal arbeiders 1iiet meer per sulk of per our to betalen, iiiaar
tegen vast loon . Dit loon was stellig minder call lletgeen die
arbeiders in de drnkke tijdell antlers vei'dlelid zoudell llebbei . dock
zooveel llooger call hetgeell zip in slappe tljdell ontvingen . cat de
ontvangst over cell geheel jaar ten slotte circa f' 1 .50 per week
meer bedroeg clan bij wisselvallige loosen. Ilet Maau wlwedenveelll,
cat dew vaster 11- erklieden voor alle weken des jaars een regelmatige verdienste verzekerde, had daaimede lief duel . zicll een
kerll vale geseliikte arbeiders to verschaften . op 1Vie llet steeds kon
rekenen, ook bij eventueele w erkstakingen - ell daai'voor had het
deze finallcieele op offering gaarlle over .
Ill ugustus 1900 weld cell poglllg gedaall oni de nieuwe regeling
blj lief Blaaiiwhoedenveenl door `verkstakiiig to doe11 vei'vallen .
Deze pogillg mislukte toes het duidelijk bleek, cat de tegeii vast
loon aallgestelde arbeidei's vaii de nienwe regeling voordeel ell Been
liadeel ondervonden, e11 cat bij llet bepalen van het loon voor de lose
vverklieden bet veem zicll strikt Meld aaii het overeengekoi en tarief .
De 1ve1'klieden - vei'eelllging . .Ilalldel ell ljvei'lleld ' bi'el~lde zieli
iniiiiddels voortdnrend ill ledeutal lilt . Ouk andere vel eenigingell .
slit vaste ell lose dok- en veem-arbeiders bestaande . werdell
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opgericht, zooals de bootwerkers-vereeniging , .,Reclit en Pliclit'' . En
al die vereenigingen vormden welds de NATIONALE FEDERATIE
VAN TRANSPORTARBEIDERS . Uezamenlijk streefden zij er naar .
alle havenarbeiders

in haar organisatie op to seined . Natunrlijk

om daardoor meer kracht to ontw ikkelen . Ook bleek welds, dat
lief doel flier organisaties was om, bij voorkomende geschillen, niet
meer individueel als werklieden met de patroons, maar door lief
bestutir der vereeniging met de veemen to onderhandelen . Van zelf
stonden zij daardoor scherp tegenover lief Plaauwhoedenveein, waar
het aantal werklieden tegen vast loon en staande daardoor nog
bniten de werklieden-organisaties, voortdurend was toegenomen . Dit
was een doors in het oog der organisaties en om dies doors to
verwijderen, werd in November 1902 een manifest uitgevaardigd .

flat yeory/anjseer(len oiet queer zouden
1uogeu samenu erkeu met uiet-geor an?see)'d eo .
X11 werd de toestand steeds meer gespanilen . De arbeiders, die
zich niet bij een vereeniging hadden aangesloten, moesten verwijderd worden . Dit was het streven der organisatie . Slechts zocht
men een aanleiding om tot een openlijke break to komen met lief
Blaaiiwhoedenveem . Die aan1eidiilg deed zicli voor op 8 Januarl
1903 . Op dies flag wares door lief Blaauwhoedenveem twee zijner
werklieden, ongeorganiseerden, naar de firma ilIULLER & Co . gezonden om goederen in ontvangst to semen . De werklieden wall
die firma weigerden de goederen of to geven, daar 11tmn vereeniging „Handel en Nljverheid" hun verboden had met ongeorganiseerden saam to werken . Daarop ontsloeg de firma Mhuler & Co .
die weigerende werklieden . Dit ontslag had ten gevolge flat de
bootwerkers, behoorende tot de vereeniging „Reeht en Plicht", ook
hun werk staakten aan het stoomschip „Stassfnrt", flat inmiddels
voor genoemde firma was aangekomen en flat zij bezig wares to
losses . De vraag was dies gesteld of georganiseerden met ongeorganiseerden zouden kunnen samenwerken, beter gezegd of het
mogelijk zoll zijn, flat in de havenbedrijven werklieden regelmatig
aan den arbeid bleven, zonder tot een der werklieden-vereenigingen
to behooren . Dit vraagstuk van de vrijheid van arbeid wilde de
firma Win . H . Killer & Co . toes uitvechten en, daar zij begreep
flat lief een beginselvraag betrof, gaf zij de zaak in hander vain de
,, Vereeniging van \Verkgevers op Scheepvaartgebied", waartoe zip
mededeelende het beslnit,
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behoorde . Deze Vereeniging, na de bootwerkers herhaaldelijk to
vergeefs to hebbeli aallgespooi d llet w erk to hervatten, ontsloeg
dezen, en mill op 10 .Tanllari antler niet-georganiseerd yolk in
dienst, waarlnede de .,Stassfurt" gelost vvend .
Aanvankelijk sclieen het alsof een minnelijke scllikkillg zotl verkregell worclell . Filet Blaallwhoedenveem. meellende dat door zijn
toedoell de llloetelijklledell wares genezell, gaf zljn tot dllsver ingenomen standpnnt prigs, om iii . alleen met zijn werkliedell ell niet met
de bestni ell van vel'eenig'ingen of met de Federatie to olldei llandelen .
Het had in overleg met de Federatie van Transport-arbeiders ell
op 12 Tan . scheen hot, alsof Let personeel bij het Blaallwlloedellveem bevredigd was . loch een week daai na kwanl het conflict . I)e
bootwei'kel's'ereelliging ,, Recht ell Pllcllt'' had geeischt, dat de ;,ondeikrnipers" . (lie geholpen Madden aan de losing van de „5tassfiirt''
zonden wordell oiltslagen ell dat de ontslagen bootwerkers weder zo~tden wordell aangenomen . Toeil de iirma Miiller & Co . inwilliging
dezen twee eischen ~veigel'de, wend de boycot over al hair goederen
llitgesproken . Gees dei geoi'ganiseei'de al'beidei's - ell de ol'ganisaties Madden in de laatste dagen hair ledental aanmerkelijk doers
toenemen - mocht eenig geboycot goed lossell, laden, vervoeren,
ontvangeli, of wat ook er merle doer . Hij, die het wel deed, wend
beschonwd als door dell boycot besmet ell eveneens geboycot . lle
goederen den weigerachtige iirma bleken voor den Amsterdamschen
handel de meest gevaarlijke besmetting to zijil, die alle werklieden
deed niteenstniven .
Hoe scherp de verlionding was tnssehen de werklieden en de
directie van het Blaauwhoedenveenl blijkt vvel nit de cootie, Dinsda,g
13 Tanuari in een vergadering, door pl . in . ~OOO personen bezocht .
aangenoinen, liiidende
,De vergadering cnz .,
,.gehoord het ongemotiveerd ontslag, looildiefstallcn en vvoordbrellk .
welke in de laatste twee jareil zijn gepleegd tegenover de georganiseerde transportarbeiders . zoowel vail de werkgeversvereeniging
op scheepvaartgebied als van het Bloc iwlioelcoceem
„gehoord tevens van de bestluen den betrokken organisaties, dat
reeds apes door heir ill liet werk is gesteld ill deze twee j areil .
u m het goed recht den arbeiders to bewijzen en dat dit op
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verschulleiide wijzen klaar en duidelijk is uitgelegd, maar wat steeds
wend beantwoord door eeii iiittartende bonding van hot Blaci,i u -

hoed enveem en genoemde werkgevers ;
„besluit, sarrensmoede, de lijdelijke bonding, welke door ons twee
jaren lang is aaugenomen, to lateii varen, en wanneer de dhectie
van bet Blaauwhoed enveeni niet ingaat op de eisehen, gesteld door
de handels- en pakhuisbediendenvereeniging Handel en Nijver'heid
en door de dok- en veemarbeiders, WVoensdag 14 Januari a .s . des
avoiids to 8 uur de staking en den boyot nit to spreken over
bet Blaauwkoedenveern ."
Te vergeefs poogde de ,,Vereeniging van Werkgevers op Seheepvaartgebied" aaii dews toestand een erode to makes . In een
Manifest vail 15 Jan .
verklaarde zij zelfs bet voorgevallene to betreuren en er prijs op
to stellen, de zienswijze der werklieden intake dit conflict to leeren
kennen en noodigde hen nit, hetzij inondeling door een deputatie,
hetzij schriftelijk, de niotieven, welke tot h un handelwijze geleid
hadden, en huff wensclien en grieves bloot to leggen .
Voorts verklaarde de Vereeniging evenwel uitdrukkelijk, dat zij,
ofschoon overigens arbeidersorganisaties erkennende, gees overleg
kon plegen met bet tegenwoordig bestuur der scheeps- en bootwerkersvereeniging Recht en Plicht, en wel voornamelijk naar aanleiding van de leugenachtige en opruiende artikelen in bet orgaan
van den Nederlandschen scheeps- en bootwerkersbond J)e Propa-

gandist van 20 December j .l ., en in Het Volksdagblad vail 13 Januari
j .l . -- bet laatste van de hand van A . C .

VESSELS,

voorzitter van

Reeht en Plicht.
Aan het slot gaf de Vereeniging nogmaals to kenneii zeer to
hopes dat de werklieden aan hair uitnoodiging gevolg zouden geven .
De Federatie van Transportarbeiders antwoordde daarop met een
Motie van 15 Jan .
„De groote vergadering, uitgescln even door de Nationale Fed eratie van Transportarbeiders, gehouden in d'Geelvinck op Donderdagochtend 15 Januari, welke in groote geestdrift bijeen was,
„gehoord den uitslag der conferentie van de betrokken besturen
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en hat dagelijksclie bestuinder federatie met de directie ran hat
B1lGan?choed e1l ream . lwaar met andere eischen de hoofdei kennlng der
organisaties wordt ingewilligd,
„gelezen hat manifest, dat door de Vei eeiriging va) wei'kgevers
01.E
scheepvaal tyebied to Amsterdam under de boot~verkers is verspreid en rlaaruit verileniende de tactiek, welke door de werkgevers
wnrdt gevolgd om hat bestiuur vali de scheeps- en bootwerkers in een
veikeerd daglicht to stellen tegen~~ver de georgainseerde bootwerkers .
.,overtuigd zijnde dot de berichten, geschreven in De Pi opagai~d ist, orgaan van den \Ted . 5clieeps- en Bootwerkersbond en in
Hat Volksdayblwl, op waarheid berusten.
.,eisclit, olil aan adie conflicted cell eilide to makes, dat lief bestuur der Vereeiliyiny dai~ TVeikyeieis op Sclieepzeartyebied, hat
bestuur (Tel scheeps- en bootwerkersver . R, en P. erkenne onl de
geschilleri to besprekeli en op to losses .''
Pe werkstaking an de boycot warden alzoo vourtgezet . Ook umdat de ,,Vereeniging van werkgevers" niet wilde onderhandelen
met de werklieden-vereeniging „Peclit en Plicht ."
Het Bestnur der Federatie van Transportarbeiders zond sog een
schrijven aan hat bestnur der TVerkgez'elsi'ei eeniging, waaiin hat
vooistelde de besprekingen met lief voltallig bestuur van Recht,
err Pl ich.t to wares, maar dan aan laatstgenoemd bestuui toe to wages
de voorzitters van de bij de federatie aangesloten organisaties
Hai!del eii 1Vijvei°heid . Dok- eii 1;eemai beideis en Ned . Scheepseii Bootirei kelsboiid .

Op dit schrijven kwadi hat volgend antwoord in
Federate

vain trausportarbeideis . Bij dawn
berichteii wij ii, dat de Vet eeiii yi iq i~aii a eulcget~eis op sch-eep~)a((ityebi.ed blijft bij hair besluit, uitgedrukt in haar manifest van
15 Januari om met let tegenwoordig bestunr van Reclit eii Plicht
niet in rived eg to treden, en wel voornamelijk naar aanleiding van
de leugenachtige en opruiende artikelen in De Propagandist van
2O December en Het Volksdayblad van 13 .Tanltari jl . : lief laatste
van de hand van A . (:' . 1Vessels . De vereeniging zal gaarne door
tnssehenkonist van uw federatie schriftelijk warden ingelicht ointrent de wenselien eii eventueele grieves (Tel ~verklieden .''
, .Aciiz etc ~V(tiol1aize
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De spanning werd er niet beter op . Belletjes kwanien er voor ;
waarbij mashes van .,Recht en Plicht" zich niet onbetuigd lieten .
P . van Oogen, lid van „Recht en Plicht'', en eeii vrouw werden in
verband met die relletjes op lief politiebuieau ontbodeii en in arrest
gehouden . Het was toes eig woelig in Amsterdani, ook door de
stakende voerlieden, die poogden werkende voerlieden in huii arbeid
to belemmeren, waardoor opstootjes ontstonden . Ook de a fdeeling
Amsterdam van den „Ted . Bond van Post- en Telegraafbeambten"
mengde zicli in den strijd der stakers . In een vergadering, 20
Januari des nachts gellouden, weal geprotesteerd tegen de haildelingen van enkele bestellers aan het postkantoor aldaar, die vrijwillig de werkzaamlieden van de stakende voerlieden op zich harden genomen, waardoor zij dew in hun strijd om betere levensvoorwaarden belenunerden .
Inmiddels duiii de de werkstaking under de dok- en veemarbeiders voort .
Het bestuur der „Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied" vel'spi'eidde Woensdag 21 Januarl bet volgend manifest
1 ao d e werklied eo
to Am .Steidain .

~l e ti aie poi t-1iedr j rest

„De Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied to Anisterdani heeft uit de volgende feiten gecoiistateerd, dat er van de
zijde van georganiseerde werklieden getracht wordt lief werken
niet ongeorganiseerden to bemoeilijken .
.,lo . De loods~verkers der firma \V. H . Muller & ('o . weigerden
goederen aan ongeorganiseerde werklieden van het Blaauwhoedenveem of to leveren . (Deze loodswerkers werden vervangen door
anderen, die daartoe wel bereid wares) .
,,2o . De bootwerkers der zelfde firma weigerdeil lading slit bet
stoomschip Stassfnrt to losses, indien niet de hierboven genoemde
weigerachtige loodswerkers weder in dienst genomen werden . (Deze
bootwerkers werden vervangen door anderen, die deze voorwaarde
niet stelden) .
„3o . Versclieideiie leden der Vereeniging van werkgevers ontvingen een schrijven der scheeps- en bootwerkersvereeniging Reeht
en Pliclit, waarin hun verzoclit werd, oln ter vermjdlng `'an conflicten, voortaan alleen geol'ganiseerde arbeiders to 'ebruiken .
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., do . Ei kele wegers van het Viiesseveem weigerden a,anvankelijk
bij de stoomvaart :rnaatscliappij Nederland goederen voor ongeorganiseerden to wegen . (Na hiertoe gesomneerd to zijn, liebben deze
wegers echter schriftelijk v erklaard . t o zullen werken met, of to
leveren aan en to ontvangeli van ook niet-georgamseerde arbeiders) .
. . Dc vel'eeniging, een dergelljken dying tot aais1uiting blj de
organisaties als de feitelijke oorzaak van de tegenwoordige nioeilijklieden besehouwende en daarvan telkens stoi ingeli van dell geregelden gang vale zakeir in onze haven voorziende, inaakt thins
bekend ;
..lo . I)at zij . ofschoon liet vereenigiugsrecht der arbeiders erkernrende, zich ten sterkste tegen de uitoefening viii den boven
omselireveli dwang moet verzetten .
. .2o . Pat zij dientengevolge besloteli is . voor liaar leden de
vrijheid to liandhaven met niet aangesloteir werklieden to werken
en verlangt, dat de lading, Tossing, opslag . welting, meting, aflevering en inontvangstneming van goederen geschieden zal . zonder
dat door de yverklieden bezw •a ar gemaakt worth, samen to werken
met diet-aangeslotenen ."
Pit manifest maakte de spanning nog erger . De werkstaking
breidde zich nit tot de pakhuis- en handelsbethenden . Ook de voerlieden bleven stakes . Op \''oensdagochtend (2l Janrlari) werden S
lrandkarren islet bestelgoederen van de Staatsspoor naar versc1illlende wijkeii ter bezorging gestnurd . Op de brag voor liet \Veesperpoortstation werderi de karren door stakers aangeliouden . De
chef van het W eesperpoortstatioii verzoclit toes politiehlrlp . waarna
de liandkal'r'en, gednw'd door 2 man, order besclierrning van een
politic-agent stadwaarts konden gain . De directenr der' maatsehapplj
Alnster(ho)isd , Goed ei ci, i~ert~oei verzocht den Burgemeester ter bescherniing nail goederenwageiis, die hij wilde does rijden, de beschikking over 200 agenten wail politie ; dock de Burgemeester
moest antwoorden . wegens gebrek ails personeel lret verzoek niet
to kuniieli inwilligen .
Op dienzelfden dig constateerde de directenr der Amstei daa sclie
Rift/iiyawatsc/iapp(, dat van all e goederenwagens der mtiatschappij
de moeren vale de asses wares gedraaid en verwijderd .
De wrerkstaking der Amsterdamsclie voerlieden eindigde Donderdag
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22 Januari, nadat de loosen wareli geregeld . Die van de veenlen dokarbeidei s held ecliter aan . Van drie veemen lag op Zaterdag
24 Januari het werk stil . 1)e direeteuren van de versehillende veenlen
besloten op then dag niet met stakende partijen in onderhandeling
to treden, alvorens door dezen het recht was erkend voor elken
werkman om, georganiseerd of niet, vrij en onbelemmerd to kunnen
werken . Het bestuur der Werk ye-i er°.cver eeuigin y plaatste zich op
hetzelfde standpunt .
De stakers vergaderden scliier den geheelen dag . Het Paleis voor
Volksvlijt gas bijna iederen dag met duizenden bezet . Aan den
Minister van Justitie werd het volgend telegram gezonden
Aao Z.E:xcelleetie rlei, 1'iiia stet i~a)! Justitie .

,,Excellentie' De huishoudelijke vergaderiiig . belegd door de
Federatze i;air Traiisportarbeidei s to Amsterdam, geliouden op
Vrijdag 23 Januari 1903 in het Paleis voor Volksi l ijt, bezoeht

door meer dan 4000 inensehen, verzoekt Vwe Excellentie beleefd
bemiddelend op to treden intake de arrestatie van J . Sproiig en
zijn vrouw, vijf kinderen onverzorgd achterlatende, en van P . van
Oogen, een vrouw en 2 kinderen aehterlatende, opdat liet voorloopig
arrest ten spoedigste worde opgeheven ."
De Burgemeester van Amsterdam had zicli ook ernstig met de
zaak bezig geliouden . Zijn pogiiig om de staking to beeindigen
slaagde evenwel niet . 1)p een schrijven van de bootwerkers-vereeniging „Reeht en Plicht" . zond de ,.Vereeniging van Werkgevers
op Seheepvaartgebied" eeii antwoord . waaraau bet volgende is
ontleend
,,Ten aanzien der door a in de bespreking ten stadhuize bij den
heer Burgemeester ter sprake gebraclite voorstelleri en wenschen,
willen wij allereerst to kennen geven het standpunt der werkgevers
op scheepvaartgebied betreffende den wenseli der werklieden onl
voortaan alleen georganiseerde arb eiders to gebruiken .
, .De Vereeniging nil lieeft zich ernstig afgevraagd in hoeverre
zij daartoe zou kunnen medewerken . Zij is hierbij tot het besluit
gekomen dat zij van haar werklieden niet inag eiseiien om bij een
vereeniging to zijn aangesloten en daarentegen de voile vrijkeid inoet handhaven ook met niet-aangeslotenen to werken . Zij
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voorziet dat in 't bijzonder iii een groote handels- en liavenstad als
Amsterdam, `vaar zooveel niteenloopende bedrijven middellijk of
onmiddellijk met den llandel en de scheepvaart in verband staan,
telkeliinale de grootste nloeilljkheden zlcli zulleli voordoeil, indien
de vrijheid niet ten voile aan een ieder, die iii die bedrijven werkzaani is, verzekerd blijft, en twijfelt niet dat ook de werklieden
znlleil inzien, dat zonder die vrijheid geed goede en blijvende oplossing zal wordeii verkregen .
„I)e li'ei/cgeieisLeIee/~igioy op Scheep aaitgebierl zoii daarentegeii wel bereid zijn oin met de vereeniging Reeht en Plicht een
overeeilkomst aan to g aan op de volgende grondslagen
„lo . Het bestuiir der 1'Verkgerei st e1 ee1iigiug is bereid om met het
bestuur viii Recht ei~ Plicht voortaan to overleggen onitrent aile
belaligi ijke aangelegenliedeu in ons bedrijf, leden ewer vereeniging
betreffende .
„2o . De leden vale Recht eo Plicht moeten zicli tegenover hun
vereeniging verbinden om to alien tide to zullen werken zooveel
met niet-georganiseerde arbeiders van liet bootwerkersbedrijf als
met iiiet-georganiseerde werklieden der aanverwante bedrijven .
,,3o . De leden der Wei kgeversveieei~iging verbinden zich daarentegen om simmer van lion werklieden to eischen, dat zij niet georganiseerd zijn .
„4o . Het makes van propaganda voor de toetreding tot Recht
eo Plicht is geoorloofd, mits geenerlei dwang op de werklieden
worde uitgeoefend en de werkzaamheden in Been enkel opzicht er
door belemnlerd `vorden .
,.Propaganda op het week is to alien tijde verboden .
,, 5o . Klachten van de werklieden over vernleende onbillijke behandeling van de zijde van den werkgever zullen door de betrokken werklieden allereerst ter kennis worden gebracht van den
patroon-werkgever bij wien zij in dienst zijn . Bijaldien de werklieden met de door den patroon in de zaak gegeven beslissing
gees genoegen semen, staat het lion vrij om de beslissing in to
roepen
„van a den verzoeningsraad van de Kamer van Arbeid voor liet
haven- en dokbedrijf :,
,,,of h een raid samengesteld als volgt : drie leden inn to wijzen
door bet bestuur der Wei'kgeveisvei eeaigiiig, drie leden aan to
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wijzen door het bestmir van Ree/ i ei~ Plieht, islet . een zevende lid
als voorzitter, welke door de beide hiervoren gelioemde paitijen
gemeenschappelijk wordt aangewezen
in «elk geval
,, of c van liet bestuur der
bij liet liooren der werklieden een lid van hot bestuur van Reelrt
en Plicht tegenwoordig mag zijn .
„Geschillen over vermeelid onrechtvaardig ostsla.g kunnen alleen
aan de uitspraak sub c worden oliderworpeii .
,. 70. Het bestuur van Recht ei, Pliel,t moet liaar leden verplichten oni simmer tot staking vale eenig werk over to gaan, en is
hiervoor verantwoordelijk tegenover de Vereenigiiig ray, lVeih •
geveis .

.Bijaldien zich kwesties niocliten voordoes, welke den werklieden
naar lion iiieenlng aanleiding tot staking zou(lell geven, dais verbindt liet bestuur van Ree/ t ea Plieltt zich om allereerst de lack
in kwestie islet het bestuur der Weikge?eisq
e/eeaigi~i,y to miles
behandelen .
,.Onder staking wordt verstaan liet weigeres oni aan eenig werk
deel to semen .
,,8o . Deze overeelikomst wordt aangegaan voorloopig voor een
jaar, en stilzwijgend verlengd islet een maand opzeggens door een
der p artijeii. i n welk geval zij een maand na de opzegging is
ontbonden .
,.De overeenkomst is tevens ostbonden, indien werklieden, leden
van Recht e~i, Pliclit, liet werk stakes ."
Deze voorstelleii werden door Recht ea Plieht, in eene vergadering, op Zondag 25 Ta.iiuari gehouden, met algemeene stenimen
verworpell, waardoor de staking voortduurde .
Dinsdag '27 Januari mengden zich voor liet eerst in deze staking
tile Spoorweg-organisaties .
Met algemeene stemmeii besloot het Celitraal Bestuur van 8poorweg-organisaties en bonden to Amsterdam, gees wagons meer door
to zetten voor Blctr vwlioedeoveem en Vi iessevee i, Been goederen
to losses van bootee der firma loner en Co .o gees wagons to
los~en die goederen opliebben uit Hamburg . afkomstig van het s .s .
Rostoek; en geeii kranen to drijven .
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Woensdagmorgen werd reeds geweigerd beladen spoorwegwagons
door to zetten voor Blaanwhoedenveem .
Donderdag 29 Jannari werd slit Amsterdam aan de

N1enwe

Courant geseind
,,De staking in liet transportbedrijf dreigt een omvang to nemen,
die ook de beide spoorwegmaatschappijen d < uin betrekt . l1len moet
niet schrikken, als er morgen bij beide maatschappijen een staking
aaitbreekt .
,.Hedenmorgen werd aan een rangeerder van de
IJzer •en

Spooiu egmaatschapp(j

Hollandsche

gelast een wagon, bestemd voor

liet Vriesse~ eem, to plaatsen . De man weigerde . De chef dreigde
islet schorsing, dock de overige rangeerders dreigden met staking,
zoodat de directie van de Hollarulsche IJzei eii 8poor°?Cey)naatschapp(
er an gemengd werd . De hoofdambtenaren dezer maatSChapplj
sprakeaa de arbeiders toe en wezen hen op haul plicht en de noodzakelijkheid van ontslag bij verdere dienstweigering .
,,De werklieden hebben hedenavond in een loods der maatschappij
aan de Rietlanden, onder leiding van een machinist, vergaderd,
waarbij liet Kamerlid Ter Laan tegenwoordig was .
,, Op die vergadering werd besloten om Keen goederen voor het
Vrlesseveem, Blaauv'l?oeden,veem en de firma MUller & Co . te ver-

voeren, voordat de tusschen deze lichamen en haul werklieden
laangende kwestie volgens den eisch der werklieden (indienstneming
van de ontslagenen) is opgelost, en bijaldien aan de Spoorwegmaatsehappijen bij weigering door haul werklieden ienland wordt ontslagen, het werk neer to leggen .
,.Bij deze kwestie komt nog het ontslag der vijf kraandrijvers,
die door de gemeente ontslagen zijn, waarop de overigen heden liet
werk staakten .
„Ook met deze arbeiders heeft de vergadering van spoorwegarbeiders zich hedenavond solidair verklaard .
„Breekt de werkstaking morgen to Amsterdam alit, dais volgt
onmiddellijk de werkstaking bij beide maatschappijen to Rotterdam
en Utrecht .
„Het is to hopen, dat liet zoover niet kolllt, want de gevolgen
zoatden niet to overzien zijn ."
Daarop kwamen voor bet eerst de heeren J . OL'DEGEEST (ambtenaar
2
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aan

het

PETTER

bureau van de M . t . E . v . S . S . to LTtreclit) en F . H .
(machinist) aan bet woord, wel to verstaan in bet open-

baar. AVoensdag 28 Janaari wend door hen bet volgende manifest
verspreid ;
,.Kameraden ! \Vii brengen a bid deze het besllllt ter kennis, dat
hedenavond, 21 Janaari 1903, genomen is op een vergadernig van
H. IT. S. At. en S. S .-personeel, waarbij alle arbeid voor maatschappijen, vvaarmede de transportarbeiders in strijd zijn, gewei gerd
zal worden .
,.Wij doer een beroep op uw plichtbesef en sporeu ii aan dit beslait, hetwelk na rip beraad genomen is, lll alle deelen ten ultvoer
to brengen .
, . Verzwaart den strijd uwer niedearbeiders niet en zijt to 8er
onderkruipersarbeid to verrichten .
,.Hong de solidariteit !
J . OUDEGEEST, Voorz . N.
F . H . PETTER,

Tr v . S . en T . P.

Voorz . der Fedei°retie ."

Hier werd door Oudegeest en Petter de leuze der solidariteit
voor het eerst in lief upenbaar in den strijd gemengd . Inmiddels
nani de toestand een steeds ernstiger karakter aan .
Onder Schellingwoude (overzijde van bet IJ) hadden Donderdagmorgen (29 Jan.) botsingen plants gehad tasscben arbeiders alt
Amsterdam en alt Durgerdam . Somniigen werden gewond . Ann de
Hietlanden hadden to 12 mir 300 machinisten, stokers en bet
loodspersoneel van de H. IJ. S . At. lief week gestaakt . Ook stond
toes bet Staatsspoorpersoneel gereed den arbeid seer to leggen .
De oorzaak van bet stakes order de spoorwegbeambten lag,
gelijk reeds bleek, in lief scliorsen van een rangeerder, die weigerde
een wagon voor B 1 a a u w h o e d e n v e e m to brengen . Een gedeelte der stakers haalde de rangeerders aan het Centraal Station
tot staking over . Slechts enkelen bleven, die met lief overige
personeel voor den treinenloop (die nog niet gestoord werd) zorgden .
De bagage-afdeeling werd door stakers overvallen en de werklieden
er nit gedreven. Te vijf urea des namiddags (Donderdag 29 Januari) legden alle rangeerders en stationarbeiders, die aan de
oostelijke lijnen (richting-Hilversum) werkten, den arbeid plotseling
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seer en verlieten het station . De treinen ondervonden daardoor
vanzelf vertraging . De Rietlanden wares toes afgezet evenals de
Handelskade door mariniers, rijksveldwachters en gewapende
marine-sloepen .
Tegen acht nren aan den avond van dies dag was de groote
zaal lll Planciiis stampvol met machllnSten . $tokens . rangeerders
en antler personeel . Oudegeest, Petter en Van den Berg voelden
het word . Zip deelden merle aan de versiaggevers van de pens .
dat met 702 stemmen voor, 31 tegen en 28 blanco besloten was
,,lo . I e s t a k e n, zoodra het hoofdbestuni van den ~'1ed. boi,J
?'(H1 Spoon- eo
Traoipeisoiieel (in Utrecht zetelend) een daartoe
strekkend bericlit zond . Alsdan zou het geheele Nederlandsclie
Spoor- en Ti'aniweg« ezen, 17,000 man oinvatt~'nde, stakes r
„2o . dat het reeds stakende Spoorwegpersoneel van de Hollao lsc1e Spooi zon blijven stakes en dat gees der arbeidenden liet
werk der stakers zou overiiemen
,,3o . dat een conferentle door het hoofdbestuur van den Bond zoii
worden aangevraagd op den volgenden (Vrijdag) middag om
een schikking to bewerkstelligen . Gevraagd zou worden aan de
directie der Holl. IJz. Spooiweg-1VIij . om het weder in dienst
semen van alle stakers en het niet does verricliten vaii arbeid,
die den strijd der transportarbeiders raakt, zooals het brengen van
wagons voor meergenoemde veemen . Gesehledde zulk een ongewenschte opdracht, dan zon weigering door de spoorarbeiders volgen . Overigens zon worden gewaclit op een sein van liet lioofdbestuur, dat den volgenden (Vrijdag) avond ook veer in het gebouw van den Diainaiitbeu ei°kei sbond vergaderde" .
De strijd liep alzoo over de vraag of het spoorwegpersoneel
verplicht zon worden wagons voor de veemen aan to brengeii,
ten einde bij weigering daarvan to toonen, dat het spoorw egpersoneel solidair was met de stakende transport-arbeiders . Met die
vraag hielden ook de besturen van spoorwegvereenigingen buiten
Amsterdam zlcli bezlg . De besturen lll Den Haag besloten in den
nacht van Donderdag op Vrijdag een telegram to zenden aan de stakende kaineraden to Amsterdam, inhoudende sympathie-betniging
en verzekering van zedelijken en financieelen steun . Des iiamiddags
(Vrijdag 30 Januari) 2 uur reden de treinen van de Staatsspoor

20

ACTESTUKKEN DER SAMENZWERING .

liog van

Den Haag naar Amsterdam, omgekeerd evenwel niet .
De treinen van de Hollandsche reden nog . Des avonds had
in bet hotel ,,De zeven kerken van Rome" (Den Haag) een vergadering

van
afdeelingen van spoorwegvereenigingen plaats,
waarin liet Kamerlid TER LAAy speak over den strijd to Amsterdam . De zaal bleek voor het groot aantal opgekomenen to klein
to zijn .
Aclitduiz end spoor veginannen zijn heclit aaneengesloten - wide
de Beer Ter Laan . De achtduizend niet-georgailiseerden ziillen
sehouder aan scbouder staail met hun vakgenooten . Spr . hoopte
dat deze staking zooveel warmte zon versprelden, dat nog honderden en duizenden zich zouden organiseeren, omdat men in onzen
tijd niet meer ongeorganiseerd zijn kan .
Vervolgens sclietste spy . hoe in Den Haag bij de lezing der
bulletins de staking weed opgenoinen : bij de arbeiders speak het
klassegevoel . Een ieder zag in dat een staking op spoorw •e ggebied
door een der best georganiseerde vereenigingen als een ernstig,
een ongehoord feit is to besehouwen.
,,Was er gestaakt om hooger loon, dan zou niemand die staking
kwalijk liebben genonien, want vergeleken bij de arbeiders van
andere groote lichamen, zijn de loonen der spoor`vegarbeiders het
laagst . Ware de staking begonnen om korter werktijd, ook dan
zol een ieder, zegt spr ., van liarte liet besluit van den spoorwegman moeten toejnielien, in bet belang ook van den dienst .
„Dock niet om hooger loon en korter werktijd, hoe prijzenswaardig
en begeerenswaardig ook, is deze staking voortgekomen -- vervolgde de Beer Ter Laan - dock nit hooger motief : nit solidariteit .
De arbeiders in een verwant bedrijf voeren een eerlijken strijd voor
lion organisatie en die strijd zoo door kapitalistisclie organisaties
onmogelijk worden gemaakt ."
Ten slotte gaf spr . nog een overzicht betreffende de gesehiedenis
en den stand der staking .
\'olgens spr . wilden de directies haar personeel tot een eerlooze
load dwingen, daarinede niet handelend zooals een directie in
onze dagen moet . „Den arbeiders vigil de keus niet z`vaar . Vooral
de Hollandsche Spoor heeft de laatste jaren geheerscht . Vele arbeiders werden gehoond, vervolgd, ged . . der j . . gd ! In plaats
van den vrijen arbeid wilde men slavenarbeid . Arbeiders hebben
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meende men, ze hebben to gehoorzamen . Na-

tnlulijk zuilen de maatschappijeli niet aanstonds toegeven .
„Deze heele staking is z . i . slechts een onderdeel van dien strijd
over de geheele wereld : den strijd om een menschwaardig bestaan .
Tegenover de groote macht van het kapitaal is slechts to stellen
organisatie (applaus) ."

II .
DE TOESTAN1) OP VRLJDAG 30 .J ANt ARI .
Inmiddels was bet op Vrijdag 30 Jani ari alles behalve rustig
aaii de stations to Amsterdam . Troepjes reizigers protesteerden des
niorgens tegen bet nog steeds niet doorrijden van treinen naar bet
\Veesperpoortstation . Daar was alles in de war . Of en waiineer er
treinen vertrokken, wist niemand, ook de chef niet . C-oederen, zelfs
de kleinste pakjes, `verden niet aangenomen . De passagiers werden
uitgenoodlgcl maar in bet station to wacliten . Tegen 9 lint was
een trein lll de richting [trecht vertrokken : In de richting Gouda
clog gees enkele . De chef ontsloeg eenigen wegens dielistweigering,
docli dat maakte gees indruk meet . Ook de sein`vachters legdeii
bet werk veer : bet perron was stanipvol met pratende reizigers .
Bij een tocht naar de Rietlanden stuitte men bij bet begin van
de Czaar Peterstraat eerst op groote troepen stakers, die vooral
talrijk warm bij den overweg, om de traag been en weer gaande
goederentreinen en vooral de zich daarop bevindende machinisten
to bespieden . In bedwang gehouden door een sterke politie- en
mariniersmacht, onthielden zij zich van elk optredeii . De sluitboomen wareii neergelaten en niemand weed doorgelaten behalve zij
die zeer speciale legitimatie van `vege de politie konden vertoonen .
Op de Rietlanden en de Ertskade, anders bet tooneel van groote
levendigheid, was alles uitgestorven . Hier en daar patrouilles van
marechaussee to paard, mariniers en gewapende matrozen, alien
met scherp geladen geweren .
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Filet oorlogssehip Cerberus was den vorigen avond aan den kop
van de Handelskade opgestoomd .
Oin lialftwee seinde men slit Amsterdam am de Niece e Coeiaet,
dat de seinlijnwachters en alle rangeerders der Staatsspoor het
vverk to half twaalf hidden neergelegd en de terreinen der Staatsspoorwegen liaddeii verlaten, waardoor het goederen- en personenvervoer van de Staatsspooi . station WeeSperpoort . nit Amsterdam
stil stond . De correspondent van dat Mad seinde voorts het
volgende
.,Op het alarmeerend bericlit der staking aan de Staatsspoor
spoedden we ons naar het \`'eesperpoort-station en vernamen dat al
het personeel, dat is : het machine-personeel, de selnhli en de `j'isselwacliters, rangeerders, arbeiders en bestellers, het werk hebben
gestaakt en de terreinen hebben verlaten . De loodsen zijn alle g- sloten en onder bewaking van infanterie gesteld . Het personenen goederenvervoer der Staatsspoor ligt geheel stil en alleen naar
Utrecht zon to 1 unr iiog een persoilentreiii vertrekken .
„Aan het station eii op de perrons heerscht een paniek : alles
bestormt den chef . Een dame vraagt of de rein naar Arnhem
gevaarlijk is : een Beer informeert gejaagd hoe hij Parijs bereiken
zal . Meerderen informeerden naar de veiligheid . De chef antwoordt,
dat to 1 nnr ongeveer nog een treln naar Utrecht vertrekt, waar
niogelijk de gewenschte aanslnitingen kannen worden verkregen .
Hij kin het evenwel niet garandeeren, ook niet of men hedenavond
slit den lande Amsterdam zal knnneu bereiken . De passagiers
kunnen de kaartjes veer teruggeven en zullen lion geld daarvoor
ontvangen .
,,Onder het heerschen van de grootste opgewondenheid verlaten
we het weesperpoort-station . wij vernemen nit goede bron, dat
van toegeven van de zijde der directie van de H . IJ. S. 111. op
de eischen van hair stakend personeel geen sprake is . De directie
zal beslist blijven eischeii, dat de werklieden alle opdraehteii stipt
ten uitvoer zullen leggen, ongeacht voor welk lichaam of maatseliappij het werk of de goederen bestemd zijn .
,,Iii de kazernes en het Passantenhuis op de Lauriergracht wordt
alles in gereedheid gebracht voor Iinisvesting van troepen . Het
nachtleger weed hedenmiddag reeds gefourageerd . Er heerscht voorts
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nogal

opwinding wegens

den drukken en ongeregelden gang van

dienst . De marechaussees, onder bevel van kapt . v . Spengler, van
de 3e en 4e divisie, liggen in de cavaleriekazerne . De cavalerie
alhier, die zelf nog niet uitrukte, zal ook worden versterkt . [lit
de to nemen maatregelen blijkt, dat her de komst van 600 a 800
man troepen wordt voorbereid . In de stall heerscht eenige agitatie .
Troepjes, opgewonden sprekend, verdringen zich thans to 2 uur
voor de winkelramen en verslinden de bulletins . Van ongeregeldheden vernamen we niets .
„Een zestal, door bootwerkers mishandelde Durgerdammers, liggen
in bet gasthuis . Geen hunner is overleden ; de daaromtrent loopende
geruchten zijn onwaar . De infanteriewacht aan de Hembrug is
door vesting-artillerie vervangen, teneinde de infanterie beschikbaar
to houden."

(Later) . „De H. IJ. S. M. tracbt bet goederenvervoer buitell
Amsterdam nog zoo geregeld mogelijk voort to zetten, maar Amsterdam is als bet ware uitgesloten . De directie der

H. IJ. S . M.

vroeg meerdere militaire hnlp ter beveiliging van bet personenverkeer, meer in 't bijzonder voor strengere bewaking van de seinhuizen langs de hoofdlijnen, bet Centraalstation, de goederenstations
en de groote terreinen . De geruchten omtrent botsingen blijken
onwaar.
„Bij de terreinen werden de nog arbeidenden uitgescholden en
door jongens met steenen (mis)geworpen .
„De agitatie in de stall vermeerdert ."

(Later) . „Te vijf uur ruim kwam to Amsterdam aan en meldde
zich bij den plaatselijken commandant bet depot-escadron van bet
2e regiment huzaren nit Haarlem, onder commando van den len
luitenant Van Lelieveld, sterk 64 man . Bij bet vertrek, marcheerende nit Haarlem, badden velen van bet spoorwegpersoneel aldaar
een vijandige bonding aangenomen en de militairen uitgescholden .
Te Haarlem vreest men dat hedenavond de algemeene staking
uitbreekt .
„Voorts arriveerde bier (Amsterdam) nog een compagnie infanterie
nut Haarlem, terwijl men ons meedeelt dat bet overig garnizoen
daar geconsigneerd is ."
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Inmiddels bleef van zelf ook de werkstaking onder de Transportarbeiders bij de Veemen voortduren. Het volgende manifest werd
in den loop van Vrijdag verspreid
„De Nationals Federatie van Transportarbeiders, betrokken bij
het vervoer to water en to land, raadt haar leden aan hun kalmte
in dews ernstige-n tijd to bewares .
„Hong de solidariteit ! Leve de nationals verbroedering !
HET BESTUUR ."

Dit voorbeeld werd gevolgd door de Ned . Vereenigin yen van
Spoor- en Tram wegpersoneel in Amsterdam, die bet volgende manifest in den middag (Vrijdag 30 Jan .) verspreidden
„Aan de inwoners van Amsterdam !
„Zooals a bekend zal zijn, heeft gistermorgen een gedeelte van
het spoorwegpersoneel den arbeid neergelegd, daartoe gedwongen
door de houding van de directie der H. IJ. S. M., welke verlangde dat er werk zou worden verricht, waardoor de strijd der
bootwerkers zou worden bemoeilijkt .
„Bij het nederleggen van , den arbeid heeft dit personeel er voor
gezorgd, dat alle materialen, alle machines enz . enz . behoorlijk opgeborgen zijn, zoodat er niets kan beschadigd worden .
„Niettegenstaande aan de directie de geest van orde onder haar
personeel bekend is en bovendien nit bet bovenstaande blijkt, heeft
zij toch gemeend door een groot vertoon van politie en militairen
de aandacht to moeten vestiges op dews strijd.
deelen echter merle, dat aan de goederen of eigendommen,

„wij

van wien ook, niets beschadigd zal worden en dat ons eenig doel
is, den strijd onzer merle-arbeiders niet to verzwaren .
„Dit hebben we in de beide conferenties, welke reeds hebben
plants gevonden met de directie der H. U. S. M., medegedeeld,
dock deze wenschte dat wij toch het werk zouden does, hetwelk
wij achten in strijd to zijn met onze eer .
„\Vij richten deze voorloopige mededeeling tot n, om u, zoo noodig,
gerust to stellen aangaande de veiligheid, waarin uw goederen zijn .
„wenscht de directie der

H. IJ. S. 1'!I.

ons niet vrij to stellen

van diensten, waardoor wij den strijd om bet bestaan onzer medearbeiders zouden verzwaren,
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,,d(t i zal bi~zaie~i eeiiige roger (loos het Jalisehe land het spoor wegbed ri, j f word en sti lgele yrl en voor het goederen- en voor het personenverkeer, zonder dat ergens politie of militairen zullen noodig
zijn ter bescherming.
„Deze strijd, gestreden door ruim 8000 vereenigde spoorwegmannen, waarbij zich ongeveer even zooveel ongeorganiseerden zullen
aansluiten, zal dan tevens dienen, om onze loonen, die voor het
meerendeel niet hooger zijn dan f 10 per week, wat to doen stijgen
en onze werktijden, die in den regel niet minder zijn dan 14 a 16
uur, wat to doen verminderen .
„Zooals boven gezegd, is het de H. If. S . ]I'i., welke ons tot
dezen maatregel dwingt .
,,Wij laten aan a het oordeel over de wijze, waarop wij, en die,
waarop de betrokken directie is opgetreden .

De gezameril eke Hoo fd besturen d er^ Vier
Vereeriigiiigeii van Spoorwegpersorzeel ."

Het is begrijpelijk, dat bet op dezen Vrijdag zeer rumoerig en
woelig was in de hoofdstad des Rijks . Aan bet telegraafkantoor
was bet ontzettend druk, ook door telegrammen van reizigers, die
niet huiswaarts konden keeren .
Een opeengepakte menigte stond des avonds op den Dam en
verdrong zich orn de automobielen, waarmee de postadministratie
in het brievenvervoer wilde voorzien . Hier en daar werden deze
rijtuigen nagehold . Gemolesteerd werden ze tot nu toe niet . Overal
zag men militairen .
Des avonds vergaderden in een lokaal op de witsenkade de werklieden aan de gemeentelijke gasfabriek, die loongrieven hadden,
speciaal de lose arbeiders . Er was sprake van deze eischen thans
door to voeren,

flu

de stad al in moeilijkheid verkeerde door de

spoorstaking . Besloten werd evenwel nog gees stappen to doen en
Zondag weer to vergaderen .
In Plancius werd des avonds 8 uur gehouden de vergadering van
den „Nederlandschen Bond van Spoorwegvereenigingen ." Na langdurige besprekingen werd order daverend applaus officieel besloten,
ook de staking voor het personeel van het Centraal Station to
proclameeren .
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Den volgendeu da .g (Zaterdag) zou dus Been enkele trein Amsterdarn kunneii verlateii of bereiken .
Er zou voorts aan liet station gepost worden om een riclitige
naleving van dit besluit to verzekeren .
Een deputatie nit bovengenoemden bond Meld een langdurige
conferentie met den inspecteur der Staatsspoorwegen Huizinga .
Het resultant was, dat aan de regeering en de veemdirecties bet
verzoek zou \vorden gedaan om maatregelen to treffen, waardoor
gees ,.onderkruipers ''- diensten van bet spoorwegpersoneel zouden
worden gevorderd .
De eisch, aan de direetie der Staatsspoorwegen gesteld voor de
beeindiging der staking, kwam hierop veer, dat alle stakers in
lilui vroegere positie bersteld en dat de organisaties van spoorwegbeambten erkend zouden worden . Voorts dat Zaterdag 31 Januari
(op den betalingsdag) aan de stakers bet voile loon over de stakingsdagen zou worden uitbetaald .
Tot een algemeene staking werd des Vrijdagsavonds op raad van
bet hoofdbestuur nog iiiet besloten . Er zou een afwachtende bonding
worden

aangenomen .

Verklaard weed echter, dat bet geheele

spoorwegpersoneel in Nederland op bet eerste sein van Amsterdani
wachtte om een algemeene staking to doers plaats hebben .
Dit sein, dat begreep ieder wel, zou den volgenden dag (Zaterdag 31 Januari) komen : en daarmede zou dan de eigenlijke strijd
eerst beginners . \Vat tot heden had plaats gebad in Amsterdam
was slechts bet voorspel, de inleiding ; bet eigenlijke zou nu
eerst komen .

Dagen van spanning .
(31 JANUARI-25 FEBRUARI
.)

I.
DE SPOORWEGSTAKING .
Het Nederlandsehe yolk heeft met name in de maand Februari
dagen van spanning doorleefd . Dit begon feitelijk eerst op 31
Januari . Voor dien dag was list evenwel zeer roerig in de hoofdstad
des Rijks . De werkstakingen breidden zich char nit . De Nationals
Federatie van Transportarbeiders - de combinatie van onderscheidene vereenigingen van werklieden aan list Havenbedrijf
nam een zeer dreigende hooding aan, het spoorwegpersoneel to
Amsterdam verklaarde zich solidair met de stakende werklieden
aan list Blaauwhoedenveem . De burgemeester van Amsterdam MR .
W . F . VAN LEEUWEN, wiens tactvol optreden in die dagen algemeen
wend geroemd, kon met inspanning van al zijn krachten ternanwernood een botsing tussehen stakers en niet-stakers voorkomen .
De „gruwelen to Durgerdam" bewezen genoeg, welk een geest
van verbittering er was aan de zijde der stakers en welke
middelen er gebruikt werden tegenover de „onderkruipers" . En
het begrip van „onderkruiper" werd zeer uitgebreid . De stakers
verstonden er niet alleen onder de werklieden, die de plants van
de stakers hadden ingenomen, maar ook hen, die aan den arbeid
waxen gebleven ; terwijl eveneens alle werklieden als „onderkruipers"
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werden bescliouwd, die weigerden zich bij een der zich noemende
nentrale vak-vereenigingen aan to slniten .
Het ging in Amsterdam hard tegen hard . Zoo van de zijde van
werklieden tegenover patroons, als van werklieden tegenover werklieden . Voor de hoofdstad des Rijks wren lief, islet lief oog op de
vele belangen die op het spel stonden, niterst moeielijke dagen .
Biiiten Amsterdam echter werd daaraan, naar lief Sclieen, weniig
aandaclit geschonken . A`T el kwamen lll Amsterdam alle takken van
bedrijf in lief gedrang . Een crisis moest er komen, `rant bij een
stakings-koorts, die gednrende eenige weken woedde, koiiden bij
geen mogelijkheid liandel en bedrijf beliartigd worden . Dock, hoewel die stakings-koorts besmettelijk bleek en oversloeg naar andere
gemeenten - zoo werd toch geenszins algemeen gevoeld het hoogst
bedenkelijke van den toestand, waarin de werkstakingen allengs
niet sleclits de hoofdstad des Rijks maar ook andere steden des
lands zottden brengen . V ool' alle bedrijven klwam onzekerlieid
geen tak van handel . industrie of nljverlieid, waarover islet het
zwaard van Damocles (de werkstaking) king . Aan contracten,
mondeling of geschreven vastgesteld, stoorden de door de stakingskoorts besmette werklieden zich niet meer . Bij aanbestedingen
moest met de mogelijkheid, peen met de waarschijnlijkheid van
staken rekening gehonden worden . De verhonding tlisschen patroons en opzicliters en werklieden werd zoo gespannen, dat
Springen van den band, die hen to zanier Meld, Slechts een kwestie
van eenige dagen was . Nog eens, dat weed lief nicest en met name
gevoeld en waargenomen in Amsterdam ; dock ook daarblliten
begonnen zich zeer bedenkelijke verschijnselen voor to doer . Deslllettemin Sclieen lief groote pnbliek zich weinig met die Stakingskoorts bezlg to holiden . Dat moest Amsterdam maar nitmaken, dat
moesten de patroons en de werklieden maar iiiet elkander zien to vinden .
De spoorwegstaking van 30 Jantiari, zooals die daags daarna
(Zaterdag) zich openbaarde, was wel in staat oin liierin op eens
een algeheele verandering to brengen . Zoo iets had men zich itiet
knnnen indenken . Het was, ook voor het reizend publiek, niet
onbekend dat een groot deel van het spoorwegpersoneel zich in
de laatste jaren lead georganiseerd, dat de Nederlandsclie Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel order voorzitterschap van
den Beer Ondegeest in kracht en beteekeitis was toegenomen . Ook
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was liet niet verborgen gebleven,

dat de

spoorweg-organisatie

ijverde voor verbetering van de positie van het personeel en dat
zelfs nu en dan stemmen zicli hadden doen hooren voor een werkstaking van het personeel . - Doch aan dit alles had bet publiek niet
veel aandacht gesehonken . Zelfs toen de dagbladen mededeelingen
deden van de solidair-verklaringen van het spoorwegpersoneel to
Amsterdam met de stakende transport-arbeiders, bleef liet groote
publiek daaronder vrij koel en onverschillig . Er werd blijkbaar niet
aan gedacht, dat een werkstaking, gegrond op solidariteit tussehen arbeiders, van ernstiger aard kan zijn dan wanneer ze wordt
ondernomen om loons- en lots-verbetering van werklieden in een
of ander yak . Het laatste kan van voorbijgaanden, dus van tijdelijken aard zijn ; het eerste wijst op een maclit die zieli stelt tegenover een andere macht . Doch ook al werd op het ernstige van
een eventueele botsing tussehen de macht der vak-organisaties en
der werkgevers gewezen, zoo meende men ten slotte toch, dat een
werkstaking zicli altijd zon bepalen tot eenige werklieden in een
of ander yak, dat een staking onder het spoorweg-personeel niet
van invloed zon klumen zijn op liet spoorwegverkeer, daar imniers
de plaatsen der stakers wel door anderen zouden worden lngenomen .
De spoorweg-staking nu van Zaterdag 31 Januari heeft dit wel
antlers geleerd . Nog in den voormiddag van dien dag scheen men
liet ernstige van den toestand niet in to zien, althans buiten Amsterdam . De treinen reden nog, hoewel met eenige vertraging .
Rustig zaten de leden der Eerste Kamer op het Binnenhof ter
beliandeling van de Waterstaats-begrooting voor 1903 - hoewel
vele leden, nit vrees van niet naar huffs to kunnen terugkeeren,
niet warm opgekomen . Docli terwijl de Minister van Waterstaat, Mr . de Marez Oyens, de sprekers beantwoordde, breidde de
spoorwegstaking zich over heel bet land nit.
Te een uur, nadat juist de Eerste Kamer was uiteengegaan, werd
nit Amsterdam aan de N. Rottei d . Oi •t. het volgende telegram gezonden
,,Amsterdam ligt heden gelsoleerd van bet spoorwegverkeer . De
beide stations staan ledig ; alleen de stationsehefs en hunne sonschefs en enkele ambtenaren en beainbten, die niet scheiden kunnen
van de plants banner dagelijksclie werkzaamheid, loopen de persons
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op en neder . Alle afstandsseinen longs den weg zijn onveilig gesteld en de spoor«'egbruggen zljn geopend . De militaire bezetting
der stations heeft den nacht in de wachtkamers doorgebracht, op
de honten tafels onder wollen dekens geslapen . De spoorwegdirecties hebben er zich op gespitst, de treinen van elders tot zoo
dicht nlogelijk bid Amster(lani to brengen . Tusschen Haarlem en
Amsterdam is een dienst met cell klein treintje georganiseerd,
(Tat been en veer trekt en dus de reizigers nit Hotterdani tot aan
Sloterdijk brengt . Te Sloterdijk vindt men doll de gewone paardentram, die tot liet Haarleinmerplein rijdt . Mien kan dus van die
zijde, zij 't met aaiimerkelijk tijdverlies, de stall nog bereiken zonder reel vernloeienis of hooge kosten . [T it de richting Hilversum
brengen de treinen liet tot \Veesp, «oar men dan een onder middel vale vervoer, to land of to `eater, moet opzoeken . Ook is niet
to vergeten, dot de Gooisclie Stoomtram de gemeenschap met bet
gansehe Gooi onderhoudt . Per Staatsspoor komt men tot Abeoude
en daar moet men stoomboot of rijtllig neinen . Reizigers uit NoordHolland doer bet best, als zij to Zaandam de refs per boot voortzetten . Al is er dns bezwaar, de staking heeft ons nog geenszins
volslagen van de biiitenwereld afgesloten . Toch volt bet op, dot
men al spoedig met kleinigheden gesehoren kan zitten, als er een
kink in den kabel van bet dagelijkscli verkeer komt . Zoo wachtten
hedenniorgen de broodbakkers to vergeefs op kiln gist, die zij
elken dog slit Delft plegen to ontvangeii .
,.In de Stall was liedenmorgen wel nicer yolk dan antlers op de
been, en ook werd bier en daar de toestand in groepen besproken,
maar overigens behoudt men slecbts den indrnk van rustige orde,
waartoe zeer zeker bijdraagt, dot de militairen, infanterie en cavalerie, wijselijk op den acbtergrond, in de kazernes worden gelioiiden .
,.De autoinobielen vieren hoogtij . Zij toonen zich voor posterij
en krantenbedrijf een zeer to «vaardeeren transportmiddel, en daar
zij onder deze omstandigheden overtiugd zijn, een potje to inogen
breken, snorren zij door de stall met een vaart, die gees vergelijking meer toelaat met den voorgesclireven , .matigen draf van een
paard "
Intnsschen was door liet Hoofdbestiinr van de Nederlandsche
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Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel op dat liar (een lu r
nalniddag) nog niet de algemeene werkstaking over al de lijnen
geproelameerd . Dat geschiedde eerst des Zaterdagsavonds ;

dock

alvorens hierop nader in to gaan, behoort nog een en antler omtrent
de belemmering in lret spoorwegverkeer vermeld to worden . De
gedeeltelijke werkstaking had van zelf invloed uitgeoefend . Daarbij
kwam, dat liet spoorwegpersoneel in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en
elders neiging toonde, om zonder nog de bevelen van her Hoofdbestuur of to wacliten, nit eigene beweging de treinen stop to zetten .
Van Amsterdam reed in den namiddag geen enkele trein . `fiat
Rotterdam aangaat, daarvan schreef de N. Rotten . Cit. :
,,Her station hlaas was om vijf iurr hedelniamiddag nitgestorven .
Op de uitgestrekte rangeer- en goederenterreinen geen mensch .
Te 3 uur 5 min . vertrok de laatste trein islet groote moeite in de
richting Utrecht ; daarna liep al her personeel, op de konist van
spoorwegmannen, die van her station D . P . kwamen, net groepen
tegelijk zoo maar weg uit de loodsen, van de seinhuizen, de wissels,
enz . Een nit de richting Utrecht komende trek werd in den polder
nabij de Oude Plantage door het personeel verlaten, zoodat de passagiers verder naar huffs moesten wandelen . Toes her weggeloopen
personeel, inmiddels opgeroepen naar de vergadering in de Jan van
Loonslaan, her emplacement verlaten had, werden de hekken dicht
gedaan en de bureaux gesloten .
„Her antlers zoo drukke station D . P . was vanavond (Zaterdag)
als uitgestorven . Wel stond de gelegenheid nog open om op de
perrons to komen en wares deze verlicht, alsook de wachtkamers,
maar met her verkeer was her allertreurigst gesteld . Den geheeleii
avond kwamen maar° een paar treinen aan, en wel nit zuidelijke
richting . Verder dais her station D . P . ginger zij niet . Een dezer
treinen trachtten de stakers omstreeks 7 iiur aan de halte-Bears
to stopper . Den machinist wilder zij overhalen, maar hij weigerde ;
hij wilde zijn trein brengen naar zijn standplaats aan her station
D . P ., maar verder ook niet. Aldus geschiedde . Aan de halte Bears
wend bij die gelegenheid op verzoek van den stationschef lret
perron door de politie ontruimd . Op her emplacement van her
station D . P . hoopen de treinen zich hoe larger hoe meer op . Enkelen van het personeel zijn er in dienst gebleven, dock zij kunnen
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niets uitrichten . Ook de naclitploeg kwam vanavond op . De Belgiselie trein vertrok to ruim 7 urea, eei paar urea over zijn tijd .
C+oederentreinen loopen ook niet meer, hoewel het personeel van
den besteldieeist present was . De chefs van verschillende takken
van dienst zijn aanwezig en staan tal vaii personeel, die oils inliclitingen komen vragen, onophoudelijk to wooed.
. .Op de goederenstations to Feyenoord iigt alles stil . In den
loop van den avond kwaenen eenige treinen binnen, en dadelijk
na aankomst wended zij door het personeel verlaten .
, .Het Delftsclie bootje kreeg in dell namiddag en awed meer
passagiers dan het bergen kon . Op de Scliiekade stationneerden
snorders met hull rijtiiigen, vroegen en verkregen sours ontzaglijk hooge prijzen voor een plaatsje naar 's Gravenhage in hull
rijtuigen .
, .voor de politie is morgen de vrije dug ingetrokken . Een sterke
maclit bewaakt de stations .
,,Een ondernemend liotelhouder opende eeil oinnibiisdienst op de
residentie .
,,Tegen negen uur 's avonds vertrok van de Delftsclie Poort door
de Schie een sleepboot met eenige flink bepakte schuiten achter
zicli in de richting van Den Haag . Een sehipper stelde ten gerieve van de menigte, die op het Delftsclie bootje stood to wachten, de beschikbare rilimte van zijn vaartuig voor reizigers naar
Den Haag open, tegen betaling van f 0 .50 . Met graagte wend van
dit aanbod gebruik gemaakt ."
fiat Den Haag aangaat, char hadden half vijf de enachinisten
en andere werklieden aan legit Hollandsche Spoorwegstation legit
week gestaakt, zoodat de dienst op dat uur was opgehouden .
Eenige treinen liepen nog in den vooravond van Rotterdam
(Delftsclie Poort) naar Deil Haag, eigenlijk nicer ten gevolge van
legit goeddunken van het personeel, dat zelf aldaar of to Haarlem
woont en dan passagiers meenam .
Ook de Parijsche exprestrein was nog des avonds van Rotterdam
to 's Gravenhage aangekoinen, maar de machinist, gewoon hier afgelost to worden, wilde niet vender rijden . Na veel moeite en
besprekingen met de chefs reed hij toch nog door tot Leiden,
terwijl op de machine een opzichter van weg en werken merle
3
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Haiti . De conductelus verlietrn intus~clien ill Den Haag deli
trein .
Het Hollandsche spoorstation to 's Graveiiliage w as bezet door
een detachement politie onl de orde to handhaven tegenover het
publiek, dat in grooten getale de gebeilrtenissen wilde zien .
De spoor`regdienst van den Haag naar Amsterdam en Rotterdam
was na 2 uur feitelijk afgesneden .
Het spoorwegpersoneel to Haarlem staakte to ongeveer 4 uren .
Toen stond char lief personeel der Ned . Opera, dat naar Rotterdam
moest . Hun instrumenten werden geladen in een goederenwagon
door de mnzikanten zelven . Het Kamerlid HUGENHOLTZ, die op lief
perron optrad \TOOT de stakers, gaf toestemmlng, dat el' Hog een
trein mocht gaan naar Rotterdam . De eerste violisten deden met
de grootste opgewekth id dienst als rangeerders . De trein vertrok
on' 4 .45 .
Toen kwam binnen een trein nit Rotterdam, waarin de leden
van den raad van belieer, de heeren Westerwondt, Roell en `'an
der WTijck . Die treiil ging niet vender : dus moesten zij per rijtuig
naar Aiiisterdam . Op lief perron was politie met den substt off .
van justitie . De oorzaak der staking to Haarlem was, dat tle Maatschappij oinnibustreine lies loopen van Sloterdijk naar Amsterdam .
De trein naar Alkmaar vertrok eerst . toes de heer Hugenholtz
daartoe toestemming gaf . De chef vroeg : , .Kan de trein weg `~" en
hij wide : Ta," D~ Haarlemsehe correspondent van de 11 '. Potter d .
Court . had over het optreden van het Kamerlid Hugenholtz een
gesprek met den stationschef to Haarlem, die mededeelde dat de
heer H . zich aan help was komen voorstellen als secretaris van
het arbeiderssecretariaat, dat volgens hem de leiding Bier in handers
had en dat hij, de chef, - toes de heer H . eenige rangeerders had
beduid, dat de staking niet beteekende lief onbeheerd en niet
op zijn plants later staan van het materieel, dock dat alles eerst
in orde gebracht moest wonders, en die rangeerders toes weder
den arbeid hervatten - gemeend had niet beter to kunnen does
dan hem to later meespreken in de regeling der zaken, omdat dan
het best orde zou wonders bewaard .
Terwijl zoo llet spo3rwegverkeer geheel of gedeeltelijk werd gestremd - \
TOOT alle groote steden, this ook Utrecht en Arnhem
enz. - werden ook anderen door de stakings-koorts aangetast . De

plants
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1)(fk/ el' .'' in Amsterdam . voor zoover ze tot .lleutrale vak-org~inisaties"

behoorden . hidden zich solidair islet de veem-arbeideis verklaard,
nog voor de spoorweg-staking was begoniien .
Ook in andere vakken, in en buiten Amsterdam, warm er bedenkelijke verscliijnselen van stakings-koorts . Des Zaterdagavonds
1 nllr brak under de 'oe152eis van de Amsterdarsclie Hijtiiigmaatschappij een staking nit . De oorzaak daarvan lag ook al in liet
voorgevallene bij de veemen .
Van stal no . 13 (Handelskade) was de laatste dagen gereden
door een koetsier op een rijtuig, waarmede werklieden, in gemeentedienst, van en naar hun werk werden gebraclit . AVel werd gemompeld, dat deze werklieden z .g . onderkruipers wareii van hen,
die in verband met de staking der transpoi°tarbeiders hidden gemeend him werk to moeten neerleggell (ki aandrljvers), dock jets
positiefs daaromtrent vernam men niet . De koetsier reed derlialve
geregeld dlt rijtulg, totdat hem Vrijdaginiddag (3U Jan .) een briefje
van lief bests ur der `'oerlledenvereenlglng ,.Door Eendraclit Verbetering" bereikte, waarin hem werd medegedeeld, dat hij de bewuste werklieden niet linger moclit rijden, omdat zij onderkruipers
warm gebleken van stakende gemeentewerklieden . Dit briefje lnidde
,,Toon! Hoegenaamd niag je Been personeii vervoeren, die bij de
staking betrokken zijn, uitsluitend voor de Hollandsche StoombootMaatsehappij, met politie heelemaal niet, denk goed na . Het Bestnur ." In den linker bovenhoek vall het papiertje, waarop deze
repels «'wren geselireven, was liet stempel afgedrukt van de Voerliedenvereeniging „Door Eendraeht Verbetering ." De koetsier P .
Seliouw (voorzitter van I) . E . V .), die het briefje geschreven had,
werd door zijn patroon ontslagen . Het Bestuur van D . E . V . stelde
daarop den eiscli, dat dit ontslag zon worden ingeti okken . En toen
aan dies eiscli niet werd voldaan, staakten de stallen Leidsclie
Plein, P . H. Kade en Singel nog dienzelfden avond den arbeid .
Begrijpelijk, dat het in sominige gedeelten van de stall erg
rumoerig was, vooral daar waar de stakers hun vergaderingen
hielden en niet liet minst aan werkplaatsen, waar de staking was
,.uitgeschreven" . De ,,onderkruipers" werden iiiet weinig bemoeilijkt,
zoodat de politic nicer dais de hander vol had onl eenigermate de
wet to liandhaven en de „onderkruipers" to beschermen . De inilitaire maclit was op Zaterdag 31 Januari in Amsterdam Bering .
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Des avonds warm nog eenige militairen aangekomen, zoodat
het aantal in de hoofdstad des Rijks op Zondag 1 Februari bedroeg : Infanterie van Amsterdam en elders 680 mall, Grenadiers
175 . C'avalerie 340, bereden Marechaussees 24 . Mariniers 350 en
Vesting-artillerie 150 ; samen 1719 manschappen .
Door den kolonel plaatselijk commandant werd Zaterdag het
navolgende aan de troepen bekend gemaakt
„Aa-n

bet

gcrrn zoen van Amstei dam cc oca rle tei' kuip op ye-

vor(lerde rletacllementell tei verlee~thag -ca~i bijstaad en help .

„Door den heer burgemeester is in overleg met de bevoegde
autoriteit, uw hulp ingeroepen, om de politic in haar moeielijke
tack to steunen . H .H . hoofdofficieren, officieren, onderofficieren,
korporaals en soldate i, ik reken op a alien, dat gij a met voile
toewijding zult geven aan deze zware tank .
„Wilt bedenken, dat in dergelijke omstandigheden niet alles voor
den wind en naar wensch kan gain ; dat vaak beproevingen a
worden opgelegd, die gij met goeden wil en zelfverloochening zult
moeten doorstaan, dat bezadigdheid en vastberadenheid steeds in
al awe handelingen moeten gepaard gaan, dat geheel de bevolking
van bet vaderland, zelfs daarbaiten, haar aandacbt gevestigd hoadt
op awe handelingen ell dat de eer van bet Nederlandscbe leger er
merle gemoeid is, nl . de groote steun to zijn van het gezag boven
alles, ten erode toe ."
Het scheen metterdaad, dat de werkstaking onder bet spoorwegpersoneel algemeen zou worden, zoodat heel bet spoorwegverkeer zou worden stop genet. Het publiek, dat nu eindelijk tot besef
van den bedenkelijken toestand was gekomen, verkeerde in groote
spanning . Reeds op Zaterdagavond lead men de zekerheid verkregen,
dat een dergelijke staking een ramp voor ons land zou zijn . wat
zou bet worden, indien bet verkeer geheel stop werd genet en deze
toestand eenige dagen moest voortdnren ? Het kwam gelukkig zoo
ver niet . De staking werd, op bevel van de spoorweg-organisatie,
des Zaterdagsavonds opgeheven . Dit besluit werd genomen in de
MEETING IN PLANCIUS .

Tegen acht our (Zaterdagavond 31 Januari) warm in , .Plancius"
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to Amsterdam reeds twee zalen vol geloopen met spoorwegmenSchein Boven in de groote zaal, die oilgeveer 1500 inenschen kon
bevatten, was hot overvol en ook in de beneden-achterzaal was
apes bezet. Ook in liet gebonw van den Diamantbewerkers-Bond
was eels der za,len vol van spoorwegmannen, want in ,,Plancius"
was goon plants meet, en in een iievenzaal zetelde hot hoofdbestnui der spoorweg-federatie .
Iii de groote bovenzaal word doer den voorzitter VAN DEN
B 1.:R(:; allereerst medegedeeld dat telegrammeii van sympathie voor
de stakers wares ingekomen viii de spoorwegpersoneelen to Den
Hang, AVinterswijk . Arnhem, Amersfoort . Almelo . Hoorn, Enkhuizen, Hilversum, Holder, Hotterdam (een meeting van 1000 inanilen),
Haarlem, Zaandam . Breda, Venlo en Hoek van Holland, met de
mededeeling dat men overal, want dit nog niet was gesehied, bereid was op bet eerste teeken apes . .stop" to zetten . Ook de KoetSiei s-vereeniging , .D . E . V ." to Anisterdain lead sympathie betuigd en
verklaard gees goedei en of personen meet to znllen vervoeren van
Amsterdam naar elders . Bijaldien de directies dozen avond gees
antwoord gaven, zou men desnoods niet fiets en in automobielen de
kanieraden elders van bet besluit tot algeiiieeiie staking in kennis
gaan stones . dais zouden zij morgen (Zondag) zich ,,eons werkelijk
een vrijen Zondag verzekeren ."
Daariia kwam aan hot woord 11R . IIENDELS van Zaandam .
Doze deed nitkomen dat de organisatie titans getoond had zoo
stork to staan als eon rots en overal de geestdrift onder de mannen groot was . Hij woes or op, dat de dag van Bodes een geweldige schok had doer gaan door den laude . \Vat gebeurd was, was
to voorzien geweest. Er was naar een vonk noodig om apes in
liehtelaaie to zetten . De spoorwegmannen hadden reeds to lang
geleden onder den nitputtenden arbeid bij eon schamel loon, want
wares de loosen niet schandalig lang . De lose poetsers verdienen
f 1 .10 per dag, de vaste poetsers, die dan mogen vastzitten aan
de rokken der Maatscliappij, krijgen f 8 per week ; de bankwerkers
16 cent per man ; de degelijkste vuurwerkers aan de «reesperpoort
f 12 .60 per week, waarvan dan nog wat of moot voor pensioen- en
ziekenfonds, zoodat or naar een loon van f' 12 overschiet . 5pr.
zou den hoot Van Hasselt vvel eons een week met zijn gezin willen
zien toekomen voor f 12 .60 ; hij moest dat eons probeeren, hij, voor
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(gelacli en
(, PPl(t21V . De remmers, vervolgde Spr ., verdienen slechts f' 7 per
wien dat bedrag misschien joist genoeg is voor sigaren

week : kortom, bet personeel had een pak vol grieves en als die
er niet warm geweest, men zoo heden niet zulk een geweldigen
omvang der staking hebben gezien .
Het liberalisme

- vervolgde M r . M e n d e 1 s

had plants

moeten makers voor een Christelijk kabinet . De . .nieuwe koers" was
gekomen, maar gingen bij „de oude koers'" de mariniers naar Rotterdam, bij , .de nieuwe koers" zond men ze naar Amsterdam

(Gelach) . Zie char het verschil in koers ! De machinist to Amerstoort, (lie u eiger(le (len treiii met imi/tail eii iiaai' lief station to
rijden, toonde zich een bran f maar : maar lief inoet ii og eeiis zoo
i'er komen chit (le nr litairen zulleii n ei,gereli to gain iii eeo treiii,
(tie lien moest voei eii tegen de stakeiule arbeideis . i)
Men spreekt, wide verder Mr . Mendels, van geniis aan ethiek
bij de arbeiders : dock een vergadering als deze is het beste
bewijs van hetgeen zij onder ethiek verstaan . Zij zingers thans
en zijn blij bij burs stakingen ; de bourgeoisie begrijpt dat niet,
maar die blijheid spruit voort nit bet besef dat er braaf, sehoon
gehandeld is . . . .
Inmiddels kwam het bericht van de bestuurstafel, dat bet Hoof dbestuur (voorzitter 0 a d e g e e s t), toes bet om half negen nog gees
antwoord van de H. LJ . S . M . had ontvangerl, besloten had den
arbeid dadelijk stop to doers zetten voor Enkhuizen, Hoorn, Winterswijk, Amersfoort, Hilversum, Den Haag, Rotterdam en Rosendaal (gejuicli) .
De beer iVI e n d e 1 s vervolgde daarop zijn cede : Ik ben bar
ziek geweest en heb heel wat poeiers nloeten slikken, maar ze
smaakten gees van alle zoo leelijk als deze poeier, dies de
H . IJ . S . NI . nu to slikken krijgt (gelach).
Hierna deelde de beer P e t t e r, lid van bet Hoofdbestuur, merle
dat bet spoorwegpersoneel de volgende eischen had gesteld aan
de spoorwegdirecties

1) Om soortgelijke woorden . bier cursief gedrukt en die in al de verslagen
van de groote blades voorkwamen, werden de heeren Van der Goes en Hugenholtz
gerechtelijk vervolgd .
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„lo . Been onderkruipersdieiisten to iiioeten verrichteii jegens de
veemarbeiders en hun organisaties erkend to zien ;
,,2o . volledige betaling der loosen aan de stakers, want de
H . IJ. S . MI . noodzaakte lien tot staken ;
,,3o . alle stakers veer in dienst semen .
,,,De twee laatste eischen" - wide Petter -- , .wil men toestaan,
do~~li de beer Van Hasselt noemle zich door pliclit gebonden den
eersten eisch to weigeren : w elms, de stakers zulleii begrijpen dat
hull plicht is, hun hoogere plieht, Been arbeid to verrichten, die
hull stakende kame .raden der veemen zou kunnen benadeelen ."
Petter moest ophoudeui net spreken . Een bericht kw am van
bet hoofdbestuur der \T . V . v . S . en T ., houdende mededeeling
dat de H . IJ . S . M .
ALLE EISUHEN H At) INGE\VILIAG1) .

Tevens verklaarde de Maatscliappij zich bereid de belangeii van
bet personeel met de organisatien to bespreken .
Na deze inededeeling steeg ecu daverend gejuich nit de zaal
op . De vergadering wend gesehorst tot des nachts een nun, ten
erode nit to makes hoe vender op den volgenden dag (Zondag)
zoit wordeii gehandeld .
Order gejuich en bet zinger der socialistische liederen grog
de vergadering uiteen . De bulletins, die kort daarna in de koffiehuizen en in sigarenwinkels den atloop van den spaiiiienden dag
voor stall en land verkondden, werden met graagte gelezen
eii ieder scheen verheugd dat, op welke wijze dan ook, liet
spoorwegverkeer wnder zou plants hebben en de biljetten met bet
wooed „gesloten" van de deliren van bet C'entraal-Station zouden
kuiinen verdwijnen.
Om een unr in den nacht (van Zaterdag op Zondag) kwain men
weder in de groote zaal van „Plancius" bijeen . Duizenden stonden
als liaringen gepakt in de zaal ; bij piano-begeleiding zoiig nien
voor de opening der vergadering de socialistische liedereii .
Precies oin een uur opende de voorzitter, V a n d e n B e r g,
de bijeenkoinst . Hij decide allereerst merle dat \Voensdagavond as .
iii „Frascati", „Handwerkers-Vriendenkring" en „Plancius" zouden
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gehouden worden protestmeetingen tegen de klassejustitie, waarin
de heeren Domela Nieuwenhuis, Dr . Herm . Goner en v . Oogen
bet woord zullen voeren, en gaf toen bet woord aan P e t t e r,
die bet beslnit der verschillende besturen zou mededeelen .
Deze begun met de mededeeling dat de H . IJ . 5 . M . alle eischen
bovengenoemd had ingewilligd . (Geju ch .) Hij wide bet to betreuren
dat de beer 0 U d e g e e s t bier niet kan wezen, daar hij zijn stem
was kwijtgeraakt ; hij bracht dies leider hulde voor hetgeen hij
had gedaan en deelde merle, dat Oudegeest eerlang nog eens zou
komen spreken om een terngblik op dezen strijd to werpen .
De aanwezigen lieten op die woorden een : ,Leve Oudegeest !"
hooren .
Daarna verklaarde P e t t e r . dat men met de spoorwegdirecties
nog eens telepbonisch gesproken had en de zekerheid had gekregen,
dat ook de loonen ten voile zouden worden betaald en me11 door
de erkenning der organisaties nil spoedig over loonsverhooging,
beteren arbeidstijd, enz . zou kunnen spreken . ,,Men is dus met verlof
geweest met beboud van traktement ." (Gelach ) .
De besturen wares nil van oordeel dat bet duel volkomen was
bereikt en stelden nu de volgende motie voor :
,,De vergadering van spoorwegpersoneel, gehoord de toezegging
der directies der Spoorwegmaatschappijen : verklaart dat daarmede
aan bet solidariteitsgevoel der arbeiders is voldaan en stelt vast
dat volkomen erkenning der organisatie is verkregen en verb etering
van dezl toestand ; juicht toe, dat door de kracht der organisatie
is bereikt, vvat bet duel der staking was
en beslnit daarom de
staking op to heffen" .
Toes kwam de vraag : „wanneer weder aan den arbeid ?"
De Voorzitter wide dat men, nu bet duel was bereikt, in bet belang van Amsterdam en van handel en nijverheid zoo spoedig
mogelijk de treinen weder moest laten rijden : groote belangen
stonden op bet spel : de kleinhandelaars hadden nu reeds geklaagd
over gebrek aan warm . Waar spreker om zich hoorde fluisteren
van loonsverhooging, wide hij dat bet schandelijk zon zijn dezen
strijd met zoo iets to bezoedelen . dock na bet erkennen der organisaties door de directies zou men daarover later wel kunnen spreken .
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Men nloest zich drls
ll•a (1)

herlen (Zortclay) ochtetid to 6 uur aajinteldeit

(lit belzoort ; (la zoudeia ~taai r_le Iueeltitty der° besttti'en oiige-

lee} 10 tuts' d e eeiste ti eineiz tcel wed ei ; Ud e)t .

Hiertoe werd besloten : de sta iaty tats yeei1i(liy(l .
Er' werd llog wat nagepraat, daarrla glng men juicllende en zrllgende uiteell .
Aan het C{ entraal Station to Amsterdam 1werd Ilea enldrgell der
staking door den heel' 0 u Cl e g e e s t en twee andere laden wall
het Hoofdbestuui der Fedel'atie wall Spool'- ell Tranlweg-pex'soneel
oiiistreeks half Brie des nachts meeg'edeeld Gall de heeren \V . a aw e n h o f f en H . S t o l p, die op dat oogenblik respectievelijk als
inspecteur in algemeenen dienst van het vervoer en chef der afdeeling-tractie de directie ill het stationsgebouvv vertegentivoordigden.
Oninicldellijk nadat de mededeeling was geSChred, weld door de
aanw ezige ambtenaren naar alle stations geseind dat melt char
maatregelen had to treffen om heden weder zoo geregeld mogelijk
den dienst to hervatten .
Tot dlt laatste zondell ook aan het Centraal-Station, waar to
zes nul' de verscllrllellde beambten op hull respectrevelrjke poster
zouden terugkeeren, alle krachten worden ingespalnlen .
Inmiddels ging het des Zondagsochtends met de hervatting vale
het spoorweg-verkeer niet zoo vlng als verwaeht was . Het spoorwegpersoneel in Den Haag althans aarzelde en bleef tot na 3 slur
in den namiddag aarzelen aan den arbeid to gaan . Ook nadat het
volgende telegram was ontvangen
„Staking opgeheyen, strijd gewonnen, vereeniging erkend, stakingsdagen worden betaald ."
(get .) OL+DEGEEST .
PETTER .

Men vertrollwde het telegram niet . En eerst na versehillende
bijeenkomsten van bet personeel, nu eens in de wachtkamer dale
weder in het conducteurs-wachtvertrek van bet Staatsspoorstation,
scheen tegen twaalf ulu' na eenige intercommnnale telefonische
gesprekken een apes-afdoend antwoord to zijn ontvangen . Toen
weed eels groote vergadering belegd in de wachtkamer 3e klasse,
die circa een half nur dmlrde en waarin o . a . spraken de tot de
vergadering uitgenoodigde Kamerleden MELCHERS ell TER LAAN ; en
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daarop wend de staking op het Staatsspoorstation opgeheven verklaard .
Na ongeveer drie uren, vereischt voor het aanmaken van de vuren
in de machines, begon op dat station het verkeer weder . Hetzelfde
geschiedde, iets later, ook aan het station van de H . IJ . S . M .,
waar eveneens de Kamerleden Melchers en Ter Laan tot het personeel spraken in de wachtkamer derde klasse .
Overigens bleef tot 7ondagavond de treinenloop nit de richting
Amsterdam naar Rotterdam zeer ongeregeld, dock Mlaandag was
weder alles in orde en vertrokken alle treinen op tijd .
De spoorwegstaking was alzoo Maandag 2 Februari geheel geeindigd. Hoe ging het flu met de staking der Transportarbeiders
(bij de veemen), waarmede, gelijk men weet, het spoorwegpersoneel
zich solidair had willen verklaren 2
Ook aan deze staking kwam op Iaandag 2 Februari een einde .
De Transportarbeiders hadden then dag als naar gewoonte weder
een meeting belegd . Des morgens 9 uur nam deze vergadering
reeds een aanvang in de Beurs, waar een 5000 man bijeen waren .
Al spoedig kon in deze meeting worden medegedeeld, dat het
bestnur der Vereeniging van Veemen even als de directie der
Spoorwegmaatschappijen gebogen had voor de eischen van de
werklieden .
De eischen van de Transport-arbeiders lnidden aldus
„I .
De 56 werklieden, ontslagenen aan de Singaporelijn,
worden in hun vroegeren werkkring tegen het vroegere loon
hersteld .
„II. Alle werklieden, die ter vervanging van stakenden door
veemen of andere transport-ondernemingen werden aangenomen,
worden ontslagen .
III . De werklieden behoeven niet met onderkruipers to werken .
Onder onderkruipers worden alleen verstaan zij, die zich hebben
laten aanwerven ter vervanging van stakenden . De term onderkruipers slaat dus niet op niet-georganiseerde werklieden, op wie
het bovenstaande niet van toepassing is .
„IV . Alle werklieden, die in verband met de aanhangige
staking werden geschorst of ontslagen, worden in hun werkkring
tegen het vroegere loon hersteld .
„V .

Alle andere punters van verschil worden voorloopig onbeslist
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de toezegging
mits van de zijde der werkgevers
worde gedaan merle to werken tot een bijeenkomst van patroons
en werklieden in het veein- en transportbedrijf, ten einde er toe
gelaten,

to komen die andere gesehillen door middel van arbitrage uit den
weg to ruimen ."
Het Bestaur der Veemen verklaarde in alle genoenide punteIi
toe to stemmen en daaraan uitvoeririg to geven voor of op 3
Februari, in bet bijzonder ook de laatste toezegging to does,
mits daarmede ook de staking met lien datum worde opgeheven .
Het antwoord was geteekend door de heeren Op ten Noort en
Waller, respectievelijk voorzitter en secretaris van den Bond van
Werkgevers op Sclieepvaartgebied, alsmede door de heeren Van
Hares Nomaii en Barendse ilamens de verschillende veemen en
andere transportondernemingen to Amsterdam .
In de meeting weed dit sclirijven islet geweldig gejuicli begroet
en de opgewondenheid steeg naarmate de leiders der verschillende
organisaties, welke aan de staking hadden deelgenomen, de vergadering toespraken .
Te elf uur ging de meeting op de meest ordelijke wijze uiteen .
Een deputatie nit de besturen der organisaties, bestaande nit
de heeren Jan Kat, A . C . Vessels, J . M . van Oogen, J . J . van
Oogen, J . ter Laere, T . Mange en H . C . F . Cladder, laatstgenoemden respectievelijk afgevaardigden van de organisaties der zeelieden en der graanwerkers, begaf zich na de vergadering naar
het Stadhuis, waar zij een onderhond lead met deli Burgemeester,
wien zij dank bracht voor de gegeven vergunning om op de Beurs
to mogen vergaderen en voor de conciliante hooding, door den
Burgemeester in de staking aangenomen .
Nog werd de bemiddeling van den Burgemeester ingeroepen om
to verkrijgen dat de bootwerkers P . van Oogen en Jansen, die bij de
relletjes in liechtenis wares genomen, nit die preventieve liechtenis
zouden worden ontslagen . De Burgemeester gaf echter to kennen
dat zulk een bemiddeling niet op zijn weg lag, maar op dies van
den officier van justitie . De deputatie besloot daarop zich tot
laatstgenoemde autoriteit to wenden . De vrouw van een der bij
de staking betrokkenen, die merle bij een oploop was gearresteerd,
was reeds uit de preventieve hechtenis ontslagen .
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De

werkstaking der koetsiers hield

intusschen

nog

aan .

In

Hand elsblarl van 2 Februari kwam daarover het volgende
voor onder het opsebrift De geneeskundigen en ale staking ; „ Een
het

onzer lezers deelt

ons

merle, dat gisteren een geneesheer, die in

een rijtuig van het bezoek van zieken terugkwam, werd lastig gevallen door stakende koetsiers . Er bestaat dus ook kans dat zoo
jets geschiedt wanneer een arts de patienten nog moet bezoeken
en deze de slachtoffers worden . Terecht zeker vraagt hij of hiertegen niet moet worden gewaakt, en hij geeft in overweging de
rijtuigen der doctoren door eenig teeken kenbaar to waken ."
Een kort overzicht over hetgeen hierboven werd medegedeeld,
moge hier nog volgen .
Nov . 1902 . Manifest van de Nationals Federatie van Transportarbeiders, mededeelende dat georganiseerden niet meer zouden molten
samenwerken met niet-georganiseerden .
8 Januari 1903 . De werklieden (bootwerkers) van de firma
Muller & Co . weigeren goederen of to geven aan twee werklieden,
ongeorganiseerden, van het Blaauwhoedenveem . De weigerende
werklieden worden ontslagen, waarop volgt werkstaking van die
bootwerkers, leden van „Recht en Plicht ."
10
gebied,

Januari .

De Vereeniging van \Verkgevers op Scheepvaart-

door de firma

Miller

& Co . met de regeling van de

gerezen moeielijkheden belast, ontslaat de stakers en neemt anderen
in dienst .
12 Januari. Blaauwhoedenveem geeft toe op het punt van overleg
met de besturen der werkliedenvereenigingen .
19 Januari . De bootwerkersvereeniging „Reeht en Plieht" stelt
den eisch, dat de „onderkruipers", die op 10 Januari in de plants
van de stakers warm aangesteld, worden ontslagen en dat de
ontslagen bootwerkers weder in dienst worden genomen. De firma
Miller & Co . weigert aan dien eisch to voldoen . De boycot wordt
over al haar goederen uitgesproken .
21 Januari . De Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied maakt aan de werklieden in de transportbedrijven to
Amsterdam bekend, dat zij in geen geval wil gedwongen worden
om alleen georganiseerde werklieden in dienst to hebben .
25 Januari . Voorstellen van de Ver . van w. op S ., bedoelende
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een

minnelijke schikking met handhaving van de vrijheid van de
arbeiders, worden door ,,Recht en Plicht" met algenleene stemmen
verworpen .

27 Jai~2uiri . Het Centraal bestiuir van Spoorweg-organisaties
to Amsterdam
verklaai't geen wagons meet door to zetten room'
Blaaliw lioedeiiveem en Vriesseveem enz .

28 Jonuai i .
en Petter .
2 .9 Ja uai .

O Jaouai .
?1 Tau aui.

De eerste proclamatie van de lieereii Ondegeest
, .De gruwelen van Diirgerdam .''
Besluit tot gedeeltelijke spoorwegstaking .
De spoorwegstaking en haar oplieffing .
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DE PERS OVER 31 JANUARI .

de

aldus
,,Van welke zijde men lief gebeurde ook beschouwe"
N. Rotteid. Cit . in haar oehtendblad van Dinsdag 3 Februari
, .de slotsom zal moeten zijn, dat door de werklieden-organisatie

een overwinning is bevochten, zooals zij er vbor dezen ten onzent
nog geen heeft behaald, en dat die overwinning haar in macht
en kracht nog geducht zal doer toenemen . Door die overwinning
is het beginsel van vrijheid van arbeid, de grondslag van ors
economisch lever, in zijn wezen aangetast."
Tot deze slotsom kwam de N. Rotterd . Cit., nadat zij den toestand op 1 Februari in de volgende woorden had geschetst ;
,,De partij van het beheer, die opkomt voor de gemeenschap en
in wier hander, order sanctie ook van de regeering, de belangen,
de veiligheid zijn gelegd van het openbaar verkeer, heeft zich op
genade of ongenade overgegeven aan de partij, die haar kracht i n
plichtverzaking vond . En de regeering heeft zich van elke tusschenkomst onthouden .
,,Intusschen erkennen wij, dat de positie, zoowel van de directie
den spoorwegmaatschappij, als van de regeering, een uiterst moeielijke was .
,,De wetgever heeft op de eventualiteit eener algemeene werkstaking of dienstweigering niet gerekend en het geval in de wet,
die van 1875 dagteekent, niet voorzien .
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, .Het lijdt geen twijfel, dat na r Bell middel, om herhaliligen van
wat 1vij thaiis liebben beleefd to vooi'kolnen, dient to worded gezoclit ; of lief gemakkelijk zal zijn een afdoeild niiddel to vinden,
is een andere vraag .
, .Ook de staking der boot- en veemwerkers is nu lieden opgeheven . De allesbeheersehende eiseh der federatie, waarop tot nu
toe elk voorstel tot vereffening der geschillen schipbreuk iced : lief
weder in dienst semen der 56 ontslagenen, is door de patroons
ingewilligd en alle werklieden, die stakers hebben vervangen (de
z . g . : onderkruipers) . `vorden ontslagen . Dat tot deze concessies
de werkgevers zicli hebben genoopt gezien, onder de aan het
spoorwegpersoneel verleende vrijlieid om verz ending of ontvangst
to weigeren van alle goederen, besteind voor de geboycotte veemen
en maatschappijen ligt voor de hand ."
Hier wordt met een enkel woord gewezen op de liouding der
Regeering bij deze werkstaking - een honding, die door sonimige
persorganen heftig werd gewraakt . Alvorens op deze critiek in
to gaan, is lief welliclit gewenscht eerst to zien wat de persorganen der onderscheideiie richtingen over de werkstakingen der
Transport-arbeiders en vooral van het Spoorwegpersoneel schreven .
Van de N. Rott . Ct . weet men lief reeds . De Sta,nrla,ard, in welk
blad men zag lief orgaan van den Minister-president Dr . A .
KUYPER, bevatte in hair summer van Maandagavond (2 Februari)
een lioofdartikel van dell volgellden inhoud
,,EEN COUP D'ETAT ."
,,Er lieeft zich in de afgeloopen week ten onzent een nieilwe
staat van zaken gevestigd . Er is een krachtige, goed georganiseerde poging aangewend, om de macht to verplaatsen, en die
poging is volkoineil gelukt .
, .Het begon met een vergelijkenderwijs onbeduidend conflict tusschen
een groep werklieden en hull patroons . Om hunnerzijds in- dit
conflict kraclit bij to zetten aan lion eischen, names toes die
werklieden de toevlucht tot staking .
„Tot dusver liep alzoo alles in het oude spoor . Het was niet
adders dais hernieuwing van de worsteling, nii Binds jaren tusschen
de nijverheid en de werklieden aan de orde, om, bij ontstentenis

4$

ACTESTUKKEN DER SAMENZWERING .

van wettelijke regeling, door meting van de wederzijdsche kracht,
lilt to maken, of er niet nog meet of kon, om de positie van het
werkvolk geldelijk to verbeteren . Een geoorloofd bedrijf .
„Het nieuwe element in dezen strijd deed zich eerst voor, toes
de werklieden ook derden, die niets met dit conflict to maken
hadden, dwingen wilder hue hondgenooten to worden tegenoz~ei h
patroons . Omdat zij in conflict met hull patroons waxen, moest
ook de spoorwegmaatschappij tegen deze patroons partij kiezen,
en lion liet recht op vervoer van hull goed ontzeggen . Ja, zij
inoest dit doer, niettegenstaande de wet haar dit verbood, en zij
gevaar liep in eeii proces oin schadeloosstelling zeer aanzienlijke
sominen to verliezen .
„De maatschappij begon met to verklaren dat ze dit niet kon en
moclt . Ze weigerde .
„Dock toen openbaarde zich het bestaan van een maclit, waarop
ze niet gerekend lead. Het Meek nu, dat geheel haar personeel
order het bevel stond van een maclit buiten haar, en dat deze haar
geheel vreemde inacht er niet voor terugdeinsde, om desnoods heel
het publieke levee in zijn samenhang tusschen de verschillende
deelen van het land to verstoren, snits ze liierin slechts het afdoende middel bezat, om deze inaatschappij, die iiiets hoegenaamd
met het oorspronkelijke conflict uitstaande had, tot absolute onderwerping aan haar orders to noodzaken .
„Dat middel is toen aangewend, en het is gebleken volkomen
proefhoudend to zijn .
„De orders, die dienstig schenen, zijn van de H .H . Oudegeest c .s .
uitgegaan, en stiptelijk door heel liet personeel gehoorzaamd .
„Staande voor de keuze, om of him wettige chefs of deze buiten
het gelling staande maclit to gelioorzamen, kozen de beambten .
zoo goed als eenparig, tegen hull patroons en voor deze leiders .
„De directenren, de stationschefs, de opzichters hadden iiiets
meet to zeggen ; het bevel op onze verkeerswegen en in de stations
ging nit van manner die er wettelijk niets to zeggen hadden .
„Gevolg was, dat alle communicatie ten slotte werd verbroken ;
dat stoornis in heel de saamleving werd aangebracht ; dat familieleden hull kranken en stervenden niet konden bereiken ; kortom,
dat heel het maatschappelijk levee in zijn verkeer tusschen de
onderscheidene deelen van liet land tot stilstand werd gebracht .
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„Staande voor dien toestand kon toen ook de spoorweginaatschappij
niet antlers doers dan het hoofd buigen, op alle punters toegeven,
alle eischen inwilligen, en de leiders der beweging als hair heeren
en meesters erkennen.
„Dat heeft ze dan ook gedaan ; en na deze acte van onderwerping
ontving ze van deze nieuwe nleesters toen verlof, dat de treinen
veer loopen mochten .
,Het valt alzoo niet to verhelen, dat de coup d'efaf zonder voorbehoud geslaagd is . en dat bij elk conflict dat weer komen moclit,
aanstonds hetzelfde middel kan en zal worden aangewend, om
telkens opnienw tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid to dwingen .
. .Straks zal dit nog vender gaan .
„Men zal duidelijk makers, dat een patroon in conflict, met geen
firma buitenaf zicli meer per post, per telefoon of per telegraaf
in verbinding mag stellen . Een bediende bij post, telefoon of
telegraaf, die in weerwil hlervan den patroon Loch bedient, zal
geaclit worden onderkruiper to zijn . Hid moet weigeren . En krljgt
liij op zijn dienstweigering ontslag, dan zal heel het personeel,
uit solidariteitsgevoel, den dienst bij post, telefoon of telegraaf
roosters neerleggen . Eerst enkel op het betrokken kantoor . En
daarna voor heel liet Rijk .
,,Natiiiirlijk is ziilk een toestand onhoudbaar, en ook liet Rijk
zal aldus aan de bevelen van de leiders den werklieden onderworpen
worden .
.,Zoo zal hun bevel zich over steeds breeder gebied uitbreiden .
Heel liet publieke levers in het land zal aan himn macbt onderworpen zijn . En bij elk conflict zullen deze leiders kortweg
zeggen, wat de patroon heeft in to willi en, en de patroon zal
zonder verzet to gehoorzanien bebben .
,,Of dit zoo kan, of bet een to dulden toestand is, laten we
voorshands in bet midden .
„Voor het oogenblik constateeren we alleen tot wat nieuwe orde
van zaken we zijn overgegaan,
, .Het gezag is verplaatst .
„Geen directeur van een particuliere inaatschappij, geen patroon
op zijn kantoor, geen burgemeester op bet stadliuis, geen lllinister
op zijn Departement zal de bevelen meer geven .
„De iuacbt en de bevoegdheid om to bevelen, en wel oin bevelen
4
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to

geven,

die hover alle andere orders gehoorzaamd moeten wor-

den, is overgegaan in de hander van de heeren Oudegeest c .s .
,,Was het dan to veel gezegd, toes we spraken van een Coup
Na De

Standaard behoort het oordeel van De

d'eta-t ?"

Nederlander

(het orgaan van J h r . Mr . A . F . d e S a v o r n 1 n L o h m a n) genoemd to worrier . Dit blad had op den zelfden avond (blaandag
2 Februari) het volgende artikel :
,,ANARCHIE ."
,,Eenige transportarb eiders hebben zekere particuliere maatscliappijen geboycot .
„Dit staat hun rechtens vrij .
„Met de transportarbeiders zijn in een federatie vereenigd de
spoorwegarbeiders .
,,Dus

molten ook deze diet ten behoeve dier particuliere maat-

schappijen arbeiders ;

geen goederen voor lien bestemd vervoeren ;

geen locomotieven of wagers leiden, stokes, bedienen, ra.ngeeren,
voor 't vervoer dier goederen bestemd .
„Ziedaar de soc .-dens . leer, zooals we die onischreven vinden in
het Volk .
„De arbeiders bij een spoorwegmaatschappij hebben absoluut niets
met de kwestie to maker ; zij staan in dienst van een werkgever,
die door de wet verplicht is goederen to vervoeren, en geen
onderscheid slag makes tussclien den eenen particulier en den
anderen ; zij zijn aan de directie gelioorzaaniheid verschuldigd en
moeten dit, vergissen wij ors niet, zelfs bij eerie beloven .
„Desnietteinin achten de sociaal-democraten hen, teilgevolge van
hun aansluiting bij zekeren bond, verplicht de orders der federatie
to gehoorzamen .
„Zij achten het zelfs eene onbescliaamdheid van de directie der
spoorwegmaatschappij, hun dienstpersoneel to gelasten, ondanks
die federatie, lion werk to verricliten ; zoo iets is slechts de openbaring „van die eigenaardige eigenschap van kapitalisten en werkgevers" . Immers werpen de arbeiders, die hun bezworen verplichtingen naleven, liever dan beloften na to komen, die zij niet
hadden inogeii doer, ,.hun eer als menscli to grabbel, verlagen zicli
tot hulptroepen voor den vijand burner eigen klasse of organisatie,
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lielpen het juk smeden tat hen verdriikt, verzaken solidariteit en
mannenwoord jegens kameraden ." Een spoorwegdirecteur die llun
gelast 1u n 1)licht to doen, beet een , .geweldenaar-kapitalist" .
„Krachtens deze sociale zedelijkheidsleer achten de sociaal-democraten bet geoorloofd, bet spoorwegpersoneel to gelasten den dienst
veer to leggen, en acht tat personeel zich gerechtigd then last op
to volg en .
,,Indien de directie tinder personeel in de plants der stakers
bezigt dreigt bet geheele spoorwegpersoneel islet staking .
, .Ziedaar flu den toestand, waarin de sociaal-democratic nil reeds
ons land gebracht heeft .
,,Wanneer eels spoorwegdirectie niet behoorlijk zorgt voor de
wagens der derde klasse . Been warmte en licht in voldoende mate
verschaft, niet genoeg treinen laat rijden, of lliet voor goede aansluitlng zorgt, kortom lndien er lets islet is naar den zin van bet
pllbllek, dais weten de sociaal-democraten opperbest tat men filer
to doen heeft islet een publlekerl flleltst, en this gereclltlgfl is men
en dagen hang deze taken in rte Staten-Genei'aal to bespreken .
Dan sehromen zip islet Ol) verbeteringen aan to dringen, ollverschillig of de flnanci8n der maatschappljen die kmmen lijden . De
Spoorwegen ziju er voor bet pllbllek, ell 1i publiek moet goed
bediend worden .
,,Maar als een groepje arbeiders bet niet eelis kan wordeli met
een particuliere maatschappij, is er van publieken dienst Been
sprake meet tan achten diezelfde so ciaal-democraten zlch gerechtigd heel Ned erlai d op stelten to zetten ; alle verkeer to strenimen ; missclilen de grootste ellende, niet slechts in tal van bebedrijven, naar in tal van liuisgezinnen to doen olltstaan .
, ;Een klein groepje Stoutmoedige, dock niets wagende mannen
heeft tan feitelijk heel Nederland in zijn macht .
, .Niet slechts op tit oogenblik, maar onophoudelijk . Elk oogenblik toch kan hetzelfde spelletje worden herhaald . En de lieden,
die rloor hui~ plicktverzaking aldus een onnoemelijke schade, en in
sonmige gevallen ellende teweeg brengen, kunnen niet worden
gestraft, char de arbeiders kunnen weigeren aan bet werk to
gaan, zoolang de straffeloosheid der plichtverzakers niet is verzekerd .
,, \ \Tij hebben bier to doen met een revolutie, waarbij nicer dan
ooit macht gnat boven recht .
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„En met deze

revolutiemannen gaan manner nit alle partijen,

ook nit de ebristelijke, sours mee !
„Intusschen hopen wij, dat liet Kabinet thans zal toonen tegen
de regeeringstaak to zijn opgewassen .
,,Dat deze toestand rechtens onhoudbaar, en bovendien voor den
staat zelf levensgevaarlijk is, springt in liet oog .
„Zonder verkeersmiddelen kan geen maatschappij bestaan . (eeft
men aan particnlieren de uitslnitende en vrije beschikking daarover,
dais kan men evengoed aan die particnlieren gelieel het gouvernement in harden geven .
„De sociaal-democraten kunnen zich er loll ook op beroemen .
gedui ende eenige urea in Nederland eerie dictatoriale macht to
hebben uitgeoefend . Zij hebben over ors de bans gespeeld .
„'t Is, als men de bl iden leest, alsof velen dit niet gevoelen, en
meenen dat wij hier islet een gewone, zij bett ook hoogst lastige
werkstaking to doer hebben .
„IMIaar niets is minder waar .
„Bij een particulier bedrijf zijn ondernemers en arbeiders de eerste
belangliebbenden .
„Bij den publieken dienst en wat daarmee gelijk staat is bet
publiek, bet yolk zelf de eerst belanghebbende, niet de bezitter
of de arbeider, maar liet yolk in al zijn ra'n,geu en star dei1 .
,,WTie dien dienst belemmert of doet stil staan begaat, ook van
socialistisch standpunt, een misdrijf tegen staat en maatschappij .
„De personen die, our particuliere redenen, bet publiek belang
hebben benadeeld, hebben blijk gegeven van lion eigen belang to
stellen boven bet publiek belang .
„Dat zij dit niet inzien komt ten eerste biervan, dat zij een voor
den publieken dienst bestemd bedrijf met een gewoon bedrijf hebben
gelijk gesteld ; ten tweede hiervan, dat zij niet het ongeoorloofde
voelen van zich to verbinden aan twee heeren . Zij beloven trouw
aan de spoorwegmaatscbappij, en ~ervolgens tevens aan een federatie
en haar besluiten . Daardoor ontstaan conflicten, inaar conflicten
die zij zelf vrijwillig hebben doer geboren worden .
„ Wij voelen geen sympathie voor manners, die vrijwillig zich in
die moeilijkheid hebben gebraclit, en wij veroordeelen de load van
lien, die het publiek belang aan hun bijzonder belang hebben
opgeofEerd .
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„Tot dusver heeft de wetgever het niet noodig geoordeeld, behalve in enkele bijzondere gevallen, dienstweigering met straf to
bedreigen . Bij ambtenaren komt die niet voor . Het pliehtsbesef
spreekt bij hen nog levendig genoeg, en bovendien werkt in voldoeiide mate de vreds voor ontslag .
.,I)it zal iii het vervolg niet meer voldoende zijn . Het nioet diiidelijk worden geniaakt, ook door de wet . dat ambtelijke dienstverplichtingen niet straffeloos opzettelijk molten worden overtreden
of geweigerd .
, .En met die dienstverplichtingen zullen dan wel gelijk nioeten
worden gesteld de diensten verricht in ondernemingen, die werken
krachtens concessie .
„Zulke bedrijven toch,
watertoevoer, tramverkeer

wij deiiken o .a . aan straatverlichting,
voorzien in de behoeften van den

publieken dienst . De ondernemers worden aan zware verpliclitingen
gebonden, en werken onder voortdiirende bemoeiing van de overheid . Dat geschiedt ten bate van liet publiek en moet gescliieden,
omdat de ondernemers een monopolie hebben en het publiek moet
kunnen rekenen op geregelde bediening . 1Vlaar dan moet die verpliehting om zich to gedragen naar de bevelen der overheid ook
gelden voor het dienstpersoneel . WTat o . a . geldt voor de schepelingen, aangemonsterd door eene reederij, geldt nog veel meer
voor geconcessioneerde ondernemingen .
„Het komt ons voor, dat, nu openbaar is geworden welk gevaar
ons onophoudelijk boven het lioofd hangt, de regeering geen dag
mag verznimen met to pogen dat gevaar to bezweren, en dat de
wetgevende macht aan het land verplicht is in den kortst mogelijken
lijd de noodige aanvulling van oiize wetgeving tot stand to brengen .
,,Zelfs eene vervroegde oproeping der Tweede Kamer zou zoo
noodig gerechtvaardigd zijn . Anarchie mag niet worden geduld ."
Tot zoover De Nederlander . volt voor dit blad en De Standaard
hun oordeel over de werkstakingen hadden uitgesproken, bevatten
reeds enkele bladen artikelen over de spoorwegstaking . De Tijd,
betoogende dat het spoorwegvervoer tot de noodzakelijke moderne
levensbehoeften behoort en zonder onmetelijke schade niet kan
worden gemist, meende in haar nummer van Zaterdagavond 31
Jan, dat de Hegeering maatregelen moest treffen .
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„Volgens de Fransehe

wet is het plotseling gelijktijdig neder-

leggen van den arbeid door spoorwegbeambten strafbaar, en wij
herinneren ons niet ooit van werkstakingen, gelijk thans bij ons
Amsterdamsch spoorwegpersoneel, in Frankrijk vernomen to hebb en .
wel had een paar jaar geleden een groote werkstaking plaats in
Italic. Door krachtige maatregelen evenwel is de Regeering daar
to laude erin geslaagd, in korten tijd den treinenloop to herstellen
en de stakers tot hervatting van den arbeid to nopen . In de eerste
plaats znllen this de buitenlandsche wetgeving op dit sulk en de
elders toegepaste methoden tot verzekering van het vervoer moeten
nagegaan worden . Immers toestanden, gelijk wij thans beleven, zijn
in een welgeordenden staat onduldbaar ."
Het

Ceah uni

schreef in bet summer, dat Zaterdagavond ver-

scheen~ dat deze staking niet door eenig eerlijk belang geniotiveerd was .
,,Alleen in het uiterste geval kan men zulk een risico wages,
als thans geloopen wordt, zulk een geduchte verantwoordelijkheid
op zich semen als thans is aanvaard .
,,De drukkende, opwindende atmosfeer van een vergadering is
sours al to zeer van invloed op sommige besluiten ; en men denkt
daarbij niet aan de zware gevolgen, aan de ontberingen, waaraan
duizenden worden blootgesteld, aan de schade door talloos velen
geleden, en - 1 a s t n o t 1 e a s t- aan het makes van het zoo
noodige onderscheid tusschen m a c h t e n r e c 11 t .
„AVij vreezen, dat de thans ontstane crisis met hare jammerlijke
botsingen diepe spores zal nalaten, welke hare pijnlijke herinnering
nog lang znllen doers gevoelen ."
De

Resideiitie-bode

schreef o . m ., dat afgescheiden nog van de

geheel ongerechtvaardigde oorzaak der staking, deze helaas alle
vertrouwen in het verantwoordelijkheidsbesef der stakende werklieden moest knakken. ,,Niet alleen dat zlj hun patroons hebben
verhinderd to does wat hun plicht krachtens de concessie was,
hebben zij ondoordacht op bevel van anderen in eens 't geheele
maatschappelijke raderwerk stilgezet en zijn zij de oorzaak van
heel wat leed en heel wat schade . Zeker, wanordelijkheden - het
zij tot hun eer gezegd - worden niet begaan ; maar is het veel
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minder erg wanneer, zooals Zaterdagavond nog bij Rotterdam
gebeurde, het personeel plotseling den arbeid staakt en het
publiek - ouden van dagen en gebrekkigen niet uitgezonderd
onderweg dwingt nit to stappen en zijn weg fangs de rails to
vervolgen ?"

Het

Vadeila~zd

schreef, nog voor de opheffing der staking, in

ongeveer gelijken zin .
,,Er is in dit veelomvattend geschil van de zijde der arbeiders
geen scliaduw van recht .
,, In oorsprong was het een conflict tusschen een particuliere
firma en haar arbeiders . Gesteld, dat hierin het gelijk aan den
karat der laatsten was, dan nog missen dew en hun vakgenooten
het recht het verkeer lam to slaan over breed gebied ; groote
maatschappijeil to belemmeren in wat haar `vettelijke verplichtingen
zijn : talloos velen, die geheel buiten het geschil staan, ernstig to
schaden in hull dagelijksch bedrijf .
„Het sehoon begrip van solidariteit wordt in dusdanigen strijd
misbruikt en in discrediet gebracht, daar het in diinst wordt gesteld van wat niet bewezen kan worden r e c h t, van wat slechts
vermoed kan worden m a c h t to zijn .
,;Tegenover dergelijke botsingen, koren op den sociaal-democratischen molen, rust op de overheid de tank met de meest stipte
nauwgezetheid de rechtsorde to handhaven, als onpartijdige to
waken tegen elke aailranding der persoonlijke vrijheid en gees
middel onbeproefd to laten ter bevordering van vreedzame beslechting van bet geschil."
De

Nie~iwe Couraazt verklaarde in haar nummer van Maandag-

avond (2 Febr .) het volgende
,,Het is moeilijk zich to onttrekken aan een bitterheid tegen de
werkers, die in enkele dagen aan heel ons yolk hinder en angst,
aan velen ernstig verlies, aan enkelen werkelijk gevaar berokkenden . Tegenover de ergernis die ons beving om hun driest en plichtvergeten optreden, tegenover de verontwaardiging wegens hun
contractbreuk, tegenover bet belachelijke van de dictatoriale manieren bunner leiders

-

tegenover dit alles wordt ons eerbied

gevraagd voor hun organisatie, de ordelijkheid en eenstemmigheid
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waarmede

aan

het wachtwoord

hunner

kameraden gehoorzaamd

werd, hun offervaardigheid voor een idee . Welnu, tegenover den
willekeur, waarmede zij handelden, stn ter gedeeltelijke verschooning
de overweging dat ettelijken hunner, beducht voor eigen veiligheid
of die van hun gezin, wel niet antlers konden dan meegaan ."
Daarentegen stelde de Nieuwe Ai nliemseke Courant (hoofdredacteur
het oud-kamerlid PYTTERSEN) zich in deze zaak geheel aan de zijde
van de stakers en zag in het gebeurde een wreker van de zonden
van de werkgevers, die niet genoeg eerbied bewezen aan de solidariteit der arbeiders . De werkgevers lokten den strijd nit, zij
hebben beproefd „de arbeidersorganisatie to breken, vertrouwend
op hun meerdere kracht" .
„En dit zou haar gelukt zijn - zoo ging het bind voort - ware
niet de solidariteit der arbeiders in dit geval zoo schitterend
gebleken ; had niet het beroep op het solidariteitsgevoel hunner
medewerklieden geheor gevonden, allereerst en allermeest bij het
spoorwegpersoneel.
„Er is van de georganiseerde spoorwegbeambten een ongedachte,
door niemand vermoede kracht uitgegaan .
„Ook hier zijn het de zonden van het verleden, welke zich
wreken.
,,Dat vereenigd optreden van alien, hun bereidwilligheid de
gevolgen der werkstaking to dragen, ze zijn alleen to verklaren
nit de miskesuiing hunner rechtmatige grieves gedurende een reeks
van jaren . Telkens en telkens weder hebben de beambten, in
't bijzonder van de

H. IT.

S. H., geklaagd over to lage loosen,

to langen werktijd, gemis van vrije Zondagen, onbillijke toepassing van straf en boete, het ontbreken van een raad van beroep,
het onbillijk werkende premiestelsel . Er werd niet naar hen
geluisterd .
.,Dit verklaart de eenstemmigheid waarmede alien zich aansloten bij de beweging, ter bescherming van het vereenigingsrecht
hunner merle-werklieden, ook al vormde eigen ontevredenheid
slechts den ondergrond en worden eigen grieves niet op den voorgrond gesteld .
,,Hierin, in dat terzijdestellen van eigen billijke eischen, teneinde
daardoor de oplossing van het geschil niet to bemoeilijken, en
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zich alleen to bepalen tot de hoofdzaak : de volkomen erkenning
van de organisaties der veemarbeiders en de voldoening van het
solidariteitsgevoel der werklieden, ligt jets gi oots, dat achting
afperst ."
De N. A . Ct. trok nit het gebenrde de les dat men in het
vervolg wat minder „belemmeringetjes" aan de werkliedenorganisaties in den weg moet leggen .

>> HE T VOLK" EN DE STAKING .
Onder het opschrift „Een reuzelistaking in zicht", bevatte het

Vol/c, het hoofd-orgaan van de Sociaal Democratisclie Arbeiderspartij, van Zaterdag 31 Jannari (Vrijdagavoiid 30 Januari verschenen) het eerste hoofdartikel over het onderwerp van den dag .
De aanhef van dit artikel inidde aldns
.,wat nog nooit is gebeurd, hangt op dit oogenblik in de lncht

een algenteeize werkstaking van het Kedei landsclie spoorwegpersoneel.
„Een staking nog wel, niet 1litgebroken wegens de tallooze
grieven, die dit personeel zelf heeft tegen de direkties

- iieen,

maar nit solidariteit, om de makkers in liet transportbedrijf to
helpers, de vrijheid en het recht hunner organisatie to handhaven .
„De Amsterdamsche Veemen, die groote expeditie-lichameii, benevens verschillende reederijen als Miller en Co . en de maatschappij
.,Nederland", zijn door de transportarbeiders geboycot .
„De spoorwegarbeiders, met de anderen in eene federatie vereenigd, mogen dus niet ten behoeve dier maatschappijeii arbeiden ;
geene goederen, voor hen bestemd, vervoeren ; geene lokomotieven
of wagons leiden, stokers, bedienen, rangeeren, voor 't vervoer dier
goederen bestemd .
„Dat wist de direktie der H . IJ . S . LL ; zij wist ook, dat zij, door
dit toch van hare manners to vergers, dezen stelde tnssehen de
kenze : hunne makkers in den rug vallen, hunne organisatie verradeii, laaghartig de zaak der arbeiders in den steek later, dan
wel : dienst weigeren aan de Directie, die dit van hen durfde eischen

„HET YOLK" EN DE STAKING .

59

„voor de direktie was de keuze minder moeilijk : zij had slechts
to konstateeren, dat haar personeel door de besluiten der federatie
niet in staat was, de goederen der geboykotte fiirma's to vervoeren,
van dat feit mededeeling to doers aan die firma's en of to wachten, tot
die firma's met het transport-personeel in 't refine zou zijn gekomen .
. .haar wie deze eenvoudige en redelijke opvatting bij de direktie
had verondersteld, zou niet gerekend hebben met die eigenaardige
eigenscliap van kapitalisten en werkgevers : onvoorwaard elijke ge-

hoorzaaioheid a.a keone bevele-n vrU~z hun personeel to eisclzeii .
.Of dit daardoor zijn eer als mensch to grabbel goon - zich
verlaagt tot liulptroepeii voor den vijand Banner eigen klasse of
organisatie - het juk helpt smeden dat lien verdrukt - solidariteit
en mannenwoord jegens kameraden verzaakt - dat is minder, met
dergelijke teerhartigheden kan de geweldenaar-kapitalist geen
rekening houden .
„Hij heeft des werkmans arbeidskracht inimers gekocht? en als
een erg inhalig kooper nieent hij zijn ziel, zijn eer, zijn hooger
streven in den koop merle to kunnen semen .
„Bovendien - die geboykotte firma's - o-uzin ! dat konit niet
to pas voor arbeiders, kapitalisten to boykotten ; werken moeten
ze, werken in stof, roet, hitte, regen en ~lijk - werken voor lima
heer - gehooizainen bovenal - willig zijn, stet k als staal voor
den meester, maar slap als een vaatdoek voor huiine org~inisatie,
hun klasse, voor zichzelve .
,,Niet geluisterd dus haar de waarschuwende stem der organi . Lie
en dol-driest een paar rangeerders bevolen, wagens met de geboykotte goederen to rangeeren .
,,Maar die heeren hebben zich thans toch vergist !
„De tijd is voorbij, dat de H . IJ . S . M . hare menschen kon trappers
en beleedigen in het beste, wat zij bezitteii : Maine organisatie .
Voorbij de tijd, dat een Van Hasselt omen Van der wallen als een
rekrnut kon donderen, wegens zijn werken in de organisatie kon
ontslaan - eenige Haarlemsche arbeiders eruit kon gooien, oindat
zij briefjes voor een vergadering hadden opgeplakt - een Van
Veersen kon dwingen zijn redakteurschap van het orgaan seer to
leggen - en dat deze ongehoorde brutaliteit, deze misdadige
tyrannie door het georganiseerde personeel slechts met een woordeninotie van „innige verachting" beantwoord wend .
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,.De tijd dies groote woorden is nu voorbij, nlaar de organisatie
is sterker geworden, de arbeiders zijn meer solidair en wat voor
acht jaren onmogelijk was, is thans mogelijk geworden : een eeilsgezind optreden van het spoor- en tramwegpersoneel tot handhaving
van zijne rechten tegenover de direktien .
„Toen dus de weigerachtige rangeerders werden geschorst, legden
bijna onmiddelijk een 500 man den arbeid neer .
„En thans staat de zaak zoo, dat op een woord van het Bestuur
der n Ned. Vereeniging" een algemeene staking is to wachten, die
zich dan echter niet bepaalt tot den eisch : niet werken voor de
geboykotte firma's, maar ook verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij de H . IJ . S . M . zal ten doel hebben ."
Na de aanleiding van een en tinder to hebben geschetst, besluit
Het Volk aldus
„Ziedaar de geschiedenis dezer zaak, waaruit blijkt, wie de verantwoordelijkheid dragen voor de staking, die ons land bedreigt,
reeds thans Amsterdam in rep en roer brengt en onnoemelijk veel
schade en last veroorzaakt .
„De roekelooze onwil der werkgevers van het `Vatertransport
de krankzinnige houding van de direktie der H . IJ. S . M ., eezi
direktie trouwens, om haar grootheidswaanzin bekend - de solidariteit dezer kapitalisten eindelijk, afstuitend op de solidariteit
der arbeiders - ziedaar de feiteii waaruit een strijd kan voortkomen, die over gansch het land zijn treurige gevolgen zal does
gevoelen .
„Dat de arbeiders, daarin betrokken, hun plicht zullen does en
dat zij daarbij door het publiek minstens zoo goed zullen worden
gesteund als de Twentsche arbeiders, dat apes spreekt o . i. vaiizelf.
„Arbeiders van alle vakken en geloof en gij allen, die aan hunne
zijde staat : skit de rijen !"

DE LEEUW TOONT ZIJN KLAUW .

Onder dit opschrift bevatte Het Voik ann den avond van Zaterdag 31 Januari een hoofdartikel, waaraan het volgende is ontleend :

„HET YOLK" EN DE STAKING .

61

,,Amsterdams spoorwegpersoneel staakt . Rust is aan de stations,
die plaatsen . anders zoo vol levee en bedrijviglieid . Als uitgestorven stain zij daar, die groote gebonwen . die anders oogenblik aan
oogenblik menschenstroomen verzwelgen en uitspuwen. Suite ligt
op de rails, op de perrons, de rangeerterreinen, waar anders
de lokomotief dampt en snnift bij liet uitstooten van zijn zwarte
rookkoloinmen, waar flnit en schel «'eerklinken tusSChen liet geroep
tier kolidukteiirs en het shall der portieren .
,,Paarbuiten stain stil mompelende menigten, door de straten
loopen groepen stakende nlannen : schippers in hen zwarte kleeren,
bootwerkers in lilln blallwe trui, inachinisten in hue zwart-flliweelen
mancliestert
kondukteurs in uniform - alien met opmerkzaamlieid
gadegeslagen door lief publiek dat lien passeert .
,.Amsterdam . de groote handelstad, de stall der pakhnizen en
veemeii, der kanalen en kaden - Amsterdam is in staking .
,.Thins zijn het niet de reeders en spoorwegdirekties, die de
bevelen geven, den stroom van woelend levee in den oclitend
ontslniten, des daags later bruissen en voortrollen, des naclits
sluiten - neen : de Arbeid toont thins zijn wil, zijn maclit, zijn
groeiende heerscliappij over zich zelf en de wereld, de Arbeid
toont t,hans, dat liij nit denkende, willend, zelfstandige wezens
en niet nicer nit bloote werkinaeliines voor bet Kapitaal - bestaat !
, .En boven die groote stall, die in zenuwacbtige spanning beweegt en ademt . over die stall waar ellende woont achter de
weeldepaleizen - w air een proletariaat van lionderdduizenden in
hooge kazernes woont, dielit opeen gepakt, door zorgen en arbeid
neergedrnkt beneden peil gehonden - boven dat centruni van
Neerlands kapitaalmacht hangt zwoel en zwaar dat geheimzinnige
woord, zwanger van toekomstbeloften voor de workers
Heel hot radei a ei k stoat stil .
Als w inaehti,ge aim hot nil .

, .Wie de groote nioeielijkheid kept, waarmede zij, die transportarbeiders to water en to land trachten to organiseeren, to worstelen hebben, die moot wel bewondering gevoelen voor de nlannen,
die dit grootsche work hebben tot stand gebracht ."
,.Toen een pair man weigerde, boar bevel to geboorzainen,
schorste de Spoorweg-direktie doze .
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, .Daarop een staking van 500 man .
,,Onmiddellijk werden alle machtsmiddelen, waarover de bolurgeoisie beschikt, in het werk gesteld : het tooneel van den strijd, de
Rietlanden . afgezet door mariniers ; de marechaussee uit Arnhem
ontboden ; de kavalerie nit Haarlem naar de hoofdstad overgebracht ;
militaire macht nit Amersfoort gerequireerd .
,,Thans ging de regeermacht der bourgeoisie, in den christendenlokratischen minister belichaamd, niet met een bijbel voor de
brandkast staan, maar werd deze weggeworpen, het militaire pakje
aangetrokken, bet geweer ter hand genomen en posteerde zich de
christelijke regeering in uniform voor de brandkast in de positie
van ,.scliouderrr geween'r!!"
,,Maar de organisatie week niet . Haar antwoord was : op liet

eerste u'oord van ons Bestuur zal rle algemeeue staJcng vaii . /et
spoorwegperson eel worden geproklameeid .
„Dat woord sloeg in, als een brandende lout in het kruit, in
de barters der duizende spoorwegslaven ."
Aan bet slot van dit artikel komt de bekende uitlating over
bet algemeen kiesrecht voor
, .Dit staat vast, dat reeds thans een groote winst voor de organisatie is behaald, waarvan de yachters niet kunnen uitblijven .
, .`'ruchten - niet alleen voor de transportarbeiders zelve .
,, In ons land, waar handel en verkeer de hoofdzaak vormen,
moeten bet de transportarbeiders zijn, die den kern der arbeiders
beweging vormen . Zij kunnen, als zij goed ingelicht en georganiseerd zijn, het kapitalisme in Nederland treffen in zijn Achilleshiel .

Zij

kunnen

Regeering en wetgeving dwingen, de eischen der

arbeiders op politick en ekonomisch gebied to vervullen, indien
ze slechts zooveel inzicht hebben, om hunne krachtige organisatie
zoo noodig dienstbaar to stellen aan de alge7neene beweging . AIs

zij het willen, hebben wij binnen enkele jaren bet algemeen
kiesrecht, als zij daarvoor koud zijn, verkrijgen wij bet niet .
,,Maar ook bovendien is bet voor de arbeidersklasse een heerlijk
en bemoedigend feit, dat kloeke, beleidvolle, indrukwekkende optreden

toont".

dezer

manners

deze Leeuw,

die

zijn

klauwen
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Dit alles was to lezen in Het Volk van Zaterdagavond (31
Januari), toen de staking nog niet was opgeheven, toes nog geen
enkel blad over „dwangwetten" of zoo jets had knnnen schrijven .
CTEWONNEN STRIJD .

Zaterdag avond was de werkstaking opgeheven voor bet spoorweg-personeel, nadat de direeties der Spoorwegmaatschappijen
op alle punters hadden toegegeven . Mlaandagoclitend (2 Februari)
werd de staking onder de Transport-arbeiders opgeheven, ook
nadat de veemen de gestelde eisclien hadden ingewilligd .
Het Volk van Maandagavond liet zicli onder het opschrift „Gewonneu strijd" als volgt over de overwinning nit
.,De vakorganisatie der Nederlandsche arbeiders lieeft deze dagen
een overwinning behaald, die een mijlpaal kan zijn op den weg
barer verdere ontwikkeling .
,,Dat de spoorwegarbeiders hun strijd hebben gewonnen, was
reeds gisteren bekend en de vroolijk wapperende driekleur bij onze
kameraden aan de overkant ('t gebouw van „Recht en Plicht")
verkondigt vreugde over de zegepraal door de Amsterdamsche
haven- en transportarbeiders behaald .
,.Op deze plants een jniclikreet, een heilwensch en een blik in
de toekoinst . Een jniclikreet over de ontplooide kracht der ontluikende organisatie, die de sterkste kapitalisten van ons land, de
reeders en spoorwegdirekties, in bet zand lieeft doer bijten . Een
lieilwensch aan de malnien, die als stakers of leideis tot dit succes
hebben medegewerkt, daarvoor liiui brood hebben gewaagd, bun
tijd en kracht liebben gegeven
,,Een blik in de toekomst O~ k !
,,De kapitalisten liebben nn gezien, wat die zoo vaak verachte
en gesmade „werklieden" vermogen, als zij bet eens zijn . Ook
dat alle pogingen, om hnii eendracht to breken, sneer en nieer afstiiiten op de rots der solidariteit .
,,Nbg lieeft de leeuw slechts zijn klanw getoond ; in voile kalmte
en zelfbeheersching opstaande, lieeft bij nog slechts inters vei •nioerleu, wat bij vermag, als bij zijn voile kracht ontketent .
„De heeren zullen wei doer, daarmede in het vervolg `vat rekening
to houden . De werkgevers - ook de regeerders en hunne vrienden .
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kracht,

thans ontplooid, zal vooral door 't behaalde

succes worden versterkt . De nog-ongeorganiseerden in list transportbedrijf zullen in grooten getale in de gelederen tredeii.
„De Nationals Federatie zal, dat is to hopen en to verwachten .
met de nog niet toegetreden organisaties worden versterkt . De
spoorwegvereenigingen zullen, nu zij „gescheiden gemarcheerd, maar
vereenigd geslagen" hebben, o6k vereenigd gaan marcheeren .
„Veel kleins, veel misverstand, veel onnut gepraat en geharrewar,
zal onder den drang deter groote gebeurtenis als sneeuw voor de
ton worden opgelost, vervliegen, wegstuiven . Het groote, allesoverweldigende klassebelang zal de strijders binders en niet alleen
de transportarbeiders, maar list gansche Nederlandsche proletariaat
zal zijn eenheid beter inzien en de gelederen sluiten .
„En hiermede zal o6k, nog meer dan tot heden, list bewustzijn
ontwaken, dat de arbeiders niet alleen de werkgevers in hunne
vakken tegenover zich hebben, maar dat al die werkgevers weer
eene groote organisatie hebben, den Staat, met zijn geweld van
justitie, politie en militarisme, die hun door de arbeidersklasse
most worden ontrukt.
„Dat list Amsterdamsche proletariaat dit reeds inziet, getuigen
de verkiezingen in Amsterdam IX en III . `Velnu, die aanval op
list bolwerk der kapitaalmacht, den Staat, kan zonder list a lgemeen

k2esrecht niet met voldoende kracht worden gevoerd .
„De heeren, die thane in hunne woonkamers, op hunne societeiten
of redaktiebureaux, zoo kalm en logisch weten to betoogen, dat de
arbeiders alien het kiesrecht niet behooren to verkrijgen, zullen
ook eenmaal list kaartenhuis hunner redeneeringen door den sterken
adem der arbeidersorganisaties omver tiers blaz en.
„De algemeene werkstaking zal, zoo noodig, ook in one land de
konservatieven tot reds moeten brengen - en zij zal dat doers,
daaraan valt ondanks de houding der meeste vakvereenigingen op
dit oogenblik niet to betwijfelen.
„En nog grooter overwinningen, door middel der werkstaking
behaald, bergt de toekomst in haar schoot .
„Arbeiders, kameraden, list gait goed zoo .
„Men kan list hooren groeien .
„Het vaandel der Eendracht slechts hoog gehouden - nog wat
en de groote legermacht
meer samenwerking en vertrouwen
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staat klaar, waarmede bet proletariaat zicli zijn burger- en menscllzijn zal veroveren."
In dit artikel wordt, gelijk men weet, met algemeene werkst.aking gedreigd, wanneer ,, de conservatieven" niet naar rede
mochten lnisteren . De \werkstaking fills niet slechts een middel om ceonomlsche verbeteringen to verkrijgen, maar vooral een politick `vapen .
DE SOUIAAL-DEMOCRATIE EN DE STAKING .

Aldus luidt bet opschi'ift vall een hoofdartikel ill Het Volk van
Don(lerdag ) Februari, waaraan bet volgende is ontleend
.Dat de burgerlijke pens verband legt tussehen de spoorwegstaking en de sociaaldemokratie, behoeft oil ; iiiet to verwonderen .
. Het grootste publiek is imniei°s gewoon, de zelfstandige vakbeweging, ja eigenlijk eiken strijd der arbeiders om lotsverbetering,
met „de socialen" to vereenzelvigen en zO veel weten de meeste
bllrgerlljke bladen nog niet van de inwciidige verhoudingen ill onze
arbeidersbeweging, om alle riclitingen en organisaties voldoende
to kunnen onderscbeiden .
„Ook bet feit, fiat b ijv . d e leiders der Ned . Vereeniging van
spoor- en Tramwegpersoneel sociaal-demokraten zijn en enkele
onzer propagandlsten door de stakenden lll den arm zljn genomen
en bier en daar zelfs op den voorgrond trades, was wel gescbikt
fiat misverstand in de band to werken .
, .Voeg hierbij de bekende socialistenvrees der politieke bladen,
die acliter apes hula nachtmerrie, bet mode spook, ruiken en bet
is dnidelijk, hoe bijv . d e Stan 1aai d van Troelstra - die part
nook deel aan de staking heeft gehad - kon beweren, fiat hij
„achter de scbermen" gebleven was - net alsof hij een der regisseurs bij de opvoering van dit drama ware geweest .
„Later wij de lieeren onmiddellijk gerust stellen : deze staking
is van niets antlers bet gevolg dan van de groote verbittering
order bet spoorwegpersoneel over de vele misstanden, waaronder
bet lijdt en - wat de H . IJ . S . M . betreft - van de booghartigheid der direktie, die na den ondergang der vroegere o rganisat .i e
heeft gemeend, de hander gelieel vrij to bebben en zelfs niet de
organisatie van bet personeel beeft willen erkennen .
J
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, .Of dan de sociaaldenlokratie niets met deze beweging heeft
to maken :'
,,1Nict in dies zin, dat de S . D . A . P. of hare voormannen zich
ook lunar eenigszins met het ontwerpen en de leiding der staking
zouden hebben bemoeid (dit was aan de vakbestiiren zelve volkomen toevertrouwd) . Maar wel in dies zin, dat de grootste organisatie, die der ,,l ied . Vereeniging", een vrucht mag worden genoemd van de sociaaldemokratisclle school, die flare leiders in
Utrecht hebben doorloopen .
,,Het is gees toeval, dat de twee grootste en machtigste vakbonden van ons land : die der diamantarbeiders en die van bet
spoor- en tramwegpersoneel beide staan under leiding van sociaaldemokraten . Men zie naar Zweden, Denemarken, Duitsehland en
Oostenrijk, waar de v akbeweging de laatste jaren zoo snel is gegroeid en men zal waarnemen, dat zij daar volkomen van den
sociaaldemokratischen geest is doortrokken . In Zweden en Denemarken is de sociaaldemokratische partij zeif vertegenwoordigd in
de leiding der vakbeweging, wat in Duitschland en Oostenrijk niet
bet geval is, evenmin als bij ons en wat bier ook door niemand
wordt gewild .
,, AVat de sociaaldemokratie bier `vel van de vakbeweging vraagt,
is, dat zij met hair samenwerkt voor allerlei direkte taken 't
algemeen belang der arbeidersklasse betreffende, als : algemeen
kiesreeht, pensioen . eilz . en zij step zich die samenwerking voor
111 den vorm niet (zooals thans) van allerlei aparte komitees voor
elke zaak afzonderlijk, maar van Bell vast ,,Komitee der Arbeiderspartlj" .
,.Het verband tusschen de sociaaldenlokratie en deze staking is
dns slechts zeer indirekt en van iiioreelen aard .
,.Overigens gevoelt ieder sociaaldemokraat, die door de vakbeweging geroepen wordt, om haar met zijn talent, zijn woord, zijn
tijd of geld bij to stain . zich nit den aard der zaak verplieht,
daaraan to voldoen .
„De woede der bnrgerlijke pers over Hugenholtz' optreden aan
bet station to Haarlem - een inzender in Het Handelsblad van
heden gnat zelfs zoover, hens en Oudegeest , .sujetten" to noemen
- is din ook ongerechtvaardigd .
„Hugenholtz, als sekretaris van bet Haarl . Arb . Sekr . (een
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lichaam, voornamelijk tilt vakvereenigingen bestaande) door de
stakers geroepen, heeft niet antlers gedaan, dan mede to werken,
om het stakingsbesluit der Hoofdbesturen to doer uitvoeren in
hun geest en met voorkoming van onnoodige last voor lien, die op
het oogenblik op rein warm .
,,Dat Ter Laan en 14lelehers in Den Haag . Spiekman (als voorzitter van den Bestuurdersbond) In Rotterdalll en ilendels (om een
vergadering van wachtende stakers bezig to houden) in Amsterdam
hebben medegewerkt, was op verzoek der stakenden zelve en zal
bij elke belangrijke beweging onder de arbeiders voorkomen, omdat
deze nu eenmaal in elken stiijd weten - en toonen to weten dat zij op de sociaaldemokraten kunnen rekenen ."
DE EER DER STAKING .

Al spoedig nt de overwinning der stakers, rees er geschil
tussehen de sociaal-democraten en de anarchisten over de vraag,
aan vie de eer der zege van 31 Januari toekwam . Van de zijde
van Domela Nieuwenhuis en zijn volgelingen werd betoogd, dat
zij - de anarchisten - en niet de sociaal-democraten lief spoorweg-personeel ter overwinning hadden geleid .

Het Volk van Dinsdag 10 Februari schreef daarvan ;
,,Terwijl de Ned . Vereeniging van Spoorwegpersoneel, die de
algemeene spoor`vegstaking tot stand braeht, door sociaaldemokraten
is gemaakt tot wat zij is en hare staking door sociaaldemokraten
is geleid, heet zij thans het werk der anarchisten . Terwijl de
anarchisten joist alle „discipline" en , .betaalde baantjes" steeds
tegengaan en 't vertrouwen in de „leiders" steeds ondermijnen,
zouden zij zich de eer willen aanrekenen van een staking, die
alleen door de goede leiding, door 't vertrouwen der arbeiders in
lion bestuur en door haul uitstekende discipline en organisatie is
gelukt.
,.Terwijl de sociaaldemokraten in Belgie tweemaal een algemeene
werkstaking voor het algemeen kiesrecht proklameerden, het eerst
ill 1893 en lief laatst in 1902, toen 300 .000 arbeiders daaraan
deelnamen - en terwijl verleden jaar in Zweden 125 .000 arbeiders
op den oproep der S . D . A . P . het werk neerlegden, om van de
Regeering een toezegging van algemeen kiesrecht to verkrijgen
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tracht

men in dit manifest de arbeiders wijs to maken, dat de
sociaaldemokra.tie niets van de werkstaking verwacht .
„Terwijl de beide beste en grootste vakbonden in ons land
de A . N . D . B . en de Spoorwegvereeniging - onder sociaaldemokratische leiding staan, liegt men den arbeiders voor, dat sociaaldemokraten aan diets antlers does, dan verkiezingen.
, ;Terwijl de gansche groote strijd van 't transportpersoneel wend

oin niet met
ongeorganiseerden to werken en Domela Nieuwenhuis en de zijnen
veroorzaakt door 't streven der transportarbeiders

juist aan den A . N . D . B. altijd kwalijk hebben genomen, dat deze
niet met ongeorganiseerden wil werken - doer de anarchisten net,
alsof deze staking hun werk was !
„Het is wel noodig, dat onzerzijds tegen zulke infame leugens
w ordt opgekomen .
„Er zijn door de stakingen vele nieuwelingen in de beweging
getrokken, die voor 't eerst deze dingen hooren en die zulke gemeene leugens misschien voor waarheid zullen slikken .
„Daarom meenden wij deze leitgenaars bij dezen op de kaak to
moeten stellen als mensehen, die op een oogenblik, dat meer dan
ooit eenheid en onderling vertroawen der arbeiders noodig; is, door
hun haat tegen een deel der arbeidersbeweging bezield, als breek-

ijzers gaan optreden ."
Het

Veekblad van den Diamantbewerkersbond (redacteur de beer

HEN'RI POLAK) zag intusschen in de overwinning der spoorwegarbei-

ders bet begin van een vaste, georganiseerde, welbewuste, op den
bodem der werkelijkheid staande samenwerking tusschen alle vakvereenigingen (socialistisehe en anarchistische) .
„Allerlei maatregelen, die vroeger door de meeste arbeiders worden
verafschuwd, worden nu meer en meer ingevoerd ; bezoldigde bestuurders worden alom aangesteld, aan krachtige discipline wordt
meer en meer de hand gehonden, bet verplichte lidmaatschap wordt
in steeds grooter wordende kringen noodzakelijk geacht - men
zie slechts naar de Bootwerkers, die den huidigen bitteren strijd
bijna uitsluitend daarom voeren .
„Zoo vervalt voor en na alles dat de verschillende arbeidersgroepen totnogtoe van elkander vervreemd held . De scheidsmuren
kraken en scheuren . Straks vallen zij met donderend geraas en
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arbeideude klasse, ineen . En dais

zal de Nederlandsche Vakbeweging een zijn en onverdeeld

- een

maehtig, een geducht, een onweerstaanbaar leger van strijders voor
al wat goed is en schoon en recht ."
Donderdagavond (5 Februari) werden in Amsterdam protestmeetings gehondell „tegen de staklngs-justltie ." In Bell diet
meetings trail ook D r . G o r t e r als spreker

op .

(Hel Volk van

6 Februari) . Hij begon islet de spoor- en havenarbeiders geluk to
wenschen en noodigde de vergadering lit, ter eere der overwinning
cell krachtig hoes to doen boons, tiwaaraan gretig voldaan weed .
Spr. wees er op dat na jaren lang vwerken eindelijk in ons land
de arbeiders zijn opgestaan en de proletariers over de heele wereld
een prachtig voorbeeld gegeven hebben .
De beweging van de afgeloopen loges heeft ons doen zien, dat de
algemeene werkstaking gees utopie nicer is, maar binnen korter
of langer tijd bereikbaar .
Spr . meent dat het goed kan zijn eens to spreken over de opvatting der sociaaldemokraten in zake de algemeene werkstaking .
Van sommige zijden wordt ons verweten dat wij tegen de algemeene
staking zijn, dat is onjuist .
Reeds in '91 noemde Kautsky de algemeene werkstaking een
van de middelen ter bevrijding der arbeidersklasse .
De sociaaldemocraten hebben er alleen niet zoo ruinie opvatting van
als de anarchisten .

wij

meenen dat het niet mogelijk is

alle

arbeiders plotseling het werk to doen stakes ; dit vereischt een
zoo uitgebreide organisatie als in de kapitalistische maatschappij
niet wel mogelijk zal zijn .
Bovendien, waar zullen de arbeiders van levee als er heelemaal
niet nicer wordt gewerkt? Hoe zullen zij het langer zonder de
eerste levensbehoeften kunnen stellen dan de kapitalisten?
Als de arbeiders echter wel zulk eon organisatie bezitten dan
zal het niet meet noodig zijn to stakes want dan kan men zich
onmiddellijk van de maatschappelijke machine nieester makes .
Spr . besprak vervolgens de hooding der burgerlijke pens, die
niet vraagt :

hoe kunnen wij den arbeider dragelijke arbeidsvoor-

waarden geven, maar alles in het geweer roept om deze dingen
in de toekomst to voorkomen .

70

ACTESTUKKEN DER SAMENZWERING .

Deze gebeurtenissen zijn echter niet to voorkomen, char zij
worden veroorzaakt door de maatschappelijke oiltwikkeling en zij
sleeper steeds meer arbeiders zelfs tegen hun wll mee . Daarom
hebben bewegingen, zooals wij die nu hebben beleefd, groote sociale
beteekenis, char zij in dienst kunnen worden gesteld van de algemeene arbeidersbelangen. Zoo zal zij niet alleen de direkte vakbelangen, maar ook de politieke arbeidersbelangen kunnen bevorderen,
door het beveehten van het algemeen kiesrecht enz .
We zijn echter nog niet aan het eind . Het kapitalisme groeit
ook in kracht en het heeft zijn laatste woord nog niet gesproken .
Het beschikt thans nog over de macht, al heeft het deze week
zijn hoofd moeten buigen . De tiveg dies de arbeiders nog hebben
of to leggen is lang en het doel is ver . Laat ors dus alle middelen
gebruiken om tot de overwinning to geraken .
Ten slotte betoogde D r . G o r t e r, dat de arbeiders 3 dingen
noodig hebben voor hun bevrijding :

Eensgezindheid, Organisatie

en Verstand .
„Met deze strijdmiddelen zullen wij voor ors en
onze kinderen een betere maatschappij veroveren ."
POL AK CONTRA D011IELA NIEUWENHUS .

Inmiddels Meek, wat het Weekblad van den Diamantbewerkersbond
over de eenheid van alle vakvereenigingen had geschreven, niet
veel meer dan een schoone d room . Dit Meek in de protest-vergadering
van Donderdag 5 Februari in „Bellevue'' en „Frascati", waarin
Domela Nieuwenhuis zou spreken . De volgende brief `verd voorgelezen .
„Deiz Voorzitter der protest-vergadering van hedem
,,Mi,jnheer,
,,Wij verzoeken u het volgende ter kennis der vergadering to brengen
,,De Aig . Ned . Diamantbewerkersbond, hoewel volkomen instemmende met het doel deter protestvergadering, ziet zich genoodzaakt er officieel geen deel aan to nemen . De reden dies onthoading is gelegen in het feit, dat de heer F . Domela Nieuwenhuis
er het woord zal voeren . Dezen heer hebben wij leeren kunnen
als een vijand van alle deugdelijke vakorganisatie, als iemand die
op allerlei wijze tracht twist en tweedracht in de vakvereenigingen
to brengen, als iemand die zijn kracht zoekt in het belasteren en
verdachtmaken van personen die in de vakbeweging functien,
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vooral bezoldigde functien, vei'viillen . Zoo iemand kuiuieii wig niet
beschonwen als een woordvoerder der vakbeweging .
„\Villen andere vakvereenigingen dat

wel does - oiis is bet

goed ; dock wij weigeren iemand to erkennen als omen pleitbezorger, die ons iederen dag en op allerlei manieren, de viulste niet
iutgezonderd, aanvalt . Het is ons bovendien een raadsel hoe men
vooral bij deze gelegenheid den beer Domela Nieiivvenllnis heeft
kuiinen uitnoodigen . De strijd die pas gestreden is door de transportarbeiders grog immers grootendeels oni bet verplichte lidmaatschap, daarvoor hebben die arbeiders gevocliten, daarvoor hebben
zij zich aan bet optredeii van politie en justitie, waartegen hedeiiavond geprotesteerd zal worden, bloot gesteld . En an is de Beer
Domela Nieiiwenhius een verklaarde tegenstander van bet verplichte lidniaatscliap .
;,Toes onze bond bet verplielite lidinaatschap iiivoerde, was bet
de beer Domela Nieuvvenliuis, die daartegen in zijii blad op de
hem eigene nianier to velde trok, was bij bet bovendien die er
den scoot toe gaf, dat een aantal onzer vakgenooten zich op dat
plait tegen de organisatie verzetten, zoodat wij ons genoodzaakt
zagen, zeer tot ons leedwezen, om tegen die door den Beer D . N .
opgezweepte lieden krachtig op to treden, wilden wij niet onze
met zooveel moeite en opofferingen tot stand gebraehte organisatie
zien verloren gaan of krachteloos worden .
„tiVij herhalen bet : zijii er vakvereenigingen, die ondanks al deze
dingen den beer D . N . als hiiii woordvoerder willen beschon en,
dan moeten zij dat weten . Dock wij weigeren een der bitterste
vijaiideii der vakbeweging, zooals die door de moderne arbeiders
wordt voorgestaan, aan to semen als een verdediger onzer belangen .
,,Met kameraadschappelijkeii groet hebben wij de eer to zijn, bet
bestnnr van den A . N . D . B . :
HENRI POL AK, Vooizitter.
JAN A . VAN ZUTPHEN, Sekietaris ."
Dit schrijven wekte de verontwaardiging van schier elk der
aanwezigen op, zoodat reeds toes bleek, dat de werklieden, die
in die dagen feitelijk de leiding in handeii hadden, niet de volgelingeii van Troelstra, maar van Domela Nieiiwenliuis waxen .

IV.
AAVVAL EN VERDEDIGING .
In de ochtendbladen van Zondag 1 Februari kon men lezen .
dat de Minister van 1Vaterstaat, de beer De Marez Oyens, in wiens
kabinet 's Zaterdags nliddags
Eerste Kamer

-

- na afloop der zitting van de

een coiiferentie islet gedelegeerden van de

Hollandsche LJzeren Spoorweg-Maatschappij had pleats gehad, van
meening was dat hij onder de gegeven omstandigheden aan de
d4reetie van de H . LJ . S . ill . d e vrijheid moest laten, die aan een
particuliere maatschappij toekomt, daar er van exploitatie der
spoorwegen rechtstreeks door den Staat hiei' to lande nog geeii
sprake is . „Het gevolg van deze opvatting zou zijn zelfstandigheid
van handelen voor de maatschappij biniten de door de wet en
reglementen gestelde voorsehriften ."
Deze handeling van de Regeering werd zeer scherp veroordeeld
door Mn . H .
(lelsbla(l .

Ook

Louis I5RAELS,
door Prof .

een der redacteuren van bet Hau-

TREuB .

Met de scherpe critiek van

Mr . Louis Israels
betuigde de Nieuwe Couiant haar instemming, althans wat de handeling der Regeering aangaat . De
critici hadden hierbij vooral bet oog op de artikelen 10 en 13 der
wet van 9 April 1875 (Staatsbl . no . 67) . Art. 10 luidt ; „Het algemeen
toezigt op de spoorwegdlensten wordt, naar regelen, overeeiikomstlg
deze wet door Ons bij algemeenen maatregel van inwendig beStuur voor to schrijven, onder den Minister van Binnenlaiidsche
Zaken (thans die van Waterstaat) uitgeoefend door een raad van
toezigt, welks leden door Oiis worden benoemd ."
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En art . 13 : „De leden van den raad van toezigt en de ambtenaren, onder hen islet het dagelijkscli toezigt belast, geven schiiftelijk kennis aan de bestuarders der spoor~vegdielist van hetgeen
liaar lion oordeel tot instandliouding van den spoorweg en tot
behoorlijke uitoefeniilg van de dieiist behoort to worden gedaaii .
Zij roepen, zoo de bestuurders daaraan gees behoorlijk gevolg
geven, de beslissing van den Minister van Binnenlandsehe Zaken
(thaiis van \Vaterstaat) in" .
Reeds des Zondags-ochtends, even nadat de Spoorweg-directies
voor haar personeel gebogen hadden, had MR . H . Louis ISRAELS
zijii critiek in het ochtendblad van het Hand elsbiad geplaatst .
Zijn artikel begon aldus
„SPELEN MET VUU'R"
„De staking in het spoorwegverkeer heeft langer gedum d dais
`vij verwacht hadden . AVel is zij thans opgeheven, dock dat zij een
geheeleli dag lieef t knnneii voortcluren, dat 24 urea Amsterdam
feitelijk verstoken was van liet in onzen tljd nicest gebruikelijk en
nicest onnusbaar nilddel van verkeer, is nitsluitend to ivijten aan
de enghartige opvatting van den minister De Marez Oyens .
,,Geen regeerder, zelfs geen slecht regeerder, maar een ambtenaar, bang voor verantwoordelijkheid, bevreesd zijne vingers to
branden aaii koud water, dit Meek deze fangs ambtelijken weg
opgeklommen raadsnian der Kroon to zijn . Hid deinsde terug voor
de verantwoordelijkheid die de gebeurtenissen hem oplegden, en liet
den spoorwegmaatschappijen als particuliere iii aatscliappijen alle
vrijbeid en zelfstandigheid van handelen en ook alle aaiisprakelijkheid .
„De directies der spoorwegmaatschappijen liebben getoond dat
zij minder bevreesd zijn dais de Minister die het toezicht op haar
moet uitoefenen . Toen bet Meek dat van regeeringszijde geen steun
en geen load was to verwachten, liebben zij niet geaarzeld in het
algemeen belang art . 31 der spoorwegwet van 9 April 187 5 ter
zijde to scbuiven .
,,Openlijk verklaren zij zich aaii de daarin opgelegde verplicliting
to onttrekken, wat betreft de goederen voor de in staking liggende
veemen .
„Deze laatsten liebben bet aan de spoorwegdirecties gemakkelijk
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gemaakt door hun verklaring, geen goederen ter verzending to
zullen aanbieden . Dit neemt niet weg dat het beshtit der spoorwegdireeties een daad was van groote verantwoordelijkheid en kloek
beleid, want voortduren der staking zou niet alleen de reeds belangrijke verliezen door den Amsterdamschen handel geleden vergroot
hebben, en niet slechts de tallooze lasten die de geheele burgerij
ondervond hebben vermeerderd . Het gevaar was groot dat een
nieuw element zich in de staking gemengd had, dat nieuwe eischen
waren gesteld, die moeilijker opgelost konden worden, en dat verbittering was gekweekt . Dat dit laatste niet is gesehied, is ook to
danken aan het hoofdbestuur van den bond van spoorwegpersoneel ."
En nu volgt een verheerlijking van den bond van spoorwegpersoneel,
waarvan Oudegeest en Petter de leiders waren . „Die bond"
schrijft Mr. Israels - „heeft getoond een krachtige organisatie to
zijn, uitstekend gedisciplineerd, en met beleid bestuurd . Geen enkele
gewelddaad, geen enkele wanklank is van deze zijde bedreven of
gehoord . Zonder ophef deed men wat men als zijn plicht beschouwde
tegenover merle-arbeiders . Zonder vreds stelde men daarvoor eigen
lot op het spel . Dit heeft algemeene sympathie gewekt, omdat de
mensch nu eenmaal zoo is dat hij houdt van kracht, die zich zelve
kan beheersehen en maat weet to houden ."
Daarna komt de heer Israels opnieuw tot den Minister. „Het
eenig slachtoffer is de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid .
Heeft hij zich niet door zijne hooding van eergisteren en gisteren
onmogelijk gemaakt 2 Zoo de Eerste Kamer in hare zittingen op
die twee dagen den Minister geen enkele vraag deed over het
onderwerp dat alle leden vervulde, kon dit slechts verklaard worden doordien deze tak der volksvertegenwoordiging niet zonder
hooge noodzaak politiek ingrijpt.
„Heeft de Eerste Kamer wellicht begrepen dat na zulk een
blijk van onbevoegdheid, de heer De Marez Oyens, die van den
aanvang of getoond heeft het zwakste lid van dit ministerie to
zijn, zelf de onhoudbaarheid van zijn positie zou inzien? Want
hij heeft met vuur gespeeld en alleen aan de voorziehtigheid
van anderen is het to danken, dat de vlam niet is uitgeslagen .
,,De spoorwegwet van 1875 is door den Minister, zooal niet
juridisch, dan toch feitelijk afgeschaft . Niet alleen heeft hij in de
hand gewerkt dat de spoorwegmaatschappijen die wet openlijk
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overtreden, zijn verklaring dat deze maatschappijei als „partieuliere maatschappijen moeten worden bescliouwd, welke zelfstandig
bun bedrijf kunnen uitriehten, werpt den grondsg ag der wet omver" .
Het slot van dit artikel „Spelen met vuur" eindigt als volgt
„dlles is nu gelitkkig goed afgeloopen, 't militair maelitsvertoon
is overbodig gebleven, de dienst wordt weder hervat en de geleden
schade zal spoedig hersteld worden, maar dat neemt niet weg,
dat hoe groote voorstander ook van beperking der Staatsbemoeiing,
men deze geheel-onthouding der Regeering niet anders kan noemen
dan een roekeloos spelen met vuur."
Over dit artikel was de Neclei'lctiulei (redactie : Jhr . Lohman en
Jhr . de Geer) slecht to spreken . Als kwade genius van bet Haii(lelsbiad - sclireef de Ved erland ei in haar nummer van Dinsdag
3 Februari - treedt tegenwoordig op Mr . H . Louis Israels .
„Onlangs gaf deze niedewerker zulk een opgeschroefde en belachelijke verheerlijking van een paar soc .-dean . redenaars in bet
buitenland, dat bet Volk vroeg : wat zegt de beer Boissevain
daarvan wel? Thans maakt de schrijver 't erger . De wijze, waarop
liij in bet blad van Zondagochtend, na bet eindigen der spoorwegstaking, minister de Marez Oyens to lijf gaat, is van een grofheid
zooals zelden in een Nederlandsch persorgaan tegenover een bewindsman voorkomt . Het onbetamelijke van den toon wordt slechts
geevenaard door bet holle van den inhoud .
„De beer de Marez Oyens „speelt met vuur," omdat hij niet op
bet eerste bet beste verlangen leukweg de wet terzijde sch f t !
En dien eisch stelt men een minister, d . w . z . iemand die meet
dan anderen geroepen is de wet to handhaven !
,,De zaak is deze, dat bet bedoelde artikel der wet bepaalt, dat een
spoorwegondernemer geen aangeboden goederen mag weigeren, m . a .
w . dat, wanneer hij dit doet, hij tot schadevergoeding verplicht is .
„Kon nu de Minister zeggen, gesteld dat hij bet wilde : „dat
artikel zal niet gelden" ? Natuurlijk niet . Dat zou de rechter
als bet tot een schadevergoedingsproces kwam - aan Z .Exc . en
aan de Spoorwegdirectie wel anders aan bet verstand brengen !
Wel kon de directie zelve tot de stakers zeggen, nadat ze haar
bericht hadden geen goederen meet° to zullen aanbieden : wij zullen
u zulk werk niet opdragen .
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;,De heer Israels zegt, dat alleen de financieele zijde der exploitatie ter beoordeeling van de particuliere maatschappij is, het
overige niet . Hij komt hier met zichzelf in botsing, char immers
de eisch tot schadevergoeding, waarop het niet-nakomen der verplichting eventueel zou uitloopen, een financieele zaak is .
„wij achten den lompen uitval van den schrijver tegen den
Minister al even w einig gemotiveerd als zijn bewering, dat de
houding der stakers „algemeen sympathie heeft gewekt, omdat de
mensch nu eenmaal zoo is dat hij houdt van kracht, die zicli zelve
kan beheerschen en maat weet to houden ."
„Er kan in zoo'n liberaal blad toch wat mee door ~"
Ook het Vaderland noemde den aanval van Mr . H . Louis Israels
op Minister de Marez ovens ,,onbillijk en oiijuist :'
Het Centrum vond then aanval „echt Fransch" (de beer Israels
was jaren lang Parijsch correspondent van het Hand elsblad ) .
„Er kan niets gesehieden in de Republiek, of men geeft daarvan
de schuld aan de regeering . Onder alle omstandigheden is zij de
zondebok, en de interpellaties stapelen zich dan ook op zoo geduchte wijze iii liet Parlement op, dat er gewoonweg geen doorkomen aan is . De oppositie weet daaruit meermalen materiaal to
vergaren, om het zittend kabinet to bestoken . Maar een andere
vraag is, of het land eenig voordeel ondervindt van deze tactiek ?
„Voor een Fransche manier vats oppositie voeren en a 11 e s m e t
p o 1 i t i e k v e r m e n g e n is ons land gelukkig nog diet Hip . En
de pogingen van Mr . Israels, om ons op dit pad to brengen, zullen,
naar wij oprecht hopes en ook gelooven, to eenenmale schipbreuk
lijden."
Ook MR . A . C. VISSER, hoogleeraar to Leiden en lid der Staten
van Zuid-Holland voor het district Gorincliem, meende zijn oordeel
over de houding der Regeering to moeten uitspreken . Hij deed dit
in een artikel, dat wegens den scherpen toon algemeen de aandacht
trok en dat geplaatst werd in de N. Rott . Cit . van Vrijdag 6
Februari (Avondblad) . Het artikel wordt hier in zijn geheel weergegeven ;
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(Prof. Vsser) .

,,Bij aandachtige lezing van het oordeel der pens over het gebeiirde in de laatste dagen van Januari en op den eersten dag
deter maand, treft het meest de schroornvalligheid, waarmede
veelal eerie meening wordt uitgesproken . Verplicht daarvoor eerie
verklaring to zoeken, veil ik aannemers, dat die schrijvers, wier
weifelende Bonding mij aanstoot geeft, tegen lrunne drifters gevochten hebben, dat zij zich de yang hebben gesteld, of een oordeel onder dergelijke gemoedsbewegingen uitgesproken wel liet
juiste zoude zijn, dat zij daarom of burs kritiek hebben verzacht
of die hebben bewaard totdat kalmer stemming grooter objectivrteit
zonde waarborgen . Die bezadigdheid verdient waardeering, dock
brengt ondertusselien liet nadeel met zich, dat de pnblieke opinie
de noodige leiding mist, en dat het terrein vrij wordt gelaten
tan die manners . welke alle zelfbedwang misers, en blijde verkondigen dat nu eerst de dageraad van een meow levers is aangebroken . Ik verineen dat daarom alle schroom moet worden overwonneir, en dat in liet publiek liet woord client to worden
gesproken, dat nog sleclits in particuliere gesprekken door inij is
vernomen .
, .Weldadig deed bet aan, reeds in het Handelsblad van Zondag
de bescliouwingen van den beer Israels to lezen, en met niet minder
genoegen las ik wat Mr . Treub daaraan toevoegde, waarbij hij aan
de regeering lret brevet rritreikte van „gemis aan regeerkracht en
zelfvertrouwen" ; nraar toch hebben zij nog niet gezegd, wat client
to worden uitgesproken ; de kern der tank is nog sleclits even
door lien aarigeraakt .
,, Veel meet heb lk die gevonders in bet artikel van de StlX1l(lC aid,
al veil ik wel aannenien, dat de schrijver daarvan niet beeft gevoeld, dat hij door dat to stellen den man van den troop lieeft
gestooten, die met en door de Stai ilaa,'tl zijn grootste beteekenis
lieeft verkregen, dat liij dies man voor goed eerie plants onder de
regeerders lieeft ontzegd .
,,Door bet gebeurde als een coup d'etat to brandmerken lieeft de
Sta~idac id bet ministerie-Kuyper tot bet ministerie van diers coup
d'etat gestempeld, tot bet ministerie dat diers coup d'etat lieeft
ondergaan, tot liet ministerie dat zich de teugels van bet gezag
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zag ontglippen en het aan de goedgunstigheid, de inschikkelijkheid
van een paar maatschappijen to danken heeft, dat bet die weder
zoowat in handen heeft .
„Dat is de ware beteekenis van het nu gebeurde en dat alles
wordt glashelder, wanneer men met de Standaard tot het inzicht
is gekomen, dat een coup d'etat heeft plaats gehad .
„Dat de beer Israels zich vastklemde aan de spoorwegwetgeving,
is volkomen verklaarbaar, want toen hij schreef, was bet geheel
nog niet to overzien ; dat de consulent der verbonden arbeiders,
Mr . Treub, daaraan merle de meeste aandacht schenkt, kan niet
bevreemden ;

dock bet eindoordeel over bet nu gebeurde wordt

allerminst beheerscht door de rechtsvragen, waartoe de verhouding
van bet Rijk tot de spoorwegmaatschappijen, en van deze tot afzenders en ontvangers van goederen aanleiding geeft .
,., 'Vat de Kroon en geheel Nederland van een ministerie kunnen
en moeten eischen is dit, dat bet g e z a g worde hoog gehouden,
dat in dat bolwerk der vrijheid geen tires worde geschoten, en in
dien plicht is niet zoozeer de Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid en niet bovenal die minister, maar bet geheele ministerie
to kort geschoten .
,,Men tune zich niet blind op de vraag, wat in die moeilijke dagen
had moeten geschieden, want waarvoor hebben wij antlers een
ministerie dan om just dat to weten : wie bet talent of de kracht
mist om onder moeilijke omstandigheden bet schip van staat to
besturen neme achter de groene tafel geen plaats, en allerminst
in den zetel van den President van den ministerraad .
,, \Vordt door bet ministerie die exceptie gepleit, dan aanvaardt
bet daarmede bet brevet van onbekwaamheid door Mr . Treub uitgereikt .
„Neen, men vrage zich of wat men van een ministerie heeft to
denken, dat toeliet dat de spoorwegverbinding tusschen de hoofdstad en den zetel der regeering werd, was en bleef afgesneden ;
dat troepen ter verzekering van de veiligheid van personen en
goederen in de hoofdstad noodig achtte, dock tegelijkertijd gedoogde
dat stakende arbeiders bet vervoer van die troepen per spoor
beletten ; dat van een handigheidje zich bediende om de soldaten,
die in Indie bet Nederlandsch gezag hoog hebben to houden, aan
boord van bet stoomschip to brengen, dat lien daarheen zoude
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miste

om over de locomotieven en de

rijtuigen der spoorwegmaatschappijen to beschikken, ten erode
daarmee althans voor de post en voor hetgeen verder regeeringstaak is de gemeenschap met de hoofdstad to onderhouden ; en dat
--

mag aan een niet weersproken bericht geloof worden gehecht

- om de gunst en de medewerking van hen, die er automobielen
op lla honden, komt vragen, om althans eenige gemeenschap met
de hoofdstad to kunnen onderhouden .
,,Mien stelle zich die vragen, w •e lke met vele van niet minder
vernederenden aard to vermeerderen zijn, en men zal zich schamen
dat alles to hebben beleefd en tot lief inzicht komen, dat voor
alles dit ministerie lief verwijt treft, dat het gezag onder zijn bewind die vernedering heeft ondergaan .
,.Heeft de regeering dan geen andere bevoegdheden, dan die
nauw•keurig in de wet zijn omschreven ? Bestaat er dan voor een
ministerie geen andere plicht, dan om shpt uit to voeren wat de
wet voorselirijft ? Is er dan geen staats-noodrecht, en is lief niet
de plicht der regeering zich daarvan to bedienen, wanneer hair
gezag wordt ondermijnd en haar eer wordt aangerand ?
,,Aldus moet men de gebeurtenissen onder de oogen zien ; men
moet er zich bewust van zljn, dat onmacht eener regeering tegen
aanrandmg van het gezag onbestaanbaar is, omdat in dat geval
de Staat zich als ieder mag verweren, dan mag beschikken over
de voile wapenrusting van den Staat, en men zal zich schamen
to leven onder eene regeering, die zich vernederingen laat welgevallen zonder zich to verweren .
,,Ziet men dat in, dan zal men zich onrustig gevoelen aan de
hoede van een dergelijk ministerie to zijn toevertrouwd, vooral nu
in de hoofdstad des Rijks zooveel is, dat tot bezorgdheid aanleiding
geeft, en aldaar lief plaatselijk gezag niet eens den moed heeft
gehad zijne arbeiders tegen aanranding to beveiligen .
,,Ziet men dat in, dan zal men reikhalzend uitzien naar de Staatscourant, die ontslag van dat ministerie zal inhouden en zich afvragen of dat ministerie nog den moed zal hebben voor de volksvertegenwoordiging to verschijnen .
A . C . VISSER ."
Leiden, 5 Februari 1903 .
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Prof. Visser beriep zich, gelijk men ziet, herhaaldelijk op P ROF .
Ml . W . F . TREUB . Deze schreef in het Haiidelsbkul van

MR.

Dinsdag 3 Februari het volgende :
„DE REGEERING EN DE STAKING"

(L r . Tieub) .

„Verglni mij, met een kort wooed tee toelichting, mijne meening
to zeggen over de vraag of de regeering bij de stakingen (van
spoorweg- en transport-arbeiders) haar tank behoorlijk heeft begrepen en vervuld .
,,Naar mijne meening is dat niet het geval . Mr . Israels heeft bet
m, i . nog veel to zacht gezegd : de hooding van de regeering is
onverantwoordelijk geweest, of liever de regeering heeft getoond
als bet er op aankomt, gees regeering to wezen .
,.Ten alien overvloede stel ik voorop, voor wie er aan twijfelen
mocbt, dat ik over de aanmerkelijke versterking, welke de arbeidersorganisaties, als gevolg der beide nil geeindigde groote stakingen, ontvingen, allerminst treur.
„Integendeel, nu de taken geloopen zijn, gelijk zij geloopen zijn,
is bet maar gelukkig dat bet tot die stakingen gekomen is . De
werkgevers die er bij betrokken waxen, hebben er eene les door
gekregen, welke zij noodig hadden en welke hun nil is geworden
op eene voor hen wel niet heel aangename wijze, maar althans
op eene wijze die, naar ik mij vlei, niet nalaten zal een heilzamen
en blijvenden indruk op hen achter to laten .
,,Intusschen met een : „eind goed, al goed" is de zaak tocb niet
afgedaan .
,,Toes de regeering zich op bet standpunt had geplaatst, dat de
kwestie waarom het bij de spoorwegstaking grog er eene was van
particulieren acrd, waarmede zij (de regeering) zich niet had in to
laten, heeft de directie H . S . NI . een snel en m .i . goed besluit genomen .
,,Dit was haar gemakkelijk gemaakt door de hooding van bet
Blaauwhoeden- en bet Vriesseveem in deze .
,,Wij kunnen geheel in bet midden laten of bij die hooding van
spoorwegmaatschappij en veemen eigenbelang of algemeen belang
bet incest in tel wares . Vast staat dat door die hooding bet
algemeen belang grootelijks weed gediend .
,,Hoe de toestand to Amsterdam zoo zijn geworden, als spoorwegmaatschappij en veemen eens het shpt wettelijke standpunt waxen
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niemand zeggen . 1Vlaar dit staat wel vast,

dat de toestand, waarin Amsterdam dan zou zijn gekomen, van
hoogst ernstigen aard zou zijn geweest .
,, \Velnu, de regeering heeft niets hoegenaamd gedaan om liet
intreden van zulk een ernstigen toestand to keeren . In plants van
geheel afgezien van `~~ettelijke recliten en verplichtingen haar bemiddeling to geven ten einde lief gesehil zoo spoedig
mogelijk tot een goed einde to brengen, heeft zij lief lijf geborgen, nit Frees Fan In lief gedrang ook eeii paar klappen op
to loopen .
, .op lief oogenblik, waarop zij, bekleed met ~et gezag ~vaarover
elke regeering beschikt, had moeten op den voorgrond treden,
heeft onze regeering ~et beter geoordeeld, ~et regeeren na to
laten en in den slechtsten zin van bet

ti~ :.

rd lief liberalistische

beginsel van „laisser alley" in toepassing to brengen .
,,Dat is een handigheidje dat in eerie verantwoordelijke regeering
onvergeeflijk is . Maar de regeering heeft lief nog erger gemaakt .
Toen de moeilijkheden in lief transportbedrijf voor eenige `veken
begonnen en lief was to voorzien dat die zonder een kraclitige
tussclienkomst op eerie ernstige botsing zouden ultloopen, heb ik
aan een der veemen aangeraden den toestand aan een der leden
van de regeering bloot to leggen en dezen to vragen of liij niet
bereid zou zijn zijne bemiddeling to verleenen . Aan dies rand
wend gevolg gegeven, maar de Minister aan wien de vraag werd
gedaan, voelde geen roeping daaraan to voldoen . Voor deze bonding
is natuiirlijk niet de geheele regeering verantwoordelijk . Maar bezieli in lief licht van lietgeen de regeering later deed, of Never
naliet, kenmerkt zij toch wel hoe weinig de regeering begrijpt
wat de plicht des regeerders in eritieke tijdsoinstandigheden is .
,,Had de regeering of haar lid, dat tot bemiddeling werd aangezoclit, zich niet schuil gehouden, toes een optreden als bemiddelaar
gevraagd werd, dan hadden de stakingen wellicht kunnen zijn
voorkomen . Dat die stakingen, nu zij niet voorkomen werden, geen
ernstiger gevolg hebben gehad en, zooals ik in den aanvang zeide,
alley bij elkaar genomen een gelukkig resultant hebben opgeleverd,
is waarlijk niet to danken aan bet wijs beicid der regeering, die
wegkroop, toen zij behoorde to handelen .
„De regeering heeft zich door hare hooding in deze voor
6
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Amsterdam en het geheele land zoo ernstige aangelegenlleid een
brevet gegeven van geniis van regeerkracht en zelfvertrouwen .
M . W . F . TREUB ."
Van dit schrijven getnigde de Nederlander, dat treuriger radicalisme zeker wel ondenkbaar was . „De stakers worden feitelijk opgehitst tot herhaling, en der Regeering wordt tegelijkertijd verweten dat ze geen raad schafte .
,,Dit is het geschrijf van een man, die niet alleen onverantwoordelijk handelt, maar daarnaast de vrijmoedigheid heeft aan een
antler de verantwoordelijkheid in to scherpen voor de gevolgen
van zijn eigen handelen ."
De Haagsche correspondent van het

Handelsblad,

de heer C .

K . ELOUT, vermoedende dat Prof . Treub met dien Minister het oog

had op DR . KUYPER, wendde zich Vrijdag 6 Februari tot hem
aan zijne mooning, Kanaalstraat 5 en had met Z .Exc . een onderhoud,
dat hij in het

Handelsblad van

i

Februari mededeelt (Ochtend-

blad) . Het luidt woordelijk
MINISTER KETYPER OVER DE STAKING .
'S-GRAVENHAGE, 6 Februari .

„Naar aanleiding van het artikel van professor Treub in ons blad
van gisteravond hebben wij den Minister van Binnenlandsche Zaken
011

een onderhoud verzocht, dat hedenavond werd gevoerd .

,, Wij vroegen Zijne Excellentie of hetgeen de heer Treub mededeelde juist was .
,,In de eerste plaats", zoo luidde het antwoord, „moet ik opkomen tegen elke publicatie van moat in eene particuliere audientie
zonder getuigen wordt besproken, zonder dat de betrokken Minister
vooraf in die publicatie is gekend . En dan nog eene publicatie als
in dit geval van een onderhoud, dat reeds 20 December heet to
hebben plaats gehad .
„Ten tweede houdt de heer Treub geen voet bij stuk . Hij spreekt
over de staking bij het Blaauwhoedenveem en deed alsof het daarom
ging en alsof met bemiddeling in die zaak de heele geschiedenis
ware beeindigd . Maar de pointe

zit in de spoorwegstaking en

daarvan is in de audientie van dien heer, waarover prof . Treub
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spreekt, gees woord gewaagd . Niemand wist er toen trouwens
nog jets van .
„Ten derde kwam de bedoelde handelsman als gewoon particulier .
\Vas er jets dreigends geweest in Amsterdam, dais had de Regeering
een deputatie moeten ontvangen van de Kamer van Koophandel of
van firma's . maar, zooals ik zei, her kwaan een particulier bij mij
om to vertellen dat een staking dreigde a :t~l het Blaauwhoedenveem, wat de Regeering al lang wist . en om to vragen of er niett
een wet kon gemaakt worden 0111 dat to beletten . Ik antwoordde
dat dat niet anders zon kunnen zijn dan door een regeling van het
arbeidscontract, hetgeen reeds in de Troonrede was toegezegd .
Bovendien vroeg hij of de Regeering niet haar bemiddeling kon
aanbieden, gelijk zij in de Enschede'sche kwestie had gedaan .
Daarop was mijn antwoord dat to Enschede ee werkgevers zelven
de bemiddeling hadden afgeslagen en dat over de mogelijkheid nooit
en nimmer beslist kan worden eer het conflict is uitgebroken en
men wet op grond van onderzoek islet welke eischen de partijen
tegenover elkander staan ."
,,Maar indien de handeisman ook al kwam spreken over de staking bij het Blaauwhoedenveem, zoo had de Regeering toch misschien aanleiding om op meer to zljn voorbereid . Volgens prof.
Treub had de audientie plaats op 20 December en op 19 December
beeft minister Oyens in de Tweede Kamer de door ons geciteerde
citing gedaan omtrent de gebeurtenlssen die binnenkort to wachten
warm en waaruit zou blijken dat de bescbroomdheid niet zoo groot
was als de heer Helsdingen bet voorstelde . Dat zal dan toch op
andere taken hebben geslagen ?"
,,Van een op handers zijnde staking van het spoorwegpersoneel
was mij althans niets hoegenaamd vooraf bekend ."
,,De Regeering is dtts evenzeer verrast door de staking als het
publiek het was ?"
„Volkomen . Ik heb er niets van geweten voor de staking
uitbrak ."
„En had de Regeering gees van de maatregelen kunnen nemen,
die aan de hand zijn gedaan ? Het spoorwegpersoneel, voor zoover
dienstplichtig, opcommandeeren en dan dienst laten doer ?"
„Er konden in dit geval geen termen voor gevonden worden ."
„En het artikel dat door de Nieuwe Courant is aangehaald en
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dat aan de Regeering de bevoegdheid geeft om, ass de dienst niet
naar behooren geschiedt, maatregelen to semen ?"
„Dat artikel slaat op gansch andere gevallen, op lief geval van een
brag die niet spoedig wordt hersteld of jets dergelijks . Geen enkel middel is tot dusver aangewezen dat de Regeering had kunnen gebrulken ."
,,Wij wenschten nog vragen to stellen die op de toekomst betrekking liadden en op de oproeping der lichtingen, dock de Minister
wilde zich over jets anders dais over lief incident-Treub niet uitlaten .
„Geen Regeering kan op zulk een oogenblik haar planner vooraf
openbaar maker", zoo besloot Z .Exc . lief onderhoud ."
CAPITULATIE .

Inmiddels verklaarde de Nieuwe Courant in haar avondblad van
2 Februari grootendeels haar instemming islet de critiek van Mr .
Israels .

0 . in . sclireef zij in een hoofdartikel, order bet opschrift

,,Capitulatie"
„Minister De Marez Oyens beeft wel in meer dan een begrootingsdiscussie met zwierige welbespraaktheid betoogd, dat de regeeringsbemoeiing met spoorwegaangelegenheden lieusch zoo beperkt of
machteloos niet was ass lastige afgevaardigden beweerden - maar
thans, nu lief er op aankwam, nu lief Ministerie niede-verantwoordelijkheid zon hebben to aanvaarden en landsbelangen to beschermen, nu was eigenlijk dat heele spoorwegverkeer een zaakje,
waarbij de hooge regeering in welwillende onaandoenlijkheid kon
blijven toekijken .
,,W at de regeerlng dan wel had kunnen doers 2 Indies zlj overtuigd was van bet recht der directie - en kon bet anders 2 -dan had zij aan deze de verzekering kunnen, peen, moeten geven
van haar rechtstreekschen stems . Dan had zij in de behoefte aan
personeel, voorzoover dat in haar niacht lag - en bet lag voor
een deel in haar niacht - oniniddellijk moeten voorzien . Dan had
zij, waar bier to laude de (zeer noodige) wettelijke strafbepaling
tegen dienstweigering van bij opeebare middelen van vervoer in
dienst zijnde beambten ontbreekt, de lichtingen order de wapens
kunnen roepen, waartoe vele van die beambten behooren en liar
ass militairen gelastell in den dienst to voorzien - gelijk in Italie
is geschied. Aarzelde zij om politieke redenen den schijn (niet
meet° dan een sc/uje inderdaad) op zich to laden ass stond zij een
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,,particuliere" directie bij in een geschil met het personeel
dais
had zij van haar wettelijke bevoegdheid gebruik klunien maker om
to ,,beslissen", wat „tot behoorlijke uitoefening van den dienst
behoort to worden gedaan ." wilde zij ook dot niet of ware zij van
het recht der directie niet overtuigd, dan had zij islet haar gezaghebb end woord bemiddeling of scheidsrechterlijke nitspraak kninien
aanbieden, onder voorvvaarde dat, in afwachting, de dienst zoo
worden hervat . Kortom . er was slechts een keus to doen . . . .
,,Maar deze dingen schijnen in de spoedig afgeloopen conferentie
islet eenmaal to zijn overwogen . De ministerieele Gallio lief er
zich ganschelijk niet mede in . Hij wist precies wat hij doen zoo
- niets .
,,Aan de conferentie was een bnitengewone ministerraad van
een half our (!) voorafgegaan . Men inag veronderstellen, dat char
zwaar gewogen zal hebben het woord van den mall, wien men
geneigd is de volheid der regeerings-verantwoordelijklieid op de
schouders to leggen eii die tegen het dragen van then last tot nog
toe niet veel captie heeft gemaakt . Het zoo belangwekkend zijn
to weten, of in die vergadering niet een der ambtgenooten dr . Koyper
aan het geval van Enschede herinnerd heeft, toen aan de ,,particuliere" firma en haar stakende werklieden de ministerieele arbitrage
geheel spontaan werd aangeboden . Maar misschien werd het indiscreet geacht van dat half en half-vergeten echec nog to reppen,
of - vond men bet Nederlandsclie spoorwegwezen nog „particoh erder" dan de Twentsclie dekenweverij !"
De Nederlander ram bet voor deli Minister van \Vaterstaat en
dos voor de Regeering op . Zij schreef o . in . : ,,De Regeering
had killlnen ,,beslissen wat tot behoorlijke iiitoefenlng van den
dienst behoort to worded gedaan" . 0, voorzeker ! Maar zij wist,
dat die beslissing van nul en geener waarde zou zijn geweest,
omdat men no eenmaal zonder personeel niets doen kan !

Ms

onverlaten de zeedijken doorsteken, kan de Minister wel gelasten
de gaten to stopper, maar hoe, als dit werk joist aan die onverlaten zelf moet worden opgedragen ?
„Eindelijk nog had de regeering met haar gezaghebbend woord
bemiddeling of scheidsrechterlijke uitspraak kunnen aanbieden, onder
voorwaarde dat, in afwachting, de dienst zoo worden hervat ."
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Aiweer heel mooi . . . op papier . Maar de stokers, die voor gees
kleintje vervaard warm, en aan alle gezag (behalve aan dot van
hun leiders) „maling hadden", zouden eenvoudig op de onmiddellijke
vervulling van hun eischen hebben aangedrongen, char zij iii d it
geval zoo goed als gees gevaar liepen van weigering .
,,Had de regeering zich direct met de zaak bemoeid, don zou zij
evengoed als de directie het hoofd in den schoot hebben moeten leggen .
„Zou dot wenschelijker geweest zijn
„Loot ons niet de schuld werpen op anderen . Laat ons iliet nagaan
of niet, ook op aandrang van de spoorwegdirecties zelve, reeds veel
vroeger deze absurde wettelijke toestand had moeten worden verholpen . Maar loot ons Never nagaan, welke de beste middelen zijn
oni, met handhaving van alley reclit, toch to zorgen dot het gezag
blijft in handen van het openbaar gezag."
CoDI~41uNIQuE IN DE BLADEN .

Des Woensdags kwam het volgende commnnique betreffende de
conferentie van de H . IJ . S . 11I . en den Minister van Waterstaat
ill de blades

„op

31 Januari 1903 heeft de Raad van Adniinistratie der Holl .

IJz . Spoorweg-Maatschappij, vertegenwoordigd door zijn voorzitter,
mr . F . Th . Westerwoudt en door zijn secretaris, W . Baron Roell
en bijgestaan door den chef van den algemeenen dienst, j hr . m r .
1sV . F . van der Wijck, zich tot den Minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid begeven, om mededeeling to does van hetgeen intake
de werkstaking van het spoorwegpersoneel is voorgevallen, en oni
met Z .Ex. in overleg to treden omtrent de verder door de Holl .
IJz . Spoorweg-Maatschappij aan to semen houding,

- daarbij de

vraag stellende of in de tot dusver aangenomen houding zoude
behooren to worden volhard, don wel aan de gestelde eischen
moest worden toegegeven. Dit overleg werd door den Raad van
Administratie noodig geoordeeld, iiiet zoozeer in het belong zijner
Maatschappij, als wel in liet algemeen Landsbelang, dot bij deze
staking was betrokken .
„De Minister, kennis genomen hebbende van de niededeelingen
van den Raad, gaf als zijn gevoelen to kenneii, dot de Holl . IJz .
Spoorweg-Maatschappij, toes zij eenmaal voor een dienstweigering
stond, met de wet in de hand, niet antlers handelen kon, don zij
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gedaan heeft . Hij, als minister heeft reeht, nocli bevoegdheid, om
van deze wet dispensatie to verleenen en is this buiten staat de
loll . IJz . Spoorweg-lllaatschappij van de wettelijke verplichting
to ontslaan . Aeht zij zich verplicbt onder den drang der omstandigheden haar aldus ingenomen standpunt to moeten prijsgeven,
dan meent hij dit aan hare verantwoordelijkbeid to moeten overlaten, zonder daarover thans een oordeel uit to spreken . De
exploitatie van den spoorweg gait lift van de directie en de
regeering is, bij alle inmenging daarin, gehoudeii aan de bepalingen
van de wet en van de reglementen ."
Naar aanleiding nit van dit Communique schreef de

Nieuwe

Courant in een hoofdartikel onder bet sprekend opscbrift :
,,HET MINISTERIE VAN HET GEZ~G",
in antwoord op de vraag van de

Ned erland er

om den Minister De

Marez Oyens met vree to laten
„Voelt bet blad van den scherpen en rechtvaardigen Lohman
niet, dat nii

-

zoo ooit

- scherpe, rechtvaardige, principieele

critiek op het ministerieele wanbeleid heilzaam, neen
„Wat thans geschied is :

gebod en is?

de capitulatie in een woord, had de

verbied en .
Nederlander van gisteren zegt bet zoo terecht,
publieke verkeersr iddelen bet voorwerp van staking zijn

regeering moeten

,,Mocht zij bet ? De
dat hier

geworden en noemt dit de -ratio voor wettelijk (maar dan toch ook
zeker wel regeerings-) ingrijpen .
„KOn zij het ? \Vel, hebben wij bet niet in 1901 nit 's ministers
eigen mond vernomen, „de maatschappijen zijn niet machtig, zij
zijn niet groot ." De minister had bet middel vlak bij de hand
art . 26 der spoorwegconcessies . Hij had slecht.s tot de directie,
die tot capituleeren zich geneigd mocht toonen, to zeggen : Indien
gij capituleert, zal ik ozimiddelijk een wetsontwerp indienen tot
naasting binnen bet jaar .

')

„Het is waar, dat van deze gezagsoefening onafscheidelijk ware
1) Art. 26 der bij de wet van 22 Juli 1890 (Stbl. no. 134) bekrachtigde spoor_
wegovereenkomsten luidt
„Bij de wet kan to alien tijde bepaald worden, dat de exploitatie overeenkomstig
de voorwaarden deter overeenkomst op een bij de wet vast to stelien tijdstip,

$$
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geweest de verklaring : maar ik zal n helpers in de vervulling
van uw plicht en mijn eisch . De Ned erlander zegt, dat die verklaring niets to beteekenen zou hebben, omdat de regeering machteloos was . Wij zien dat geenszins in . Men had allereerst enkele
treinen kunnen later loopen, met hulp van de spoorwegafdeeling
der genie . Men had, gelijk wij widen, de lichtingen order de
wapens kunnen roepen, waartoe velen der beambten behooren, en
burs als militairen gelasten din dienst waar to semen . De directies
hadden een beroep kunnen does op diegenen van bet spoorwegpersoneel, die niet bereid warm om aan den dwang der organisatie
to gehoorzamen ; dat zulk een beroep zonder gevolg geweest zou
zijn, komt ons allerminst waarschijnlijk voor, i'izdhe~z onmiskenbaar
gebleken was de wil der directies om burs beginsel to handhaven
en zich to houden aan de wet, benevens de wil der regeering om
afdoende bescherming aan de niet-stakers to verleenen . De cootie
van de anti-sociaal-democratische vereeniging to Utrecht, verklarende, dat zij „ten sterkste ontkent gemeene zaak to hebben
gemaakt met deze onbezonnen staking" en to kunnen gevende
„haar diepe verontwaardiging over de pressie en laffe bedreigingen
die door de socialisten zijn gebruikt om dit machtsvertoon to
makers" - spreekt, dunkt ons, dnidelijk nit, dat bet aan een
keen van tot voortzetting van den arbeid bereid zijnde beambten
niet zou hebben ontbroken .
„Het verkeer, o zeker, zon dan hoogst gebrekkig en onvolledig
zijn geweest gedurende eenigen tijd en bet publiek zon veel schade
en hinder hebben ondervonden . Maar ware dit niet joist een der
eerste voorwaarden voor een spoedig erode der staking geweest ?
Tegen de algemeene afkeuring en verontwaardiging van bet publiek
is niet een staking bestand . De een na den adder ware terug
gekomen en hadde bet werk hervat .
,; Is bet lichtzinnig om over de schade en hinder van bet publiek
dock uiterlijk een jaar na afkondiging van die wet, zal eindigen, en dat de eigendommen der Maatschappij door den Staat zullen genaast worden, met inachtneming
van hetgeen in een der art. 35, 36 of 39 bepaald is . . . .
Het voornemen om een ontwerp van wet als bovenbedoeld in to dienen, wordt
door de Ministers van Waterstaat . Handel en Nijverheid en van Financier ten
spoedigste, uiterlijk op den dag, waarop die wet ter behandeling aan de Tweede
Kamer der Staten Generaal wordt ingediend, aan de Maatschappij medegedeeld" •
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Maar men zie dan toch wet er nil ge-

schied is! De regeering heeft de eapitulatie aanvaard . Tusschen
die twee kwaden is onze keus gedaan .
„Het ministerie van bet gezag !
,,In zijn rede veil antw'oord op de algemeene beschollwillgen
over de Staatsbegrooting voor 1903 wide DR . KUI PER op 6 December j .1 . near aanleiding van de critiek van MR . DRuCKER

. .1lijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde heeft zich nog al druk ge
maakt met de Speetwet . Heeft hij daar gees anderen koers in gezien ? Weet h f)
itiet, dat de anti-revolntionaire pert) als een van hear hoofdbeginselen op den
voov.grond /tee/'t gesteld : handhavinq van bet gezag van de wet, en heeft hij niet

opgemerkt - zijn schranderheid staat voor niets - dat insgelijks door de Regeering bet voornemen is to kennen gegeven om aan art 96 . 2de lid, der Grondwet. aan de artikelen 136 en 154 der Grondwet uitvoering to geven?
, .Spreekt nu niet in al die maatregelen, weal-van de Speetwet hem in elk geval
bereikt heeft . wel degelijk een beginsel, namelijk . dat een Christeljke Regeerinq
in de eerste pleats geroepet is . am bet beginsel van gezag, meer dan een ander be •
wind, op den voorgrond to scliuiven?" (Handelinget Tweede garter 1902/03 peg . 407) .

„Ten slotte in de peroratie, waarin weed samengevat „wet hetgene is, dat door dit Kabinet tar bevordering van de Christelijke
belangen bedoeld wordt"
,, . . . In de derle pleats is bet de toeleg der Regeering in de wetgeving die
vaste grondslagen, welke ale resultant van de Christelijke traditie historiseh in
one volksleven bestaan en bier en daar begonnen zijn losgewrongen to warden
zoo vast to leggen . dat en wet bet gezag en wet bet huisgezin en wet bet
huwelijk en wet de kerk betreft. wear vast worde gelegd, datgene waarop wij
meenen, dat in ors land baboon to warden voortgebouwd ." (ibid, peg . 408 .)
,,Is dat nu maar allemaal klink-klank en woordengespeel ? Is
dat nu maar alles „laag-Nederlandsch'' ander ,,ho og-Nederlandschen"
schijn ; verkiezingstaal, zonder ernst, in den mond van den kabinetsformeerder, verantwoordelijk dienaar der Kroon ?
.,Hat bovenstaande is nog niet genoeg . Ms om de meat vol to
meters, herinnert de Haagsche correspondent van bet Hand elsblad
aan bet antwoord, door den minister van waterstaat in de vergadering van 19 December j .1
. gegeven op de opmerking van den
beer Helsdingen, dat de waterstaatsarbeiders zoo bescheiden wares
en bevreesd om met burs klachten voor den dag to komen . De
beer De Marez Oyens wide toes
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„Ik geloof, dat die bedeesdheid bij de arbeiders steeds afnemend is, althans de
ervaring heeft mij geleerd . dat de arbeider over het algemeen niet bevreesd is
met zijn klachten voor den dag to komen en ik geloof, dat, wanneer n j enkele
loges verder zjn, nnij spoediq zullen kooren . dat ket spoors egpersoneel altkans
niet verkeert in diem toestand van besckroomdkeid, dies de geachte spreker can de
arbeiders van den waterstaat toeschrijft ." (Handelingen Tweeds Kamer 190203

pag . 730.)
.,,Men heeft dus geweten aan het ministerie, dat er jets broeide
onder het spoorwegpersoneel, dat er een omvangrijke beweging
werd voorbereid . Men heeft het geweten in December ! En zoo
nauwgezet heeft men gewaakt voor 's lands belang, om een dreigende nationals ramp to voorkomen, zoo uitnenlend heeft men de
vele weken van voorbereiding benut, dat, toes de born losbarstte,
de minister met rustige zekerheid, meester van den toestand, tot
de maatschappijen kon zeggen : „Mijne heeren, gij zijt particulieren .
Deze zaak gaat mij niet aan !"
„De Nederla-nder heeft gezegd, dat zelfs een vervroegde bijeenroeping der Kamer gereehtvaardigd zoo zljn om in den kortst
mogelijken tijd de door deze staking noodig gebleken aanvulling
van onze wetgeving tot stand to brengen .
,,Wij vermoeden, dat de regeering weinig gevoelt voor dat denkbeeld ; alsook, dat een wetsontwerp als de beer Lohman bedoelt,
op dit oogenblik na joist niet bij hair ,,in voorbereiding" is .
Intussehen, daarover nader .
„Wel zij reeds nu de stellige verwachting uitgesproken, dat als
de Tweeds Kamer in list einde deter maand bijeenkomt, zij niet
zal does alsof er niets gebeurd ware, maar van het Ministerie de
verklaringen zal vragen, die list zoo bitter noodig heeft ter reehtvaardiging, seen ter versehooning, van zijn beleid . Het komt ons
niet aanbevelenswaardig voor aanstonds, met mr . Israels, a l'instar
de Paris, list hoofd van den Minister to eischen . Maar dat de
Kamer niet zwijge en, zoo noodig, niet schrome zich uit to spreken,
dat lijkt ons in deze zeer ernstige omstandigheden van list hoogste
belang ."
Het spreekt van zelf, dat de Standaard en de Nederlander zich
bij deze aanvallen op de Regeering niet onbetuigd listen . Door de
Nieuwe Courant was beweerd, dat de Regeering had moeten beletten, dat de directies der Spoorwegmaatschappijen beloften allegden
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tegeliover hot spoorwegpersoneel in strijd met de wet . De Nederlaftder vroeg daarop (in haar mummer van Zaterdag 7 Februari)
, .,Eilieve ! Staat de directie onder de tuteel der regeering ? Of
heeft zij, krachtens de wet, zelve to bepalen wat haar plicht vordert ?
iiioeten

't Is natuurlijk onaangenaam voor de directie, dat zij heeft
.,capituleeren'', en de vraag zal later wellicht ter sprake

moeten komen, of men om dat capituleeren to vermijden, niet intijds
maatregelen had behooren to semen? Maar zou, `vij vroegen dit
reeds, dock de N. Ct, vergat to antwoorden, zou hot vowr hot land
beter zijn geweest indien in plants van de directie de regeering
had gecapituleerd?
.,Wel betoogt liet Haag>che blad, dat de regeering allerlei middelen ter bescliikking had om den dienst voort to zetten, zij hot
ook op ongeregelde wijze, maar van de meeste der door haar aangeduide middelen \nerd reeds door ons de ondoelmatigheid of onafdoendheid aangetoond . Dit gevoelt hot blad ook zelf wel, maar de
staking, verzekert zij, zou al spoedig onder de verontwaardiging van
hot publiek zijn bezweken . 't Is niogelijk, maar als men ziet hoe zelfs
bet vrij bedaarde Soc . Weekblad nu reeds bezig is olio in hot voor
to werpen, kan men evengoed aannemen dat hot langer voortduren
der staking uitbreiding van den brand ten gevolge zou hebben gehad .
, .Hot later nog door hetzelfde blad geleverd betoog, dat bij toekenning van liet stakingsrecht aan hot dienstpersoneel geheel de
landsverdediging in diems handers komt is, - met alien eerbied
gezegd - al even onbeduidend . Hot verbaast ons dat hot bind
zoo lang noodig gehad heeft om dat gevaar to beseffen . Maar wat
doet dit alles ter zake? De vraag is niet of men de gevaren inzag, maar wat hot beste middel was om die op dat oogenblik to
voorkomen . En dat middel moot nog aangewezen worden."
Do

Ned erlander

dacht

0011 oogenblik, dat nit Leiden hot licht

zou zijn gekomen . Immers in de N . Rotterd . Crt . „sclireef de hoogleeraar Visser eon artikel, zoo vernietigend voor heel hot Kabinet,
- althans als men den aanvang or van best, - dat hot was om
van to rillen en to beven . De regeering heeft zicli de teugels
laten ontglippen, enz .
,,Nu zal or dam eindelijk eons aangetoond worden, dacliten wij,
at had moeten on kunnen geschieden .

92

ACTESTUKKEN DER SA IENZWERING .

,,De „volle wapenrusting van den Staat" had het Kabinet moeten
aantrekken, volgens Prof . Visser .
„Maar . . . .r
waar hangt die ? Het dienstpersoneel loopt weg
geen wet kan het tegenhouden ;

antler personeel is er niet

Maar de treinen moeten loopen.
„\Velnu ! 't Eenige vat restte, was dat het Kabinet met zijn
personeel zich voor den trein plaatste . Aithans indien dat personeel
niet op zijn beurt had gestaakt
,,En dat van een professor in de rechtsgeleerdheid !
,,Wij blijven bij onze meening, dat op 31 Janaari de betrokken
Minister correct gehandeld heeft, omdat op dit oogenblik geen
afdoend middel to zijner beschikking stond, en er voor hem geen
reden was de tank die wettelijk op de maatschappij restte over to
semen .
„Daarnit volgt echter niet, dat het steeds bij deze lijdelijkheid
zal moeten blijven . Of dat geschieden zal, d~rover klumeli wij
niet oordeelen, omdat daarvoor de gegevens ons ontbreken .
„Intusschen later wij ons met dit politick debat nu vender niet
in . Het oogenblik daarvoor schijnt ons niet geschikt."
De

Standaard

van Vrijdag 6 Februari bevatte over deze aan-

vallen een artikel, waarvan de N. Rott. Cit. wide dat „het niet
twijfelachtig is wie het geschreven heeft ." Het Standaard-artikel
gaf antwoord op de vraag
„WAT HAD DE MINISTER VAN WATERSTAAT KUNNEN DOEN ?"

Allereerst wend in dit artikel opgemerkt dat het Haizdelsblad
en de Nie-uwe Courant het voorbeeld volgden van de Fransche
gewoonte om na een publieke calamiteit een den ministers tot
zondebok to makes . ,,Daarom wordt nu eerst nagegaan, of aan den
Minister van \Vaterstaat een middel ten dienste stond om in weerwil van de algemeene staking, den dienst to verzekeren, en of dit
middel gebruikt kon wonder . Het ongewaarmerkte persbericht over
de conferentie op het Departement kan over zoo's teedere zaak
geen grondslag tot oordeelen zijn . i u had de Nieitwe Courant de mlddelen aangegeven die den Minister van Waterstaat ten dienste stonden .
„lo . De regeeriag had aan de directie de verzekering kunnen,
mieen, moeten geven van haar rechtstreekschen steun .
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, .Dit zegt natmirlijk minder dan niets . Aan een verzekering van
steiui had de directie niets, zoo die stein toeli ilitbleef . De vraa,g
is dus maar : A\'elken „reelitstreekschen steun" kon de Minister
van waterstaat verstrekken .
, .2o . De regeeriiig had in de behoefte aan personeel, voor zoover
dat iii hair inaclit lag (en het lag voor een deel in hair niacht)
oiiniiddellijk moeten voorzien .
, .In lioofdzaak volkomen joist ; maar ook dit brengt oils geen
stag verder, tenzij 11"e vernemen mogen, voor welk deel het in de
inaclit der regeeriiig lag, oni onmiddellijk ill de behoefte aan personeel to voorzien ."
Hierover nil poogde de redactie van de Standaard licht to ont.steken in liet derde punt
3o . De regeering liad de lichtingen order de tivapenen kinnien
roepen, waartoe velen van het spoorvvegpersoneel behooren, en boil
als inilitairen gelasten in den dienst to voorzien .
Dit is dus lief eerste middel, dat aan de liaiid wordt gedaan .
De Staiulaai d vroeg tlerlialve : mocbt . kon de regeering alzoo
liandelen ? En zij anttivoordde : „Hierover zegt de redactie van de
N. Goei' . geen woord . Ze poneert het eenvondig, en motiveert bet
alleen met lief voorbeeld van Italie . Zal dit eenig argument limit
snijden, dan zoil eerst to betivijzen zijn, dat de wet ten deze aan
gene zijde der Alpen identiek is met de onze .
,,\Ve vragen daarom, dat de I eun e Gour . bewijs levere voor dit
hair be`veren .
,.Bewijs voor liet be«vereli : lo . dat de regeering op een oogenblik
dat zlch nog nergens verzet tegen bet publiek gezag had geopenbaard, de liclitiiigen kon oproepen ; en 2o . dat de regeering
bet recbt en de bevoegdheid bezat, om een opgekomen milicien,
tegen zijn zln en wil, biiiten staat van oorlog of beleg, to gelasten den
dienst op eeii spoortreln waar to neuieli voor niet-militaire diensten .
,.Tot tijd en wijle dit bewijs geleverd is, mitkennen wij, dat de
regeeriiig hiertoe bevoegd was .
, .Stet nu, de regeering lead toch zulk een last uitgevaardigd, en
de opgeroepenen hidden pew eigerd, dan gevoelt men Loch floe
men de staking tot in bet leper had overgebracht, en hlermede een
precedent in bet lever geroepen had van uiterst gevaarlijke natiiur .
, .`Tat doet de redactie nu vender aan de hand?
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„4o . De regeering had van haar wettelijke bevoegdheid gebruik
kunnen waken om to „beslissen", wat , .tot behoorlijke ujtoefening
van den dienst behoort gedaan to worden ." .
„Hier wordt art . 13 van de spoorwet onjuist geciteerd . Volgens
dat artikel heeft de regeering eerst dan recht om to beslissen,
zoo de raad van toezicht aan de directie schriftelijk kennis heeft
gegeven hoe zij handelen moet, en indien die ,,directie daaraan
geen behoorlijk gevolg geeft ."
„Dit geval flu deed zich niet voor . De raad van toezicht had
geen maatregelen voorgeschreven, en van weigering van de directie
om daaraan gevolg to geven, was alzoo geen sprake .
,,Derhalve k o n de Minister niet ,,beslissen" .
,,Men kan dus wel zeggen : De raad van toezicht had maatregelen
moeten voorschrijven ; maar in geen geval dat de minister in verzuim bleef door jets niet to doen, wat hij niet doen kon .
,,Ook dat middel bestond alzoo voor den minister alleen in de
verbeelding van de redactie der N . Courant,
,,Blijft alzoo alleen het 5e punt .
„5o . De regeering had met haar gezaghebbend woord bemiddeljng of scheidsrechterlijke uitspraak kunnen aanbieden, onder voorwaarde, dat in afwachting de dienst zou hervat worden .
,,Hier voegt een risum teneatis !
,,Verbeeld a het spoorwegpersoneel zou regeeringsbemiddeling
hebben aangenomen, onder beding dat de dienst onderwiji zou hervat word en .
,,Zelfs indien een loonkwestie in geding ware geweest, zou het
zeer to bezien hebben gestaan, of de machinisten c . s . dit beding
zouden aanvaard hebben . Maar in geen geval bestond hierop schijn
van uitzicht, nil het joist de vraag gold, of voor vervoer gereedstaande wagons zouden mogen afrijden of niet . Hier zou hervatting van den dienst in afwachting van arbitrage, kortweg a b s o1 u u t t o e g e v e n zijn geweest .
, .WTe verstaan dan ook niet, hoe de N. Court . de onnadenkendheid kon begaan, om zoo jets ook maar neer to schrijven .
„Hier komt bij, dat een Kabinet, dat eenmaal zulk een bemiddeling aanbood, en daarbij joist door d e w e r k g e v e r s in den
steek werd gelaten, allerminst door de N. Coui ant tot het willens
en wetens zoeken van een tweede echec geprikkeld wag worden .
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,.Feitelijk komt heel de breede lijst van de 11T. Court. this seer op

eeii, zegge een middel : het oproepen van die lichtingen en liet
gelasten aan de miliciens om spoordienst to verrichten ; voor het
bestaan van welk middel we het begin van een bewijs nog
wachtende zijn .
, .Als this de redactie ook zoo los-weg ilitroept : Kortom, er was
sleehts een kens to doeii . dan zal ze of deze woorden inoeten
terugnemen, of ten minste t v e e niddelen moeten aangeven, waartoe de regeering en volgens de `vet bevoegd was, en waarvan
redelijkei vvijs eenig resultant to waeliten stond .
,,Immers doet ze dit niet, dan heeft ze op hoogst onvoorziehtige
wijze liarerzijds, hangende de oplossing van een zeer ernstig vraagstuk, het gezag verzwakt .
,. Volkomen geven we toe, dat het Kabiiiet, zoo lies over middelen
bescliikte, om bid zulk een stoornls in de comnuinicatle, deze to
herstellen, door deze middelen ongebruikt to laten, op zeer ernstige
wijze in verzuim zou zijn to stellen .
,.Maar liet politick en zedelijk recht bezit een redactie tot zulk
een inverzuimstelling dan eerst, als ze op overtnigende wijze
vooraf heeft aangetoond, dat zoodanige middelen aanwezig wares,
en dat de regeering, gebonden als ze is aan wet en grondwet, ze
inoclit gebriliken ."
Prof. Treub had, gelijk Bier boven reeds is medegedeeld, van
een directeur van een der veemen de mededeeling ontvangen, dat
deze een onderhoud had gehad filet den Minister van Binnenlandsche
Zaken ; en op grond van dit onderhoud constateerde Mr . Treub
, .lo . dat de Minister van binnenlandsche taken liet gevaar van
beleniineringen ill het transportbedrijt in de tweede liavenplaats
Vaii liet land als eene particuliere aangelegenheid beschouwde,
2o . dat hij den crust en de beteekenis van zulk eene belemmering
niet besefte . Uit hetgeen later is gevolgd blijkt vender, dat de
regeering, ook na aldus to zijn gewaarschuwd en om bemiddeling
to zijn aangezocht, niets deed om zich van den crust en de gevolgen van het broeiende conflict op de hoogte to stellen en gees
hand uitstak oin to tracliten bet to voorkomen ."
Op den aanval van de Ned erlaizd er aan zijn adres antwoordde
mr. Treub :
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„Ik sommeer De Nederlander duidelijk to maken, war in hetgeen
ik schreef,

- zij het ook maar tusschen de regels - eerie ophit-

sing staat to lezen aan de stakers tot herhaling ; en als het bind
dat niet kan, zijne insinuatie in to trekken .
„De les die de werkgevers noodig hadden en wat hardhandig
hebben ontvangen, was dat zij de werklieden-organisaties niet nit
de hoogte hebben to behandelen en daarmede rekening hebben to
houden en to overleggen over de arbeidsvoorwaarden en arbeidsregelingen in het bedrijf . Is het treurig radicalisme dit nit to
spreken, dais gaan op het oogenblik een aantal der betrokken
werkgevers aan dat treurige radicalisme mank . A'grant wat ik to
dezen aanzien schreef en weer herhaal, is niets dan een weerklank
van hetgeen ik nit den mond van versehillende werkgevers
vernam.
„En wat nu betreft mijn onverantwoordelijk handelen, het volgende .
Terwijl de regeering stil zat, ben ik meer dan 12 unr neuter
elkaar, vrijwel zonder tusschenpoozen, bezig geweest, ten einde er
toe merle to werken dat de staking in het transportbedrijf Maandagochtend zou eindigen . Zonder mij aan grootspraak sclmldig to
maken, meen ik toch wel to mogen uitspreken dat zonder die
medewerking mijnerzijds de kansen voor de beeindiging der staking
op Maandag j .1 . heel wat minder gunstig zouden hebben gestaan.
De Nederlander kan informeeren of ik hiermede to veel zeg, bij
hen die het weten kunnen .
„Juist bij dat handelen mijnerzijds, nadat ik daartoe nitgenoodigd
was, kreeg ik den diepen indruk dat, indien de regeering maar
den weg der bemiddeling had willen bewandelen, partijen hadden
kunnen worden bijelkaar gebracht, islet vermijding althans van een
deel der bedrijfsstoornissen, die thans deels hebben plants gehad,
deels nog to duchten zijn .
, .Ik betwijfel of de bij de zaak betrokkenen het oordeel van de
Nederlander wel zullen onderschrijven, dat mijn handelen onverantwoordelijk, het stilzitten der regeering, toen gehandeld moest
worden, prijzenswaardig was ."
Hierop antwoordde De Nederlander (Maandag 9 Febrnari)
„Prof . Treub Sommeert ons, duldelijk to maken, `vaar in hetgeen
hij schreef een ophitsing to lezen staat aan het spoorwegpersoneel
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tot herhaling van het gebeurde . Wij verwijzen hem naar deze
woorden nit zijn artikel „De regeering en de staking" : „Nu de
taken geloopen zijn, gelijk zij geloopen zijn, is het maar gelnkkig,
dat het tot die staking is gekomen ."
,,Hierin zagen en zien wij nog feitelijke ophitsing, die wonderlijk
afsteekt bij zijn verwijt aan de regeering over haar niet-ingrijpen .
,.Dat ook anderen dan wij zich geergerd hebben aan het feit,
dat Mr . T r e n b in breed betoog de spoorwegstaking kon bespreken,
zonder met een enkel woord de gepleegde eedbrenk to signaleeren,
ja, integendeel zich verheugende over het goede succes, kan den
hoogleeraar blijken nit de N . Rott . Cit. van heden .
, .Wij blijken de hooding van Prof . Treub onverantwoordelijk
noemen ."
Het Sociaal Weekblar (Mr . Limburg) van 7 Februari oordeelde
dat aanbieden van bemiddeling door de Regeering niet veel effect
zou hebben gehad . Toch meende de schrijver dat in het spoorwegverkeer moet worden voorzien bij een staking van het personeel,
omdat het openbaar belang eischt dat dit verkeer niet stilstaat .
En hij besluit
,,Wij zien geen andere oplossing, dan dat de Staat zorge een
reserve-personeel to kweeken . Dat zou moeten geschieden nit het
leger . Een personeel van 17000 man zou natuurlijk niet bijeen zijn
to krijgen, maar dat is ook niet noodig. Dat bij een algemeene
staking de spoorwegdienst even geregeld blijve voortgaan als in
normale omstandigheden, kan niemand eischen ; dat een beperkt
aantal treinen dagelijks loupe, we l . Om hiertoe to kunnen geraken,
zal men met een paar duizend - misschien met nog iets minder
mannen gered zijn . Door oefening van vrijwilligers, en kan het
niet antlers ook van miliciens in de spoorwegdiensten, ton in de
toekomst wellicht een dergelijk reserve-personeel to vinden zijn .
Men zou met de organisatie dadelijk kunnen aanvangen . Voor het
ministerie van oorlog een schoone gelegenheid om snel van zijn
voortvarendheid to doen blijken ."
Hieruit blijkt, dat de vrijzinnig-democraten under de eersten
warm, die met het denkbeeld van een spoorweg-brigade kwamen .
In het Handelshlad en andere bladen kwamen voorts ingezonden
stukken voor, waarin de critiek van Mr . H . L o u i s I s r a e 1 s en van
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de Nieuwe Courant op de hooding der Regeering als onredelijk en
onbillijk weed afgekeurd . De vier scherpe veroordeelaars van de
hooding van het Ministerie, speciaal van Minister De Marez Oyens,
schenen het niet oorbaar to achten om op die verdediging veel to antwoorden . Prof . T r e u b schreef nog vat ; dock P r o f . V i s s e r
heeft met gees enkel woord geantwoord op hetgeen tegen zijn
artikel was aangevoerd ; en ook Mr . I s r a e 1 s en de Nienwe Courant
lieten zich niet veel meer over de zaak nit .
Het

Utrechtsch, Dagblad

schaarde zich aan de zijde van den

Minister van \Vaterstaat .
,,De H . IJ . S . ICI . had - zoo schreef lief Utrechtsch Dagblad na ontvangst van bet schrijven der Federatie, moeten weten dat
zij kans liep voor een dienstweigering to komen staan . T o e n en
niet eerst later, had zij zich moeten vergewissen of zij die dienstweigering zoo kunnen b r e k e n .
,,Was zij daarvan niet zeker, dan had zij . . . . haar niet moeten
uitlokken .
„T o e n had zij evengoed als later ondershands aan de veemen kunnen
vragen, niet op de naleving van haar verplichting tot vervoer to zien .
„Maar nu gaf zij een klinkende proclamatie, . . . . en verzocht
daarna den Minister oni vrijstelling van haar plicht .
,,Ware de Minister in dien val geloopen, de H . IJ. S . Ml . had
,,le beau role" gespeeld en de minister ware de man geweest, die
het hoofd voor de staking had gebogen .
„Maar nu grog, blijkens bet thans medegedeelde, de Minister
n i e t in die fuik.
,,Wat had nu de H . IJ . S . 11I . moeten doen ? «'ij kunnen slechts
volhouden . Het komt ons voor, dat
de Bestuurders dien indruk ook na de woorden des Ministers moeten hebben gekregen .
een antwoord op die vraag :

,,Krachtens speciale permissie van den beer Oudegeest in Amsterdam teruggekomen 1 ),

hebben zij zich blijkbaar intusschen antlers

bedacht en bet hoofd in den schoot gelegd .
1) In enkele bladen kwam bet bericht voor, dat de directie van de H . IJ . S. M .
na haar conferentie met den Minister van Waterstaat op Zaterdag 31 Januari door
de werkstaking niet naar Amsterdam terug kon keeren . De beer Oudegeest -ondergeschikte van de directie - zoo evenwel grootmoedig verlof gegeven hebben .
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,,Het baat thans niet meer, dun daarom hard to vallen .
,,haar men kan niet zeggen, dat de regeering aan de H . IJ .
S . M. haar hulp heeft geweigerd, omdat, voordat de militaire
macht optreden kon, de H. IJ. S . M . den strijd reeds had gestaakt ."
Ook l1IR. LEVY verklaarde, in het weekblad de Amsterdammer
van 8 Februari, nlet in to zlen de juistheld van sommlger bewerlng
dat de Regeering ten opzichte van de spoorwegstaking haar plicht
zou hebben verzaakt .
DE HULL .

Sroonw . Mij .

EN DE REGEERING.

De beer Kruller (van de firma \Vm . H . llliiller en Co . to Amsterdam) had in de N. Rotterd . Crt . eenige artikelen geschreven en
daarin ook de bonding der Holl . Spoorw . IVIij, tegenover de stakers
behandeld . Naar aanleiding daarvan deelde de

Nieuwe Cot vant

(19 Februari) de volgende inlichtingen merle, welke zij van den
beer V a n H a s s e 1 t ontvangen had
, .Allereerst werd ons medegedeeld, dat de directie nit bet Handelsblad

van Zaterdagochtend 31 Januari voor bet eerst kennis

bekwam van den inhoud van bet artikel betreffende de ,,juridieke
formaliteit", waaruit de beer KrOller zijn bovenvermelde gevolgtrekking maakte (n .1 . als zou dat artikel in bet Hd bl. van de
directie der H . Sp . Mij . afkomstig zijn geweest !)
„Vervolgens werd verklaard, dat er tusschen de leden van den
Raad van Administratie van toegeven niet is gerept voor de conferentie van Zaterdagavond 8 uur, dus na bet onderhoud met den
Minister van Waterstaat .
„Beslist werd tegengesproken, dat bet onderhoud met den Minister
ook maar eenigermate de strekking zou hebben gehad om de Regeering to bewegen de pil, tot bet slikken waarvan men reeds to
voren besloten zou zijn geweest, voor de directie der H . IJ. S . M .
door to zwelgen .

Daaraan ook moet Oudegeest to danken hebben gehad . dat hij in die dagen als
,,Koning Oudegeest" werd aangeduid . Intusschen is bet bericht weer tegengesproken,
wat niet verhinderde, dat Dr . Gorter in een meeting, op dat bericht doelende,
zeide dat bet zoo goed grog ; de patroon moest met de pet in de hand den knecht
naderen!
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„Volgehouden wend dat bet (tweede) communigoe bet doel waarmede de Raad van Administratie bet onderhoud had aangevraagd,
volkonlen joist weergeeft . De Raad had zich naar Den Haag begeven „om met Zijne Excellentie in overleg to treden omtrent de
vender door de H . IJ. S, 11I . aan to nemen hooding, daarbij de
vraag stellende, of in de tot dower aangenomen hooding zoo behooren to worden volhard, dan wel aan de gestelde eischen moest
worden toegegeven . Dit overleg wend door den R . v . A . noodig
geoordeeld, niet zoozeer in het belang zijner Maatschappij als \vel
in bet algenleen landsbelang, dat bij deze staking was betrokken" .
„Op dit laatste wend in ons onderhoud met de directie de voile
nadruk gelegd . Dit toch motiveerde, naar bet oordeel der directie
volkomen en de aanvraag om een onderhoud zelf en bet stellen
van de vraag aaii den Minister, wat naar zijn oordeel behoorde to
gesehieden . Of bet belang der maatschappij volhouden dan wel
toegeven gebood, had de Raad van Adm . zelf to beoordeelen . Het
oordeel, wat het onloochenbaar bij deze staking gemoeide landsbelang gebood, stood aan de Regeering .
„De Minister echter weigerde zijn meening daaromtrent to doers
kennen . Hij liet bet oordeel en over bet belang van de Maatschappij
en over dat van bet land aan de directie .
„Deze wist nu

een ding met zekerheid :

dat zij op zich zelf

staande, in de feitelijke onmogelijkheid zoo verkeeren om den dienst,
zelfs gebrekkig, voort to zetten . Haar berichten luidden - in
tegenstelling met de „men-zegt" 's van den beer Kroller - verontrustend :

de wegwerkers b .v . bereidden zich voor om zich bij

de staking aan to sluiten . Maar al datgene waar bet voor hair
op aankwam, wist zij niet : noch of de Regeering bereid was afdoende beseherming to verleenen aan eventueel op to roepen bereidwillig personeel, aan de spoorwegstations, aan den weg, aan
de goederen ; noch of zij daartoe de noodige troepen beschikbaar
had ; noch of die troepen ten plaatse zouden en konden gebracht
worden .
,,In die omstandigheden meende de directie met bet oog op de
destijds voor haar bestaande zekerheid van binnen eenige dagen
toch to moeten capituleeren, geen a ur langer to moeten volhouden .
Derhalve `vend in de conferentie van Zaterda .gavond S our voor
bet eerst en aanstonds tot toegeven besloten ."

AANVAL EN VERDEDIGING .
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Wat de bewering van den beer Kroller aangaat, als zou de beer
Van Hasselt de organisatie van bet spoorwegpersoneel tot tog toe
stelselmatig ,,genegeerd" hebben, deelde de beer v . H . bet volgende merle :
,,Meer dan eens
zoo wide de beer v . H.
ben ik in bespreking
en overleg geweest met de vereeniging „Verbetering door vereeniging", met den machinistenbond ,,Eendracht maakt Macht" (voorzitter
de beer Petter) en afdeelingen van „Recht en Plicht" (Utrecht) ;
alsmede met onderscheideile coop eratieve of andere vereenigingen
van bet spoorwegpersoneel o .a . to Haarlem . Slechts heb ik steeds
geweigerd met de Utrechtsche „vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel" to onderhandelen, voornamelijk wegens den geest,
die in die vereeniging overheerschend was en omdat slechts een
gedeelte van de leden van dat lichaam tot bet personeel der H .
IJ . S . NI . behoorde ."

V.

NIEUWE SPANNING .
De spanning, waarin het Nederlandsche yolk door de spoorwegstaking van 30 en 31 Januari was gebracht, bleef ook na de
opheffing daarvan voortduren . Vooral in Amsterdam, waar de
staking der koetsiers nog niet was opgeheven en de gisting onder
de werklieden in dienst der Gemeente Amsterdam door de overwinning, die de Transportarbeiders en het Spoorwegpersoneel
behaald hadden op de patroons, sterker wend . Dit Meek Dinsdagavond 3 Februari in
DE MEETING VAN GEMEENTEWERKLIEDEN .

Het Hand elsblad (Ochtendblad van 4 Februari) geeft van die
meeting het volgend verslag
,,Gisteravond (Dinsdag 3 Februari) reeds to halfacht stroomde
het naar den Oostelijken ingang der Groote Koopmansbeurs . Gelijk
was aangekondigd, kwamen daar de werklieden der Gemeente nit
alle takken van bedrijf bijeen om to bespreken de hooding, die
zij zouden aannemen om to komen tot de verwezenlijking der
eischen, die zij den Raad willen stellen . Alle takken van bedrijf
warm vertegenwoordigd, dus ook werklieden van Publieke Werken,
van handelsinrichtingen, enz . enz ., mitsgaders de manners der
brandweer . Slechts de politie ontbrak, omdat de agenten van
politie niet bij den Centralen Bond van Gemeente-werklieden zijn
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warm 4000 mainien van 17 aange-

sloten vereenigingen tegenwoordig.
,, \T 5i den aanvang der vergadering doodle men zich den tijd
met het zingen van socialistische liederen en to ongeveer negen uur
klom de voorzitter van den Centralen Bond, de heer C Ii . K o s t e r,
op een tafel en opende de bijeenkomst met een : ,,Leve de organisatie !" Daarna zette lily den toestand iliteen en vertrouwde dat
het ook her, mocht het tot handelen komen, zon zijn : ,, Allen
voor een, en een voor allen ." Hij wide dat gees debat zon worden
toegelaten, men zou alleen beslissen over de aan to nemen liouding .
Hij wees er op, dat op 26 Januari jl . ontslagen warm vijf werklieden der hydraulische inricliting, die weigerden kranen to drijven,
olndat zij daardoor onderkruiperswerk zouden moeten verrichten
tegenover de stakende bootwerkers . Daarna worden nog op 27 Jan .
37 andere kraandrijvers geschorst en daarop ging nit den Centralen
Bond een stem op : „die gezinnen mogen niet broodeloos worden,
daartegen diem opgekomen .'' Er volgde een gecombineerde bestuursvergadering en daarin `vend besloten dat niemand het werk
der kraandrijvers zou mogen overnemen en men tot den Burgemeester
zou gaan om hem to verzoeken het ontslag en de scliorsing in to
trekken . De Burgemeester beloofde de kwestie aan B . en W. to
zullen voorleggen, gaf eenige hoop dat het verzoek zou worden
ingewilligd, maar wide niet to kunnen beslissen . Daarop worden
verschillende vergaderingen gehouden.

Zondagochtend door de

mannen van de reiniging, Zondagmiddag door de gaswerkers ; beide
vergaderingen namen cooties aan, waarin om opheffing van scliorsing
en ontslag wend gevraagd, terwijl de gaswerkers aan die cootie
een looneisch toevoegden . Het Centraal Bestuur van den Bond
nam die cooties over, want reeds to lang liadden de werklieden
op vervulling liunner rechtmatige eischen gewaeht . Jaren lang
was gevraagd, gesmeekt om verhooging, al was 't maar een cent
per uur meer, maar men willigde niets in . Het Centraal Bestuur
drong reeds in 1900 op de loonsverhoogingen aan, dock thans is
nog niet beslist . Pat kan niet langer duren . `I'hans zal men
tot den Burgemeester gaan, niet meer om to vragen, dock
om to eischen . (Gejuieh) . Men eisehte nu antwoord voor 9 uur
Maandag 2 Februari en het antwoord door den Burgemeester namens
B . en VV . gegeven is, dat lit college de eischen dadelijk in behandeling

104

ACTESTUKKEN DER SA IENZWERING .

zou

nemen . Spr . ontraadde echter het nemen van overhaaste
besluiten, men moest met handelen wachten tot het juiste oogenblik,
gelijk de spoorwerkers dat deden . Men moet niet stakes voor het
bestuur het sein zal geven .
„Stemmen : „ Als dat maar niet to lang duurt !"
„De Voorzitter :

„Daar zullen wij voor zorgen!"

„Stemmen : „Neen, wij !"
„De Voorzitter : „ Neen, wij !

Mag ik er op vertrouwen dat

niemand zal handelen voor het C . B . het sein geeft 2"
„De vergad Bring : „Ja, als 't maar niet to lang duurt !"
„Een stem : „ Ik heb al lang genoeg hunger geleden ; al drie jaar !"
„De Voorzitter geeft de verzekering, dat het C . B . gees oogenblik
verloren zal laten gaan, en geeft daarna het wooed aan den heer
A . C . W e s s e 1 s, ex-voorzitter van „Recht en Plicht" (de bekende
vereeniging van bootwerkers, die den stout tot de werkstaking der
Transportarbeiders had gegeven) .
„De heer W e s s e 1 s, zich voorstellende met de woorden : ,,flier
heb je nil „den kleine" van de bootwerkers", weed met gejuich
begroet en zeide her een paar woorden to willen zeggen in het
belang der vergaderden . Ontegenzeggelijk kunnen de arbeiders het
begin der staking bepalen, maar men diem in deze op het bestuur
to vertrouwen . „Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige
arm dit wil", die woorden zijn in de laatste dagen schitterend
bewezen ;

Holland heeft getoond to staan aan de spits der vak-

beweging . Maar een bestuur, dat een staking proclameert, moet
dat eerst does als het de stakenden er weer goed uitbrengt . Daarom is bij elke staking noodig een goede tactiek ; die tactiek toonden de bootwerkers, die na twee jaar kwamen waar ze wezen
wilden ; die tactiek diende men ook hier to toonen .
„Uw staking", zeide spr ., „zal bij goede tactiek reeds gewonnen
zijn voor zij begint . Maar als de werklieden der gasfabrieken
morgen reeds gingen stakes, zouden ze dan den steun hebben der
andere organisaties, van het publiek ?" Spr . zegt dit niet to gelooven . De wenschen dienden overgelegd aan B . en W . en dan diem
men B . en W . en den Raad eenige dagen van overleg to geven .
Wanneer men reeds morgen handelee, zou spr . niet kunnen instaan
voor den steun der federatie in het transportbedrijf : eerst dienen
alle middelen aangewend om er to komen zonder staking en zijn

NIEUWE

SPANNING .

105

die vergeefs geweest, dan eerst kan men optreden . De tegenstanders dienen tijd to hebben tot overleg en de tactiek brengt merle,
het publiek onderwiji op de hoogte to brengen van de toestanden .
Daarom, meende spr., dienden de werklieden volkomen vertrouwen
to stellen in de besturen en ondertusschen contact zoeken met het
Arbeids-secretariaat en de federatie van transportarbeiders .
„De voorzitter K o s t e r vraagt dan of men zal wachten tot het
bestuur het sein zal geven .
„Stemmen : ,,Er client een datum gesteld !"
„De Voorzitter° : „ Vatuurlijk, maar niet overijld handelen . Zullen
we dus een termijn stellen ?"
„De vergaderiitg : ,, Ja ~"
„De Voorzitter : Dan step het bestuur voor to wachten tot Woensdag over een week!"
„Stem'men : „ Dat is veel to lang !"
„De Voorzitter : „Laten we ons verstand gebruiken . Ms ge overijld handelt, komt het voor uw verantwoording" .
„De heer E b e 1 i n g, werkzaam bij het gasbedrijf, klimt op de
tafel . Hij hoopt dat men spoedig spijkers met koppen zal slaan ;
Amsterdam is thans nog under den indruk der vorige staking,
maar aan het uitbuitingssysteem der Gemeente client een einde to
komen ; a 11 e loonen dienen verhoogd, dock geen overijld besluit
mag genomen . Spr . step voor : „wachten tot a .s . Maandag, dan
hebben ze tijd genoeg !"
„De Voorzitter K o s t e r : ,,Moet dit laatste voorstel gehandhaafd? "
„De vergadering : „Ja !"
„De Voorzitter : „ Belooft ge dus dat ge voor Maandag n i e t tot
laden zult overgaan ?"
„De vergade-ring : „ Seen !"
„De Voorzitter „Dus zullen wij tot uiterlijk a .s .
Maandag wachten of onze eischen worden ingewilligd" .
„Daarna wekte spr . op om nu kalm naar huffs to gaan .
„Voor het einde der vergadering weed nog aangenomen een mode,
waarin hulde wend gebracht aan het vastberaden optreden der
spoorwegarbeiders en de wensch weed geuit, dat hun voorbeeld
van solidariteit alien werklieden desnoodig tot voorbeeld zou
strekken .
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„Bij de uitgangen der Beurs vverd gecollecteerd voor de stakende
koetsiers - oin ties nur stond men op straat ."
IN DEN AMSTERDAMSCHEN GEMEENTERAAD .
~tr

De meeting der Gemeentewerklieden en het besluit door lien
genomen om, zoo Maandag 9 Februari aan hun eischen niet was
voldaan, tot staking over to gaan, had zeer natuurlijk grooten
indruk gemaakt in en ook buiten Amsterdam . Wat zou er van
een stall als Amsterdam met een bevolking van meer dan een
half millioen terecht komen, wanneer door de staking gees water
en geen lieht meer zou to bekomen zijn .
Woensdag 4 Februari, daags na de meeting op de Beurs, wend
de eisch van de Gemeentewerklieden den Burgemeester bekend
gemaakt .

Des namiddags van denzelfden dag vergaderde de ge-

meenteraad, waarin van zelf het eerst aan de orde kwam de
bonding der Gemeentewerklieden . De heeren CAROLI, HENRI POLAK
en ZEEHANDELAAR wenschten B . en W . vragen to stellen betreffende
de eischen der werklieden, Dinsdagavond gedaan . De Beer C a r o 1 i
deed deze twee vragen
lo . Welke hooding denken B . en W . aan to nemen tegenover
den eisch van de gemeente-werklieden in de dagbladen van hedenmorgen vermeld ?
2o .

Zijn B . en W . voornemens den Raad voor to stellen -

voor zooveel dims bevoegdheid bij de zaak betrokken is - vOOi
Maandag a .s . een besluit to nemen in den zin van de gestelde
eischen ?
De heer H e n r i P o 1 a k, (de bekende soeiaal-democraat, voorzitter van den Diamantbewerkersbond) toonde al dadelijk niet veel
sympathie to hebben met bet optreden van de Gemeentewerklieden .
Hij braeht echter verontsehuldigingen bij, o . a . dat de Raad de
menschen zoo lang had laten wachten alvorens aan hun wenschen
tegemoet to komen . Wanneer B . en W . - wide spreker - kunnen
zeggen, dat ze voor Maandag den Raad zullen bijeen roepen om
de eischen to bespreken, zal er althans kalmte kunnen komen
onder de werklieden en de thans gespannen toestand beter worden .
De heer Z e e h a n d e 1 a a r wide to kunnen begrijpen dat er
werkstakingen zijn, die geoorloofd zijn en sympathie wekken ; maar
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in sommige gevallen kan w erkstaking zijn een tweesnijdend zwaard .
Spr . achtte deze werkstaking waarmede gedreigd werd, gevaarlijk
en de redeneering van den heer Polak onjuist . Deze weet ook zees
goed dat het voor een groote gemeente niet zoo gemakkelijk gaat
om dergelijke moeilijke zaken tot oplossing to brengen . Amsterdam
heeft herhaaldelijk getoond voor de werklieden to gevoelen, daarvan
telkens bewijzen gegeven . De leiders van gisteravond hebben een
groote verantwoordelijkheid op zich geladen, hebben gebrek aan
leiding getoond . Men had er op moeten wijzen dat de wettige
weg in deze was zich tot den Raad to wenden en slechts in het
alleruiterste geval had men een werkstaking mogen aanraden .
Ten heeft zich gisteravond geen rekensehap gegeven van hetgeen
men deed ; men heeft niet beseft dat men door to staken bij de
waterleiding de arme zieken in de gasthuizen b .v . van water zal
verstoken latent dat men Amsterdam in duister zal zetten en
ook de werkman verstoken zal zijn van het gebraik van den
muntgasmeter . De Raad moet daarom geen overijld besluit nemen,
geen kwaad met kwaad vergelden, dock door een motie of iets
toonen het met de werklieden wel to meenen .
De Voorzitte-r, MR . W. F . VAN LEEUWEN, antwoordde dat hij
Maandag bezoek kreeg van een deputatie nit de werklieden, door
wie van hem geeischt was herstel van de ontslagen kraandrijvers
en loonsverhooging werd gevergd met onmiddellijke behandeling .
Het eerste punt was buiten kwestie en op het tweede punt werd
toegelieht dat met behandeling op korten termijn werd bedoeld
als 't ware dadelijk toestaan . Spr . antwoordde toen dat van een
zoodanige behandeling natuurlijk geen sprake zou kunnen zijn en heeft
er den werklieden op gewezen dat een staking aan de gasfabrieken
niet alleen aan een 10,000 arbeiders gas voor de muntgasmeters
zou onthouden, dock dat het gebrek van gas in de buizen, bij
toetreding van lucht knalgas zou vormen, wat schromelijke gevaren
met zich zou brengen . Spr. wees er ook op dat een staking bij
de waterleidingen merle voor een ieder een ramp zou zijn . Hij
kreeg den indruk dat de afgevaardigden der werklieden van den
ernst dies woorden overtuigd warm, en toen zij vroegen dadelijke
behandeling, heeft spr . gezegd, dat als men het eens was over
het woord „behandeling", hij geen bezwaar zou hebben tegen
spoedig handelen .

Spr . had

het rapport der directeuren der
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afdeelingen naast zich, dock had nog niet den tijd gehad dat to
lezen . De afgevaardigden warm overtuigd van den ernst van het
oogenblik en vroegen of de burgemeester hen wilde helpers om
een vergadering bijeen to roepen . Spr, heeft die hulp toegezegd
en toen had de

vergadering in de Beurs gisteravond plants .

Hedenochtend kwam men den Burgemeester een lijstje brengen
van de verschillende eischen, die spr . nog niet den tijd had to
lezen, dock die hij nu wil mededeelen .
Na voorlezing van een lange reeks van eischen, wide spreker
verder dat deze zaak feitelijk in behandeling is en hoe kan men
dit alles in behandeling nemen binnen zoo korten tijd als gesteld
is om den Raad van advies to dienen . Men grijpt op deze « ijze
in allerlei verhoudingen in en ook de werkliedenverbonden zouden
deze verhouding wel onder de oogen hebben to zien . B . en W .
hebben geen bezwaar de zaak in behandeling to nemen, dock s pr .
is het onmogelijk onder deze omstandigheden deze zaak thans to
behandelen . Als men vraagt vermindering van diensttijd, dan
komt spr . zelf, meende hij, allereerst daarvoor in aanmerking .
(Applaus uit den Raad) . Diensttijd van 's morgens 6 uur tot
's nachts 2 uur is iets dat spr. nog eenigen tijd kan volhouden,
maar niet lang meer .
Ook andere raadsleden voerden het

w oord . 0 . m . d e heeren

DOUWES en Prof . FABIUS, anti-revolutionaire leden . De eerste, de

heer D o u w e s, bracht allereerst dank aan B . en W . voor de
wijze, waarop zij deze zaak in behandeling namen ; z . i . bestond
er voor de werklieden allerminst aanleiding voor onbehoorlijk
optreden . Spr. zou niet ontkennen dat de Raad de zaak - van
de herziening van het werklieden-reglement - misschien eerder
in behandeling had kunnen nemen ; en hij gaf den werklieden
volkomen het recht om voor hun lotsverbetering op to komen,
dock hij meende dat de eisch, thans door de werklieden gesteld
ten aanzien der behandeling, onjuist is geweest . Bewezen is dat
alle goede leiding bij de werklieden in deze heeft ontbroken ; zelfs
de heer Henri Polak zal dit moeten erkennen . Had deze de beweging kunnen leiden, het zou niet zoo gegaan zijn . De Raad
kan niet antlers doers dan het Centraal Bondsbestuur vragen het
ultimatum in to trekken ;

doers ze dat niet, dan kan de Raad
onmogelijk deze zaak in behandeling nemen . De burgemeester
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reelit de deputatie op het onverantwoordelijke van

haar daad gewezeii, alsmede op de gevolgen, die op de organisatie
ell op den man die haar leidde, zonden neerkomen, lndien men toch
bij dat ultimatum volhardde en de bedreiging volvoerde .
De deer F a b i u s verklaarde met groote waardeering den
laatsten spreker to hebben gehoord . Hij wees vender op de verplichtingeii, die bet werklieden-regleinent oplegt aan de werklieden
en in dat regleinent wordt vverkstaking een overtreding genoeind,
~`•a.artegen straf is bedreigd . Indies men die verlioudingen niet
wenscht, dan moot men niet als werkman in dienst der Gemeente
konien : de werkman die de Gemeente diem, heeft zich feitelijk
verbonden niet aan werkstakingen to zullen deelneinen .
De Voorzitter wees er nog op, dat een voldoen aan de eischen
der werklieden de gemeente op een jaarlijksche uitgave van 8 ton
zou konien to staan .
Een antler raadslid, de beer

~7AN DEN BERGH riep nit, dat als de
werklieden inderdaad bun bedreiging volvoeren, bij morgen dadelijk

tegen alle gemeente-exploitatie zou steminen .
De heeren P o 1 a k en D o u w e s dienden met nog drie andere
lodes een cootie in, waarin liet Centraal Bestuur van den Workliedenbond er op wordt gewezen dat de Raad binnen den kortst
mogelijken tijd de gestelde eischen zal overwegen ; liet vertrouwen
wordt uitgesproken dat bet gestelde ultimatum zal worden ingetrokken .
aangezien de voorgestelde tijd tot beliandeling der eischen to kort is .
De beer F a b i n s zeide nog bet er mode eons to zijn dat de
belangen der werklieden gemeenscliappelijk tussclien patroons en
werklieden dienen behandeld to worden, dock bet is thans zoo
gesteld dat de werklieden alleen lion rechten willen zien verkregen
zonder gemeenschappelijk overleg en eenvoudig overgaan tot staking .
Daaroni meende spr. dat de wijze, waarop de beer Polak de recliten verdedigde, niet de juiste is . Den workman diem door zijn
leiders onder de oogen to worden gebracht, dat bij diem to handelen
binnen de reglementen, die bij zelf onderschreef ; en wanneer de
gemeente-werklieden zich daaraan niet stores en eenvoudig hiui
ontslag semen, dan dienen B . on \V . ook stork to staan on met
de grootste kracht hot regleinent to handhaven .
Daarna word door den Beer KRUSEMAN en nog vies° anderen eon
mode ingediend, uitsprekende vertrouwen in de verklaringen van
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B . en W . in zake het werklieden-reglement en verzoekende to willen overgaan tot de orde van den dag .
De heer K r u s e m a n, de eerste voorsteller dezer cootie, deed ten
toeliehting daarvan nog uitkomen dat men hier heeft to doer met
een Bond van gemeente-werklieden, die feitelijk geen Bond meer
is . Immers die Bond heeft blijkbaar geen bestuur op dit oogenblik,
want een bestuur dat zich, zooals gisteravond gebeurde, laat
leiden door uitroepen en hander opsteken, client of to treden .
Het is noodig - vervolgde hij - dat de werklieden een beteren
Bond vormen in den geest zooals dit het geval is op de fabriek
der firma Van Marker to Delft, en ook hij heeft genoeg vertrouwen
in de werklieden om het vender aannemen eener cootie noodeloos
to achten ; men kan volstaan met v~rtrouwen nit to spreken in de
verklaringen van B . en W.
Na nog eenige discussie trokken de heeren P o 1 a k c . s . hun
cootie in, waarna die van de heeren Kruseman c . s . zonder
hoofdelijke stemming wend aangenomen .
Het resultant van al de besprekingen was alzoo, dat tegenover
de eischen en de dreigementen van de Gemeentewerklieden de
Raad met algemeene stemmnn verklaarde vertrouwen in B, en W .
to stellen en zich door die eischen en dreigementen niet liet
intimideeren.
DE HOUDING DER GE iEENTEWERKLIEDEN VEROORDEELD .

Behalve door de anarchisten wend de houding der Amsterdamsche
Gemeentewerklieden vrij algemeen veroordeeld . Ook de redactie
van het

Volk,

die overigens als „beginsel" bij al deze stakingen

voorstond, dat de arbeiders niet in den steek mochten gelaten worden, was niet onvoorwaardelijk ingenomen met het ultimatum . Het
blad schreef toch in zijn rummer van Donderdag 5 Fepruari, na
op de gisting order hen to hebben gewezen
,,Gelukkig hebben zij, order de verstandige voorlichting van
Vessels en hun bestuur, het besluit genomen, om althans tot
Maandag het stadsbestuur de gelegenheid to geven, zich over het
scheppen van een beteren toestand to beraden .
,,Het is natuurlijk, dat zulk een bestuur maar niet zoo vlug
kan besluiten als een partikulier werkgever, die voor zich zel f
opkomt, terwijl een gemeentebestuur de zaak voor anderen admi-
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nistreert, toestemming van den Raad moet vragen, daarvoor adviezen
en berekeningen moet overleggen, enz .
„Terwijl wij niet twijfelen, of daar zal aan hunne eischen worden
tegemoet gekomen, meenen wij de gemeentewerklieden op het hart
to moeten drukken, meer dan tot heden het publiek van hun
toestand op de hoogte to moeten stellen .
„Het moge tegenover den werkgever een voordeel zijn, dat men
het in zijn maclit lieeft, een gansehe stall in 't duister to zetten
of zonder `eater to laten - aan den anderen karat moet men wel
bedenken, dat door een dergelijke maatregel een groot publiek getroffen wordt, hetwelk er reclit op lieeft, to weten, dat het zich deze
tijdelijke opoffering voor eene goede, noodige zaak moet getroosten .
„Zoo ooit, dan hangers deze arbeiders van de publieke opinie af .
„Het lieeft oils dan ook verwonderd, dat een onzer redakteuren,
op zijn verzoek, oils de grieves to weten, die aanleiding gaven
tot deze staking, ten antwoord ontving, dat men deze zou publiceeren, as men den tijd daarvoor gekomen acht .
„Dit is een zeer vreemd antwoord, daar de tijd voor publikatie
van dergelijke grieves steeds gekomen is .
,,}{et toont echter, dat men nog niet voldoende inziet, dat een
staking in deze bedrijven alleen dan moreel en feitelijk gereehtvaardigd is : lo . natiinrlijk wanneer a11e andere middelen om tot
bet doel to komen zijn uitgeput en 2o . wranneer men liet publiek
voldoende lieeft overtuigd van de reclitmatiglieid der eischen,
waarvoor roes een bevolking van 500,000 zielen in ongelegenheid
moet brengen .
„Zoo ooit dan geldt voor deze beweging de eiseh : v /s

beleid

eat ohenbaarhei-d ."

Prof . MR . M . AV . F . TREuB trail Woensdag (4 Februari) des
avonds to Zaandam op om met MR . MENVELS to spreken over de
rechtspositie der gemeente-werklieden in verband met scheidsgerecliten . 0 . in, wide hij, dat de Amsterdamsclie gemeente-werklieden,
aangegrepen door den overwinningsroes, ten gevolge van het succes
der spoorwegbeambten en transportarbeiders, op het punt stonden
een load to bedrijven, die hoogst afkelirenswaardig is .
De Amsterdamsclie gemeente-werklieden hebben niet het reclit,
verklaarde de heer Treub, regeling hunner rechtspositie to vragen,
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als zij wel hors rechten eischen, dock weigeren hunne verplichtingen
na to komen . Zij toch hebben in 1894 een reglement geteekend,
waarvan een der bepalingen luidt, dat zij bij het verlaten van den
dienst 14 dagen vooraf daarvan kennis zullen geven . Deze arbeidsovereenkomst hebben zij zelf gevraagd ; zij hebben dus niet het
recht to staken .
Gelukkig, zeide spr ., is dit nog slechts een dreigement ; hij heeft
to hoogen dunk van hen, dais dat zij deze bedreiging zullen uitvoeren. De werklieden zullen er misschien, spr . gelooft dit nog
niet, een tijdelijke versterking in hun organisatie door bereiken,
dock zeker zal het een blijvende verzwakking geven. Spr, herhaalde, dat al waren de eischen nog zoo billijk, wat hij voor het
oogenblik niet wil beoordeelen, zij niet het recht hebben te verbreken, wat ze zelf hebben gevraagd .
De heer Treub verheugde zich daarom in het besluit van den
Raad, die de eischen wil onderzoeken, zonder zich bang to laten
makers door de bedreiging tot staking . Het heeft spr. zees veel
genoegen gedaan, dat ook het sociaal-dernocratisclr lid, de heer
Henri Polak, merle voor dit voorstel heeft gestemd .
De wijze waarop de Amsterdamsclre gemeente-werklieden islet
eischen en dreigementen optraden en hun verplichtingen, in lret
werklieden-reglement neergelegd, opvatten, gaf ook aanleiding dat
niet zacht geoordeeld werd over al de arbeiders, welke in de beweging van de laatste dagen van Januari betrokken waren geweest . Een schrijver in het

Handelsblad van 5 Februari (G . V .)

aarzelde niet hierbij de kwalificatie to bezigen van
MISDAAD .

0 . a . schreef G . V . : ,,In koor juichen een aantal dagbladen en
particulieren, dat de stakers zich zoo netjes hebben gehouden, dat
zij niet tot relletjes zijn overgegaan, enz . Het is om respect voor
to hebben !
eens zeggen :

Draaien wij de rollers nog eens om, en laat iemand
Wat hebben die antirevolutionairen zich tijdens den

verkiezingsstrijd en bij hun stembus-overwinning toch netjes gedragen ! Niet een hunner heeft met steenen de ruiten ingegooid,
gees enkele vrome heeft een agent gemolesteerd ! Zou men iemand,
die zoo spreekt, niet vragen of hij gek was? Welnu, zoodra de

arbeiders zicli op (lie wijze orgalliseeren, inoeten zij ook met (leZeifile illaat geineten \lorded. Pit Colll1)li lle?lt is lief leelljl : t i vat
mien hun brengen kon : lief 1v it Zooveel Zeg g ell als : ,,floor ('ells,
ik Meld j11111e elgen11jk v+nor schorrieinorrle, lniai' ik ini et Zeg e1I .
je bent iilij ineegevallen ."
I)e arbeiders hebben defer dagen (lit complniieiit diet alleen
'an tegenstandei's, half' vooral van hun ~'i en leidei kunnen llouj en .
, . :\len ken nlanilell, viii) b('teekenis op vel'SClllllen(l gebled, in
Mica) geest llooreii sprekell ' ell nlenigeen voeg(le cr dal) nail toe, dat hij
bllj was, flat fief geseinl Zoo snel ell Zoo geinakkelljk was opgelleven ; en flail tivreveil Ze hill) slap)e handjes nit loutel' vreu de .
flat c1' `veei' Zoo spoc(hg pays en ti'ret~ in dell laude gekomeil was .
De weikstakin~ werd zelfs your velen slechts cen onderwerp tot
gekscheren, mcii inaakte er een , .lolletje'' an .
,,Is lief niet een raa(lsel . dolt inannen van Zakt'il Zoo kortzichti
kiiniien wezell ?
,illaar )let grootste raadsel is lief volgende . -let is )let iiim aliteitsgevoel der stakers of der dieigers tot staking .
, .Een zeer grout gedeelte der sta.kenden was d poi eeil eed ;; bonden . Tot nil toe gold )let voor een man van eer als ccii eerste
beginsel om een vrijwillig atgelegden eed niet to verbrekeii . I)e
eed is 1111 als Olld vuil ovei'booi d gegoold . 1~1'aagt ± .tell ineesteal
van de stakers cells lndividueel hoe zij een persooii bi'schou\ven,
die Zljn woord, zljn eed verbl'eekt ? Ell als Zij cell ant\voord zonder
draaierij ell zonder nitwegjes geven . zult ge het )lief iva°ell die
kwalifieatie op hen toe to passes !
, .Een tinder geval . In lief inteinationale ourlo sreellt en oorlo sgebinik is lief een vaste regel . dat drinkwatet niet fling woiden
vel'giftlgd ; Onder alle volkel'en lleeft men zoo lets tc gemeen geacht .
Met opotterlng van 111illloenen cal nag cells illillioeneli lleeft Ainstei'daill zicli cede wa.tei'lelding versehaft, oiadat lief gi'ond- en
i egen~vater vol Ziekte-kienleli was .
,,Met vool'bedaellten Tilde wll nil cell groep al'beldel's lief gebi uik
van dat eenige goede water your een tijd onillogelijk makes, en
de bevolking d`ingen tot gebruik van besulet `Water . Fangs cell
onlweg wines Zij (Ills berelken, wat iii bet volkereni'echt streilg
verboden is .
„Dat is misdadrg. Vi'aagt hull cells op dell man of of Zij drink8

ACTESTL'KKEN DER SA`IE\ZWERING .

114

water

zouden

willen vergiftigen ?

Op een enkelen onverlaat na,

zouden zij u misschien willen aanvliegen op lief enkele felt van
verdenking van zulk een wandaad .
,,Met inspanning van alle krachten, met behulp van alle middelen
der wetenschap heeft de gemeenschap den strijd aangeboden tegen
den geesel der besmettelijke ziekten . Er is sprake van dat de
arbeiders van den reinigingsdienst den rottenden afval, de doode
dieren niet meer zullen afhalen, dat de ontsmettingsovens niet
meer bediend zullen worden .
„Dat is misdadig . Vraagt dies inensclien eens of zij b uy . de
pest met voorbedachten rade hier zouden willen brengen :r En
tocb hunne opzettelijke omissies zullen,
andere beteekenis zijn .

wel bezien, van gees

„wat een gejammer gaat er niet op, als er bij een brand eenige
slachtoffers vanes . Bij staking van bet gasbedrijf zal van lief
gas door carburatie met lucht een boogst ontplofbaar knalgas
worden gevormd, in de woningen door de gelieele stall peen . Er
zijn stemmen opgegaan, dat de brandweer zich moest voornemen
niet meer uit to rukken .
„Het zijn misdadigen, die zoo liandelen . Vraagt him eens of zij
de levende fakkels van Nero, of zij de oude brandstapels in koelen
bloede zouden terug wenschen ?
,,En al deze voorstellen zijn niet gedaan in een roes, onder eerie
bedwelming, door enkele onverlaten geuit ; peen, in eerie volgens
de verslagen geregelde vergadering .
„Er is een geest van verdwazing in de menschen gevaren, `vaarin
zij totaal onontvankelijk zijn geworden voor bet besef, dat in bepaalde gevallen het opzettelijk nalaten van zijn plicht iemand tot
een m i s d a d i g e r kan makes . Het zijn nog maar woorden geweest
op die vergaderingen ; woorden, al zijn ze in koelen bloede geuit
door stemmen nit de aanwezigen, ja door manners, die er prat op
waxen zich leiders to noemen.
,,Zonder twijfel zijn de meesten onder lien eerlijke en fatsoenlijke
menschen, brave huisvaders . Zilllen zij nog ontvaiikelijk zijn voor
een waarschnwend woord alvorens zij tot lodes overgaan? Zullen
zij ten minste het schaamrood op lief gelaat krijgen bij de overweging, dat zij in een oogenblik van done opwinding bijna tot
misdaad zouden overgaan :r
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,,Laat ieder fatsoenlijk, eerlijk mall zich zelven die vraag stellen .
,, In ieder geval is lief to liopen, tint thans de overheid niet zal
kapituleeren op Ben trompetgeschal van Gideon . De belangen,
waar bet nil oln gnat, zljn van to erllstiPg'en aard ."
Ongetwijfeld warell, g'elljk Prof . rh1'ell1) ook opllierkte, de Amsterdainselle genleente-lverklledell zof~ lieftig ell drelgend opgetredell
door de overtivinnin . die tie rl'ransport-arbeiders en het Spoouwe personeel hidden behaald . Hun optreden even`vel was ill zekeuen
till van meer plaatselijke beteekenis . Doch vale beteekenis voor
heel bet land was

Het Manifest van Oudegeest en Petter .
Dit. Manifest verseheen \Voensda ; -f Februa)'i in cell extra-l uinmer
vale het oigaan tier Nederlandsche Vereeniging van poor- en
Traniwegpersoneel . Het luidde
,,I-let Hoofdbestuur tier Nederlandscbe vereenigingen van 4pooren Tramwegpersoneel deelt Ilierhij n an alle afdeelingen en coil espondentscllappen merle, dat de incest nanw gezette voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om in staat to zljn oogenbllkkelljk
dell arbeid peer to leggen, zoodra el' bel'icht komt van bet HoofdheStuur .
, .In de allereerste plants geldt dit voor bet spoor- en tramwegpersoneel to Den Hang, terwijl de personeelell vale de lijn HaarleinRotterdalll ell Goilda-Den Haag zich gereed llloeten hollden op de
eerste aallmaning naar Dell Haag to vertrekken .
, .DPZe maatregelen dlenell om to voorkomen . tint de volksveltegenwoordlging Belle wet aanneemt, waal'blj ons bet recllt tot
stakes wordt ontnomell .
, .lien beware echter zijn kalmte . w- achte de geheime instructie
of ell doe n 1 e t s zondel' order van lief lloofdbestuur .
w . g . F . H . PI,.TTEI .
„
,T . Ot rn :G1?1 :sT ."
In de blades werd dit Manifest dunk besproken . Het Haadelssbled (Donderdag 5 Februari, avondblad) s teld . d e yang : „Boven
de wet ?" en schreef verder
,,Er worden „de meest nauwgezette voorzorgsmaatregelen" beraamd om op bevel van het hoofdbestuur oogenblikkelijk den arbeid
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neer to leggen, ten einde „te voorkomen dat de Volksvertegenwoordiging eene wet aanneemt, waarbij ons (d .i . aan het spoorwegpersoneel) het recht van staken wordt ontnomen ."
„Een bedreiging dus tegenover de lands-Vertegenwoordiging,
ingeval deze het raadzaam mocht achten in 's lands belang tot een
maatregel van wetgeving merle to werken . Een bedreiging dus
tegen de vrijheid van de Staten-Generaal .
„Staat de regeering des lands machteloos tegenover zulk een
bedreiging : "
Het blad herinnerde hierbij aan de artikels 121 en 131 van het
Wetboek van Strafrecht .
De Nieuwe Courant drong, nk lret verschijnen van het Manifest,
op het nemen van krachtige regeeringsmaatregelen aan
,,In ieder geval komt dan toch de Tweede Kamer binnen drie
weken - denkelijk 24 Februari - bijeen en zal zich dan weldra
een wetsontwerp tot voorkoming van plotselinge, algemeene stakingen van spoorwegpersoneel, tot strafbaarstelling van zoodanige
besluiten en opruilng daartoe, of lets dergelijks (wij detailleeren
hier niet) aangeboden zien . Hetzij van regeeringswege, hetzij
krachtens parlementair initiatief .
„Neemt zij dit in behandeling, dan zal het bevel tot staking
opnieuw worden uitgevaardigd . Dat dit geen ijdel dreigement is,
hebben de gebeurtenissen van de vorige week afdoende aangetoond .
De personeelen van de lijn Haarlem-Rotterdam en Gouda-Den
Haag zullen „op de eerste aanmaning naar Den Haag vertrekken"
en onder het „toezicht" van deze menigte zullen de Tweede-Kamerleden, als waren de dagen der Fransclre Confentie teruggekeerd,
beraadslagen en besluiten .
„Gelijk men weet, bedreigt art . 121 van de Strafwet gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren tegen hem die ,,door geweld of
bedreiging met geweld eene vergadering met beide Kamers der
Staten-Generaal of van eene van deze uiteenjaagt, tot het Yemen

o f n.iet nemen van eenig besluit (iwingt of een lid nit die vergadering
verwijdert" .
„Onder het misdrijf van opruiing tot het her genoemde strafbare
felt zullende de „maatregelen", door Petter en Oudegeest in hun
manifest aanbevolen, naar wij vreezen, niet kunnen gebracht worden ;
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nanwelijks betoog, dat reeds liet manifest bet een

en tinder wat op een dergelijke oprniing gelijkt, bevat .
„Het komt er evenwel meer op aan, dat deze lieden thans door
de bonding der regeering zoo spoedig mogelijk gewaarworden dat
de onder hen gewekte indruk, als kunnen zij na lain zegepraal al
lnui wensehen op arbeidsgebied bereiken niet alleen, maar zelfs de
(Trondwet, bet rijksgezag en de vrijheid van beslissing der wetgevende maclit ongehinderd aantasten, valsch is . Het lijkt ons
van lioog belting, dat zij aanstonds, aan niterlijke kenteekenen,
duidelijk zien
;,dat de regeering zich ernstig voorbereidt om, bij liet eerste
symptoon van staking, de voortzetting van bet spoorwegverkeer,
voor zoover dat haar eenigszins mogelijk is, met kracht to verzekeren ;
,,dat zij besloten is om een

levee eua uuiasse van spoorwegper-

soneel in de ricliting van bet Binnenliof volstrekt to beletten ."
Het

Volk noemde in liet rummer van Zaterdag 7 Februari de

schrijvers, die aldus in de blades zich uitlieten, revolutie-stokers .
„Iii Dnitschland - zoo selireef bet Volk, blijkbaar 14IR . TROELSTRA
betitelt men de groep grootindustrieelen en landjonkers, die
den keizer voortdnrend aar hitsen tot aanvallen op de sociaaldemokratie, als , .Scharfmacher" (scherpmakers) en Borne pers, die steeds
aandringt op kiieveling der arbeidersbeweging door uitzonderingswetteii, als „Scharfinacherpresse" .
„Ook bij ons beginners, nu de arbeiders bun maclit gaan toonen,
de „Scharfmacher" op to staan en wel nit dezelfde gelederen, van
de grootindiistrie en bet jonkerdom, waarnit ze in Duitschland
opkwamen . De Nieuwe Courant, de Tijd en de Nederlander zijn
lien organen :

dat is de Scharfmacherpresse van ons land, op dit

moment door de pers van den in bun dividenden bedreigden groothandel met roffels op de groote trom luidruchtig geaccompagneerd .
„Het nucliterst is bij dit werk de Naeuwe Ct . Last van „christelijke" of andere „ethische" aanvechtingen heeft bet orgaan der
Twentsche fabrikanten niet . Zaken doers is bet eenig parool .
„En bet eerste praktische werk, wat to doers is, is : den arbeiders een dwangbuis aandoen, dat hem belet, zich tegen de spoorwegdirektien to weren .
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„Het Mad iieemt niet eens de moeite, eeiis na to gain, of dit
middel wel vereenigbaar is met de „vrije konkilrrentie", antlers
zoo laid gepredikt . Zaken doeil, meneer ! Geen tijd voor kletskoek !
Eerst lies dwangbuis en dan zullen we mooi gaan preeken, als't noodig is .
,,Nn liebben de arbeiders gezegd : we ie, illeii gees d wciiigbuis oils stakingsrecht is het eenige wapen van zelfverdediging, dat
oils ten dienste staat en dat later we oils, bij de eerste gelegenheid dat we lies gebritikt liebben, niet ontnemen ! En liet hoofdbestllul' del' Ted . Vereenlging gas reeds lies parool tot een iileuwe
staking . voor 't geval een wet, zooals door de sehei°pmakers words
geeisclit, in de Kamer in behandeling mocht konien . Blijkbaar wig
het dan ook in Den Haag een demonstratie van spoorwegpersoneel
beleggen, iets was voorloopig nog bij geen wet verboden is . I'll
slaat de Nienwe Ct . de woede naar lies hoofd . 1-let blad verliest
alle nncllterheid ; men begins zelfs sporen van verbeeldingskraclit
bij de redaktie op to merken ."
De l1'ieuwe Courant predikt, vervolgde Min . THUELST1 A, de zuivere revolutie .
;,Het kan niet ontkeinieii, dat een oproep tot staking, om op die
manier de Kamer to overtuigen van den ernst van den toestand,
door aanneming van een dwangwet tegen lies spoorwegpersoneel
teweeggebracht, volkomen w- ettig is . Uok is lies oils niet bekend,
dat lies gaan van eenige honderden spool'wegarbeldel's lilt den onitrek van Den Haag naar de residentie, om char een betooging voor
hun bedreigd vereenigingsrecht to houden, onw- ettig zou zijn .
.,Deze volkomen w-ettige load words nu met den gelieimzinnigen
naam van levee en massy (optrekken in massy) bestempeld ; er
words het karakter aangegeven van een aanval op de persooillijke
vrijlieid der kamerleden en de Regeering words beleefdelijk verzoeht, de liclitingen 1901 en 1002 tegen de spoorwegarbeiders to
doer optrekken, om hun de uitoefening van grondwettige rechten
onmogelijk to maker .
;,wig herhalen : dlt is de pure 1'evollltie en niensehen, die zulke
aanslagen op de vrijheid en lief recht der burgers van de Regeering
eisehen, zijn revolutiestokeis .
.,Wij zouden wel eeiis wiper vragen, of de bliksem songs is ingeslagen in lies bureau der N. Cit . of dat hair redaktie een oorkwaal a la keizer Wilhelni heeft gekregen . dat zij zou den eersten

NIEI)WE SPANNING .

119

stoot geeft, om den grondslag van wet en recllt to verlaten en van
boven of de Revolutie to proklameeren,"
En verder, ook de Nederlanderer bij halende, zegt het Volk
„Zoo makkelijk als de Nieowe Ct. heeft rle Nederlaocler het niet .
De .Nederland er is . . . . lacht niet, vrienden ! . . . . een Christe'jk
blad . „Christelijk" in de beteekenis van een voor aristokratisch en
mammonistisch gebruik genlodelleerden Christus, die inplaats van
de doornenkroon een gravenkl'oontje draagt, geell kruis op de schouders, maar een lllltje op zijn frak heeft en de grootell der aarde,
zoovaak zij een konscientiestiller noodig hebben, on1 met goed fatsoen
h1n1

hiel op den nek der sane werkers to kunnen houden, geregeld

met nlool kllnkende machtspreuken to pulp komt .
,,De Neder°laodev is „ethisch'', spreekt veel over „recht" en ,,zedelijkheid'' (als 't blad daarmee bezig is, doet ge het best, de hand
op 11W zakken to houden !) en daarom kale het zich niet zoo
gemakkelijk van de zaak afmaken als b ijv . d e Nieuwe Ct . Daar
zijn nl . onder de lezers en volgelingen van het christelijke blad
nie11schen, die jets voelen voor de solidariteit, voor dat groote
ethisehe beginsel door de spoorwegarbeiders ontplooid - die door
het idealisme in dezen strijd worden aangetrokken, met deze zich
verheffende kleinen en geringen mee opleven - en die dit alles
vrijwat belangrijker vindeu dan het finantieele, stoffelijke nadeel,
waarvoor de brave Neder laoder blijkbaar alleen oog heeft .
„Om deze gemoedsbezwaarden mee to krijgen, moet n11 de beweging der arbeiders van al haar moois, haar idealistisch karakter,
worden ontdaan en als nitlng van bekrompen eigenbelang en zelfzucllt worden veil en zwart gemaakt . Zoodra dit is geslaagd steekt
zelfs de gore, duffe, vies granwe dubbeltjes-zelfzucht van de
ideaal-looze kapitalistenbende, in de Nederlanderen hare vrienden
vertegenwoordigd, als jets schoons en glanzends of bij dien roetzwarten achtergrond en klnnlen jonkers als Lohman, baronnen als
Van Dedem en graven als Van Limburg Stirum nog als edele
belanglooze m.artelaars voor de menschheid poseeren terwijl zij in
werkelijkheid niet adders does dan als bullionden op wacht zitten
voor hlnlne brandkasten en kasteelen ."
Men ziet, geen enkel afkeurend woord komt in dit schrijven van
M r . T r o e 1 s t r a over het Manifest Oudegeest en Petter voor .
Daarentegen schrijft hij aan bet eind van zijn artikel ;
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zijn

deze

mensclien - nl .

de selirijvers in de ge-

noenide bladen - zelven druk bezig, de lout in hot kruit to stekem
,,Terwijl gansch Amsterdam in spanning is over de gisting onder
de gaswerkers - terwijl een Potter alle moeite doet, hot spoorwegpersoneel of to liouden van onberadenn eischen - terwijl overal
de kruitvaten van staking en reehtmatige ontevredenlieid openstaan - ontzien zich deze revolutiestokers niet, dag aan dag de
arbeiders to tamers, to verguizen, to trappers en to vernederen loopen zip in lion dol-driesten overmoed, burs erfelijke verwaandlieid
en lioogmoed roekeloos rond met brandende lonten en stellen zij
zich zelf daardoor aansprakelijk voor de gevolgen, die
wij - niet zullen uitblijven ."

vreezen

Tegenover ,,de bedreiging van de lieeren Ondegeest c . s . met
een hernieuwing der vijandelijkheden'' ontwikkelde bet Utreclitsch
Dayblad (6 Februari) een plan de campagne, teneinde bij bet
uitbreken der staking toeli bet spoorwegverkeer niet to doers
stremmen . De militaire macht moest daarblj behulpzaam zijn
.,Hot Centraalstation to Amsterdam worde met infanterie en
artillerie bezet en vorme de basis der operation .
,,Van dit terrein nit bezette men gelieel op voet van oorlog de
lijn van Amsterdam over Haarlem naar 's Gravenhage en van
Amsterdam over Nieuwersluis naar Utrecht .
„Op deze trajeeten late men loopen een beperkten dienst . Den
eersten trein desnoods met minimale snelheid, later bijvoorbeeld
drie treinen per dag. Op elken trein een sterke militaire bedekking .
„Naarmate de provisioneele spoorwegdienst vorderingen maakt
en moor personeel besehikbaar komt, strekke men de militaire
bezetting en de exploitatie nit, eerst van 's Gravenhage tot Rotterdam en van Utrecht tot Arnhem, later van Rotterdam tot Rozendaal--Esschen en van Arnhem tot Emmerik .
,,De dienstdoende spoorwegambtenaren met biome gezinnen kampeeren op hot terrein van bet Centraalstation to Amsterdam of in de boom
daarvan in afgehuurde hotels . Men laat hot hun aan mots ontbreken .
„Ten overvloede doorkruisen patrouilles van bnzaren onder
commando van marecliaussees en bereden politieagenten de stall
om op bet eerste teeken van mishandeling of molestatie van zg .
„onderkruipers" onverwijld to kunnen ingrijp en .
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.,Geweld worde gekeerd door onlniddellijk geweld ."
IN TIVOLI TE U TxECHT .

Het hoofdbestuur delNederlandsclle Vereeniging van Spoor- en
Ti'alnwegpersoneel had londagmiddag (10 Februarl) In de groote
zaal van Tlvoll to Utrecht cell vergaderlng, nitsluitend voor spoorwegpel'soneel, uitgesehreven, tenelnCle een terugbllk to werpen op
de werkstaking .
De zaal was door ver over de tweednizend persollen, waaronder
spoorwegnlannen ook van andere stations, dicht bezet .
Het eerst weed bet woord gevoerd door den beer OUVEGEEST,
islet applaus ver`velkomd . Hij zon niet lang spreken, zijn stem had
llij nog niet geheel terug . Hij had cell en ander to zeggen tot
spoorwegpersoneel en pegs .
Hij begon islet to verzoeken een hoes aan to heffen ter eere vale
de vrienden Petter en Van den Berg, die zoo wakker gestreden
hadden . (Ee~a (lr'iewerf' lUi(l lzoei alz !) , .Die manners, die zoolang
tegenover oils stonden, warm rill onze tronwe strljdmakkers ell aall
hull pulp is het in hooge plate to darken, dat de overwinning
zoo schitterend was ."
Al het lijden en de verdrukking en vernedering ginger aall spr .'s
geest voorbij, toes hij tijdens de staking met zijn beide medebestllllrders confereerde met den Raad vale administratie . Toen zat
men char oog in oog met dell tlran, die ors Karen lang vertrapt
had en vroeg hem : ,,wilt gij ors recllt van vereeniging erkennen ?"
Toen boog eindelijk het trotsehe hoofd van VAN HASSELT en moest hij
zeggen : ja . Dat oogenblik zou spr . zijn gansche levers niet vergeten .
,,Ill dat eerie oogenblik ging bij onze tegenstanders een gansch
beginsel naar de maan . Aan de zijde van arbeid en demokratie
kwanl een stlik levers bij . Deze overwinning zal voeren tot vrij wat
grooter en beter overwinning . " Daarom is de heele pers zoo woedend
en is spr . zoo'n gemeene kerel en moet spr . volgens het Hd bl . voor
een half jaar in de nor (hoeia's) ell liegt het Ut-r•. Dbld . er op los."

spr . bracht hulde namens de gezamenlijke besturen aan het
gansche spoorwegpersoneel . De zekerheid, dat het geheele spoorwegpersoneel bereid was op to trekken op het eerste will, maar dat
men niet zou stakes zonder dat sein, die zekerheid was een machtige steun . Wanneer bijv . morgen of overmorgen het bericht tot
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zijt ge dan klaar? (Een dloizdlereiul ja) .

gij dat bericbt niet krijgt, zult gij dan rustig blijveii ?

En zoolang
(Een even

mid : ja !)
Spr . besloot met een laid en langdurig toegejuicbte aansporing
tot steeds sterker uitbreiding der organisatie . Een stem : Leve
Oudegeest ! (Due d avere-ride hoera's) .
Met applaus begroet, wide de heer TROELSTRA gaarne de
uitnoodiging van het hoofdbestuur om hier to spreken, to hebben
aanvaard . Hlj speak zljn verrukking en innige vl'eagde nit over
het heerlijke tooneel van solidariteit en kracht en zelfbeheersching,
dat het Nederlandsche spoorwegpersoneel aan het proletariaat van
de heele wereld gegeven had (Applaus) .
Die eenheid, dat is de groote macht der arbeiders . Die getoonde
maeht heeft alien die aan de zij van de arbeiders staan, mood en
vertronwen in de toekomst gegeven . Aan de bezittende klasse
heeft zij angstige vrees ingeboezemd . waaraan staat de maatschappij
in Nederland bloot, zoo vragen zij . Elk oogenblik kan om een pair
onderkruipers het geheele spoorwegpersoneel stakes . Welk een
tijden gaan wij in \N ederland tegemoet !
De oogen van bet Nederlandsche yolk zijn op deze vergadering
gevestigd . Spr. meende daarom thans to moeten opkomen tegen de
vergiftiging van de pnblieke opinie, die men tegen bet spoorwegpersoneel ophitst, door wantronwen in to boezemen .
„Zeker, gij hebt macht gekregen . Gij zijt niet meer bewustelooze
werklnachines, aanhangsels van portieren en locomotieven . Na
tlentallen van Karen getrapt en mlskend to zljn, zljt glj door nw
bewonderenswaardige organisatie zoover gekomen, dat dit niet
meer gebeuren zal .
,,1MIaar waar het niet to ontkennen is dat gij, als gij van aw macht
gebrnik maakt, uw wapen toepast, dat een schok door heel Nederlabld geeft en ontzaglijke belangen schaadt, - volgt char dan nit,
dat gij zoo laag staat, zoo bekrompen alleen uw eigen belang ziet,
dat men n mt dadelijk uw macht ontnemetl moet
De bourgeoisie-bent heeft nog veel meer macht, zij heeft de
fabrieken, de machines, alles in handen . Hoe zou het zijn, als wij
van de bourgeoisie eens hetzelfde widen als zij van u ? De bourgeoisie kan ieder oogenblik ook alles stopzetten en waagt dan niet
eens haar brood, maar enkel een paar rijksdaalders . De consekwentie
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zou clan zijn, dat men ook aan de bourgeoisie onmiddellijk haar
maelitsniiddeleii, hail' bezit, haar militaiisi le, llloet ontneniell, omdat
zij er elk oogellblik mjsbruik vale kill makeil . (Appia s) .
,,Zeker, het stnk recht, dat gij verkregen hebt, laadt op In een
groote verantwoordelijkheid .'' Spr . raadde alien aan, die zien
dat de lvel'eld v ool'llitgaat en de arbeidel'S andeis gaan denken,
een beetle vei't1ollwen in de aibeiders to stencil, ze niet to
besehollwen als kindereli die linen Been nles lll de handeli
geeft . Men moet denkeli : (1001 noesten al'beid en flnlke oiltwikkeling is llet spoorvvegpersolleel zoover gekonien . Die ontvvikkeling zal bet s)oorwegpersoneel ook does begrijpen, dat lief
elk oogellblik geheel ven'alltwool'd moot kiuinen zljn voor zijn
(laden . (Ap))ku(s) .

Na do geschiedellis van (1e ontwikkeling dcr spoornvegorgallisatie
to hebben vernield, wide de beer T r o e 1 s t r a, dat als lief help
vergiind was, een raid ell een 11001) to mogen uitspreken, bij clan
dit wilde zeggen : ik hoop dat het zoo blijveli nlag, dat gij altijd
zoo funk aangesloten zult blijven, niet alleen bij uw eigen vereeniging, niaar ook in solidariteit met alle andere organisaties op
economiseli en politiek gebied, die dell strijd voeren voor de olntvoogding van lief proletariaat .
,,Vroeger was er niet die eenlieid, dat vertrou`ven in de door u
zelf gekozen leiders . Tlians wen en moge dat zoo blijven . Denkt
er vvel om . van verschillenrle kailten zal men tracliten dat vertrouwell to sehokken en breekijzers In live gelederen to stekell
Zelfs den godsdienst zal men ads breekijzer tracliten to gebruiken .
; .Alien roept ook, dat er revolutie geweest is . De geheele kapitalistiselie pers lijdt tan vervolgingswaanzin . Xls de goede niijlilieer Valckenier Kips (hoofdred . v . lief Utveehtscli 1)agblad) zelfs
zoo doorgaat, nioest bij Never een tijdje naar Ermelo-Veldwijk
gaan . (Lull (ippl(~us .) Zijn vervolgings-waalizin gait zelfs allengs
in den daarmee verwanten grootheidswaanzin over, en dat is ongeneeslijk . Hij welt zich de generalissimus van NedeHand en heeft
een heel krijgsplan ont\vorpen .
,Ill koor editor inlet dozen aan gekrenkte hersenen lijdeliden
scribent, zingt lief geheele koor van de burgerlijke pers, van jllr .
Lohmall tot Charles Boissevain . Zij zijn bezig, de regeering even
gek to nlakeil als zij zelf zijn . Waarom toch ?
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,,Het spoorwegpersoneel heeft een pair dagen een volkomen wettig
middel toegepast . Het was lastig, er is schade door geleden .
Zeker, maar wie is daarvoor aansprakelijk ? Dan had de directie
u

maar niet moeten noodzaken onderkruiperswerk to doers .

Waarom moet alleen gij en niet de directie om het algemeen
belang denken ?
,,Van revolutie gees sprake . Gij zijt zeer bescheiden geweest .
Gij hebt voor ozelf niets gevraagd .
Gij hebt uw rechtmatige
eischen ter zijde gesteld . Als er maar een honderdste waar was
van het machtsmisbruik en het egoisme, waarvan men a beschuldigt, hadt gij toch uw stoffelijke eischen aan de staking verbonden .
„Nog was spreken verheugd dat hij hier tot spreken geroepen
was, omdat hij ook volksvertegenwoordiger was en volgens de
Grondwet van het geheele Nederlandsche yolk de belangen behartigen moest. In het feit dat men een volksvertegenwoordiger
hier riep, zag spr . een citing van het bewustzijn, dat het spoorwegverkeer een zaak was, waarbij niet alleen het personeel, maar
het algemeen belang betrokken was en dat dit niet vergeten moest
wonders . (Applaus .)
„Dan paste het zeker, om veroiitwaardiging nit to spreken over
die revolutiestokers den bllrgerlijke pens, die a verhinderen kalm
met de directies to gaan onderhandelen en rustig weer aan het
werk to gaan . Het gevolg is, dat gij de geweren nog niet in
rotten karat zetten, maar het bij den voet moet houden ."
Het is niet waar, dat uw staking onrechtmatig was, dat gij een
schrikbewind hebt nitgeoefend enz . Ms de heeren zeggen : eedbrekers zijt gij geweest, dan antwoordt spr . met een verwijzing
naar Dr. Kuypers hooding tegenover de haringspeetsters . Hij hief
een wetsbepaling op, omdat zij toch niet wend toegepast en met
de praktijk in strijd was . De eel is i~t strijd met het werkelijke
levee, h(moet maar wonders a fgescha ft. 1)
Als de regeering naar de inblazingen luistert, gaan we een geweldigen strijd tegemoet . Spr . waarsehuwde dat een algemeene
staking, een ware revolutie, het gevolg zoo zijn .
Ziedaar nu de deftige heeren als revolutiestokers !
1) wij cur~iveeren . Het versieg van Mr. Troelstia's rede is overgenomen uit
Bet Volk van Dinsdag 10 Februari 1903 .
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Spr . hoopte dat let beleidvol optreden der leiders, Oudegeest's
flinke, beraden woorden, vertrouwen zouden wekken ; dat bet
spoorwegpersoneel zou blijven toonen Been op to zweepen bende,
maar een zichzelf beheerschende georganiseerde massy to zijn .
filet zou schrikkelijk zijn, als de zenllwachtige opwinding der
pens naar de Tweede Kamer overgeplant werd en de Nederlandsche vrijheids-traditie aangerand werd .
„Een gevaar is er : de Staat is machtig . Dat gevaar is alleen
daardoor to bezweren, dat gij als burgers van den Staat zorgt,
dat die Nederlandsche staat zooveel mogelijk onder uw eigen invloed staat . Daarvoor is noodig, dat bet spoorwegproletariaat ijverig
meewerkt om bet algemeen kiesrecbt door to voeren ." (Applaus) .
Spreker eindigde met een opwekking om pal to stays . TJw
kranige bonding heeft overal nieuwen nloed ontvonkt . De tijd
nadert, dat bet vaandel van den arbeid over`vinnend over de
wergild zal wapperen . (Lzrid applaus eat gejuich).
Na eenige discussie werd bij handopsteken onder gejuich met
algemeene stemmen aangenomen de volgende cootie
, .De vergadering, gehoord de besprekingen, spreekt hare goedkeuring nit over bet beleid van bet hoofdbestuur in de afgeloopen staking, nit den wensch dat nadat de eenheid in de vakorganisatie binnen den kortst mogelijken tijd zal zijn tot stand gebracht
bet noodlge zal tivorden gedaall om verbetering to brengen in de
loosen en den arbeldsdnnr van bet personeel, opdat aan de meest
dringende eisehen zoo spoedig mogelijk worde to gemoet gekomen,
verzet zich bij voorbaat tegen allen aanslag op hunne persoonlijke
vrijheid en bun recht van vereeniging, waarop door een deel der
pens werd aangedrongen, stelt volkomen vertrouwen in bet doorzicht van bet hoofdbestuur om ter af`vering van dat gevaar de
maatregelen to semen die bet noodig acht en doet een beroep op
de gansehe Nederlandsche arbeidersbeweging om als een plan de
organisatie tegen elke aanranding to verdedigen ."
De collekte werd bestemd voor de Anti-Militaristische Propaganda-Vereeniging in Nederland .
HET SCHRIKBEWIND .

Onder dit opschrift kwam in d e T Ud van 10 Februari bet volgende artikel voor
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, WTe1 bet brntaalste wat de president der SpoorwegarbeidersVereeniging 0 a d e g e e s t tot nog toe gedaan heeft, is zijn (7on-

dag) to Rotterdam tot de Nederlandsche justitie gerichte nittarting
indien men heal dllrfde gevangennemen, zollden 18,000 spoorwegarbeiders help wreken .
,.Of en op grond van welke wetsartikelen er termen bestaan tot
ilheclltenisneming van Ouclegeest na zljn jongste clrenlalre Gall bet
spoorwegpersoneel, vvaarin de voorbereiding werd gelast van m aatregelen . o m eventaeel de aanneming van een bepaald wetsontwerp
door de Staten-Generaal onmogelijk to makes, is een kwestie, welke
wij bier niet wenschen to beantw order .
, .De veronderstelllng echter, dat de justltle zoodanlge inhechtenlsneming tot handhaving der rechtsorde zoo geboden aehten, maar
zlch door bedrelging van den persoon . dlen zlj behoorde aan to
tastes, van de volvoering van hares plicht zon later terughonden,
is een ZOo schaamtelooze beleediging onzer rechterlijke macht als
wij tot dusver nog niet in bet openbaar hoorden niter .
,,Een land, waar een seliuldige, zoo hij slechts een greet getal
volgelingen aehter zich heeft, door bedreigingen zich veilig kale
rekenen voor de jnstitie . heeft opgehouden tot de beschaafde wereld
to baboons . De anarchie heeft door de recbtsorde vervangen .
,,Nog een ergerlijk staaltje van terror2satie wordt volgenderwijze
medegedeeld in de oehtend-editie van bet Ilaa l elsbkul van gisteren :

„wij

lazed in De Havenarbeide ~
„Nieuwendam, Durgerdam en Schellingwoude leveren geregeld een greet
contingent onderkruipers . wanneer de bootwerkers to Amsterdam in strijd zijn
met hun patroons .
,Wij hebben besloten hieraan voor geed een} eind to sakes op de volgen le
manler
, .De ingezetenen van Nieuwendam . Durgerdam en Schellingwoude levee
hoofdzakelijk van Amsterdam . Dagelijks tech ziet men bier talrijke menschen
met bootjes aankomen, om visch, eieren e nz . to venten can de inwoners va~~
Amsterdam . Deze menschen flu komen voor een greet deal nit bedoelde plaatsjess
en wanneer zij de koppen nu niet bij elkaar stakes en zorgen dat hunne made
ingezetenen gees onderkruipersdiensten verrichten ten nadeele van de bootwerkers .
zullen zij worden geboycot .
.,Dagelijks zuilen de centers dan gevolg i worden door onze poster en de
koopiustigen van Amsterdam een waarsehuwing ontvangen, om niet to koopen
van hen wier made-ingezetenen de bootwerkers zoozeer benadeelen in hun strijd
om lotsverbetering .
.,Men zij this gewaarschuwd en seine meatregelen om de onderkruiperij nit
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Nieuwendam, Durgerdam en Sehellingwoude to heletten . en ander~ van hen Been
eieren . visch, meth enz . meer to Ameterdam ."

,,Aldils zal men traehten aan een zeker getal inwoners van bepaalde pkaatsen de `vettige iiitoefening van hun bedrijf onmogelijk
to makes, omdat a7 d ere inwoners dierzelfde gemeenten dingen deden,
welke den Amsterdainsclien bootwerkers niet aanstonden . AVillen
de visch-, melk- en elerboeren van Nien«'endam, Schellingwolide,
Dui'gerdam, enz . voortgaan to Amsterdam hlin brood to verdienen,
clan zllllen zij met Jeu eld hun dorpsgenooten dieilen to dwingen,
zich anti de beshiiten dei Amsterdamsche `verklieden-organisation
to onderwerpen .
,,Of zij bereid zllllen zijn anti then eiseli gevolg to geven ? Does
zij hot niet en wordt straks de boycot doorgezet en a nn honderden
kleine kooplieden en visschers van de overzijde van hot V liet
brood slit den mood gestooten, don zal ook weerwraak van die zijde
niet llltblljven . Spoedig zllllen wij dill lezen van vreedzame Amsterdammers . die . 7ondag'S hun wandeling tot inn gene zijde van hot
1 uitstrekkend, dpi r door de dorpsbewoners `verden gemolesteerd,
misschien heel of half flood geslagen .
,.En nog stain `vij slechts bij een begin . AVordt hot stelsel, waarmede thins door de amsterdamsche bootwerkers een proof wordt
genomen, op rliimer seliaal toegepast, dan kin men bilnlenkort de
herleving verwachteii van middeleeuwselie toestanden, waarbij de
bevolking van belendende gemeenten rank gewapend tegenover
elkander zllllen stain.
, .Hot is een aangename toestand, welken wij door bet drijven
der socialistiSChe leaders en hun bondgenooten to geinoet gain
,.Niet minder Schandelijke feiten vinden w ij vermeld in onderstaande
circnlaire, door den amsterdamselien „Geoeeskuit(ligeo Ii 'ing' ter
pnbliceering nan ons en andere blades toegezonden
„Hot bestuur van den ,,Geneeskundigen Kring" to Amsterdam ziet zich ver
plicht, de aandacht van hot publiek to vestiges op de ernstige moeilijkheden,
welke de geneeskundigen bij de uitoefening van hun beroep ondervinden ten
gevolge van de werkstakinq flee koetsiers .
,Noel geneeskundigen zijn verplicht hunne visites . zoo good als bet gnat, to
root of to leggen, daar de stakende koetsiers niet alleen weigeren zelf to rijden,
dock bovendien de welgezinden onder bun vakgenooteu door schrikaanjaging en
beleediging daarvan traebten of to houden . Een arts vond, bij bet verlaten van
bet huffs van een zieke, bet rijtuig door een troop stakers omsingeld, die, ondanks
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zijn protesteeren, den koetsier dwongen near den stal to rijden . Nadat dear de
hulp der politie was ingeroepen, kon hij slechts order bescherndng van eeu
politie-agent op den bok van list rijtuig zijn tocht voortzetten . Een andere arts
zag zijn eigen huisdeur des ochtends belegerd en had voor de verdere uitoefening
van zijn praktijk oversees de pulp der politie noodig. Fn andere arts wa htte
des ochtends tevergeefs zijn rijtuig . dat door eon troop stakers was aangehouden
en gedwongen near huffs terug to keeren . Ook de arts word onderweg aangehouden .
De stakers stonden toe, dat de koetsier 1 :em near huffs bracht. Hem utter zijn
zieken to brengen wend door de stakers belet .
, .Uit doze feiten blijkt de stelselmatige bedoeling dezer Helen, om den artsen
de nitoefening van hun beroep onmogelij to maker . Welke daarvan de gevolgen
kunnen zijn, is gemakkelijk na to gear . Bij eon ernstige blooding, eon beklemde
breuk, 'n diphteritische keelontsteking en zooveel andere aandoeningen hangt
dikwijls sheen van eon snelle deskundige pulp bet levee van den lijder af .
„Redelijkerwijze had men molten verwaehten, dat de stakende koetsiers . die
met zooveel kracht voor hun eigen belang weten op to komen, eon zoo bog
algemeen belang ale de geneeskundige verzorging burner zieke medeburgers
zouden weten to eerbiedigen . Blijkens de ervaring van doze dagen, ontbreekt bij
de thans stakeude koetsie •s lit eenvoudige plichtsbesei to eenenmale .
,,Hot is hun volkomen bekend, dat vole der Amsterdamsche geneeskundigen,
en niet alleen zij, die de hoogere standee bedienen, zonder rijtuig onunogelijk al
hun zieken kunnen bezoeken . Het is de schuld dezer stakers, zoo thins bier ter
stele eon aantal zieken van geneeskundige pulp verstohen blijven .
In bet a'gemeen belang achten wij ors verplicht, doze bcndelwijze let stnkende
hoetsiers can list oordeel der burgerij to onderwerpen .
„Hot bestuur van den Geneeskundigen Kring,
J. KUIPER, Voorzitter,
H . BURGERS, le Secvetaeis .'

„Commentaar overbodlg
,,Of er ook al zleken omkomen bid gebrek aan geneeskundige huip,
`vat ken bet den raddraaiers der stakingsbeweging sehelen ? Als
iii organisation niaar de patrooiis voor hun ge\veld doeii bukken,
bet overige komt er riot op aan . Als die middelen geoorloofd
hooter - ook bet afsnijden van gas- en v atertoevoer, met gevaar voor typhus-epidemic en ontploffingen - waarom d :ill riot
m

bet onmogelijk maker van geneeskundige hiilp ?"
Van de zijde der stakers word bet voorgesteld alsof men alleen
door overreding poogde de ,,onderkruipers" van bet work to houdeii •
Doch dat was al eon zonderling soon van overreding, gelijk in
de Eerste Kamer door Mr . Kist, procureur-generaal bij bet gerechtshof to Amsterdam, was medegedeeld (28 Januari 1903)
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4k zal, 0111 bet eenigszins plastisch voor to stellen, de vrijheid
nemen voor to lezen een stuk uit een proces-verbaal, waaruit men
kin zien floe de volgorde pleegt to zijn bij dergelijke overreding .
Ik lees bier dit : ,,,,Toes wij buiten kwamen, zag ik op den openbaren weg in de Bilderdijkstraat een 50-tai stakende loodgieters
loopen, die

0115

achterna lieden .

,,,.Deze lieden vroegen mij merle, naar de Roijenstraat to gain,
waarmede zij bedoelden, dal ik in lief Vereenigingsgebonw in die
strait een stuk zoude teekenell, dat ik llet werk, evenals zij, zoude
nederleggen ." Tot dower volkolllen correct . :llaar nu volgt er dit
,,,,Om reden ik die lieden antwoordde, dat ik zulks niet wenschte to
doer, werden zlj kwaad ell begonnen inn miju kleederen to trekken 0111 mij bij mijn patroon vandaan to balm .
,,,.Mijn patroon, cut z iende . i s daarop een agent van politie gain
waarsehuwen . . . . Ill dit oogenblik was bet dat . een mij onbekend
man nit die menigte, ell this ook waarscllijlllijk een stakend loodgieter, die achter mj liep, mij met 1noedwil een stom1) met zijn
vuist

111

lllijll

rug gaf ell vervolgens met zijn vuist een stomp

tegen mull kill .""
,.Het is geen bijzonder ernstig feit, lllaar bet teekellt den weg,
die bij dergelijke overredillgen in dell regel gevolgd wordt : men
begint islet bet kleine en men eindigt met bet groote . Bij nlle
stakingen -

en in lief laatste half jaar zijn er vele geweest,

vooral to Amsterdam -

is gebleken, dal er geen middelen viii
dwang worden ontziell . Na bet gewone geweld komen er inisdrij ven van allerlei acrd : er zijn talrijke gevallen van misllandeling,
bedreiging, openlljk geweld tegeil personen ell goederen . opriiiing
en weerspanmgheid . Meerinalen ziet men bet gebenren, dal als bet
ware wordt georganiseerd een drijfjaclit op de ongelnkkige slachtoffers, die niet bereid zijn zich to latell overredell, souls ill lief
groot, souls in bet klein . Een voorbeeld van een drijfjaclit in bet
klein heb ik bier voor mij . Het betreft een getuige, een tiumlermansknecht, die op strait was tijdelis de staking vale de loodgieters ; deze verklaarde bet volgende .
,,,,Ik zag eels volksmenigte op die grach~ en al aanstonds begreep ik, dal dit stakende lood- en zinkwerkers wins . Ik lloorde
enkelen van bet yolk zeggen : ,,loopen jijlui nou de Nes in, din
juist in de flank" ; daarop kwam men veer op
vallen we
9
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den Voorburgwal, lk beyond niij intlissehen meet nabij de Grimbnrg
wal en op eenmaal hoorde ik schreeuwen , .onderkruiper, onderkrniper," dock voor ik daar kwam had ik gezien, dat aan den
hoek der Barkerstraat, tivaar de beide troepen bijeengekomen warm, zij een man tusschen zich in gekregen Madden en daar ik den
naam van
gehoord had, was ik nienwsgierig wien men bedoelde, daar lnij zoowel
als dims knechts alien bekend zijn .
, .,,Ik zag dat
door versehillende personen nit de volksmenigte
geslagen werd ; men had zich Om hem been gedrongen ell toen hid
zich met een voorwerp zwaaiende van zijn aanranders had weteu
to bevrijden, zag ik dat hij aan zijn mond bloedde ."
,,De beer Roels, de redacteur van liet bondsorgaan van , .R.echt
en Plieht", deelde merle . dat 25 leden van die vereeniging ondec
pressie voor bet lidmaatschap daarvan hadden bedankt .
,,lllaar ondec welke pressie en met welke dreigementen! Die
predikers van vrijheid hebben oh allerseliandelijkste wijze misbraik
gemaakt van limi Overinacht om de vrljlield van lilinne mede-arbelders to beletten . Niet alleen de vrijheid om to arbeiden, maar ook
de vrijheid om tot een vereeniging to bellooren volgens lion keuze .
Wig kennell spoorwegmannen, die door 30 a 40 man z~lang omsingeld en misliandeld zijn, tot zij teekenden, dat zij voor , .Recht
en Plielit" bedankten .
,,Ill conducteurs- en machinistenkamers, Op werkplaatser en fangs
de lijnen, op de bureaux, overal worden zij beleedigd, bespot, gescholden . 't Is gees levee meer z~to moeten werken of zijn dienst
to moeten doer ."
DE STAKINGS-KOORTS .

, .Stakingen",
schreef liet Haodelsblwi vale Vrijdag 6 Febrliari „zijn zoo aan de orde van den dag, dat van geringere stakingen
gees melding wordt genlaakt, om niet to spreken van de vele
dreigende stakingen, die niet uitbreken, omdat de patroon oogenblikkelijk aan de eisclien van den werkman toegeeft .
,, \Vij zullen eens een paar dergelijke autlientieke voorbeelden
geven om aan to toimen `velk gevaar de machtsvergrooting van
de vakvereenigingen voor de rationale welvaart ken opleveren .
„Een timmerinanspatroon heeft een werkman, die steeds Maandag
houdt, elken blaandag of niet of ondec den invloed van sterken
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werk komt . Na 5 ac1itereenvolgende Maandagen
gewaarscl uwd to zijn volgt ontslag . Dit ontslag beet ,.ongemotiveerd", een staking volgt .
„Een metselaarspatroontje heeft een karwei . Er komen zich
drank aan zijn

twee man aanmelden om aangenomen to worden . ,.blannen"
zegt de patroon -- „wij hebben al eens sneer samen gewerkt, wij
hebben altijd ruzie samen en kimnen bet nooit samen vinden ; zoekt
liever bij een ander patroon werk ." Den volgenden ochtend krijgt
de patroon een aanzegging : zoo spoedig mogelijk de twee laatst
aangenomen werklieden ontslaan en de eersten aannemen . De
patroon teekent onmiddellijk de verlangde verklaring ; bij is geen
kapitaalkraehtig baasje en heeft een gezin to onderhouden .
,,Het derde voorbeeld ontleenen wij aan de staking bij den
steenhouwer Rinse . Er zijn veel steenhouwers zonder werk . Op
herhaald verzoek worden nog eenige steenlouwers in dienst genomen .

De laatstaangenomene doet over een zelfde stuk steep,

waar een ander steenhouwer i, 8, 9 . hoogstens in de ergste gevallen 10 of 11 uilr over werkt, 11'1 ., nur . Deze steenhouwer is
dus niet in staat bet uurloon to verdienen en de patroon zegt, na
hem twee dagen aldns aan bet „werk" to hebben gezien, dat bij
zijn diensten niet gebruiken kan, en betaalt hem zijn geheel,
eigenlijk slechts half verdiend, loon nit . De steenhouwers staken .
Hun eisch is :

onmiddellijk weder in dienst semen van den onbe-

kwamen werkman.
„Dergelijke toestanden moeten op den duiir een hoogst nadeeligen
invloed oefenen op de nationals welvaart, moeten op den dulls den
`verkman zelf ernstig benadeelen, doordat zijn bekwaamheid en
werkkracht moeten verminderen .
„Het Handelsbiad is altijd een vriend van de vakvereenigingen
geweest, dock blijkt nit de genoemde voorbeelden niet bet groote
gevaar dat gelegen is in de verplaatsing van de macht van ontslag
of aanstelling van werklieden van den patroon naar bet bestuur
van de vakvereeniging ?"
Over die stakings-koorts begon men zlcli, vooral in Amsterdam,
zees ongerust to makes .
„Ons land" --- zoo schreef een inzender in bet Handelsblad van
Vrijdag 6 Februari, - ,,ons land is een land van transito-verkeer ;
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een deel der levensmiddelen en andere handelsartikelen en ook de
p o s t, regelende het levers der o in w o n e n d e volkeren, goat
over en door ons land . wij zijn verantwoordelijk voor een deel
van het g e r e g e 1 d verkeer tusschen Engeland en Amerika en
Duitschland, Frankrijk en Belgie en wat daaracllter ligt . 1logeil
wij dulden, dat zicb van ons gebied een „doode" plants vormt
waar, door wanorde en willekeur, den buitenlander zijne handelstransactien, zijne aan- en afvoeren onmogelijk worden gemaakt ?
waar zijne p o s t, eventueel diplomatieke stukken, zendingen van
groote waarde enz ., oponthoud ondervinden of verloren kunnen gain
„Innlengiiig van het baitenland met den eiscb, een ell auder
voortaan to voorkomen, ware dan volstrekt niet zoo onwaarschijnlijk ! Wij moeten in staat blijken, onze internationals verplichtingen
in zake post, spoorwegverbindingeil enz . geregeld n a t e k o m e n .
,,In elk geval zou ons verzuim in deze ten gevolge kunnen
llebben, dat post- en spoorwegverbinding eenvoudig v e r 1 e g d
werden en geleid door landen, waar de Regeerillg daarvoor kan
instaan ."
„De handers ineen",
Haizdelsblad .

schreef veer een under, eveneens in list

,,brie oog heeft voor de groote gevaren, waarmede Amsterdam
tllans wordt bedreigd, denkt in de eerste plants aan list verloopen
van handel en nijverheid . ,,Is list niet to ducllten dat de koffieen tabaksbandel, dat groote expediteurs-veemen enz . bun zaken
naar Bremen of Hamburg verplaatsen, waar zij met open arnlen
zullen

`vorden binnen gehaald ?

Dat groote Nederl . fabrieken

wegens to booge lasten niet meer kunnen concurreeren tegen list
buitellland en de zaken moeten opheffen? wat most Amsterdam
dan

begs nlen

met

De handelskantoren

dulzenden
met

hun

en

tlenduizenden werkloozen

vele

buitenlandselie

relaties

kunnen genlakkelijk hun weg barren, dock de werklieden blijven
achter zonder werk en zouden dan allicht gaarne voor minder
loon dan thans wipers werken . Dock dan is het to laat ; de handel
is verplaatst . Al deze gevaren moeten de werkgevers den goedgezinden arbeiders onder de oogen brengen . Een comite words
gevormd met goede sprekers aan de spits, die op eenvoudige,
zakelijke wijze de gevaren uiteen zetten . Dit comite most dadelijk
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km iien wat organiseeren

betreft, voorzeker een voorbeeld aan hun arbeiders semen .
waarom zouden de werkgevers het ook niet kunnen ? Later zij er
zicb niet bij neerleggen !
„De werklieden lezen of hooren enkel wat hull lelders sclirijven
of spreken.

Het comite moet de arbeiders beter inlichten hetzij

door vergaderingen, hetzij door ruim verspreide strooibiljetten enz .,
en wijzen op het vele dat reeds in bet belang der arbeiders
gedaan

is

en wol'dt .

Later tot behoud van Amsterdam Ball nu

eindelijk de werkgevers de handers in elkaar slaan, ook in het
belang der misleide werklieden, die antlers hun eigen kuil graven ."
HET ULTIMATUM DER GEMEENTEWERKLIEDEN .

Inmiddels Meek, dat bet dreigement der gemeentewerklieden,
Om Maandag 9 Febrllarl gezanienhjk bet werk to Stakes, islet zoo

warden uitgevoerd . Om allerlei redenen : de kraclitige hooding der
Regeering (zie blz . 138 en volg .), bet wijs beleid van den Burgemeester van Amsterdam, bet optreden der christelijk-gezinde werklieden, de publieke opinie, enz . De gaswerkers vooral hadden gedreigd ; dock zij besloten in een druk bezochte vergadering van Donderdagavond (5 Februari) niet op Maandag tot stakes over to gaan .
In die vergadering trail DOI\IELA NIEUWEyHUIS als spreken op .
Deze keurde of de hooding van de Raadsleden en meende, dat de
beer Henri Polak o . a . had gespeeld met de bedreiging der arbeiders .
Maar - de arbeiders hadden nu al drie jaar gewacht op een betere
loonregeling en een werkstaking zooals men nu bedoelde zoo zoo
ernstig zijn in de gevolgen, dat spr . den gaswerkers toeriep : „Toont
nbg wat gednld ; toont B, en W . en den Raad dat ge hun de
gelegenheid wilt geven binnenkort de loosen to regelen, dais kan
u gees verwijt treffen dat ge hun gees tijd hebt gelaten . Hebt
nag twee weken geduld ."
Hiertegen kwam een storm op : „Neen, peen !" wend geroepen .
De secretaris F r u y t in a n vroeg of men dais gees vertrouwen
meer stelde in een man als Domela Nieuwenhuis, die jaren lang
de beweging der arbeiders leidde .
Daarop volgde een algemeen : „ja !" en toes sprak de voorzitter
der gaswerkersvereeniging, de heer v . d .

\V e ij d e, de manner
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nog eons toe . Hij wide dat men een misdaad zoli does als men nu
ging staken . Iaar zijn woorden schenen ook gesproken nail doovemans-dear ; toes sprak flog de secretaris der gaswerkersvereeiliging,
de beer R o e 1 a n d, in gelijken geest . Hij raadde den aanwezigen
to vertrouwen op bet bestuur en op een man als Domela Nieuwenhuis,
to handelen met koel hoofd, niet overijld to work to gaan . Als een
man als Nieuwenhuis, die wel eons is genoemd „de fabrikant van
werkstakingen", tot kalmte aanmaande en raadde thans niet to staken,
dan moest men dien raad volgen.
„Maar ze gooien de lose arbeiders er uit !" word geroepen .
De Vooizitter wide dat daarvoor goon view behoefde to bestaan
eli dat bet bestuur, word iemand ontslagen, voor dien ontslagene
kraclitig zou opkomen .
Hot eind was, dat besloten word met staken
althans nog veertien dagen to wacliten .
Een manifest, dat bet Bestuur van den Centralen Gemeentewerkliedenbond „aan de Burgerij van Amsterdam'' verspeidde,
eindigde aldus
„Ann wien de schuld, als Amsterdam straks in de grootst
denkbare ellende zal worden gedompeld . Niet aan de Besturen, ook
niet aan de werklieden, maar aan de raadsleden die zich tegen
hot bestuur hebben uitgesproken . Niet aan hot Bestuur, dat met
alle mogelijke en onmogelijke middelen heeft getracht, niet deli
brand to blusscheii, ZOO lets zou niet alleen niet mogelijk maar
ook niet taktisch geweest zijn, maar wel den brand to beperken
en eene uitbarsting to voorkomen . Ook niet aan de werklieden
die door de voortdiirende negeering hunner verzoeken tot den
hoogsten grand van verbittering zijn opgevoerd . Met verontwaardiging wijzeil de besturen hot verwijt van de hand als zou de
huidige toestand nail bun slecht beleid to danker zijn . Ware de
woede der werklieden riot gebreideld, Amsterdam verheugde zich
nu reeds in de onmogelijkste toestanden .
„Wij verklaren, dat de schuld van wat to gebeuren staat to wijteu
is aan hot Gemeentebestuur en bloc en die Raadsleden in hot bijzonder, die voortdurend bun stem verheffen tegen de belangen der
werklieden . Wanneer er gevaar bestaat zal hot bestuur trachten
hot to bezweren, maar de ache zal blijven bestaan totdat de eischen

xi :vw :
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ziju in , vvd1ig,l . Bekwanie spoed is lies e~~tige uiirldel tot opheffing
van den bepaald gevaarlijken toestand . Moge de Raid nii eindelijk
oohs inzien dat lies ernst is, want groote gebenrtenissen staan
to waehten ."
Iii den nacht van Donderdag (5) en Vrijdag (b) Meld hot Trampersoneel .,Ors Belting" een vergadering, van 1 tot 4 mu, waarin
P r o f . T i e ii b en H e ii r i P o 1 a k als sprekers optraden .
De eerste concludeerde voor de vergadering riot tot hot later
vallen van de eischen, nlaar tot de erkennlng dat de gestelde termijn
van beantwoording der eischen v e e 1 t e k o r t was . Zijn rand was
ten slotte doze : goofs aan den Gemeenteraad moor tijd tot onderzoek voor de gestelde eischen ; vraagt eon bevredigend antwoord
bijvoorbeeld voor 1 llei -- dat is werkelijk riot to lang . Bepaalt
dan na 1 llei nw verdere gedragslijn . ..De waardiglieid uwer vereeni ing, en ii w prljsstelleli op de synlpathle van hot publlek op
uw beweging schrijft a znlks gebiedend voor . ; '
H e ii r i P o l a k verdedigde tegenover den aanval van Domela
Nieuwnhuis zijn bonding in den rand .
Met 192 tegen 135 stenimen word ten slotte de volgende cootie
aangenomen
,,De Vereeiiigilig .,Ors Belting", overtuigd dat de Raad aan de
eischen der werklieden biniien den gestelden tijd riot kan voldoen,
„verzoekt met aandiaiig ann den Contralen bond v . Gemeentewerklieden eon vergadering to beleggen, ten einde terug to komen
op hot beslnit oni antwoord van den Paad to vragen voor Maandag
a . S . Oil een ni011W besluit to nomon, waarin der Gemeente voldoende tijd words gegevon oni de gestelde eischen to onderzoeken ;
,.dock verklaart tevens zich in elk geval na,n de besluiten van
den Centralen Bond to zullen onderwerpen en doze loyaal nit to
voeren ."
Eon sterke minderheid was this iiog tegen doze cootie ; dock
overigens begonnen de gemoente-werklieden wel to gevoelen, dat
ze met hun ultimatum to ver gegaan waren . Van staken was op
llaandag 8 Februari dan ook goon sprake moor en woensdag 11
Februari verseheen ook hot volgende
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MANIFEST AAN DE GEMEENTE-wERKLIEDE\ .

„Arbeiders

V(tI1

Amsterdam,

georganiseerd

in de verschillende

vakorganisaties !
„De aangekondigde vverkstaking gaat niet door ! Ons llltlnlatum
hebben we ingetrokken ! waarom ? Zijn we, na eerst een borst to
hebben genet, teruggekrabbeld voor de gevaren, die elken strijder,
ook in den socialen strijd, bedreigen? Is het waar, wat gemompeld
wordt, dat we staande den strijd, lafhartig terugdeinsden, beducht
als we zouden geweest zijn voor eigen veiligheid, dat is voor onze
„vaste " positle in G emeentedienst ?
„D a t d e d e n w e n i e t . We zijn niet teruggekrabbeld en veel
minder gaven we den strijd op . Onze actie v erd niet vermoord,
integendeel : zij is nog in vollen gang .
„we trokken ons ultimatum in . AVaarom? Omdat we
niet konden, niet mochten en niet dorsten to aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de wellicht verschrikkelijke gevolgen welke de
handhaving van dat ultimatum hebben zou, waar er naar onze
innige overtuiging op goeden grond gehoopt mocht worden dat na
intrekking van dat ultimatum onze belangen met den meesten
spoed door den raad zouden worden behartigd of althans zouden
worden besproken .
„Pertinent had onze bargemeester verklaard, dat het ultimatum
aan elke vredige oplossing der zaak beslist in den weg stond .
,,Hierbij werd de even pertinente toezegging ons gedaan, dat
wanneer ill plants van geeischt, gevraagd zou worden, onze verzoeken met de meeste welwillendheid zouden worden ontvangen .
,,Mochten wij toen een onverzoenlijke houding aannemen ? Zoudt
ge na kahn beraad werkelijk gewenscht hebben, dat wij de verantwoordelijkheid zouden aanvaarden voor wat nit eene algemeene
staking van het geheele werkliedenpersoneel noodwendig moest
voortvloeien ? En dat enkel om wat voor ons op dit oogenblik niet
antlers was dan eene kwestie van vorm : wat dusver Ultimatum
heette nu om to zetten in een verzoek ? We weten het wel : op
zichzelf is dit eene zaak van veel meer en veel ernstiger beteekenis dan een kwestie van vorm .
„Het was een machtsvraag ! Maar om wat daarmede in verband
staat, noch om die vraag zelf, was het ons to doen .
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;, Ons was het enkel to doen om eenige werkelijke en tastbare
:
verbeteringen in onze maatschappelijke positie . Zooveel loon meet
zooveel werktijd minder .
„Daar ging lief om .
.,Niet om principieele kwesties . Daar kon het niet om gaan,
want onze bond is eerie neutrale organisatie .
;,Eerie stelling - lief is zoo, hebben we moeten prijsgeven .
,De vaststelling van een datum door ons, waarop antwoord zou
moeten gegeven `vorden - die stelling hebben we moeten prijsgeven .
, .Dit offer hebben we gebracht om Amsterdam de ramp eerier
zoo ernstige staking als het nog simmer meemaakte, to besparen .
.,Arbeiders, al of niet leden van den Centralen Bond, aan a om
to oordeelen of deze stelling ter wille van het publiek belang niet
prijsgegeven moest worden .
.,Onze actie is niet vermoord ze is slechts eerie nienwe phase
ingetreden .

„Het Bestuur Van den Centralen Bond van Gemeentewerklieden to Amsterdam .
CHR . KOSTER, lste Voorzitter .
J . F . FRUIJTMAN, lste Secretaris .
C . E . MOLEN, 1ste Penningmeester ."
De toon in dit Manifest is, gelijk men ziet, heel tivat kalmer
dan die op de vergadering tiwerd gehoord, waarin het ultimatium
was gesteld . De Regeermg had intusschen haar maatregelen genomen
gewerkt .

en, naar schier alley oordeel, had ook dit kalmeerend

VI .
REGEERINGS-MAATREGELEN .
Wat deed, onder die toenemende spanning in den laude, de
Regeering ? Zat zij stil, Meld zij zich alsof dat alles haar niet
ganging? Afgaande op hetgeen sominige blades en personen, onder
den eersten indruk van de voor die betrokken werklieden zoo
welgeslaagde werkstakingen schreven - de Nieuwe Courant, Prof .
Visser, Mr . Louis Israels en Prof . Treub - zou men alliclit denken
dat het Ministerie-Kuyper niets deed . Ook DR . A . W . BRONsVELV,
predikaiit to Utrecht, voegde zich bij deze vier eritici . In de
Februari-aflevering van de Stemmen cow TVaailieid eit Vrede speak
hij in de „Kroniek" - geschreven eeii page dagen na de werkstaking op 31 Januari -- zijn verwondering er over nit, dat de
Regeering niets gedaan had en de spoorwegmaatschappijen aan
zichzelven, d . w. z. aan den willekeur van haar dienstpersoneel
had overgelaten . Dr . Bronsveld schreef o . in . :
„Oiider deze Regeering, welker hoofd nog onlangs verklaarde,
dat hij er vooral op bedacht was, het gezag hoog to hondeii, zieii
wij in de gelederen van het spoorwegpersoneel volslagen anarchisine . De Ministers zijn op Zondag ten huize van Dr . K u y p e r
vergaderd geweest, en de Minister van Oorlog vertoefde geruiinen
tijd op zijn departement, en de Minister van \Vaterstaat Meld conferenties ; inaar het slot was, dat de eischen der stakenden werden
ingewilligd . Nu, dan Meld de Regeering van Italie voor eenigen
tijd zich beter, en zij heeft orde en gezag vveten to handhaven .
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, AVclk ten beklw~~ain demagoog Dr . Kuyper ouk nioge zijn een m ui, die een yolk in oinstai cliglledeii, als w aai.in tiwij ii" weikeereii, leideii en helpeii kan, is hij diet . De vele staatkundige
groothedeii, met wie hij op zijn reizen kennis heeft geinaakt, zullen
zich over die slappe houding van onze Regeeriiig verwonderen, er
de kwade gevolgen van ondervinden . Het , .,organiseert u!" zal van
de Apenijnen tot de Oostzee weerklinken, en de orde in de beschaafde wereld wijken voor bet geweld ."
Dr . Bronsveld besloot aldus : ,,Over een iiatie welker verleden
verloochend, en welker protestaiitsche traditie prijs gegeven worden,
zal in dikke nevelen bet gestarnte ondergaaii van Dr . A . Kuyper ."
Intussclieii werd in de bladeii scliier dagelijks inededeeling gedaan van buitengewone vergaderingen van den Ministerraad, -- in
den aaiivaiig tell baize vaii den Minister-President Dr . Kuyper, die
door een lichte ongesteldheid aaii zijn kamer gebonden was, later
ook tell huize van Minister Loeff, die eveneens ongesteld was . AVat
in die vergaderingen van den ]\Iinisterraad werd besproken, kwam
men in de eerste dagen met D r . B r o n s v e l d niet to weten . Doch
bet resaltaat er van werd spoedig merkbaar .
Allereerst in de

Staatscoui ant, die Doiiderdagavoiid verscheen

(5 Februari), waarin miliciens-verlofgangers der lichtiiigen van
1900 en 1901, behoorende tot de regimenten infanterie en tot liet
corps genietroepen werden bevolen onder de wapenen to konien
tegen een door deli Minister van Oorlog to bepalen tijd . Deze bepaalde, dat die verlofgangers op Dinsdag 10 Februari, uiterlijk
to 4 are namiddag, onder de wapenen moesten konien . Ook bet
blijvend gedeelte der lichting 1902 was onder de wapenen geroepen .
Het Koninklijk Besluit was gegrond op de bepaling der eerste
zinsnede van art . 110 der Militiewet, die de oproeping deter lichtingen toelaat, „wanneer bet ter handhaving of tot herstel van de
openbare rust en orde, tot uitvoering vaii wettelijke voorschriften
of om andere overwegende redenen noodig is . , '
Met spoed was bet besluit genoinen . Donderdag had de Minister
van Oorlog bet aaii H . M . de Koningin voorgedragen ; bet is dien
dag flog

door H . M . geteekend ; en flog dien eigen avond stond

bet reeds in de Staatscour•a nt .
Blijkbaar was bet besluit genoinen ter aaiivulling van de
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garnizoenen in verband met de concentratie van troepen to Amsterdam,en om op alle eventualiteiten voorbereid to zijn .
Verder werd het gerucht verspreid, dat de Tweede Kamer op
Dinsdag 24 Februari zou bijeen komen en dat alsdan van de
Regeering was to verwachten een wetsontwerp, waarbij stakingen
van publiek-rechtelijken aard (spoorwegen, enz .) strafbaar zouden
worden gesteld . Naar aanleiding van deze geruchten bracht het
Weekblad van liet Recht in zijn nummer van 9 Februari in herinnering de vergadering van de Nederlandsche juristenvereeniging,
in 1876 to Middelburg gehouden . In deze vergadering werden o .a .
de volgende vragen gesteld en werden zij beantwoord gelijk er
achter is vermeld
I . ,,Is het met goede rechtsbeginselen bestaanbaar, dat de Staat
in sommige gevallen de nakoming van civiele verbintenissen door
strafbepalingen waarborgt ?"
(Bij acclamatie bevestigend beantwoord) .
II . a . ,,In geval de verbintenis betrekking heeft tot den publieken dienst ?"
(Bij acclamatie bevestigend beantwoord) .
b . ,,Behoort in dit geval de strafbepaling beperkt to worden
tot tijden van oorlog, van dreigend oorlogsgevaar voor de algemeene
veiligheid van personen of goederen ?"
(Ontkennend beantwoord met 33 tegen 19 stemmen) .
„wordt ook buiten het geval sub a aangeduid dergelijke
C.
strafbepaling voldoende gerechtvaardigd door andere eischen van
algemeen belang?"
(Bevestigend beantwoord met 50 tegen 1 stem) .
d . „Behoort zij to worden uitgebreid tot contracten tusschen
werkgevers en werklieden ?"
(Ontkennend beantwoord met 45 tegen 5 stemmen) .
e . „Behoort zij to worden uitgebreid tot contracten tusschen
meesters en dienstboden ?"
(Ontkennend beantwoord met 49 tegen 1 stem) .
Nagenoeg eenstemmig verklaarden de overige 51 leden der vergadering zich dus tegen verzekering van de uitvoering van dienstcontracten door strafbepalingen - maar ongeveer even eenstemmig
achttezij zulk eenbepaling ,,voldoende gerechtvaardigd
door eischen van algemeen belang ."
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Dit was ook de meening van den prae-adviseiir, Mr . J . D . VEEGENS, het latere Kamerlid (tot 1901) en een der bekwaainste woord-

voerders der vrijziimig-democratische partij . In zijn prae-advies (van
1876) bestreed hij kracbtig de strafbaarstelliiig van contractbreilk
ingeval van gewone werkstaking, waarin - zoo wide hij - „men
alleen dan gevaar voor de openbare orde kan zien, wanneer men
deze met liet klassenbelang der arbeidgevers vereenzelvigt ." lllaar
liij erkende tevenS dat er nitzonderingen bestaan en schreef o .a . :
,,Toch zijn er gevallen denkbaar, vwaarin ook zonder dat bedrog
is gepleegd, bet strafreclit een rol heeft to vervnllen ter verzekerlng van de nakomng van civiele verbintenissen . A`ranneer namehjk
door de verbreking van een contract niet alleen de wederpartij
wordt benadeeld, maar ook rechtstreeksche schade voor het piibliek
dreigt to ontstaan of de openbare orde wordt in gevaar gebraclit,
dan belioort zoodanige haildeling als een overtreding to worden
aangemerkt . Het zwaartepnnt ligt alsdan in de ongehoorzaamheid
aan een wettelijk voorschrift ; . . . . lief is een formeel misdrijf,
waartoe niet vereisclit wordt dat werkelijke schade aan lief pllbliek
is toegebraclit of de openbare orde is verstoord ; dat voor beide,
of een van beide, gevaar bestond, is een voldoende reelitsgrond
strafbepaling . Door de vaststelling van
voor de
strafbepalingen in dezen geest wordt geen exceptioneele wetgeving tegenover de arbeidende klasse in lief leven geroepen ; want het motief der
straf kan niet alleen bij verbreking van arbeidseontracten, maar
ook bij andere overeenkomsten zeer wel aanwezig zijn ."
De heer V e e g e n s voegde er nitdriikkelijk bij, dat er meer
vereisclit wordt dan benadeeling der tiwederpartij, namelijk ,,een
belang van openbare orde", zooals betrokken is bij de handhaving
der tucht aan boord van schepen, of het ,,belang van den 5taat"
bij bestraffing van leveranciers voor leger en vloot in oorlogstijd,
die hun contracten schenden . En vender
„Zoo ook belioort de strafwetgever tusschen beide to komen blj
verbreking van contracten door manschappen eerier brandweer of
arbeiders aan gas- en vaterleidingen, tengevolge waarvan belangrijke eigendommen door bet vuur kunnen worden vernield of de
inwoners eerier stall van gasliclit of water knnnen worden beroofd .
De Engelsche ,,Conspiracy and Protection of Property Act" van
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1875 (31 en 39 Vict . C . 86) bedreigt dan ook speciaal straf
tegen personen, aangesteld om eenige plants van gas of water to
voorzien, die een contract met de maatschappij of den ondernemer
door wien zij zijn aangesteld, opzettelijk en kwaadwillig verbreken,
wretende of redelijken grond hebbende om t:e gelooven dat lief
waarschijnlijk gevolg hunner handelwijze . op zichzelf of in verband
met die vans anderen, zal zijn dat lief publiek geheel of voor een
groot deel van den aanvoer van gas of water vvordt beroofd ."
Prof . M o d d e r m a n, de latere Minister van Justitie, waarschnw de
o, a . tegen de „sophismen en machtspreukeil, die bij velen die over
dit onderwerp geschreven of gesproken hebben . gebruikelijk zijn ."
,,Zoo schrijft en zegt men b .v ., dat bet straffen van arbeiders
ter zake van niet-nakoming van een (vrijwillig aangeganie) verbintenis zon zijn een v e r m o m d e s 1 a v e r n ij . Met evenveel grond
zon men aan lief geheele strafrecht en ten slotte aan het geheele
reclit deft oorlog kursnen verklaren, als scheppende een „vermonlde
slavernij" . Mien dwingt niemand zijn dienst to bewijzen ; daarin is
hij vrij ; maar men zegt alleen tot de arbeiders : wij verbieden n
straffeloos onrecht to plegen . (3ij moogt arbeiders of niet ; n voor
de toekomst verbieden of niet . 11laar a 1 s gij n, met oordeel des
onderscheids, geheel vrijwillig, verbonden hebt, hetzij voor een
bepaalden tijd, hetzij voor een bepaald vverk, dan pleegt gij onrecht
als gij den arbeid staakt v6ordat de tijd verstreken of bet werk
gereed is" .
Prof . G o u d s m i t, die krachtig opkwam voor lief reclit der
arbeiders om den dienst to verlaten, als zij niet behoorlijk warden
behandeld, voegde er bij
,,Zal derhalve werkstaking nooit strafbaar zljn ? Ik antwoord
in den regel niet, maar alleen in de gevallen, opgenoemd onder de
vraagpunten a, b en e (zie boven), waar het publiekrechtelijke
verpliclltingen geldt . In die gevallen echter is niet als zoodanig
verbreking van contract strafbaar ; ieder die, geroepen tot den
openbaren dienst - en dezen geldt het hier -- zich aars den dienst
onttrekt, is strafbaar, niet zoozeer omdat hij een contract verbroken
heeft, maar omdat hij zijn burgerplicht niet nakomt .
Hierbij teekende bet Hand elsbiad (van Dinsdag 10 Febrnari) lief
volgende aan : , .Deze aanhalingen zijn ontleend aan lief verslag
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eerier beiaadslaging, gehollden in een zeer kalmeil tijd, door ernstlge,
bekwame mamien, alien blijkens Mill `voorden bezleld met groote
waardeering voor de vrijheid der werkliedell . Daarom vooral zijn
zij ook thans van zoo groote waarde. Allen - en nageiloeg de
gelieele vergadering islet hen - erkenden liet recht van den Staat
oni bijzondere bepalingen to nlaken voor de eisclien van het algemeen belting, den algemeenen dienst, omdat vvie eigeiimaclitig
datirtegen handelt, z ij n b n r g e r p lie lit n i e t it a k o m t ."
,. AVie den werknlail antlers leert . zest hem niet de waarheid .
maar drijft hens tot onreclit plegen .
,.Ill Engeland, vvaal' 111e11 zeker islet lilliider dais in ons land op
vrijlieid prijs stele, heeft de w etgever reeds 2 i jaar geleden geoordeeld, dat gees partienliere belangen boven de openbare gaan .
,.Deze lessen behooren wig ons tlians eindelijk ten lllltte to nlaken,
allereerst door een spoedige, afdoende regeling wall het a r b e i d sc o n t r a e t, met behoorlijke termijnen vale opzegging, bevorderiiig
vale selleidsreehterlijke lutspraak ill gesehillen en de noodige bepalingen ter verzekerliig van den openbaren dienst en andere eisehen
van aigemeen belting. De tegellwoordige regeering tonne ill deze
to begrljpen, dat ,,regeeren is voorzien" .
De aandacht wordt intlissellen tunas niet gevraagd voor wat de
Regeering welds zon doer, maar `vat ze reeds had gedaan . En
hiermede wordt met name bedoeld
DE OPROEPING DER LICHTINGE'1 .

De oproeping der lichtingen vale 1900 en 1901 werd door tine
niet-socialistische blades toegejaiclit . De 11'. Rottei°d . Cit . schreef
o . a . in liaar summer van Zaterdag i Febrnari
,,Alle ordelievende burgers, die in deze troebele dagen bet gezag
wenscllen gehandliaafd to zien, znllen met voldoening vernomen
liebben, dat de regeering zlch van dell eriist van den toestand
bewust is en b1jtljds flare maatregelen neemt .
,,Hoezeer het ill deze dagen noodig kale zljn islet vastberadenheid
het gezag to handhaven, blijkt wel nit de bedreiging van het
hoofdbestnnr der Nederlandsche Vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel in het orgaan flier vereeniging (van Ondegeest en Petter) .
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,,Het

is

ons

onbekend, welke de meening der regeering is ten

aanzien van een wettelijke voorziening om to trachten gebellrtenissen, als zich deter dagen bij de algemeene spoorwegstaking
hebben afgespeeld, to voorkomen .
„Nlaar komt het tot het voorstellen van maatregelen, en tracht
men de behandeling of tot standkoming daarvan to beletten, zooals
in het stuk der heeren Petter en Oudegeest wordt gedreigd, dan
zal de regeering volkomen voorbereid moeten zijn om de onbelemmerde beweging der Staten-Generaal to verzekeren.
„Het terrorisme, dat tot nog toe op maatschappelijk gebied zijn
rol heeft gespeeld, dreigt dan op staatkundig gebied over to slaan .
„Een vastberaden optreden der regeering is aisdan een levensquaestie voor de handhaving van lief gezag .
,;En voor alien, die met ons het hooge belang daarvan inzien,
zal het dan plicht zijn de regeering eendrachtig to steunen ."
De soeiaai-democraten oordeelden daar antlers over . Dit blijkt
nit lief

Manifest van het Partiibestuur der S . D. A. P.
Dit Manifest, voorkomende in bet Volk van Zondag 8 Febritari,
was gericbt aan bet Nederlandsche Yolk en luidde aldus

liledeburyers
„Sedert eenige dagen wordt ons land in rep en roer gebracht door
de oproeping der lichtingen 1900 en 1901 van de Nationale Militie,
door list samentrekken van troepen in Amsterdam en krijgstoerustingen van anderen aard, terwiji bet publiek door onrustver`vekkende artikelen in de burgerlijke pens tegen de arbeidersorganisatie
wordt opgehitst, voornamelijk tegen die van bet spoorwegpersoneel,
en de Regeering wordt aangespoord, om , .krachtige maatregelen"
to nemen .

„wat

is toch aan de hand, dat in ons rustige Nederland zulke

maatregelen moeten genomen worden ?
„De zaak is eenvoudig deze, dat de vereenigde spoorwegarbeiders,
die Binds jaren tevergeefs vragen om verbetering van haul toestand,
een korte pons den arbeid hebben neergelegd, omdat de Direktien
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der spoorweg-maatschappijen lien wilden presses, hunne stakende
kameraden in het transportbedrijf to Amsterdam lll den rug to
vallen, door goederen van de firing's, waarniee die arbeiders
wegens woordbreuk diet firma's in strijd wares to vervoeren .
,,Gij weet, dat tengevolge van dezen strijd het spoorwegbedrijf to
Amsterdam ruin twee loges en dat in liet gansche land enkele
wren is stop genet .
,,Deze load van solidariteit is door het gi oote pnbliek vrij wel
algemeen met instemming begroet, vooral ook, oindat liet spoorwegpersoneel, toes lief meester van den toestand was, zich met
bewonderenswaardige kalmte en ordelijkheid lieeft gedragen, niemand overlast lieeft aangedaan en de staking niet voor e2gea
voordeel lieeft gebruikt, dock alleen ten behoeve zijner voor hiss
brood strijdende inede-arbeiders !
„Pat door een dergelijke staking scliade is geleden, spreekt van
zelf ; maar de direktie der H . IJ . S . IL lead die schade kunnen en
moeten voorkomeil, door liaar personeel niet tot onderkrniperswerk to willen dwingen, toes de bestilren der werkliedenorganisaties hair vooraf hidden gewaarscliuwd, dat hieruit botsing en
zouden voortkomen .
„Deze staking, Medeburgers, behourt dies tot lief verleden ; de
spoorwegorganisaties hebben verklaard, tot wegneming liunner
grieves eerstdaags met de direkties to zullen onderhandelen en
lief Nederlandselie yolk zoii weer rustig zijn' dagelijkschen arbeid
kunnen verrichten, indien niet die kampagne tegen lief vereenigingsreclit en tegen de persoonlijke vrijheid der arbeiders op touw ware
genet, die op dit oogenblik het land in beroering brengt .
„Van kapitalistisehe zijde, iii lief Haul elsbiad (lief blad der bankiers to Amsterdam), (le 1\ed erland ei ('t orgaan der graven en
baronneil die lll j hr . de Savornin Zohman hull aanvoerder hebben),
(le Nieuwe Coy i ant (het orgaan der Storken en Van Heeks) en (IC
Tijd (het blad der katholieke fabrikanten), is een storm opgestoken
tegen de arbeiders, die, hang getrapt en achternitgezet, thins hebben getoond, in hunne organisatie een macht to bezitten, die zij
niet beleid en zelfbelieerscliing weteii to gebruiken .
„Men verwijt de Regeering, diet fel genoe g tegen de stakers to
zijn opgetreden ; nien tracht lief publiek wijs to maker, dat de
stakers ,,terrorisme", dwang op hunne medearbeiders, hebben
10
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uitgeoefend ; men roept om een wet, waardoor het aan't spoorwegpersoneel onmogelijk wordt gemaakt lief eenig wapen van verweer,
dat de arbeider als zoodanig heeft, de werkstaking, to gebruiken ;
men

schreeuwt om troepenn geweldmaatregelen, uitzonderings-

wetten en wil den spoorwegarbeider met een koelie gelijk stellen, door hem ingeval van staking aan politie en justitie over to
leveren .
„Het spoorwegpersoneel, dat zlch met veel moeite en lnspaiming
dlt stnkje macht heeft veroverd, kan en mag zlch dlt islet zonder
ver`veer later ontliemen en maakt zich gereed, indlen de bedreigingen en ophitsingen der kapitalistische klasse een aanval op
hunne menseben- en burgerrechten ten gevolge mochten hebben,
opnieuw den arbeid neer to leggen .
„En opdat het groote publiek deze verkrachting der persoonlijke
vrijheid zonder al to groote verontwaardiging zal slikken, wordt
lief tegen de arbeiders-beweging in het harms gejaagd en omtrent
hare hooding en bedoelingen op schandelijke wijze misleid .
,,In deter stand van taken achten wij ors verplicht, een ernstig
woord tot het Nederlandsche yolk in het algemeen en tot de arbeiders in lief bijzonder to spreken .
„Tot de arbeiders zeggen wij ; laat r, noch door de verrassende
overwinning der spoorwegarbeiders, noch door de dolle ophitserij
van de kapitalistische pees, verleiden tot onberaden stappen .
„Het ligt voor de hand, dat thins vele arbeiders zich opgewekt
gevoelen, lief middel van staking

toe to passer . Later zij, waar

dit noodig is en een goede nitslag kan ver`vacht warden, dit doer,
zonder in overdreven of onvervulbare eischen to vervallen, en
islet

gehjke zelfbeheersching en energie, als die het spoorwegper-

soneel de over winning hebben bezorgd .
„Bovendien waarschuwen wij de georganiseerde arbeiders, dat de
beraamde aanval op lief spoorwegpersoneel hun tiller belting bedreigt,
daar deze eerste stag noodzakelijk zal gevolgd warden door meer
aanslagen op die rechten zonder welke de arbeidersbeweging onmogelijk de noodige kraeht kan ontwikkelen . AVij wekken hell
ten sterkste op, ter afwering van het gevaar dat thins de gansche
arbeidersklasse in Nederland bedreigt, de noodige solidariteit met
lief spoorwegpersone,1 to betoonen en daartoe alle mogelijke geschilpunten op zij to zetten .
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.,Tot het Nederlandsche yolk zeggen vvij
„Laat it niet misleiden omtrent liet karakter der jongste spoorwegstaking . Zelfs lief Handelsblcul heeft toegestemd, dat de stakers
alle liulde verdlenen x001' 1ini onberispelljke handing. Zij hebbell
niets gevraagd voor zichzelven en zijn sleelits zoover gegaan, als
door de pliclit der solidariteit islet lion medearbeiders gebiedend
weed geeischt . Het reclit oin . zoo noodiv,;, bet w erk veer to leggen,
is een onmisbaar bestanddeel van lief reclit der vrije persoonlijklieid : sleehts de Telfzec1t der kapdctllstische klrrsse, die 't niet
kan verdragen, dat de arbeiders eindelijk ook eens een St.ukje
macht hebbell veroverd, kan deli eisch stellen . dat men hun dit
reclit zal olltnemen .
, .Het oproepen van 15 .000 nlllieiens lilt hun week ell himn gezin
zal veel meet seliade ell kosten veroorzakon, dais de staking zelve
een dwangwet, zooals men beraamt tegen 't personeel, zal een
nieuwe staking uitlokken, waarin waarscliijnlijk ook vele arbeiders
van andere vakken zullen worden betrokken .
„Het onweer komt zoodoende niet vale de lucht ; de rustige ekonomisehe ontwikkeling van ons yolk wordt bedreigd ; de volksgeest
vergiftigd ; tot liaat en wraakzuclit, ja tot laden van geweld wordt
een groot deel des yolks uitgelokt ; de vreedzame ontwikkeling der
arbeidersbeweging. die de laatste jaren in Nederland pleats vond,
wordt verstoord en door hevige overbodige beroeringen vervangen .
,,Medeburgers !
„Dat wilt gij niet

dat willen de arbeiders van Nedelland niet

dat willen wij ook niet !
,,De sociaaldeniokratie `vii niets liever, dais dat men den arbeiders
de gelegenheid geeft, in volkomell vrijleid gebruik to maker van
al lianne burgerreelitell : vrijheid van vereeniging ell vergadering,
invoering van algelneen kiesreeht, enz . C+esehiedt lit . dais zal
bet blijken, dat de arbeidersklasse niet is een verwoestende maclit,
die het welzijn der gelieele natie bedreigt ; lnaar integendeel een
stuk nienw vruchtbaar levels, dat lief stoffelijk en g'eestelijk peil
der gelieele menschlieid verhoogt .
„Opdat lit ook in Nederland lief geval zal zijn, roepen wij onze
medeburgers op, in deze ernstige tijden evenals wij koel van hoofd
to blijven ; zicli niet tegen de arbeidersklasse to later ophitsen
op to koinen tegen de misdadige geldverspilling door 't oproepen
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der miliciens ; niet toe to laten, dat de

! Te~lerlandsclie Regeering

den weg opgaat van dwang en reahtle ; dock er bij llaal' op aan
to dringen, door handhaving van de rechten alley staatsburgers
en lief tot standbrengen van fllnke hervormingen, botsingen en
beroeringen als waarmede wij thans worden bedreigd, to voorkomen ."
Het Part i bestun i' voorizoemd .
HENRI POLAK,
JOS . LOOPUIT .

Voorz .

AV . P . C . HELSDIN&EN .
HENR . ROLAND HOLST .
T . H . SCHAPER .

J . W . SLEEF .
J . G . VAN KUIJKHOF,
Het Volk

AS"ecy' .

P . J . TROELSTRA .

veroordeelde scherp de oproeping der miliciens . In

lief nnmner van Donderdag 12 Febrllari schreef Ml r . T r o e l s t r a
de artikelen „Op den Uitkijk" zijn van dims hand

o. m.

,, \Vat doet nit de Regeering ?
,,Zij stopt Amsterdam vol met militairen ; zij roept twee lichtingen onder de wapenen ; zij rukt een 15,000 menschen slit htul werk ;
zij brengt daardoor broodgebrek in duizenden gezinnen ; zij onttl'ekt
aan honderden kleine taken hug leider ; zij voegt bij de schade
der staking een nienwe scliade, die grooter zal zijn .
,,Bovendien goon zij lief geld nit de schatkist met voile handen
weg ; als deze rekening eenmaal wordt gepresenteerd, zal zij tonnes
goods bedragen .
„En dat alles `vaarom en waarvoor
,,Is lief om indruk to makes na de staking, om - zooals de
burgerlijke pees wil

door machtsvertoon to toonen, dat men

,,Regeering" is
„Om er den schrik in to brengen ?
„lllaar dan maakt de Regeering zich even belachelijk als iemand,
die een draai om de ooren heeft gehad en, als de dader al long
nit de voeten en rustig aan zijn week is, in zijn eentje de vuisten
bait, op den grond stampt, missehien een ales of een ploertendooder to voorschijn haalt en daarmede gates in de lucht hakt .
,,Of bereidt de Regeering een bloedige botsing voor ? Is zij van
plan, zich door de revolutiestokers to laten drijven naar een aanslag
op lief menschen- en burgerrecht der arbeiders ? En is zij voornemens
bij die gelegenheid een schrikbewind in het leven to roepen
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„Zoo ja, dan verspilt zij hair - peen ; ous - geld al even erg,
char die dwangmiddelen toed diet zullen hater, om eeii herhaling
van het gebeurde to voorkomen . Met rustig beleid, met eenig vertroiiwen op de arbeiders is meer to behalen dan met dwangwetten,
uittartingeii en geweldmiddelen, die het publieke lever vergif tiger,
haat en w i aakzilcht kweeken, ge\velddaden uitlokken, den natnnrlijkeii en nornialen gi'oei del' al'beidei'sbeweging vei'storen, de sleclite
hartstochten oproepeil, fle ooren doof maker voor reelit en i ede .
,.Het geld, thans nail soldaten besteed, is in dat geval niet alleen
weggegooid, maar vvordt gebrnikt voor eeu hoogsf gez aauliJk eui

unisda iii (loel.
,,In elk geval vvordt tlians goed geld bij kvvaad geld gegooid ell
dat alles tell believe van de hoogere klassen, die naar nit verollderde middel grijpen voor bet onbereikbare noel, eeii onvernlijdelijk ell gelukkig groeiproces tegell to liouden ."
Het JIaui lelSbla(l antwoordde daarop (Donderdag 12 Februari) o . m . :
;, Welk eeii redeileering en nog wel van die zijde ! Eerst onrust
stokes, de stakende werklieden toejnichen en verheerlijken, daardoor de kans vergrooten voor ongeregeldheden en zoo licht mogelijke
vergrijpen tegenover personen ell eigendomnlen : - en dan als de
Regeering haar plicht doet en de burgers tegell dergelijke gevaren
tracht to beveiligen, liaar besehuldigen vale geld verspillen en
misda,dig handelen .
„Dat er nn geld, dat nuttiger gebrnikt koil worded, illoet worded
bestemd voor handhaving van rust en orde, is niet de schuld van
de Regeering, maar van degenen die haar tot de genomen maatregelen hebben gedwongen .
„De burgers zullen wel does nit niet to vergeten, als zij weder
vei'lokt worden lion vertrouweli en huii stenlnlen to schenken aan
leaders, die door hall woorden buiteiigewone uitgaven voor handhaving van rust en orde hebben noodig geniaakt ."
Het Manifest der

. D . A . P . inaakte, blijkeils de nitlatingen in

de pets, welnig indruk . Buiten de Socialisteii en anarchisten was
men algemeen overtuigd, dat alleen door krachtig optredeii van de
Regeering, ook door bet oproepen van de lichtingen, orde eii rest
konden terugkeeren .
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Het Cents uin kwani (summer van Donderdag 14 Februari)
tegeiiover het terrorisme der stakers en de woelingen van soeiaaldemocraten en anarchisten krachtig op vow :r
HET CTEZAG .

Het blad constateerde dat de kortstondige maar opzieiibarende
gebeiutenissen der laatste dagen ons weer eeiis op intense wijze
de behoefte hebben doen gevoelen aan een krachtig gezag ; en dat

cut lioodzakelijk maa .kte lief in dienst liouden der lichtingen .
.;Zonder gezag is gees staatsleven denkbaar, evenmin als een
geordende maatscliappij . Dit bewijzen - bet kan den arbeiders
niet genoeg voor oogen worden geliouden - de revolutionaire
leiders zelven . Wat deze laatsten zich een enkelen dag liebben
verineten to doen, was : aan de gestelde autoriteiten het gezag
nit de handers semen . En zij bevalen en verordonneerden en
commandeerden niet minder beslist . Of liever nog veel beslister
dais de wettige gezaghebbers dit over 't algemeen plegen to doen .
Het gezag was niet verdwenen, maar verplaatst, ontrukt aan hen,
die daarmede wares bekleed, maar ook verlaagd tot een speelbal,
op gelieel willekeurige wijze gebruikt .
,.Moordend is zulk een toestand voor lief gezag, voor zijn prestige
en ook voor zijn karakter . Op tastbare wijze is nu toch gebleken,
hoe lief aldus zijn vastheid en fundament verliest, ontaardt in
tirannie, iii schrikaanjaging, straks in geweldpleging .
,,De gansche inaatschappij heeft er het hoogste belang bij, dat
eerie herhaling van dergelijke toestanden worde voorkomen . Waar
bet gezag wankelt, worden ook de veiligheid, de rechtszekerbeid,
de welvaart bedreigd . Een enkele stand of groep moge zich dan
door machtsmisbruik eenig voordeel veroveren, dat voordeel kan
altijd slechts kortstondig en tijdelijk zijn en zal onverinijdelijk
worden gevolgd door universeele ellende .
, .,De wettig gestelde overheid moet dan ook tot elken prijs haar
gezag handhaven . Elke abdicatie, elke zwakheid van dies kant is
een font, nicer dan dat, is een misslag, die zich wreken zal onder
welken vorm dais ook . De revolutionaireii worden er door aangemoedigd, de lauwen en weifelaars tot afval bewogen, de goedgeziiiden
beschaamd gemaakt . Zonder een sterk gezag gaat de maatschappij
vast en zeker de anarchic met al den aankleve van dies tegemoet .
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., \Vat to does staat, is duidelijk
„Qnverbiddelijk moat aan liet schrikaanjagings-systeem der revolutioiiaire drijvers en leiders de kop worden ingedrukt .
-{et inag
niet voorkomen, dat iemand, die op eerlijke wijze arbeid presteert,
daarin, hoe dale ook, bemoeilijkt wordt . En nog minder, dat onder
pl'essle cii intlmdatle tad van menschen belet worden

m

iii plicht to

vel'vndlen, of overgeliaald hunne wettig aangegane ovel'eenkonlst to
verbreken . Alleen de overbeid lieeft het recht, geweld to gebruiken,
indien de veiliglieid en vrijheid der burgers dit vereischen . Elk
tinder geweld worde in lies belting dierzelfde veiligheid en vrijheid
met de meeste kracht geweerd . \T ier slechts voor eeii enkel oogeiiblik, maar altijd door en onveranderd . Hiervan client een inder,
die leeft op onzen vaderlandschen bodem, door de bonding van bet
gezag ten zeerste to worden overtuigd, terwijd alle welgezinden
bet der overlieid mogedijk moeten makeii, daze tank zonder de niinste
aarzeling of liindernis to volbreiigen ."
Dat bet noodig was de z . g . onderkruipers tegen de stakers to
verdedigen, ook door de gewapende maclit, black in de Havenai'beid ei, orgaan van de dokwerkers, van 8 Februari (zie b1 .126) .

Het Centram had blijkbaar bet oog op de daden van terrorisme,
zie hi . 125 tot bl . 130 .
De beer H e ii r i P o l a k wide in den msterdamschen gemeenteraad, dat stakes is :

„den arbeid neerleggen en anderen verhin-

deren dieii op to vatten ."
De beer P . L . T a k verditidelijkte in de Telegraa f dit begrip
door to sehrijven : „stakes is oorlog en spot met wetten en
contracten."
Blijkens de verkdaring van Burgemeester en Wethonders van
Amsterdam hidden gemeente-beambten, kraandrijvers aan de
bydranlisclie inrichting niet den dienst geweigerd nit solidariteit
met de werkstakende havenarbeiders, maar nit vices voor lijfsgevaar .
Tegeiiover daze daden van geweld tegen zoogenaamde onderkruipers meende de Regeering to moeten optreden . Allereerst door
de oproeping der liehtingen van 1900 en 1901, oni zoo noodig,
binnen de grenzen van de bestaande wet, de vrijheid van den
arbeid to waarborgen . Doch daze maatregel van de Regeering
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mocht niet aan de sociaal-democraten beliagen, gelijk blijkt uit het
Manifest der S . I) . A . P . In hun organen, met name in Het Vol/c,
kwamen tal van berichten voor van vergaderingen der afdeelingen
van den Bond van ond-miliciens en miliciens, van het verspreiden
door dien Bond van duizendeil manifesten, van miliciens die socialistisehe liederen zongen, enz . Afgaande op die berichten zou men
meenen, dat de maatregel der Regeering niet had kannen slagen,
dat de opgeroepen miliciens bid lioopen zollden liebben geweigerd
naar huii garnizoensplaats to vertrekken . Socialistische woordvoerders varen druk bezig om de miliciens to prikkelen tot verzet .
Met name muntten hierin llit de Kamerleden H u g e n h o 1 t z ell
T e r L a a n, terwijl de heer Fr . van der Goes zich ook niet
onbetuigd lief .
HET KAIIERLID HI'GENHOLTZ EN Dli MILICIENS .

Zondagochtend (8 Februari) to 10 nur waxen in de groote zaal
van 5t . Bavo een 600-tal personen, waaronder ook vrouwen en
meisjes, vergaderd, om de besprekingen bij to wonen, die op verzoek van het Haarlemsch- Arbeidssecretariaat en de afdeeling Haar1cm van den Bond van miliciens en oud-miliciens, de lieeren Blauw
en Hugenlioltz zollden liollden over de oproeping der drie llchtingen .
Mllitalren in uniform, die wapenen aan hadden, werden door de
politie of uit de zaal verwijderd, of linn weed aangezegd die wapenen of to leggeil .
naar aanleiding hiervan maakte de heer BLAUW een zinspeling,
dat het van de miliciens goed gezien zou wezen hieraan to denken,
als zij geroepen worden de wapenen to gebruiken . Vervolgens
trachtte hij nit verschillende artikelen van het Oorlogsrecht aan to
toonen dat er geen aanleiding kon wezen tot de oproeping, omdat
er alleen oorlog mogelijk is tusschen twee verschillende naties, en
hij wekte ten slotte de aanwezigen op om to bedenken dat zij warm
zonen van het yolk, als zij zollden worden geroepen tegen de arbeiders op to treden .
De heer

HUGENHOLTZ

begon met to betoogen dat de groote

strijd der vorige week door de arbeiders was gewonnen en dat de
regeering daaraan niets had kunnen doer en als lamgeslagen stond,
totdat de bourgeoisie-pees den raad gaf de militairen op to roepen .
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Zelfs

werd de raad gegeven, to doen als in

Italie

en eene spoor-

wegwet in het levee to roepen, maar char to lande was die
wet wel aailgenomeii, dock iioolt uitgevoerd, omdat algeheele
staking ci' bet gevolg van zou geweest zijn . En dit zou ook
bier bet in bet levee roepen van zoo'n wet ten gevolge
hebben .
Iii den breede zette hij iiii op ironische wijze uiteen, vat de opgei'oepell nlllicieiis konden doen . Hij zou lillll islet zeggen vat zip
ilioesten doen, als 11un werd gecommandeerd to viiren op lillll medeai'beiders ;

(lit lnoclit liij

niet doen, seam' hid vertrotiwde dat de

opgeroepeneli gezond verstand genoeg zouden hebben om to weten
wat lillll (Ian to doen stond, en dat zip, als dit Commando zou gegeven worden, zouden (lenken aan lief ouderlijk inns, aan bi'oeders
en vaders, dat zij zouden bedenken arbeiders to zijn . Dan, als zij
(it deden, zouden zij na liet erode van den strijd worden ingeliaald
als overwiuiiaars, meet meer gejuich en geestdrift dan ooit een
strijder nit Zuid-Afrika ten deel vigil .
Aangenomen weed de volgende inotie
„De vergadering van de afdeeling Haarlem van den Bond van
miliciens en oud-miliciens ; bijeen to Haarlem op 8 Februari 1903
in 5t . Bavo ; gehoord lief gunstig verloop van den strijd van de
transport- en spoorwegarbeiders, spreekt ten voile haar blijdschap
nit hierover en verklaart met nadruk, dat bij een eventneel geval
de strijdende arbeiders ook op bet solidariteitsgevoel der miliciens
en oud-miliciens kunnen rekenen, en zal tevens alle mogelijke
pogingen in bet werk stellen om bovengenoemd doel to bereiken ."
Het publiek grog, (le Iarseillaise zingende, uiteen .
Tegen den beer Hugenholtz werd oin die woorden proces-verbaal
opgemaakt ; bij werd veroordeeld tot een inaand gevangenisstraf,
die hij in de inaand Juii lieeft ondergaan . De zaak-Hugenholtz
werd behandeld voor de reclitbank to Haarlem,18 Mei . Verdediger
was M r . T r o e 1 s t r a, die o . a . van den beklaagde wide, dat bij
persoonlijke eigenschappen lieeft, waardoor bij tegenstanders meer
prikkelt dan voor de zaak noodig is . Hij is vlug met zijn woord,
een gevoelsmeiisch, geen berekeneiide natuur . Hij mat eerst den
drang vaii zijn geinoed spreken, dais eerst komt de wetenschap

(Het Volk van 19 hlei, tweede blad) .
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HET KAl1EI~LID TEE LAAN EN DE MILICIEN S .

De Haagsche afdeeling van de sociaal-democratische arbeiderspartij hield Dinsdag (10 Februari) een groote meeting, gewijd aan
de beteekenis van de jongste stakingen . De zaal was stampvol .
De eerste spreker, de spoorwegbeambte 0 t t e r s p o o r, leider der
staking in Den Haag, gaf een terugblik, waarin niets nieuws
verhandeld werd . De heer Oudegeest, die spreken zou, maar die
op dokters advies voorloopig lief toespreken eerier groote vergadering moest nalaten, werd vervangen door lief Kamerlid T EIti LA Air,
die van minister Bergansius wide, dat deze eels staalkaart van
het Nederlandsche leger naar Amsterdam zond, zonder to weten
vat hij er mede moest aanvangen, en minister Kuyper beklaagde,
die moest ontwaren, dat zijn eigen kleine luyden het waagden
mede to doers aan een spoorweg-staking en thans gedrongen wordt
tot de erkenning, dat het ware Christendom zetelt in de patroontasch
van een milicien . Heftig critiseerde spreker de oproeping van de
lichtingen, er bijvoegende, dat het zich toch lief aanzien, dat de pas
gesloten vrede vooreerst niet zou verbroken worden, indien de lotsverbetering van de arbeiders door de werkgevers met oprechtheid
en deugdelijk geregeld werd en terwijl die arbeiders toonden dat
zij nog vertrouwen wilden stellen in een goed wooed van patroons
en directies . Spreker stelde daarom de vraag, wie den fakkel van
oproer zwaait ? Het yolk stellig niet.
Hij herhaalde zijn vroeger reeds gegeven raad tot de arbeiders
om al het mogelijke to doers niet in botsing to komen met de
militaire macht . Tot de vrouwen richtte hij een opwekking om
harm kinderen een anti-militairistisehe opvoeding to geven .
Breedvoerig schetste hlj daarna de beteekenis van het recht
van vereeniging en vergadering en van werkstaking, welk laatste
recht de regeering onder den invloed van de ontketende wooee
van de bourgeoisie, die het dreigend teeken van machtsverplaatsing
heeft ontvangen, lief proletariaat wil ontnemen bij eerie wet . Maar
die wet komt er niet, char lief hoofdbestuur der spoorwegfederatie
met de kalmte, die tot dower zijn karaktertrek was, een tweede
staking in het vooruitzicht heeft gesteld, cell staking die spreker
;,veronderstellenderwijze sprekende" reeds door andere gevolgd
ziet, char geen enkele arbeider zich ooit meer het recht van
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staking zal laten ontnemen en ;,veronderstellenderwijze" zttllen de
nliliciens
Dit tut to spreken achtte de beer Ter Laall to
gevaarlijk (oizbedaarlijk gelaclr) . Spreker eindigde met to zeggen
dat Dr . Kuyper op bet oogenblik een spelletje kaart speelt, maar
dat hij daarbij zal ondervinden dat .,rood troef blijft" .
Eindelijk hield mevrouw Roi xxi~ HoLS'1' in hartstochtelijke bewoordingen een lofrede op de solidariteit ell deze solids riteitsstaking
zou bestemd zijn em aan bet proletariaat to leeren organisatie en
revolutionaire energie . %ij lvekte de in vakvereenigingen georganiseerde arbeiders op in deze da.gell van eerie hoogst ernstige, in
Nederland nog niet gekende situatie zich to plaatsen onder bet
i'oode vaandel der sociaal-demo}oaten . Volgens haar schrijven aan
de Xieuwe Cit . van 19 Februari beeft ze gezegd : .De bourgeoisie
vindt de eerie staking goed, de andere .~lecht . Sentimenteele naturen lilt baar klasse zijn by . geneigd, een staking nit solidarltelt
to pl'ljzen, daarentegen Staklngen om loonsverhooging of to keul'ell .
Voor ons, van bet proletarisch standpuiit, bestaat deze scheiding
niet . Elke strijd der arbeidersklasse om loonsverhooging en verkorting van arbeidsduur is in onze oogen goed, heeft zedelijke
waarde . Wij scheiden de stakingen niet in goecle en sleclzte, wij
deelen ze in verstaod ige en o~wei'standige . Verstandig is een staking,
dus to prijzen, wanneer de kans op duurzaam succes groot is ."
Ten slotte weed een mode aangenomen, bevattende hulde aan
de spoorwegarbeiders en een protest aan de regeering, die soldaten
afzond op rustige arbeiders .
Te half twaalf weed de meeting . die door eenige miliciens was
bijgewoond, gesloten .
DE OPKOX[ST DER IIILICIENS .
De regeeringsmaatregelen betreffende de oproeping der lichtingen
1900 en 1901 slaagden, ondanks de socialistische propaganda, voor
de Regeering boven verwacliting .
De opkomst van de onder de wapenen geroepen miliciens had
to 's Gravenhage op Dinsdag 10 Februari in de beste orde plants,
dank de voorzorgsmaatregelen door de militaire overheid genomen
voor een geregelde aankomst aan de stations en de afmarsch van
char naar de kazernen . In groepen werden zij daarheen gebracht
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door een escorte gewapende militairen onder bevel van eeil onderofficier . Zingende trokken sommige troepen door de stall . Voor deze
gelegenheid was ter seeretarie van de gemeente op de Groenmarkt,
alwaar de boekjes moesten in ontvangst genomen wordell, de hulp
ingeroepen van de onderofficieren van het garnizoen, ten einde de
opgekomenen, die buiten de stall moesten gaan, naar de stations to
begeleiden . Gedurende den ganschen dag wekte dit de aandaeht
van vele nieuwsgierigen voor dit gedeelte van het stadhuis . De
politie hield het yolk op een afstand van de toegangen .
Van de 300 miliciens, die Dinsdagmiddag om vier nur to Haarleni onder de wapenen moesten zijn, ontbraken er slechts 10 . Daarvan zat er een in de gevangenis en warm de anderen op zee of
ziek . Tegen kwart voor vieren trok een troepje van ongeveer 30
nit de Kleine Houtstraat en over de Groote Markt het vrijheidslied
zingende naar de kazerne, dock in de nabijheid daarvan werd het
gezang gestaakt .
Zoo

ging het in alle garnizoensplaatsen . Onder de miliciens

warm socialistisch-gezinden, die aan him gevoelens luide door het
aanheffen van soeialistische liederen uiting gaven . Doch door het
tactisch en kalm optreden van de autoriteiten bleef het daarbij .
Alle miliciens kwamen bijtijds op ; en eenmaal in hun garnizoensplaats zljnde, bukten zlj Allen voor de mlitalre tncht en discipline .
Deze regeerings-maatregel was dus volkomen geslaagd . Dit werd
door ieder erkend .

NET COMITE VAN VER.WEER .
De Regeering had de lichtingen van 1900, 1901 en 1902 opgeroepen om de rltst en de orde to handhaven ; oni de vrijheid van
arbeiders, die werken wilden maar als „onderkruipers" daarin
werden belet, to beschermell ; en ook om bij eventneele herhaling van
spoorwegstaking of bij nitvoering van het dreigement van den
Centralen Bond van Gemeentewerklieden to Amsterdam gewapend
to zijn .
Deze maatregel der Regeering werd, gelijk op de vorige bladzijden Meek, door a.lle partijen toegejnicht, behalve door de sociaaldemocraten en de anarchisten . De wijze, waarop tegen z .g, onderkinipers werd opgetreden door de stakers, vond algemeen afkeuring .
Vooral wit in Zaandam b1j een werkstaklng in een machine-fabriek
Dinsdag 17 Febrnari plaits had, wekte vrees, dat, zoo daartegen door de Regeering niet krachtig weed opgetreden, de rust
en de orde in den laude overal zouden gevaar loopen . Van de 40
stakers hidden een 12-tai aan die fabriek het werk hervat en deze
bleven nacht en dig in de fabriek, nit vrees voor molestatie van de
stakers, die nn aan de in- en uitgangen stonden om to beletten
onderkruipers" zoude worden aandat eten en drinker voor de ,"
gebracht . 's Avonds was de politie verplicilt de passage of to
Slniten, Dar Scholeli jongens en vronwen en manner samen en bemoelhjkten de politie, leder rlistlg voorbljganger met een hoeratje
begroetende . Kwet.sende en beleedigende liedjes werden gezongen
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en de politie werd gesard op een dusdanige wijze, dat men er zich
oververwonderde dat zij haar kaline en rustige bonding wist to bewaren . Slagers, bakkers, melkboeren enz . w erden bedreigd, als zij
weigerden de leverantie to stakes .
Desniettegenstaande wide II r . P. J. T r o e 1 s t r a in een vergadering
in Belleuue to Amsterdam, daags daarna, dns Woensdag 18 Februari
„11Ien beeft ontijdig de licbtingen opgeroepen ; inert heeft Amsterdam volgestopt met troepen ; ieder vraagt verwonderd : , .Friend,
waar is de brand ?" ; er is niet de minste reden voor eenig militalr vertoon, tenzij de ,,lieeren" een aanslag willen doer op bet
'yolk, om lief land in rep en roer to brengen . Jets van belting
kan men, meende spr ., niet doer, maar de Regeering zal moeten
aantoonen, waarom zij dat alles deed, en ten slotte komen islet
een voorstel tegen de arbeiders komen deze dais in verzet dais
kan zij zeggen :

„Ziet ge wel dat die troepen noodig waren :J"

„ll1aar moet dais bloed vloeien", zegt spi ., , .dais wiles uw cbristelijke gewetens daarmede worden hesmeerd" .
De beer C

11

a r 1 e s B o i s s e v a i ii daclit dear antlers over . In

bet Ilandelsbiad van Dinsdag 17 Februari sprak bij zijn vertrouwen
in bet beleid der Regeering iiit . (3 . a . schreef bij
,,Het zij vergtind aan mij, die waarlijk geen )artijgenoot der
Regeering ben, openlijk to erkennen, dat ik voor bet vervolg de
zaak met eenige gerustheid joist in hare hander zie .
leuzen leggen hem den
,.Vat ik bedoel is dit : D r . K n y p e
plicht op --- welke zijn karakter mij waarborgt dat bij aanvaarden

is

zal - om de gezagverhoudingen, die een oogenblik wankelden, to
berstellen . Zijn verledei waarborgt

1111j,

dat znlk een herstel niet

zal worden gezocht,

- waar bet simmer to vinden zon zijn !
in beknibbeling van bet vereenigingsreclit . Onze lezers weten
bet : van lief vereenigingsrecht en vereenigingsleven wares wij
steeds voorstanders . In geen geval mag daaraan getornd !

Want

dat recbt is bet middel om tusschen werkgever en werknemer de
approximatieve gelijkbeid van krachten to verwezeiilijken, welke
begeerd en ondersteld tevens wordt door de liberale oeconomie .
,.Evenmin zal bij - als ik hem begrijp na jaren strij(is ! - In
zees gestrenge bepalingen tegen contractbreuk bij voorkenr lieul
en genezing zien en zoeken .
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, .Waiit ik hoop is dat de R,egeering kracht zal verzamelen en vinden
in tweeerlei .
„1o . Eeii iiitbreiding van artikel 1 der wet op den staat van
oorlog en van beleg .
,,o . Een verruimlng `'an de bepalingeii in ons strafwetboek tegen
bedreiging met geweld .
„ Naar mijn gevoel is dit laatste de lioofdzaak . Er bestaat een
(iubbele teui eon . aan welk dubbel sehrikbewind een erode moat
gemaakt worden, zullen rust ell orde gehandhaafd blijven, en willen
wij van de beschaafde states er een blijven
,,Onduldbaar noem ik bet terroriseeren van bet pnbliek met bet
Damocles-zwaard van een algemeene verkeersstaking .
,,Onduldbaar iioem ik liet terrorisme over de vrije arbeiders .
,.Is voor bet mogelijk makes flier twee beschaafde hervormingen
de oprichting noodig van een spoorwegbrigade en de verhooging
van ,.bet blijvend gedeelte" . . . . flan zie men tegen die maitre° even vooral niet ol)."
Al wit anarchist en socialist was, verzette zich tegen de oproeping der lichtingen en tegen het voornemen der Hegeering om
door wettelijke bepalingen een lierhaling van de spoorwegstakiiig
zooveel mogelijk to voorkomen . In

Het

TTol

van Dnisdag 11 Fe-

brnari kwam order bet opschrift
DE AAN SLAG 01 HET STAKINGSF ECHT

bet volgende sclirijwen voor
,,111edest) )de)s!

zooals it bekend is, is na de jongste spoorweg-

staking de gansche bourgeoisie opgestaan, heeft de pens de incest
scherpe en lasterlljke artlkelen de wereld ingezonden, ell is dientengevolge, zooveel bier to laude als in bet biiitenland, cell agitatie
getiwekt tegen de arbeidersbeweging in 't algemeen maar tegen bet
spoorwegpersoneel in 't bijzonder .
, .'t Is opmerkelijk floe vast aaneengesloten apes tegen oils overstaat, wa,t b ela.n g heeft bij 't neerdrukken der arbeidersbeweging,
in 't kort wit belang heeft bij apes wit bet proletariaat in kneclitschap zon kninlen hoiiden .
„Het gevolg van die agitatie is bet zenden van militaii en en
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bijeenbrengen van politic in de lioofdpla.atsen des lands . 't Gevolg
is het provoeeerelr van ons, die als rllstige a1'beiders onzen plie-llt
wines does, maar ons recllt zvillen verdedigen . 't \ er(ler g evolg
daarvan zal waarschijnlijk zijn dat de regeering eeo wet zal maker,
waarbij het recllt van stakes aan 't spoorwegpersoneel wordt ontnomen.
„Dit is 't allerminst wat de regeering waarschijnlijk zal probeeren, maar wij vreezen, en niet zonder grond, dat die wet ook zal
betrekking hebben op beambten bij post, telegrafie . gas- en waterleiding, bakkers en transportarbeiders enz . enz .
„Tegen dit dreigend gevaar voor de geheele arbeidersbeweging
moeten wij eensgezind opkolnen . 't Is daarom dat wij 11 oproepen
tot een vergadering op Vi •ijdagavood 8 1r?r~ in 't gebotiw van den
A . N . D . B, voor° de hoofdbesturen der Nederlandsehe vakbonden
met hits landelijke vertegenwoordiging, benevens de twee groote groepen uit de arbeiderswereld, n .l . (le vrije socialisteu en de 8. D . A. P.
„Apes moet in 't geweei

tegen de onderdrukking van onze vrij-

heid . Ors recllt later wij ons niet ontnelnen ; komt alien in grooten
getale op om de noodige lnaatregelen to bespreken . Indies bet
hoofdbestnur niet aanwezlg kan zljn, berichte men ons of men 't
komend wetsontwerp wenscht to onderstennen .
„Hoofdbestluen welke deze circula .ire niet ontvangen worden verzocht deze als ontvangen to beschouweli .
,,Namens de gecombineerde Hoofdbesturen,
PETTEB .
O[,TDEGEEST ."

In die vergadering van Vrijdagavond (21 Februari), waartoe
anarchisten zoowel als socialisten werden nitgenoodigd, zou het
Comite van Verweer worden opgericht . Ilnniddels beijverden socialistische woordvoerders zielr om vbbr dies avond stemming voor
bet op to ricllten Comite van Verweer to makes . Mr . T r o e 1 s t r a
sprak Dinsdagavond in Bellevue en zeide o . a . :
„Het beginsel der solidariteit is niet schooner aan den dag
getreden dan bij den strijd van het spoorwegpersoneel, dat weigerde
„onderkruipers"-diensten to verrichten, dat vrienden en broeders
der sta,kende kameraden wilde zijn . Als eens bet ideaal is verwezenlijkt, dat in plants van de kapitalistisehe, de socialistische
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voortbrengingswijze is getreden, dan zal diezelfde solidariteit, thans
gebleken, het yolk aaiieeli houden : de solidariteit is bet cement
der socialistische maatscliappij der toekomst . De spool wegstaking
is een bakes geweest op den weg der toekonlst, maar zij lieeft
schrik en ontsteltenis gebraclit bid hen, die de arbelderS er ondei'
willen bolded .
Men nioet tracliten de organisatie steeds kraclitiger to makes,
trots alien strijd, die nog to wachteii staat . Karl Marx lieeft eens
gezegd : , .de arbelderS liebben niets to verliezen dan him ketenen",
dock spr . meent dat zip tlians UUk to verliezen llebben de vljl, om
die ketenen stuk to vijlen, t . w . de organisatie .
\Vat betreft de anarchisten, deze zones Vrijdagavond met de
andei e vakbonden klnnlen Samenwerken . \V aar men iiii Staat tegenover de burger-klasse, die 15 a 20 duizend ma nlen ondei' de w'apenen
lieeft, inannen, die nog heden to Haarlem salvo's leerden scliieten,
char zal spr . het thins wel lateii zicli to uiteii tegen anarchistische
groepen, die straks ook tegenover de tot de tinder gewapende
bourgeoisie liebben to stain. (Gejuich) .
De rede van den beer Troelstra in Bellevue was hog om twee
andere redenen merkwaardig. In de eerste plaits om bet begrip,
dat de spreker bleek to liebben van , .algemeen belang". Hij wide
tocli : , .Het algemeen belang werd geschaad, dat zal wel meer
gebeuren . Eens staakten de bakkers, dat scliaadde lief algemeen
belang ; eens staakten de typografen, de couranten konden niet
verscliijnen, lief Haodelsblad kon niet verscliijnen - dat schaadde
ook bet algemeen belang ! - inaar zou men dan om al dat „SChaden
van bet algemeen belang" de arbeider zijn lot niet molten verbeteren, terwijl de kapitalisten nooit letter op dat algemeen belang,
dock alleen op hail eigen belang ."
Dit betoog iioemde bet Haiidelsl lad (Donderdag

lu Februari)

OLKSI\IISLEIDING .

schreef de redactie
,,de demagoog, die
, .flier spreekt"
onnadenkendeii niisleidt .
, .Neen, lief niet verscliijnen viii een dagblad scliaadt gees algemeen
belang . Men kin lief meows aanplakken . Gees rood wordtt er door
veroorzaakt . Een staking van diamantslijpers schaadt nog veel
11
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minder Met algemeen belang . Mien kan blinkende steentjes nog veel
lichter ontberen dan dagbladen . Mlaar door Met blokkeeren der
toegangen van een groote stall schaadt men de levensbelangen van
honderddnizenden . Het is een oorlogsmaatregel . Daarom blokkeeren
bnitenlandsche vijanden de kust en belegeren ze steden . De regeering, de Staat heeft er voor to waken, dat niet eigenmachtig een
vereeniging van werklieden als dwingeland optreedt en binnenlandschen oorlog verklaart aan Met eigen yolk .
, .In elk land waakt de ,Staat daartegen, moet de Regeering tegen
znlke belaging van de eerste belangen van lief yolk gewapend zijn .
„Dat weet de heer Troelstraa ook `vel . Daarom was Met misleiding
van onnadenkenden, wat hij vertelde over de vroegere staking bij
lief Hand elsblad en andere bladen, alsof dit eveneens een nationaal
belang was!"
In de tweede plants was de cede van Mr . Troelstra in Bellevne
merkwaardig, omdat hij char voor bet eerst verkondigde de tweebeloften-leer . Hij wide toch : ,.De arbeiders, beweerde men, hebben
lion eed gebroken bij die spoorwegstaking . Gesteld dat was joist
Madden die arbeiders ook geen eed gedaan aan bun organisatie ?"
Alzoo moest voor de arbeiders de eed of de belofte aan lion
yak-vereeniging gedaan hooger staan dan de eed of de belofte aan
lion patroon.
Doch niet alleen de beer Troelstra, ook de beeren Ondegeest
en Petter poogden stemming to maker voor Met opricliten van een
Comite van Verweer . De eerste zond een lang stuk aan de bladen,
waarin bij op vrij kalmen toon trachtte de beteekenis van de spoorwegstaking to verkleinen . Mien krijgt nit dat stuk den indruk, dat
Oudegeest niet geheel instemde met de voorstellingen, die Mr .
Troelstra gaf . De beer P e t t e r was vrij wat scherper in zijn
schrijven, getiteld : „De spoorwegstaking ! Een waarschuwend
woord ." Daarin was o . m . bet volgende to lezen
,,Ik kan bet publiek en alien die er belang in stellen, gerust
vertellen dat onze organisatie slog onaangetast pal staat ; hare
kracht is (na de laatste staking en gedlurende de propaganda voor
organisatie, welke ten doel hebben onze krachten to doer vermlnderen ) meer dan verdubbeld .
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, .Nog staat de organisatie pal en is bestand tegen elken storm1001), 00k dlen der oaderkruil)ers . 1 Vij gaan vooruit ell Met acliternlt,
ell cell ernstige waarsciiuwing tegen elke nlttartillg is niet misplaatst .
want moclit (hetgeen ik niet hoop) een vonk ill die opgegoarde
en steeds verilleerderde brandstof geworpen «- order, don zal de
nitbarsting to geweldiger zlju 1laarmate men 1111 die bralldstof wil'
omkuipen . Dall kill gebeuren wat wig de vol'ige maul door omen
ill\Toed flog ilebben voorkomen : .e e n a 1 g e m e e n e s t a k i it g
v a a 11 e t v e r k e e r", niet op b e v e l (bell flit eigen beweging,
maar d a n ook zal ollze invloed falen ell cell ramp onvermijdelljk zljn .
. .Hierbij nog cell eriistig' word aan mien kameraden . Kiln vraag
ik zlch niet to latch misleiden door de leugens vvelke men omtrent
de organisatie en llaar bestiiur roildstl'ooit . Oilze organisatie breidt
zicll lilt en wordt steeds grooter en grooter . Been manlletje verlaat
ouze gelederen en uw bestuur staat pal ell vraagt it steeds filet
beleid op to treden . Laat lief pnbliek zien dat ge de overwinning,
door eigen kracht behaald . waardig zijt, ell dat ge nog evenals de
laatste maal, kracht karat ei1 durft toonen .
,,Aan 't pnbliek, Regeering en directie zeg ik : laat ii niet geruststellen : 't gevaar is nog even groot, indien men zelf aanleiding zou
geven . Nog zijn wij in staat door de kracht en omvang onzer organisatie een erllstig gevaar in 't levee to roepen, en maar al to goed
begrijpen wij de voile verantwoordelijkheid daarvan . Laat 11 niet
in slaap sussen . e ai~t uaaoeei° eea oirzei seiiihuisu achter .c zi/a sei-iihii S, eeii ~flOClziiiist zijn maclHae, 01 ' ePa -?iiS.SehraUhtei zijn wissels
rei loat, zal ei iueiiarr-nd iii stoat zijn bua pilau iii to aemea . Dit

is gees bedreiging maar een ernstige vvelgemeende vvaarschuwing ."
Naar aanleiding van dit stuk scllreef lief I andelsbicul :
, .`Vij aciiten lief dubbel noodig Gall bovenstaan(lb
oils toegezonden
schrljven op ellbaarheld to geven . omdat onze lezers daaruit zullen
ontwaren wat er in de hoofden van de lelders der ,jongste spoorwegstaking nog omgaat . Vooral, welke verwarde denkbeelden char
spoken . De organisatie - zoo staat el - is , .nog in staat een
ernstig gevaar in het levee to roepen",
wanneer een seinhiiiswachter zijn selnliuis, een machinist zijn machine of cell wisselwachter zijn wissels verlaat" - Lalsof die hue toebehooren !] - , .zal
er nieniand ill staat zijn m m plants in to nemen" . En dit fleet dan
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;.geenbedreiging", moor , .een ernstige welgemeende (!) waarschuwing" .
,,En daartusselien stoat de verklaring : , .maar al to goed begrijpen
wij de verantwoordelijkheid daarvan" - en aan liet slot : , .Wlj
does alles om in 't algemeen belong werkzaam to zijn .''
„Het is geheel en al de tool van een „C o m i t e d it s a 1 ii t
p ii b 1 1 c" iiit de donkerste dagen der Fiansclie Omwenteling, dot
het algemeen belting vereenzelvigde met zljn eigen opvattingen
en belangen .
„\Vorden niet de voorzorgsmaatregelen, door de Regeering .'enomen, door dergelijke iiitingen volkonien gereehtvaardigd "
DE UP1IcFIi1

i~ 1 A\ HET COM1IE VAN VEllW .ER .

Vertegenvvoordigers van 40 socialistiselie en anarchistisclie vakvereenigingen hidden aan den oproep van Oudegeest en Petter
gehoor gegeven en zicli Vrijdagavond (20 Febrnari) begeven naar
het geboiiw van den Algem . Ned . Diamantbewerkersbond in de
Plantage, Fransehe Zaan to Amsterdam . Onder die vertegenwooi digers van 40 vakvereenigingen bevonden er zich ook Fall den Bond
van Nederlandsche onderwijzers ; terwijl ook in de zaal aanwezig
wares de Kamerleden T r o e 1 s t r a en H e 1 s d i n g e n .
Het was cell vergadering met gesloten deuren ; de pers `verd
niet toegelaten .
Na zeer nitvoerige besprekingen nom de vergadering met algeineene stemmen op twee onthoiidingen na - de volgende
cootie aan
,,De vergadering, enz . :
„gelioord de verklaring der Vereenigingen van Iiet 5poorvve persoiieel, dot zij ter «eying van een wet die de vrijheid van
stakes aanrandt den arbeid zitllen neerleggen en van de Federatie
van Transportarbeiders ell andere vakvereenigingen dot ook zij in
dot geval tot een wei'kstaklng zitllen overgaan ;
„beslilit : een Coinite van Ver«veer to benoemen, dot een krachtlge
agitatie zal voeren ter handhaving van de vrijheid van den arbeider,
„en roept het gansehe Nederlandsche proletariaat op . zicli in
deze met de georganiseerde arbeiders solidair to verklaren ."
Besloten ;vend vender dot het in de cootie genoemde Comite van
Verweer zon worden Saniengesteld nit twee vertegenwoordigers van
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bet Spoorwegpersoneel, twee vertegenwoordigers van de Federatie
van transport to water en verder een vertegenwoordiger van lies
Nationaal l-rbeidssecretariaat, een van de Vrije Socialisten en een
van de Soc .-Dens . Arbeiderspartij .
Loodra de spoor«vegarbeiders den tijd daartoe gekomeii aclitten,
ZOA (lit Coniite de noodige niaatregelen semen oni een werkstaking
over de versehillende vakken slit to schrijven .
Naar het Ilacdelsblail to vv eten kwani,, was bet er in deze vergaderiiig warns toegegaan . Voora1 bestond verdeeldlieid over de
vraag of onniiddellijk de a 1 g e iii e e n e werkstaking zon worden
geproclameerd, dale wel getraclit zon vvordell bet vernieende gevaar
of to vvendeli door cen g e d e e 1 t e 1 ij k e staking .
De niterste partij had het op de vergadei'ing niet kuiinen wilinen .
Ecliter werd aan hair lvenscheli in zooverre tegemoet gekomen,
dat aali het Coniite van Verw eer een zeer iiitgebreide volinaclit
werd gegeven . De hevoegdlieid vaii het Conlite werd slechts beperkt
door de beslissing dat bij een mogelijke „aaiiranding van de
vrijheid vaii deli arbeider'' onmiddellijk de staking zal worden geproclameerd voor bet spoorwegpersoneel en alle transportarb eiders .
Leidde deze staking niet tot het gewenschte resilltaat, of gaf ze
aanleiding tot een krachtig optreden vaii overheidswege, dan zon
ze worden ilitgebreid tot de bedrijven, welke voorzien in de dagelijksche levensbehoeften en zon zoo noodig ten slotte de algeineene
werkstaking wordeii geproclameerd .
In een vergadering, die Maandag 23 Febriiari was gehonden,
werd medegedeeld door den lieer Ondegeest, dat in bet Coniite
van Verweer zitting hadden genomen : Voor bet ved . ArbeidersSecretariaat de beer V a ii E r k e l, voor de Federatie van arbeiders
in bet watertransport de heeren \V e s s e 1 s en Ml e ij e r, voor de
S . D . A . P . de Beer V 1 i e g e ii, voor de Vrije Socialisten de heel
A 1 k e in a en voor bet Spoor- en Tramwegpersoneel de beer
0 it d e g e e s t met een nog nader aan to wijzen bestuurder diet
laatste organisatie .
Het aanwezig zijn vaii vertegenwoordigers van dell Bond van
Nederl . onderwijzers, bij de oprichting van liet Comite van Verweer, lead van zelf de aandacht getrokken . Eenige leden van dies
Bond kwamen daai'tegen op, ook al vernam men dat die vertegen-
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„Op de vergadering der bestureii Van vakvereenigingen, gehonden
op Vrijdag 20 Febr . 1 .1 . is eene niotie aangenoiien oin, wool' bet
geval er eene staking uitbreekt onder de aiiibtenai'en van bet
spool vegpersoneel, zicli met de stoker` solidair to verklareii .
Onder deze vereenigingen zagen we ook de nanien viii den Bond
(I1

~Ved .

Oiuiei wijzei.c ell de SOCiaal-Demo7i'at/ .s he Qinlei n jzeis-

~:ereeniglug .

,,%onder in eene beschonwing to treden over hut al of iiiet wettige
der stakingen, zijn wij van meening . dot eene staking, die m i
dreigt, zoo versclirikkelijk in hare gevolgen zal zijn, iii zulk eene
mate de niaatschappelijke orde dreigt to verstoren . dot elk middel
oni hoof.' to bezweren . nioet warden aaiigegrepen . Het koint oils
voor dot de )nderwijzel' nicer (Tan nlisscliien iedei ail(ler geroepeii
is, de niaatschappelijke orde to bevorderen en lakes bet daaroni
tell sterkste, dot onder vijzersvereeiiigingen zich aan de zijde der
stokers wenselien to seliaren oln dezen, hetzij door bet verleenen
van nioreelen steno, hetzij door ineedoen pan de staking, to helpers
in lilui verderfelijk streven .
„1Vij richteii oils rlaaroiii tot n, collega s, van wie we overtuigd
zijn, dot gij met ons de Bonding van deli Bond van Ned . Oiid .
afkenrt . Zult ge nag longer besluiteloos toekijken, of ziet ge iii,
dot liet nu noodig is, partij to kiezen ?
„Levei't islet ons bet bewijs, dot bet o ii 1v a a r is, wat de
1I(Ut .Sborlc schiijft : ,De sociaal-democratic onder de opeiibare
onderwijzers telt hare ainhangers bij honderden, ja wellicht bij
(lnizendeli" .
,,Gij merle zijt oorzaak, dot over de openbare onderwijzers aldus
geoordeeld wordt ; gij zelf smeedt de wapenen tegen bet openbaar
onderwijs, waarvaii door de clericale pens m a.ar al to gretig gebruik geniaakt ivordt .
„Gij weet, dot bier ter stede de ,,Anisterdanische OiiderwijzersVereeniging'' is opgericlit, als protest tegen bet drijven van de
sociaal-deniocraten in den Bend .
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. Thaiis is }let nw plicht, a blj deze Vereeniging aan to sluiten
Dat alleen is liet middel em aan de bnitenwereld to toonen, dat
het overgroote aantal der openbare onderwijzers a i e t sociaaldeinocratisch gezind is .
,Eli hoe noode bet a mocht vallen voor het lidmaatschap van den
Bond to bedanken om liet vele goede, door hem tot stand gebraclit
(ook w ij hebben dies strijd gekend), bedenkt, dat in sommige ziektegevallen het zwaarste vergif bet beste geneesmiddel blijkt to zijn .
,,Namens bet bestinuder Amst . Ond . Ver .,

J . H . S MITT, Voorzitter,
De Cleregstr. 22 .

H . GRAS, l e-Sect etaris,
Houtmankade 71 ."
De oprichting van bet Comite van Verweer werkte weinig mee
tot kalmeering . Integendeel . de spanning werd iiog erger . Niet
bet minst door
HET SCIIRIJvEN VAN MR . TRUELST1 A

Volk, onder liet opsebrift : „op den Uitkijk" . In dat blad
van Zondag 22 Febrilari kwam van dims hand een artikeltje voor
,, Een Staatsgreep ?" waarin hij, na mededeeling gedaan to hebben
van bet beslnit der vergadering van Vrijdagavond, een bericht van
vertrouwbare zijnde met vette letter opnam, liudende
in Het

„De Regeering is van plan, a .s . Maandag den staat van
beleg of to kondigen voor Amsterdam, den Haag en Rotterdam . In plaatsen, waar geen garnizoen is, moet de Burgemeester zich in verbinding stellen met den stationchef en
zoo noodig de schutterij gereed houden voor bescherming
en bewaking van de stations in geval van staking ."
,,Zieliier", schreef Mr . Troelstra, den klassenstrijd in „optima f'orma'';
terwijl hij de kapitalistische klasse, bij monde der Regeering, aldus
tegeii de arbeiders laat optreden
,,Gij wilt niet voor ons werken ; weliin, dan stellen wij tegenover
nw lijdelijk verzet onze kanonnen, gewereii, oorlogscliepen : dan
roepen wij nit nwr eigen gelederen nwe broeders, zoons, vrienden,
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medestrijders ell klassegenooten op, om a op oils eerste bevel seer
to schieten, wanneer uw verzet zich nit door optochtell op straat
of andere titerlijke kenteekenen . Opdat wij dit ongestraft kuiineu
does, zones wij u eerst de rechten van vereeniging en vergadering
tijdelijk ontneinell ell daarvoor ill die plaatsell, waar UW optreden
voor ons liet lastigst is, den staat van beleg afkondigeil, waardoor
de militaire macht liet gezag in lianden krijgt en allerlei rechten .
bij de grondwet gewaarborgd, tijdelijk wordeii geschorst ."
De schrijver lead eerst niet onderzocht, of bet bericht wel joist
was . Hij plaatste bet en voegde tegelijk zijn bescliouwingen er bij,
aan bet slot de arbeiders oproepende - ,,zoodra hull orgallisatie
de werkstaking proklameert, als ~Nn man (lea arbeid seer to leggen .
„KaIm, maar onverzettelijk, dat zij onze leuze in de ernstige
tijden, die wij tegeinoet gaan ."
Kahn
ell ininiddels kwanl ill 1-Jet Volk van Woensdag 25
Februari bet volgende met vette letter gedrukt verzoek aan bet
hoofd van bet blad voor :
,,ATTENTIE!
„Partijgenooten en geestverwanten, onverschillig waar, die
een telefoon hebben, verzoeken wij onmiddellijk met opgave
van summer en adres aan ons kennis to geven of zij bereid
zijn bij eene eventueele staking deze ter onzer beschikking
to stellen .
„DE REDAKTIE ."
Vele blades lieten niet na er op to wijzen, dat bet hartstochtelijke
schrijven van Mr . Troelstra over iets, dat geheel onwaar was, nu
joist niet bevordelijk kon zijn voor een ;,kalm optreden" ; evenmin
bet bovenstaand bericht .
Zondag 22 Februari vergaderden in bet gebouw Planciu.c to
Amsterdam afgevaardigden van de afdeelingen der Nederl . Vereeniging viii Spoor- en Trampersoneel en van Federatie vale
Spoorweg-organisaties, met bet doel om die twee core oraties to
vereenigen . Pit duel werd bereikt .
Aan de orde werd in die vergadering
geleid door den beer
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eenige hoofd bestuursOttdegeest - ook gesteld het salurieei en
led en en het losmaken deter bestmn sleden van de spoordirecties .
Als bezwaren daartegen worden genoemd, dat zulke hoofdbestultrsledeli geeli voeling zouden blijven houden iiiet de organisatie,
dat daardoor liet vertrouwen der leden in hun Bestuiir toll verfiauwen : dat eindelijk de directies de hoofdbestuursleden niet meer
zouden willen erkeiinen . Ook wend betwijfeld of de organisatie
voldoende iinancieele draagkraclit zon bezitten oiii gesalarieerde
lioofdbestutirders to liebben.
Deze bezwaren poogde de V o o r z i t t e r to vveerlegen . [lit een
voorloopig opgemaakte begrooting toonde spr . aan, dat de organisatie
zou kttnnen rekenen op een totaal aan inkomsten van f' 22400,
terwijl bij liet salarieeren van 3 hoofdbestuurders, ieder met f 1500
's wars, cell saldo toll kunnen ovei'blijven vail t 2800 . Tegenover de
mogelijklieid dat bet ledental zou veriniiideren, wees spr . crop dat
de loonen zullen inoeten stijgen en daarmede de contributies .
\Vegens bet vergevorderde uur kon de beraadslaging over deze
kwestie diet vender worden voortgezet en \vend de beslissing in
deze bepaald op de volgende vergadering, welke deli l5en Maart
a . s . to Utrecht zou worden geliouden .

VIII .
ACTIE VAN CHRISTELIJKE ZIJDE .
retie van Christelijke zijde - bedoeld wordt daarmede het optreden der partijen en vak-vereenigingen, die algemeen met den
main van „Christelijk" worden aangeduid . Daarmede is dus niet
gezegd, dat de actie tegen de leiders der stakingen a 11 e e n nitging van de Christelijke partijen en vakvereenigingen . Ook van
andere zijde wend beslist afgekeurd wat door de voorstanders van
de stakingen werd voorgeschreven .
Het Utr'echtsch Da,gblad van Vrijdag 2O Februari vwees er intusschen op, dat met name drie bladen het denkbeeld voorstonden van
toe to geven ; de Zutpheusche Cit . (schrijver der Haagsche Brieveil,
i Iii . (OEMAN BORGESIUs), die het betreurde als de heeren Oudegeest
en Petter taktische fouten maakten ; het Sociaal TVeekblad ( r ed .
MR . LI11BuRG), dat de spoorw egstakers van het verwijt van eedbrenk poogde schoon to waken : en de Nieuwe Ai'uhernsclae Cit .
(red . het oud-Kamerlid PITTERSEN), die werkstakingen tot een wettelijke instelling wilde verheffen . Laatstgenoemd blad wenschte
diet zoozeer de „onderkruipers" tegeil de stakers maar omgekeerd
de laatsten tegen de eersten beschermd to zien . Dc N. Arnh . Cit .
pleitte voor een wettelijke bepaling, welke er toe dwingt, niet dan
na rijp beraad en na uitputting van alle andere middelen, tot
staking over to gaan, dock die wil dan ook, dat deze volledig zij
en dat het werk door niemand worde verricht . Zulk een bepaling
zou, volgens de Nieuwe Ai nhemsche, voor werkgevers en werknemers beide een uitkornst kunnen zijn .
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.,AVanneer
der werklieden, bij gelleime stemming, als hullne
meening uitspreken . dat er termen bestaan om tot staking over to
gaail . (lan mag men aallllemen (Tat ei' voldoende el'nstige i'edeneil
aainvezig zijil ell kan men zondei' aan de vl'ijheld to kort to doer,
tevens aan de ininderlieid de verplicllting opleggen . zich Gall het
besluit der me erderheid to onderwerpen .
., `'erklaart daarentegen de nleerderheid zich tegen staking, zoo
moot de arbeid ongestoor(l vwiden vooi tgezet ell h e e f t d e w e r kg e v e 1' h e t r e e h t, lien, die onwlllig zijn zich aan het besluit to
houden, door andere wel'klle(lell to vervang'en .
Deze meening lvel'd slechts door welnige niet - socialisteil ell nietailarchisten gedeeld . Allerminst door de Cllristelijke partijen en
de daartoe hehoorende werklieden . I) e organen flier partijen haddell
op flit punt zich zeer beslist nitgesproken, al spoedig ila de
spoorwegstakillg van 30 en 31,Tanuari, Geen gemeensehap met socialisten en anarchisten, islet de stakers van 31 Januari - flat was het
parool, aangegevell in de drie groote christelijke werklieden-bonden :
Patriinoniuin, R . Katholieke Volksbond en Cllristelijke \Verkmansboild . Zij spraken het openlijk nit, flat llet her ging niet 0111 hooger
loon, om betel' arbeldsvoorwaarden, maar 0111 omverwerping van de
bestaande maatscllappelijke verhouding . Nog in dezelfde week, waarin
de spoorwegstaking van 31 Januari was geeindigd, bevatte de
~S?an rl, a ci
(\laanclag 9 Februari) cell artikel, flat aldtls luidde :
CHRI`TELI.IKI ; AVERKI,IEI)EN .

.,Sinds cell week doorleven we ill oils land dageil van buitenge`voneii crust : elk man wordt gedrukt door zijn gevoel van veralltwoordelijkheid . De patrooll ell de arbeider,
,hell weet lies, flat de groote massy der werklieden is aangegrepen door de revolutiekoorts . Het is diet in de eerste plaats
cell kwestie van hooger loon of korter arbeidsduur ; het is de
kwestie van de olnverwerping van alle inaatschappelijke verhouding . Dliidelijk is flit thins vooi' cell leder .
„De ,,vakbeweging" is in dienst gekomen van de manners der
revolutie .
.,In Amsterdam verscheurt men bet bestaande arbeidscontract en
wil van den , ;papierrommel" islet weten . De lieeren Oudegeest en
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Petter verkondigen, dat de spoorwegambtenaren de Voiksv ertegenwoordiging zilllen dwingen, de wetgeving naar den zin der spoorwegarbeiders in to riehten .
;,Diiidelijker dan lange vertogeli spreken deze feiten . De ongevoeligste moet daardoor worden aangegrepen ; de onversehilligste
moet daardoor worden wakker gesehud . En, ads wij widen, ieder
die meeleeft, gevoelt dan ook het gewicht deter dagen .
.,vatmirdijk stemmen we niet met hen in, die ieder optreden van
den werkman afkeiiren en thins met eenige zenuwachtigheid verzekeren, dat dit nil van dat meedoen aan de sociale beweging komt .
,,Vast staat en blijft stain voor ons, dat de werkman het reclit
moet hebben zijn belangen to bepleiten en to handliaven . Hij moet
als vrljgeboren man voor zieli en de zljnen kunnen optreden .
;,Hij moet, laat ons het gewaagde woord maar uitspreken, ook
ktnlnen staken als dat noodig is . Het recht daarop mag hem niet
worden ontzegd .
„Dock wit zien we nn gebeuren?
,,We zien de werkliedenmassa georgaliiseeerd, en van die organisatie gebruik gemaakt ter verovering van de politieke macht .
We zien de staking aangewend niet linger om tot lotsverbetering
to komen, maar als politiek instrument . Duidelijker dan door de
bekende proclamatie van Oudegeest kin dit niet worden in bet
licht gesteld .
„De arbeiders worden, in massa, door de leiders gevoerd naar
een doel, dat missehien alleen den „zelfbewusten" voor oogen staat,
maar dat de groote massa, die meetrekt, niet onderseheidt .
„Het is diatom noodig dat men zich helder rekensehap geeft
van bet kwaad, dat ons land bezoekt ; van den meermalen uitgesproken toeleg, om de arbeiders-organisaties to stellen in dienst
van hen, die politieke belangen op liet oog hebben .
„En dat is vooral noodig, opdat onze Christelijke arbeiders
zich helder bewust worden van de tack, die in deze moeilijke dagen
van hen wordt gevergd .
„Zij ook zien duidelijk, dat door de neutrale vakvereenigingen
het pad der revolutie wordt betreden .
„En zij gevoelen bet, dat zij oni des gewetenswille then weg
i i,et mee kininen en mogen opgaan .
„Onze Christelijke arbeiders verkeeren in een uiterst moeilijke positie .

ACTIE VAIN CHHJSTELIJKE ZIJI)E .

173

,.Zip zijn verre in de miilderheid . Hun petal is kleiii, vooral ill
de groote steden en in de fabriekscentra . waar het cijfer der nietgeloovige arbeiders heel «vat sterker is .
.Daarbij komt nog, dat die mellschen niet in de eerste plants
hebben leereii vl'ageii naai' verbetering van den inaatschappelijken
noodst and .
. .Die is bij lien niet lief eeii en al .
,,Zip keiinen niet alleen belioefte aan lichamelijke verzorging
maar evengoed aan geestelijke, (loch scliatten die laatste oneindig
liooger dan de eerste . vooi kei* en school geven ze met blijdscliap
hull gave ; lief onder«'ijs en de opvoeding van lillll kinderen gnat
lillll aali het hart . De openbare school is de hu nle niet, is vooi
hen geheel onbruikbaai ; met gi'oote opoffering hebben zip vooi' lillll
kroost eigen seholen geboiimvd : en die helper zij naar vermogen
onderlioiideii . Daar zijn ze als arbeider ondertussclien niet mjiider om .
,.Laat de ongeloovige patroon spreken of een goed christenw erkman niet minstens evens eel waard is op de werkplaats als
de beste ongeloovige .
,.Onze werklieden zijn geen stumperds, the als arbeiders niet
vooi vol kunilen worden aangezien ; geen lllellschen die mnderwaardig zijn ; iieell, wig dilrven lillll gerllst meet waarde toekeinlen
op grond van hum baigen voor Gods \ oord .
,.A T at wij hierboveii opmerkten iiiaakt lief clan ook mill of meet
moeilijk om hen to organiseeren, om lien to verzamelen . En als nu
in de droeve practijk jets is gebleken, dan w el dit, dat zij in de
. .neutrale" vakvereeniging niet kunnen blijven . Daar zijn en
ivorden ze telkens mveer soldaten in het leper der revoliltie .
,.De Cliristelijke arbeiders inoeten zich in hum eigen organisaties
kunnen ilitspreken ; moeten hull eigen wooed later hooren in de
vakbew eging lillnner (lagers . Hun Joel moet w olden aange`vezen, en
diudelijk inoet de vveg geteekend, Tangs welken dat doel kan
worden bereikt .
,,Daarom was het ors zoo groote vreiigde, dat in oiize stall (n .l .
Amsterdam) de Christelijke organisaties hiul «oord lieten iutgaan .
Docli zal dat word voldoeiide kraclit hebben, dan dienen deze
organisaties gesterkt to worden door alien, die in beginsel bij
hair behooren .
,,Niemand map zich onttrekken . Zoo alleen is invloed to oefenen .
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„Het is een onduldbare toestand, dat slechts van ongeloovige
zijde het wachtwoord w'ordt gegeven . In de manifesten die uitgaan
van de „georganiseerde" arbeiders w - ordt een toon gevoerd, die
zon doers verinoeden, dat bier naniens cle arbeiders gesproken wordt .
,.Niets is minder waar . Namens de Christelijke werklieden w •ordt
dit wooed niet gevoerd en ken bet niet gevoerd worden ; zij
wenschen bun eigen wooed to spreken .
,,Dat men dit inziet, dat men daartoe een poging gait aanw'enden, vinden we kostelijk ; alleen maar leggen we er den vollen
nadruk op, dat daartoe a ll e Christen-werklieden zich bij de eigen
organisaties hebben aan to sluiten .
,. AVij wTeten islet welk een onduldbaar terrorisme door de stakers
tegen de niet-georganiseerden is opgetreden ; hoe de menschen zich
maar hebben opgegeven als , .lid", om erger to voorkomen ; en zoo
zijn op deze wijze ook tal van onze mainlen in de ,,neiitrale" vakvereeniging geraakt .
,,flair onze manners kunnen en mogen er niet ill blijven ; de
onistandiglieden toonen liet overdllldelijk aan ; en ze klninen er
alleen nit w'orden verlost, door hun een e?gelr organisatie aan
to bieden .
, .Welk een invloed ten goede het funk georganiseerd optreden
der Christelijke arbeiders hebben zou, behoeft niet betoogd .
, .`'an socialistische zijde is in den laatsten tijd lierhaaldelijk
gepoogd de Christelijke werklieden aan den lijmstok to krijgen ;
zij moesten slechts hnn klassebelang liters spreken, en alle hooger
beginsel als privaatzaak beschouw-en . De jongste feiten hebben
nn w•e l aan de Christenarbeiders duidelijker dais iets getoond, dat
dit finial oninogelijk is . Pat is lien spanners voor den wagers der
Revolutie . Dat is lien merle dienstbaar makers aan een doel, dat
ze niet ki nnen wipers ; dat ze niet molten najagen ; lit door hen
als Antirevolutionairen moat worden bestreden .
, .Nears, islet met een boekje in een hoekje, onze manners ; no, no
vooral opgetreden in den ernstigen strijd ; maar under eigen banier .
No, in deze onlstandigheden, kunnen ze islet stakers, ku nien ze
niet meegaan met , .de bew•e ging" .
,,7.e hebben zichzelven een halt ! toe to roepen . Alle roan van
Christelijk belijden moat de neutrale vereeniging nit .
„Dat is de eisch van bet oogenblik . En hoezeer we begrijpen,
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dot charmer voor velen een ideaal wordt opgegeven, het ideaal
van een vakbond waarin alien saam optreden van en voor hetzelfde
yak : de omstandigheden leeren bet onverbiddelijk, dat de revolutiegeest zicb van deze bonden lieeft meester geniaakt, en dot onze
manner eenvoudig met lamheid zijn geslagen, zoo ze niet zelf huii
eigen terrein onder eigen bonier kiezen .
. . En daarom yerlieugen we ors over het felt van oi'ganlsatie
Onzer manner tegenoyer de manner der Reyoint •i e . Xii is het zaak
de gelederen to sluiten, en al is don aanvankelijk de groep der
welbewuste Christelijke arbeiders klein, zij zal wiinlen in kracht
en tot grootere dingen in stoat blijken."

De IvedeilrH der speak ongeveer in denzelfden geest .
De Ti~ i bevatte in hair rummers van l, 13 ell 18

Febrnari

een drietal artikelen, getiteld
CHRI~TELIJKE aSOCIALE ACTIE .

,,Allerwegen"

aldus luidde het inleidend wooed van die artike-

De T 1 jrl

,,allerwegen verneemt men in de laatste dagen

len in

de angstiye vraag : Waar moet bet been? Wat zal het einde wezen'
,.De onrustige gejaagdbeid, waarin de stokers de hoofdstad en
het land gebracht hebben, kwam moor weinig tot bedaren, torn
nit alle oorden van bet vaderland de gewapende macht weed opgeeommandeerd . Die toebereidselen tot verweer verbreidden alone
ontsteltenis, ze alarmeerden de nienigte, wiji ze als onheilspellelld
voorteeken `verden besclioiiwd van eerie to `'er`vacliten reyolutie,
welke in het bloed der opstandelingen zou gesmoord worden .
, .Afiat zal hiervan liet einde wezen ? Op deze vraag kunnen label
en bajonet niet lief beslissend antwoord geven . Zeker, men kan en
zal, zoo noodig, -- de onrnststokers kllnnen er op rekenen - geweld
met

eweld keerell en de muitende yolksscbaren, door hare misleiders

laf lll den steek gelaten, onder bet geknetter van het geweeryiini
all versehrikte kudde uiteen doer stuiven . Wanneer men de snorkende circulaires der socialisten leest, ziet men in zijn verbeelding
Amsterdam al in vlammen opgaan en bet janhagel, op liet Haagsche
Binnenhof geintroniseerd, het schrikbew end voeren .

Louter bang-

makerij ! Tegenover de geweldige middelen van repressie, waarover
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de tegenwoordige maatscliappij beschikt, vermag eeii ongewapende
en ongeoefende volksmenigte niets . Door de socialistische dreigementen laten
`ij ons daaroin geen vrees aanjagen, al bloedt ons
liet hart, wanneer wij bedenken, wat jammer en ellende de bloedige
onderdrukking van een opstand over land en yolk, over zooveel
acme vrouwen en onnoozele kinderen brengen zou .
„Dit vooropgesteld herhalen wij, dat met cavalerie-charges en
sclierpe patronen geen oplossend antwoord wordt gegeven in de
sociale quaestien . Een zedelijk kwaad kan door stoffelijk geweld
genezen nocli gekeerd worden . Schiet men den vader neer, de
kinderen zullen zijn flood tracliten to wreken . De revolutionaire
ideeen zitten in het bloed, en ze zijn er met geen wapengeweld
nit to drijven . De gewapende macht kan wel de uitbarstingen der
opgeruide volksmenigte onderdrukken, voor een wijle kan zij de
gewelddadige zegepraal van het socialistische beginsel tegenhouden, maar die beginselen zelven uitroeien en liet sociale gevaar
voor goed bezweren, flat kan zij niet .
„Met den flag ziet men duidelijker de waarheid in van wat
Louis Venillot lang geleden reeds voorspelde : ,,Wanneer God niet
antwoordt op de Sociale kwestie, zal niemand het antwoord
geven ."
Na flit inleidend woord betoogde de redactie van De T-ijd,
flat de roomseh-katholieken de christelijke sociale actie to stellen
hebben tegenover het drijven van de socialisten .
,,Organisatie van de arbeiders en vooral van den arbeid is noodig, oindat door de opheffing der oude gilden en allerlei oeconomische en zedelijke oorzaken, to veel om op to noemen, de arbeiderswereld ontredderd en gedesorganiseerd ligt . De tank van de
christelijke sociale actie is : door lief bevorderen van een christelijk
vereenigingsleven, flat beantwoordt aan de eigenaardige eisclien en
nooden des tijds, de ontwriclite maatschappelijke samenleving veer
in hare voegen to zetten, de arbeiders en den arbeid beiden to
verheffen, voor den abnormalen weer een normalen toestand in de
plants to stellen ."
De redactie van De Tijd eindigde haar beschouwingen aldus
,,Willen voortaan de werkgevers, de burgerij en de weldenkenden
in 't algemeen dus voor tastbaar onreclitvaardige en noodlottige
werkstakingen in de toekomst gevrijwaard blijven : willen zij de
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storing van de maatsehappelijke orde en achteruitgang van handel
en nijverheid voorkomen ; willen wij in het buitenland onze reputatie
van to zijn een aan tucht gewend en ordelievend yolk herwinnen
willen wij de geweldige catastrophes, welke dreigen, afwenden,
dan nloeten wij onze christelijke arbeidersvereenigingen steunen,
ze krachtig makes, opdat zij krachtig, krachtiger nog dais in het
verleden, kunnen optreden tegen de omweiitelirgspartij . I4leer dan
ill het verleden geschied is, nloeten degenen, die weliswaar buiten
bet vereenigingsleven stain . dock bij zijn krachtigeil bloei in de
gegevell omstandigheden zelven het grootste belong hebben, zoowel
gelrlelljkea als zedelrjkei~ steun verleenen .
; . In het hijzorder de werkgevers diereli ten opzichte van de
werking der christelijke arbeiders-vereenigingen dot wantrouwen
en die beduchtheid to later vareii . welke tot bier toe in vrij uitgebreide kringen heerschten . Zij moeten dies bonden niet enkel
weiwillend gezind zijn, maar ze ook ei kennen als lichamen, islet
welke zij in geval van oneenigheid onderhandelen en de gerezen
geschillen beslechten . lfieigeren zij dit, dan zullen zij zich de
tyrannie van de socialistische vereenigingen moeten later welgevallen .
,.Voor onze ijverige en verdienstelijke volksnlannen zelven ligt
in dot verloop van de gebeurtenissen der laatste loges een prikkel,
0111 de katholieke organisatie hechter to makes en nit to breiden,
meer speciaal order die arbeiders, met w ier bedrijf bet algemeen
belong bemoeid is . Hier deiiken wij op de eerste plaits aan het
personeel der spoor- en tramwegen, alsook aan de werklieden der
grootere gerleenten . Gelukkig zijn er reeds voorteekenen wait to
semen, dot dit gees vrome wensch zal blijvell .
,,Molten de manner der christelijke sociale actie in hull moeitevol streven bemoedigd worden door de gedachte a an de schoone
roeping, w elke de Christelijke Borden joist in dews tijd to vervullen hebben ."
Het is bekelid, dot niet al do werklieden, die niet behoorden
tot een van de diie filer bovengeroemde Borden, lnstemden islet
het streven der stokers en hum lelders . In de N euwe Coy(vant
van 1 i Februari kwam een stuk voor van een , .Spoorwegbeambte", een open brief aan Mr . Y . J . Troelstra .
12
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O PEN BRIEF AAN

Mn . P . J .

TROELSTRA .

In dit stuk kw'am o . m . het volgende voor
„le .

Is liet met de schoone partij-leuze van a en awe mede-

standers :

reclit vow'

alien

en broederschap, overeen to brengen

dat de eerie arbeider den anderen belet zijn brood to verdienen
of is deze leuze alleen bestemd om domme lieden voor nwe partij
to winnen ?
„2e .

Heb ik als niet-aangesloten arbeider niet evenveel reclit op

werk en brood als een die tot een werkliedenbond behoort, en heb
ik het reclit van mijn patroon to eisehen zulk een aangeslotene to
ontslaan ? Hebben `j •ij beiden niet evenveel reclit inder op zijn w'ijze
in bet onderhoud van vrouw en kind to voorzien ? Of bestaat dit
reclit alleen voor aangesloten werklieden
„3e . Heeft de patroon niet het reclit to later « erken wien hij
verkiest, onversehillig of hij tot een werkliedeii-corporatie behoort
of niet ; of berust dit reclit alleen bij lieden welke zich als strnikroovers verdekt opstellen en him mede-arbeiders met peper, bleekpoeder en messes verwondingen toebrengen, en aldus beletten voor
vronw en kroost hun brood to verdienen ? Of denkt ii, dat de
Durgerdammers voor hun pleizier bet voor lien ongewone en zware
werk kwamen verriehten : of zouden deze ongelnkkigen door rood
gedrongen zijn ? Vindt a het een eer voor liet spoorwegpersoneel
zich met dergelijke lieden solidair to verklaren ? Ik en diiizenden
met nlij vinden het een onuitwischbare sehande
,.4e . Door it is aw verachtlng illtgesproken voor de zoogenaamde
onderkraipers . Zeer gel . peer, w'at zijn onderkruipers ? Als een
werkman met zijn gezln zonder blood en kleedlng is en een tinder
wil voor f 1 en f 2 per dag niet werken, dan heeft eerstgenoemde
het voile reclit zijn arbeid voor f 1 of f 2 to verkoopen . Dat is
zelfs plicht voor hem, evengoed als van den tinder om niet to
werken, want hij heeft niet het reclit vronw en kind ter wine van
de solidariteit to later verliongeren . Ieder die dezen arbeider
bemoeilijkt door woord of daad, handelt onwettig . Het is opmerkelijk dat awe volgelingen altijd spreken over reclit en het woord
„plicht" niet scliijnen to kennen .
„5e .

Een onderkruiper is hij, die zijn mede-arbeider door onw'are

handelingen, of laster, zijn werk of betrekking tracht to ontnemen,
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zelf in dims werk of betrekking to komen, of zonder dat hij

door den werkgever w'ordt gevraagd, zijn werkkracllten voor minder
loon aanbiedt .
Ten slotte wil ik

it

nog opmerken, dat n, die in weelde is

grootgebracht, niet list reclit hebt altijd over werkmanstoestanden
to spreken die ii alleen van hooren en opperwlakkig zien bekend
zijn, en altijd van den donkersten kant door ii worden bekeken .
Om die grondig to kennen, most ii evenals ik een kind des yolks
zijn, die in zijn jeligd armoede en ellende heeft gekend en ondervonden . In geleerdheid kan lk mid niet met ii meten, want lk heb
slechts 4 jal'en sehoolonderw'ijs ontvangeli, docll lll gevoel voor
recllt, plicllt en lwaarlleid zon ik met ii niet w •i llen rliilen . AVila ii
ecllter bewijzen in waarheid rol ksvertegenwoordiger to zijn, helpt
dan een wet tot stand brengell, welke den smell arbeider tegenover
den anderen beschernlt zonder de vrijheid van vereeniging in gevaar to brengen, en die de veihoiidlng van werkgever en werknemer
tegenover elkailder regelt . Want a most wel bedenken, dat tot
nw kiezers ook behooren kleine kooplieden, reizigers, ambtenaren
enz ., welke door toestanden als tllans heersehen enorme schade
lijden, en wier belangen list un plicht is to behartigen ."
BOND VAN ORDE .
In een Vrijdagavond 13 Febrllarl in llet Centraalstation to Amsterdanl gehonden vergadering van personeel der Roll . $pw . 1lTij .
werd een vereeniging opgericht, waarvan wij de grondslagen hieronder mededeelen .
De Vereeniging beriistte op de volgende grondslagen
Art . l . - De naam van de Vereeniging zal zijn
,.Bond van Orde van personeel, werkzaam ill
dienst der Hollandsche LTzeren Spoorweg-lllaatschappij" .
Haar hoofdzetel is Amsterdam .
Art . 2 - Het duel van dezen bond is
lo . De bevordering der zedelijke ell stoffelijke belangen van
bovengenoeind personeel ;
2o . bet aankweeken van list verantw •o ordelijkheidsgevoel order
dit personeel ;
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30 . de bevordering van den kanleraadschappelijken geest en der
goede samenWerking ten aanzien van de juiste uitoefening van
den 5poorwegdienst onder het gelieele SpoorWegpersoneel in Nederland ;
4o . t o bevorderen dat de Hollandsclle IJzeren
SpoorWeg-Maatschappij, ter uitvoering van de op
haar rnstende verpliclitingen, ten alien tijde
en onder alle omstandigheden kan rekenen op
.
de trouble medewerking van haar personeel
Art . 3 . - De Bond traclit dit doel to bereiken
lo . zoo noodig door samenWerking met gelijkgezinde Vereenigingen onder het personeel of Wel islet Vereenigingen daarbniten,
die tot een der vies punters van art . 2 kiulnen mede`verken, zonder
met een der andere daar genoemde punters in stcijd to komen,
ecliter onder voorbehoud, dat zulk een samenWerking simmer mag
zijn in een staatkundige of godsdienstige ricliting ;
2o . doordat zijn Bestuur als bemiddelaar zal optreden tusschen
personeel en directie, Waar liet geldt bestaande grieves Weg to
semen of verbetering to brengen in den toestand van liet personeel ;
3o . door het oprichten van nnttige instellingen en het instandhouden daarvan ;
4o . door alles aan to wenden `vat strekken kan om de goede
verstandliouding tusschen het personeel underling en tusschen bet
personeel en de directie to bevorderen .
Art. 4 - Lid kan zijn al bet personeel der Hollaiulsche Llzeien
Spoorweg-117aatsch-appij .
Aanneming van leden gescliiedt door bet Bestuur .
De Voorloopige Commissie bestond nit de heeren H . 11 I . P . van
Emmerik, voorzitter en C . B . H . Geisler, secretaris .
Deze Bond van Orde, aliens opricliting door bet Utrechtsclr Dagblad, de 1Vieuwe Courant en andere blades Werd toegejnicht, ging
niet van positief cbristelijke zijde nit en stood dus als zoodanig
buiten de Christelijke actie .
Inmiddels hadden de niet-revolutionaire gemeente-Werklieden to
Amsterdam, zooals ze in een manifest Werden genoemd, zich niet
onbetuigd gelaten . Vrijdagavond, G Februari, lead in het Uildenhnis
een vergadering plants van verklieden in dienst der gemeente,
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uitgesehreven door het bondsbestuur van den ,,N . R . K . Volksbond",
afd . Amsterdam, ter bespreking van den bekenden toestand in de
gemeentebedrijveil . De pens werd daarbij niet toegelaten . Door
het comite wend aan de blades het volgende rapport verstrekt
Uit den loop der debatten, die dikwijls zeer heftig wares, bleek
dat de opzet der tegenwoordige beweging door het meerendeel der
aanwezigen zeer werd afgekeurd en dat veel gemeente-werklieden
het met de thalis gevolgde tactiek geheel niet eens zijn . Een der
: dat de afdeeling ,,Liernm stelsel''
aanwezigen decide o . a . merle
mets weet van de loonregeling die thans wordt gevraagd ; terwijl
verschillende staaltjes van bedreiging en vreesaanj aging werden
nledegedeeld. Als resultant der besprekingen werd ten slotte de
volgende cootie met algemeene stemmell door de vergadering aangenomen
MOTIF V'AN R .-K . GEMEENTE-WEBKLIEDEN .

..De vergadering van Gemeentewerklieden, gehouden den Een
Februari 1903 in het Gildenhuis van den ved . R . K . Volksbond
aid . Amsterdam
;,erkennende dat verbetering der bestaande takken van den Gemeentedienst beslist noodzakelijk is
,,dringt er bij hot Gemeentebestuur ernstig op aan, de herziening
dies arbeidsvoorwaarden met deli meesten spoed ter hand to wines
semen ;
;,betrelll't het echter, dat Sommlgen, ter berelking vall hun doe,
gemeend hebben to lnoeten aandrljven tot het scheppen van eon
toestand, die de incest heillooze gevolgen met zich zou brengen ;
„en besluit dientengevolge : zooveel haar zulks mogelijk is aan den
geregelden gang van taken met alle kracht to blijven medewerken ."
Staande de vergadering werd tevens overgegaan tot oprichting
van eon vereeniging van gemeentewerklieden als een onderafdeeling
van den ,,Ned . R . K . Volksboild", afd . Amsterdam, waartoe alle
aanwezigen toetraden .
Den daaropvolgenden avond (Zaterdag 7 Februari) vergaderden
de gemeente-werklieden, tevens lid van christelijke werklieden-vereenigingen . De peer KATEI, voorzitter van de afdeeling Patrimonium .
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leidde de vergadering, die werd bijgewoolld door DI-; . DE VIssER
en eenige gemeenteraadsleden .
Door den voorzitter werd de volgende cootie voorgesteld en na
eenige discussie door de vergadering aangenomen
,,De federatief verbonden Christelijke werklieden in dienst der
Gemeente Amsterdam, op den avond van 7 Februari 1903 in
,,Eensgezindheid" saamgekomen, achten zich verplicht zoolang lief
hun noodig blijkt, hunne geestverwanten tot zich to roepen om
hunne conscientie to vrijwaren tegenover misleiding ;
„verklaren gaarne to willen samenwerken met alien, die maatschappelijke ongereehtigheden willen tegenstaan en onrecht bestrijden ;
„zijn ollgezind den klassenstrijd to prediken, of het onrecht dat
misbruikt kapitaal teweeggebracht heeft, door dwang en onrecht
van werklieden to vervangen :
„God, Nederland en Oranje getrouw, wensehen zij gelijk recht
voor alien, van wat rang of stand ook ;
„zij achten zich niet gerechtigd der overheid eels ultimatum
to stellen, maar die overheid, als werkgeefster, geroepen billijke
grieves weg to semen en zich to beijveren om ten spoedigste
eene loonregeling in to voeren, die de werklieden in staat step
naar behooren in hunne behoeften to voorzien, niet twijfelend of
de Bnrgemeester zal daaraan zijn niet geringe krachten wijden ."
Na aanneming deter cootie werden, om de actie, welke van de
Chr. Werkl . Vereenigingen is uitgegaan, to bestendigen, de volgende
voorstellen van dr . De Visser na bespreking aangenomen
lo . Het Comite vormt een bureau, dat permanent blijft, totdat
de aanhangige geschillen tusschen de werklieden en het Gemeentebestuur zijn geregeld .
2o .

De Christelijke werklieden, in dienst der Gemeente, richten

een bond op met een bestuur, bestaande nit werklieden in verschillende takken van dienst werkzaam : het Comite client het
bestuur tot commissie van advies .
30 .

Het bestuur en de commissie van advies stellen een pro-

gramma van actie op .
De verschillende Chr. werklieden-vereenigingen to Amsterdam
verspreidden op Zaterdag 7 Februari lief volgende
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MANIFEST AN DE GEMEENTE-WERKLIEDEN .
, Ondergeteekeiiden richten tot u een ernstig woord en does een
kameraadsehappelijk beroep op ii wen goeden vii .
„Gig begs nien met de ei'kenning dat er bid a billijke i'eden bestaat
tot klaclit . Met a achten zij verbetering ewer levenspositie noodzakelijk .
.Tronwens - de leden van den gemeenteraad hebben zich gisteren
eenpai ig op lietzelfde Standpunt geplaatst
en a lierziening dei'
loonen toegezegd .
;, Gij vraagt reclitmatig dat die Iierziening niet worde vertraagd
en het is prijzenswaardig, zoo gij op geoorloofde wijze aandringt
op spoed .
.,Maar ernstig betreui'eli zip bet beslulit, door velen a wei' in overhaaSting genomen, om, zoo voor Maandag as . niet aaii awe wenschen
is voldaan, den arbeid to stakes .
„1Vant dit ultimatum stelt aan ons gemeentebestliur een niet op
to voigen eisch .
,,Hebt Gij de gevolgen daarvan berekend ?
;,voor de rust en de orde in onze stall?
;,voor de vele weerloozen, die zullen worden getroffen?
,,Voor de schade, die er door aan de arbeidersbeweging wordt
toegebraclit ?
„Voor U, als belanghebbenden zelf, die op deze wijze Vw doel
voorbijstreeft?
„Laten alle goedgezinde werkiieden zich scliollder aan scliollder
stellen, 0111 de dreigende gevaren of to vvendeii ! Kameraden, trekt
liw beslllit in ! Kiioopt nieuwe onderhandelingen aan met het
Gemeentebestuur ! Brengt dit kleine offer voor de groote zaak van
het algemeen belting ell dat der arbeidersbeweging in bet bijzonder !
,;Onze geestverwanten, voor zoover zij in dienst der genieente
zijn, wiles deter dageii worden opgeroepen tot een vergadering,
die ilader zal worden aangekondigd . Komt alien d~r trouw op!
Mcci dan ooit geldt ook voor lien bet wachtwoord : ;,Sluit de
gelederen .
,,De Cihl 1st .-iVatioeale Teikmausbond .

Voorzitter .
SecretariS ."

Y . H . ML SCHAEFFEti,
J . B . HASSOLDT,
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Ned . TVerkl .-Verbon i ,,PalriJnOninyn'' .
K . KATER, Voorzitter .
H . B . POESIAT, Secretaris .
Ned erl. R . C . Volksbond .
w. SNIT, Voorzitter .
C . SCHIPPER, Secretaris .
J.

St . Josephs-Gezellen- Vereeizigi~zg,
G . H . F . STOFFELS, Voorzitter .

w.

SCHADE VAS' \\TESTRCJI HZN ., Secretaris .

Clan . TVerkl. Vei .

..]faarten-Luther'',

D . J . K . SCHENKMAN, Voorzitter .
J . H . ISRAEL . Secretaris .

R . C . Vereeaaiging ,,De Eeiidi achy'
L V ~N HFRPT Voorzitter
P . J . VAN DUCK, Secretaris .

w

Chiistelijk Arbeidsseci ei ariacat,
J . HERMANS JR., loco-Voorzitter .

J . DouwES JR ., Secretaris .
De actie, die op deze wijze van de Christelijke genleente-werklieden uitging, gestennd veelszins door de pnblieke opinie, heeft
stellig niet weinig bijgedragen tot bet breken van de macht der
gemeente-werkliedem die bet bekende ultimatum wenscbten gehandhaafd to zien .
Ook bniten Amsterdam nlaakten de Christelijke vak-vereenigingen
van deze gelegenheid gebrttik om krachtig propaganda to waken
voor haar beginselen en bet socialisme en anarchistne to bestrijdeil .
Van anti-revolutionaire zijde met name trades tal van sprekers op
in onderscheidene gemeenten van bet land, daartoe uitgenoodigd
door anti-rev . kiesvereenigingen of Christelijke vakvereenigingen .
Hier worden slechts genoemd de heeren Ir . Sybrandy, Ds . van
Lnmmel, Jb . van Oversteeg, Ds . wise, H . de \Vilde en anderen .
Vooral trok de aandacht de rede van
DS . TALMA OVER DE SPOORWEGSTAKIyG .

De beer A . S . Talma, lid van de Tweede Kamer, had zich ook
a,ls redacteur van bet weekblad Patrii-nonium aanvankelijk niet

ACTIE VAN CHRISTELIJKE ZIJDE .

185

over de Spoorwegstaking uitgelaten . Dit deed liij eerst op Vrijdag
20 Febrnai'i to 's C+ravenhage, in het openbaai, en wel iii de
Hoogduitsche Schouwbui gzaal, die overvol was . Zijn rede liep
over de beteekenis der jongste spoorwegstaking voor de arbeidersbeweging in oils land . De N. Rotteid .
versiag van :

n t.

gal er het volgende

De spreker aclitte het geen wonder, dat deze zaak de aandacht
heeft getrokken vaii het geheele yolk : want deze staking, hoe
kort zij ook gedunrd heeft, sing het yolk hl zijn geheel aan . Een
verhandeling over de beteekeiiis dezer staking . voor de algemeene
w elvaart zon zeker zeer belangrijk zijn . Maar eerie andere zaak
goat spr . ook zeer ter harte : de arbeidersbeweging in Vederland .
En nn is de laatste weken rleze staking vaak voorgesteld als eeii
zegen voor de arbeidersbeweging . Maar sprekers indrnk is dat
deze staking niet is een voordeel, maar een sehade voor de arbeidersbeweging in Nederland .
Zeker is spr . overtuigd, dat nien als gevolg dezer staking in de
eerste inaanden heel wat beweging, heel vvat drukte onder de
arbeiders zal zien . Maar onder arbeidersbeweging is jets antlers
to verstaan .

Order deli invloed der veranderde productiewijze is

een stand van personen ontstaan, die geboreli worden als arbeider
en verwacliten kunnen dat zij, als niet jets heel bijzonders in hun
lev,en gebeurt, als arbeider znllen sterven. I)e arbeiders nu, die
geestelijk en lichamelijk norniaal zijn ontwikkeld, vormen een
stand . Bijna iedereen erkent dat de voortbrengiiig steeds meer
kapitalistisch is geworden, waardoor een arbeidersstand ontstond,
wier geheele lever is een arbeidersleven . En in dies stand ontstaat 't streven near verbetering van hun toestand . Filet kiassebesef
wordt wakker.

Spr . wijst op de onderwijzers, die vroeger alien

kans hadden oni hoofd to worden, terwijl thans voor de meeste
klasseonderwijzers geen kans hierop meer bestaat, waarom zij
tracliten lion positie, waarin zij moeten blijven, zoo aangenaam
niogelijk to maker .
Nog een eigenaardiglieid is dat onze geheele bnrgerlijke, maatschappelijke, •p olitieke samenleving niet op den arbeidersstand als
zoodanig is ingericlit . In onze wetboeken, die zoo mooi zijn inge
richt, koint omtrent het a rbeidseontract . na 't koopeontract van
alle burgerlijke contracten 't meest voorkomend . een hopeloos
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slechte regeling voor, terwijl er toch zooveel behoefte is aan een
goed arbeidscontract .
N i verstaat spr . order de arbeidsbeweging die beweging in den
arbeidersstand, waardoor deze zich op burgerlijk en staatknndig
terrein in de samenleving de plaats to verzekeren tracht, die hem
toekomt . Pit streven openbaart zich op politiek gebied in bet
trachten naar gelijke rechten, op economisch gebied in de vakbeweging en de coy peratie .
Spr . wees op de ongelijkheid tusschen beide partijen, arbeider en
patroon, bij bet afslniteii der arbeidsovereenkomst, waarbij slechts
enkele arbeiders het voor de meerderheid onmogelijk klulnen makers,
betere loonsvoorwaarden to bedingen . Daarom is aaneensluiting een
levenskwestie voor de arbeiders, en in burs belang . Maar ook in
dat van den patroon .
Dit wordt verklaard o .a . door den beer Kroller, chef van de
firma killer en Co . Het is toch in bet belang eerier bevredigende
verhouding tusschen beide partijen, dat beide iets klulnen praesteeren . Daarom, hoe krachtiger de vakvereeniging is, des to bevredigender regeling van bet arbeidscontract is to verkrijgen, char
dan dit contract weergeeft bet evenwicht van belangen, verkregen
doordat aan beide zijden een eeonomische macht staat . Daarom
heeft spr . steeds, al maakt bij geen deel nit van den arbeidersstand,
de manners van Patrimonium erop gewezen, dat zij in de vakbeweging de plaats moeten innemen die hun toekomt . Het is dan ook
volstrekt niet waar dat de christenen steeds aan de zijde staan van
de machthebbers, de patroons . Spr . wijst op de staking in 't diamantvak, to Amsterdam, begonnen op 't advies van den beer Douwes,
van 't Christelijk Arbeidssecretariaat, tegen dat van den beer Polak
in . Ook in Ensehede hebben alle christelijke arbeiders gedaan wat
zij konden om de nederlaag hunner medearbeiders to voorkomen .
De Christenen wipers daarom de vakbeweging steunen en sterken,
omdat zij in hun hart overtuigd zijn dat bet voor de chistenarbeiders is hun christelijke roeping om to strijden voor de zedelijke en
stoffelijke verheffing van den arbeidersstand . (Applaus) .
MIaar toen deze staking uitbrak, heeft spr . onmiddellijk gevoeld
bier komt een keerpunt in de Nederlandsche arbeidersbeweging .
De soeiaal-democraten, die aan de anarchisten meer hekel hebben
dan aan de antirevolutionairen en liberalen, omdat de anarchisten
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IL i . de geheele arbeidersbeweging ill den grond bederven, kibbelen

el' lln over islet de anarchisten w'ie de staking in ' t levee heeft
geroepen en 't meest gestennd .
.Tarenlang is de overtniging bij 't pnbliek gevestigd alsof de
socialistisehe stroonl her to laude was gelegd in sociaal-denlocratisehe bedding . D o m e 1 a N i e ti w e ii Ii ii i s bestond niet meer .
Men hoorde alleen vale T r o e 1 s t r a en P o 1 a k . Nn verwachtte
lllen dat Bell anarchistische reactle zon ontstaall . lMlaar dit is niet
gesehied . De sociaal-delnocratie heeft eenvolidig de anarchistische
practijk in zicll opgenomen, mast haa,r sociaal-democratisclle theorie .
Ell dit nn acht spy, een bederf voor de vakbeweging . Een goede
vakbeweglng is niet mogelijk zonder groot ldeaal, maar llloet toch
pl'actlsch zij n . Fit haar w'ezen llloet zlj steeds rekening holiden met
de bestaande werkelijke toestanden . En nn kale de anarchist dit
diet, want deze hondt de maatschappij voor door en door verlengend . Ell de sociaal-democraat doet dit niet, want llij verwacht dat
nit deze maatschappij een betere zal groeien . De anarchist daarentegen verwacht alleen Neil vale verbreking der bestaande machtsverhondingen . De sociaal-democraat kan in de Tweede Kamer zitten,
cell eed does op de Grondwet . Dat kan een anarchist niet . De
sociaal-democraat kan bet koningschap accepteeren, tot er iets
beters nit groeit . De anarchist kan 't niet .
En llli is deze staking geheel en al op de anarchistische lijn .
Dit wail spr . bewijzen . 7ich beroepende op bladen als Het Vol/c,
't blad van den beer Olidegeest, constateert spr . dat deze staking
niet is gegaan om de loonen, den arbeidstijd, de organisatie der
spoorwegarbeiders, maar alleen om to helpers de transportarbeiders
to Amsterdam . De spoorwegmanllen zelf begrepen dit niet, en 't
kostte daarom de leiders mannenmoed om hen w eer tot werken to
bewegen, toen de staking gew •o nnen was . 't Ging niet om 't verplicht lidmaatschap van de spoorwegarbeiders, maar om to stennen
een vereeniging die niet bet verplicht lidmaatschap had, maar een
andere vereeniging wilde helpers die 't wel lead . De overwinning
der spoorwegarbeiders was niet dat de zaak bij de veemen in orde
kwam, maar alleen dat heel Nederland gebeefd had voor de macht
der arbeiders . Daarover hebben ze gejnbeld en gejnicht . Dat
noemt spr . pnnr anarchisme . Toen de organisatie was erkend .
ging men heel kalmpjes over de verbeternlg der arbeidsvoorwaarden
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met

de patroons .

Pit

is

een

bewijs

van

onver-

standigheid .
Een tweede

element

van anarchisme ziet s pr . i n de contracts-

breukkwestie .
Een spoorwegbeambte heeft spreker verteld, en bij informatie is
hens ook gebleken, dat er wel degelijk een opzeggingstermijn bestaat . Bij de H . S . M . verbindt men zich voor zes maanden . Het
merkwaardige in de zaak vindt spr. niet, dat de redacteur van 't

Sociaal IVeekblad zich omtrent dit punt vergist heeft, maar dat
de arbeidersbladen met geen wooed de contractbrenk hebben afgekeurd . Dit kan spr. zich voorstellen van anarcliisten, maar niet
van sociaal-democraten, die de bestaande maatschappij aanvaarden
zooals zij is . De sociaal-democraten sluiten toch zelf contracten .
Is er verschil tusschen contract en contract, dan zou spr . willen
dat de sociaal-democraten bij 't sluiten van contracten van to voren
widen of ze het contract al dan niet als nul en van geener
waarde beschouwden .
Een andere kwestie komt erbij : de eedskwestie . 't Is gebleken
dat de staking overal uitging van de machinisten, die niet onder
eerie stonden . Spr . zal dus niet beweren dat bier eedbreuk door
leden van 't personeel is gepleegd, maar bij komt op tegeii de
schandelijke leugen in Het Volk, dat de eed aan de arbeiders zoli
zijn afgeperst door de directie, die toch tot oplegging van dien
eed door de wet verpliclit was . Pit is een schandelijke wijze om
de arbeiders voor to lichten .
Spr . wijst er voorts op, dat het schijnt dat de arbeiders verpliclit
zijn bij 't treden in bun organisatie een eed of to leggen . Nu acht
een zekere v . d . Berg dien eed gewichtiger dan dien, welken bij
voor den kantonrechter heeft afgelegd . Spr . acht dit in strijd met
de begrippeii van eer en goede troinv, die onder alle standen in
eer inoeten gehonden worden . Al moge 't waar zijn, dat die eed
slechts client om processenverbaal to kunnen opmaken, als ik
zweer dat ik al mijn verplichtingen zal nakonien met ijver en
nauwgezetheid, moet ik zulks nakomen, ook al was bet doel van
den eed een antler .
Een derde plait :

de spoorwegstaking is geweest een stukje

algemeene werkstaking . Pit is een zuiver anarcliistisch denkheeld . Voor de arbeiders moge in zulk een werkstaking iets zees
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aantrekkelijks liggen, om eens een lesje aan de andere klassen der
maatschappij to geven, spr . acht een algemeene werkstaking een
utopie, slechts door zees enkelen gehuldigd . Maar deze staking
vertoont een bedenkelijke overeenkomst met de algemeene werkstaking, char het hier was een strijd tegen het algemeen maatscliappelijk en staatkiuidig samenstel der wereld . Men noeint de
staking oorlog . Maar die oorlog was pier niet gericht tegen de
directie . die er volstrekt niet zoo op gesteld was om goederen voor
de veemen to vervoeren, maar nleende, volgens de wet tot dat
vervoer verplicht to zijn, wat ook door de regeering werd verklaard .
\Vaartegen vocliten dan de arbeiders ? Tegen allen en iedereen
ze poogden eens to rukkeii aan 't samenstel, om to zien `vat er zou
vallen . Dit acht spr . voor niet-anarchisten onverantw oordelijk . De
sociaal-democraten mlsleldeil zlcli zelf met lilln verklarlngen dat
zij zulke ifinke karaktervaste manners zijn .

spr . wijst er op, dat Hef Volk hetzelfde besluit van den Centralen
`Verkliedelibond, om

lllaanda.g s

to stakes, verstandig noemde,

welk besluit Dinsdag door 't raadslid Polak werd afgekeiird . De
sociaal-democraten zijn dus geenszins beginselvast : zij huldigen
de anarchistisclie practijk, in sociaal-democratisclie formules geliuld .
Daardoor vervreemden de sociaal-democraten de christelijke arbeiders van de vakbeweging, char de christelijke arbeiders merken
dat men met de soclaal-demoeraten op moet passers en hun geweten
goat spreken . Daarom worden de christenarbeiders, dat zijn de
personen wier beginselen 't diepst liggen, dus de beste elementen,
afgestooten en kan zich onder de antirevolutionairen en roomsclien
een reactionaire arbeidersbeweging ontwikkelen, als re-actie, als
terugslag op de done actie der sociaal-democraten .
Voorts boom men beweren dat deze staking berustte op de algemeene solidariteit der arbeiders . Maar spr . beweert dat die algemeene
solidariteit niet bestaat . Door op to treden als arbeider is men
nog niet met apes solidair . spr . wijst daarbij op de tegenstrijdige
belangen tusschen de arbeiders in 't klein- en bet grootbedrijf en
in de verscliillende vakken . Dat bij de diainantbewerkers en in
enkele andere vakken zulk een solidariteit kan bestaan, is 't gevolg
van bijzondere factoren . Maar wanneer men in 't algemeen to groote
loonsverhooging vraagt, zoodat een bedrijf naar den kelder gaat,
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er weer nieuwe werkelooze arbeiders op de markt, die de

loonsverhooging der andere arbeiders weer tegen zullen werken .
Het kan gebeuren dat zoodoende de arbeiders van den wal in
de sloot worden geholpen . Buitenlandsche expediteurs b .v . zullen
allicht naar Antwerpen of Hamburg gaan, waardoor de transportarbeiders heelemaal aan den grond geraken . Oudegeest en Petter
mogen heele knappe lieden zijn, van 't transportwezen hebben ze
gees verstand . En als zij zich gaan stellen als absolute rechters,
kunnen zij joist de belangen der arbeiders die hlui zijn toevertrouwd,
ernstig nadeel toebrengen .
Spr . roept daarom de arbeiders toe, dat zij zoodoende hlul toestand slechter maker, door den grondslag weg to nemen voor hull
eigen recht . Er is, toen het manifest van Oudegeest en Petter
verseheen, die de Tweede Kamer de wet wilder voorschrijven,
terecht geprotesteerd tegen die heeren . Dezen treden op, op een `vijze,
waarbij de arbeiders zichzelf den grondslag voor bun levee wegnemen . ' Vij kunnen alleen samenleven, als wlj onderling erkennen
de verschillende rechters die de wet ors heeft toegekend . Voor de
christenen vloeit dit voort nit Gods wil, maar ook niet-christenen
zullen moeten erkennen dat een samenleving slechts mogelijk is
bij eerbiediging van de wet . En als nit personen als Oudegeest
en Petter zeggen, dat als er een bepaalde wet komt, zij zich niet
meer gebonden aehten door eer, geweten en vet, dan vreest spr .
dat er moeilijke en barge tijden to `yachter zijn, lllaar het moeilijke en bitten zal dubbel worden verzwaard voor lien die de
verbetering der arbeiders wenschen, omdat de arbeidersbeweging
er jaren door zal worden achteruitgezet .
Niet revolutionaire energie hebben wij noodig, maar manner
die niet de energie hebben om raw in to grijpen, maar die hebben
de onvermoeibare en taaie energie om steentje voor steentje 't
huffs der arbeidersbeweging omhoog to brengen . Naar sprekers
innige overtuiging is deze staking voor de arbeidersbeweging eerie
zoo groote schade geweest, dat er jaren en jaren zullen noodig
zijn om de schade in to halen . (App laus) .
Aan bet debat ram in de eerste plants deel de beer BERGil1E1JEh,
met applaus begroet . Deze, sprekende als vakvereenigingsman,
verklaarde in 't geheel niet to kunnen meegaan met den geheelen
opzet van de rede van den inleider, vooral het smalen op de
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solidariteit der arbeiders . Dezen verdragen yank alles ; lionger,
ellende, voor hun beweging, en worden daarbij in den rug gevallen
door de christelijke patroons, die rondgaan met de jeneverkruik
om onderkruipers to tracteeren . Men is thans van plan geweld
to gebruiken om 100 .000 mondige Nederlanders to ontnemen bet
recht om zich to verzetten tegen de maclit van 't kapitaal . Den
deer Kruller . op wien de beer Talma zich had beroepen, noemde
spr . een patroon k in Krnpp en yon Stumm, die de arbeiders
absohiut geed invloed wll geven en de onderkrniperij in beschersling neemt .
De christelijke arbeiders zijn over 't algemeen vijanden der yakbeweging, onder den invloed hunner geestelijke adviseurs . Dat de
christenen Van Heek bestreden, komt vermoedelijk omdat die
patroon liberaal was . Van boven of worden de arbeiders tegen
elkander opgezet . en « ie dat doer laden een zware verantwoordelijkheid op zlch . AVaarom is niet bier, als in Engeland, eenlieid
in de vakbeweging mogelijk, onverschillig welke godsdienstige en
politieke overtuiging men belijdt ? Omdat her stelselmatig verdeeldheid in de federatie gezaaid wordt .
Omtrent de vraag, wie de leiding gehad hebben, anarchisten
of sociaal-democraten, merkte spr . op, dat de arbeiders bij stakingen
zich vanzelf wenden tot de laden van den Bestuurdersbond . Spr .
protesteerde terloops tegen den z . i . smalenden toon, waarop de
Beer Talma had gew aagd van Petter, Ondegeest, v . d . Berg, als
,.mijnheer" Petter, enz .
Men lead Bier niet to doen met een staking van anarchisten of
sociaal-democraten . maar van vakarbeiders . Met nadruk is daarop
door Petter gewezen . Het verplicht lidmaatschap was noodig .
De Beer Talma heeft verzwegen dat bij 't watertransport de verscliiilende landelijke bonden zich verbonden hadden, oin gees
onderkruipersdiensten voor aangeslotenen bij de federate to verricliten . Het was dies een quaestie van zelfbehoud voor de federatie .
Dat men een eed moet doen om lid van de vakorganisatie to
worden, was slechts beeldspraak . Vender `vees s pr . e r op dat de
beer Talma op kapitalistische wijze alle plichten op de schonders der
arbeiders legde en alle recliten aan deli patroon toekent . De arbeiders zijn overigens veel to ernstig om, voor een bagatel, in 't
vervolg ,,den boel veer to smijten" . Joist de vooruitstrevende
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arbeiders

willen

line tank zoo goed mogelijk verricliten . De beer

Talina heeft de arbeidersbeweging een goeden dienst bewezen door
den arbeiders to toonen dat hij niet aan lain zijde staat .
Niet oin 't beginsel is de bourgeoisie tegen de werkstaking verontwaardigd, maar om de centers .
De staking is geweest een spontane siting . 're denken dat zij
inoedwillig en beredeneerd tot stand is gebracht, acht spr . perfide .
waar in onze maatschappij het reclit van den sterkste heerselit,
aclit spr . bet stakes geoorloofd tegenover de inachthebbende bourgeoisie, die de wetter inaakt, waaraan de arbeiders zich liebben
to onderwerpen . ,,Nood breekt wet .'' Ook onze voorvaderen die
eerst kruisdragende lamineren wares, zijn later zwaardvoerende
leeuwen geworden en liebben er op los geslagen dat de stukken
er of vlogen .
De ,.boeman", als zouden de transito-lijneu verlegd worden bij
voortdurende staking, gaat niet op, char de arbeiders ook in Hamburg en Antwerpen georganiseerd zijn. De arbeiders zijn niet
slechts nationaal, maar ook internationaal georganiseerd .
De Beer T a 1 m a antwoordde dat spr . niet lead behandeld de
lioofdbewering van zijn betoog :

dat deze staking is geleid naar

anarchistisehe beginselen. Al zegt Petter nu lionderdmaal dat in
deze staking gees politiek beginsel gelegen is, spr . houdt bet tegendeel vol . Wat door spreker voor sinalends gezegd is, neemt
spreker terug . Hij heeft op een eenigszins smalenden toon gesproken als weerwraak tegen de beweringen van de heeren Petter en
Oudegeest, die durfden veronderstellen dat de Tweede hainerleden
niet zouden stemmen volgens pliclit en geweten . Het verpliclit
lidmaatschap is door spreker steeds voorgestaan . Indies de stakers
tegenover het arleggen van een eed aan de maatschappij eeiivoudig
stellen een beroep op de onbeschreven solidariteit, makers zij
hierdoor den eedbreuk niet goed . Als de Beer Bergmeijer zegt
, .rood breekt wet", dais stelt hij zich zelf buiten de wet, maar
dan moet hij zich niet verbazen, dat de regeering overweegt, hoe
to handelen tegenover arbeiders die zich buiten de wet stellen .
Over liet reclit tot revolutie gaat lief Bier overigens niet ; spr .
heeft zich gesteld op lief standpuut dat de sociaal-democratic zegt
de wet to erkennen . AVat de internationale solidariteit aangaat,
deze is weinig krachtig en de vraag is niet of van buiten of
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eenige steno zal worden verleend, maar of de levensvoorwaarden
voor een bedrljf al don niet zija to liandhaven . Spr . 1wijst liierbij
ol) dell verschullenden loonstandaard in de verschlllende linden,
die door een grunt woord, als door den beer Eergmeijer is gebrnikt,
niet volt weg to redeneeren .
De beer Looi~[i'r gaf eell kleine ps ehol~)gie van den indriik
Mien de beer Talma op hem lieeft gemaakt : van eell angstig boareois, die 't « el ineent met (le arbeiders, dock tiwien eell gevoel
Call angst bekriiipt over de streken die (le arbeiders uithalen,
welke niet overeenkomen fillet zijll b °grippes als ordelijk bnisvader .
Overigens betoogde spreker dot ails groei met scliokken goat,
maar de beer Talma zick over dies groei angstig inaakt, omdat
llij hens niet begrijpt, terwijl spr . zick verheiigt over dies groei,
al scliijiit die ook soils abnormaal .
Het heeft spr. gegriefd dot op een uugenblik dot de arbeidersbeweging door de regeering stoat gemiulkorfd to vvorden, ieniand
her stood to spreken, die betiweerde iets voor de arbeidersbeweging to gevoelen en die op zoo cynisehe wijze over die beweging
sprak . Door zoo to spreken ontneemt men de arbeidersbetiweging
boar ideaal, maakt men boar eell stuk „grape Tlieorie", eell stuk
mathematische berekening, woollies spr . zicli nilmner zou klinnen
vereenigen .
In de kern van de reds van den beer Talnia vindt spr . teriig
de redeneering die elk gemiddeld burgerinall thalls omtrent file
staking holldt . Inllners, de beer Talma begrijpt eenvondig islet
welk standpunt bet tegenwoordig loonproletariaat in ooze sanienle`'ing inneemt . De arbeiders hebben thallS gees belong bid lilin
arbeid, maar alleeil bij Mill loon . Slechts door vakorganisatie kin
de arbeider zick zijn loon verzekeren . Enkel en alleen bij 't groeien
der vakorganisatie heeft bij belong . En de strijd goat thins om
de erkenning van bet reclit der varkorganisatie : dit is een stnkje
solidariteit, dot de heel Talma niet kin begrijpen in zijn beperkt
biirgerlijke gevoelens . Eeii der groote oorzaken voor deze staking
is geweest, dot jarenlang bet reclit van vereenigen bij de arbeiders
der H . IJ . S . I. is genegeerd .
Jarenlang zijn de arbeiders behandeld als rotte appelen waa .rop
de peer Van Hasselt trapt en waarvoor de heel Van Nierstrasz
zijn aristocratisehe schonders ophaalt . Ten slotte liebben de arbeiders
13
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een wanhoopsdaad verrielit, waardoor bun organisatie is erkend .
Over die victorie juiclien thans terecht de sociaal-democraten . De
beer Talma heeft

flu

de sociaal-democraten voorgesteld als huiclie-

laars, die anarchistisch handelen en sociaal-democratische heginselen
huldigen . De beer Talma moet nog bet A B C van de sociaaldemocratie en bet anarchisine leeren . [let is iiiet 2caai (let (IC
sociaal-deinoci ateii de grondslagen deter macitschappij ei°keiriten .
ZiI sta((1 niet op rleii bodein der kapital-istische sainenlevin~l aiarrar
r ebelleeien clam tegen. h un heele bestaciii is een vooi td2n eIule
rebellie tegen die inaatschappij .
Het eigenlijke doel van bet betoog van den beer Talnia was,
must to slaan uit deze staking voor de cliristelijke arbeidersorganisatle . Mocht hem dit gelukken, dan zullen, evenals in Duitschland, de cliristelijke arbeiders ten slotte nader worden gebracht
tot de sociaaldemoeratie . Dat is de kern voor spr . van deze
staking dat de beer Talma zelf moest erkennen dat daarbij vele
cliristelijke arbeiders Into arbeidsliart hebben voelen kloppen en
zijn inedegesleept. Door to handelen gelijk hij doet, zal de Beer
Talma ten Slotte medewerken tot ondermijning der grondslagen
deter samenleving . (App laus) .
De beer T a 1 in a erkende, door deze staking angstig to zijn,
nl . voor bet welzijn der arbeidersweging . AVanneer overigens de
Beer Loopuit een half uur spreekt en gees poging waagt oni spr .
t o overtuigen, dan concludeert spr . daaruit dat de beer Loopuit
voelt, hiertoe niet in staat to zijn (laid applaus) . Dat bet den
spoorwegstakers to doen was om de organisatie erkend to krijgen,
is in strijd net hun manifest, waarin zij erkennen, dat bet grog
tegen de onderkruipers en om wat meer loon, terwijl men zelfs
den looneisch later lief vallen . Het moge waar zijn, dat de
sociaal-democraten „rebelleeren'', van bourgeois standpunt beschouwt
spr. hen als gewone mensehen, wat radicaal, die wel spreken over
afseliaffing van privaatbezit, maar voorloopig daartoe nog niet
zullen overgaan.
Het was spr . vanavond to doen, de gronden aan to wijzen,
waaroin hij meent, dat met a 11 e kracht moet worden bevorderd
de organisatie der cliristelijke arbeiders . Spr . meent, dat als de
ehristenarb eiders werkelijk kloek zullen opkomen voor de rechten
der arbeiders, er meer en meer arbeiders zullen zijn, ook van niet
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christelijken huize, die inzien, dat zij bij de christenen veiliger zijn
clan bij de S . I) . A . P .
Er zijn zeer breede kringen van bet yolk, waar men van den
klassenstrijd niets weten veil .
De beer S a 111 s o n aclltte de keen wall llet betoog van den
Ileer Talma, dat ieder in zijn stand moet blijven . Daartegen joist
komt men thans op . Spr. deep niet de vices (Tat de arbeidersbeweging van deze staking schade zal hebben . Alleen de ,,zoete
,jongens" -vereenigingen . d e vereenlglngen gall ellrlstenarbeiders,
die door de 1latroons als ollderkruipers gebrilikt 11'ordell . zullen er
sellade door lijden . De arbeiders . die in (beast komell bij de spoor,
hebben de keiis oln dood to hongeren of contracten to teekenen en
eeden of to leggen . Het kapitalisme zet llun 't mes op de keel .
En als (Tall de handers vvat loser vvorden, is 't den arbeiders niet
euvel to duiden, dat ze trachten den kapitalist bet llles to ontwringen. Als de beer Talma zegt : we komen voor bange tijden
to stann, clan bedoelt bij islet die ,,,we" tocli zeker niet de arbeiders
die niets to verliezen hebben, maar de kapitalisten . De komende
bange tijden zijn niet bang voor de arbeiders in viler lloofden licht
komt . Dat door algelneene loonsverliooging bedrijven to gronde
zouden gaan, verklaarde spr . niet to kunnen begrijpen. Hoogstens
zal de arbeid verplaatst worden, maar niet verdwijnen . Bijna de
helft van de diamantwerkers to Amsterdam zijn van ellristelijken
huize, maar ze hechten niet meer aan de christelijke organisatie
(rpplaus) . AVaar men den arbeiders thans ill naam van orde en
algemeene welvaart bun reenters wil ontnemen . zullen de anarcbisten
niet tegenover maar mast de sociaal-democraten stann en zich to
zamen verzetten tegen christelijke en andere reactionnairen . AVilt
ge -- zegt spr. - 't land brengen in vuur en vlani, schaart ii
doll aan de zijde der reactie, maar reken er op dat de verantwoordelijkheid konit op de hoofden van a en owe klassegenooten .
De arbeiders zullen hunne recllten verdedigen islet hand en tand
(laid applaus) .
De beer T a 1111 a ontkende . dat de spoorwegarbeiders to kiezen
hebben tusschen den hongerdood en bun betrekking . Zou dat bet
geval zijn bij bet spoorwegpersoneel ? (Geroep : Ja, ja 1) spr . wijst
er op, dat dit niet regel is . Kapitalisten, islet aandeelen in buitenlandsehe ondernemingen, zullen door een staking niet veel verliezen,
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maar wel de arbeiders, als takken van bedrijf zich naar 't buitenland
verplaatsen en de industrie belemmerd wordt. Als liet loon to zeer
verhoogd wordt, wordt er minder verbruikt en vermindert de invoer,
door liet achteruitgaan van den uitvoerliandel . Het ligt niet in
de strekking der christelijke arbeidersbeweging onderkruipersdiensten to verricliten, maar als de arbeidersbeweging lll verkeerde
banen wordt geleid, moet men daartegen opkomen .
DR . VAX EMBDEy, vrijzinnig-democraat, was van oordeel dat
bet woord van den beer Talma de arbeidersbeweging heeft geschaad .

De beer Talma heeft slechts de nadeelen van de staking gezien
en niet op de goede zijde bet licht does vallen . Spr . keurt ook
of de wanorde nit een spoorwegstaking voortspruitend, maar hij is
d e m o c r a a t, wat de beer Talma toch ook is . En nu betreurt
s pr . d e bonding van den beer Talma in deze, speciaal « •a t betreft
zijn juridische argnmenten, betreffende de eedsbreuk . De eed lleeft
slecbts betrekking op reglenlenten en verordeningen, iiitgevaardigd
krachtens de spoorwegwet . MIaar bet reglement op de dienstbetrekking
valt char niet onder . Voorzoover de Hollandscbe spoor betreft,
hebben de arbeiders bun contract niet gebroken . Wanneer zij zonder
inacbtneming van den opzeggingstermijn staakten, kregen zij volgens
bet reglement een niet-eervol ontslag ; many dat ontslag is even geldig .
Spr, beroept zich op liet gezag van Prof . van Hamel in 't Sociaal
HTeekbiad, die erkent dat dit , .niet-eervol" slechts een vlaggetje
is . 't Is juist, dat de arbeiders geen ongeoorloofde pressie op bet
tot stand komen van wetten mogen nltoefenen, maar men vergete
niet, dat de arbeiders geen algemeen kiesrecht hebben en dits langs
wettigen weg niet voldoenden invloed kunnen nltoefenen . Spy .
betreurt bet dat de beer Talma, dien hij steeds voor goed democraat
heeft gehouden, de excuses voor de arbeiders niet beeft aangevoerd .
(Applaus) .
De beer T a 1 m a betoogde hiertegenover, dat volgens dit systeem
bij invoering van algemeen kiesrecbt, de bezittende klasse, die dan
in de minderheid zon zijn, hair eigen recht zon nlogen zoeken .
B, v . door ontduiking van de vermogensbelasting . Spr . ineent dat
prof . van Hamel in zijn artikel juist de eedbreuk en de contractbreuk lleeft bestreden . \Vie staakt blnnen den opzegglngstermijn,
verricht, volgens 't reglement van de H . IJ. S . NI . . een niet-eervolle
load . Een niet-eervol ontslag is inderdaad als een straf, een sanctie
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van 't contract to besclionwen . Overigens zijn de beambten volgens
't reglenient gedurende den loop van een trein ondeiworpen aan
den hoofdcoliducteur, die fills gedni'elide dlen tied zijn plicht nlet
niag verzaken, char hij dan zijn eed breekt . Of overigens de eed
gehroken is, weet spr . niet, niaar de waardeering van die eedbrenk
door de socialistisehe pens lieeft spr . afgekeurd . Als spreker voor
reeht en voor waarlieid scliade doet aan de arbeidersbeweging, dais
acht spr . 't in 't belang Bier beweging, fiat zij geschaad wordt .
Ten slotte betoogde de Beer K 1 o o s t e r in a s fiat nit de cede
vaii den Beer Talma is gebleken, fiat hij Pen vriend is van de bezittende klasse, eii fiat hij in de Kaiser zal stemmen voor ecu
dwang~vet tegen de arbeiders .
De beer T a 1 m a aclitte bet verwijt van den laatsteu spr . onbillijk, en zette noginaals uiteen fiat z . i . de arbeiders verkeeren in
een gevaarlijken toestand van overmoed en fiat zij bezig zijn hun
recliten to verspelen . Steeds lieeft spr . gepleit voor den plicht van
de arbeiders, to staan voor hun recht, niaar gees duimbreed mogen
ze daarbij a.fwijken van den recliten weg, omdat zij dan gevaar
loopen to verliezen, wat hun recht is . Spr . hoopte fiat men zou
heeiigaan onder den indruk, fiat hij gesproken lieeft een eerlijk
woord, fiat recht kwam uit zijn hart .
De vergadering werd to middernacht gesloten .
De rede van den Beer T a 1 m a maakte in liet land grooten
nidruk . De heer Troelstra besprak haar herhaaldelijk ; ook wel
omdat Bier het eerst, aithans liet krachtigst werd aaiigetoond, fiat
de Spoorwegstaking van 30 en 31 Januari cell anarchistisch
karakter had en fiat hiermede Troelstra eii zijn partijgenooten
practiscli de leiding van Domela Nieuwenhuis hadden aanvaard .
Ook de actie der Christelijke werklieden-vereenigingen werd door
Talma's rede iiiet weinig versterkt eii verlevendigd . Die vakvereeliigingen ontwikkelden met den dag grooter kracht, wat dais
ook de Sta~~rlrUaid aanleiding gaf tot het volgende artikel :
,,ACTIE 0\DER DE (JHRISTELIJKE WERKLIEDEN .'

,Bij veel droefs, fiat naar aanleiding vain de jongste staking to
hetrenren valt, is er tocb ook dit verblijdende, fiat de attic onder
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onze Christelijke

werklieden

er

cell

maclitigen

stoot tell goede

door ontving .
„Dower leed men : waarom liet verheeld ; aan tweeerlei gebrek
of font . Eenerzijds `varen er energieke figures, die van doortasten
hielden, en die zich door die zucht onl door to tastes, verleiden
lieten tot meedoen, zoo diet heel, dais toch half meedoen met de
socialistische actie . Odder protest, we weten het wel . Onder zekere
voorwaarden, het is zoo, maar older voorwaarden waar de socialistische organisatie om lachte . Deze soon Cliristelijke werklieden .
die het goed bedoelden, maar souls gevaarlijk spel speelden, werden
tell slotte de speelbal van socialistische sliniheid .
,,Zoo ging de uitilemende kracht van deze manneli voor de Cliristelijke ache verloren, en stonden deze broeders op liiet zelden
gespannen voet met de antirevolutionaire partij . De font bij deze
nlannen was, dat ze tegenover de in naam neutrale, maar in
grond en wezen socialistische vakvereenigingen to goed van vertron veil wares .
,,Maar van dell anderen kant slag evenmin ontkend, dat cell islet
minder ernstige font door die andere christelijke werklieden werd
begaan, die tegen meedoen met de socialistische vakvereenigingen
op him hoede watch . Deze font was namelijk, dat ze zich to veel
op den achtergrond hielden, aan de ache voor verbetering van
arbeidstoestanden to weinig deelilanien, en zoodoende to weinig
indi'uk maakten en invloed oefenden op de publieke opinie .
,,Hun font was volstrekt niet, gelijk wel eens beweerd is, dat
ze to veel een vroom gezelscliap vormden . Integendeel, joist in
hnn bezlgzljn islet Gods \Voord lag hun kracht . En een leder,
die hen daarvan zocht of to trekken, om lien looter islet oeconoiliisehe vraagstukken bezig to houden, bedreigde deli wortel zelf
van Patrimoniie ns vereenigingsleven . Maar wel school hierin bet
verkeerde, dat ze to veel deden of ze er niet wares ; dat ze zich
op de publieke marks to weinig loons lieten, en dat bet daaroni
al den schijn had, alsof lion de cooed ontbrak, om tegeii de socialistische acte cell positief christelijke ache over to stellen . Doch
joist in deze twee fouten is nu beterschap ziclitbaar . Het debat
tusschen D o u w e s en P o 1 a k to Haarlem was kenteekenend your
de beterschap in de font van hen, die to veel hadden gewaagd
het moedig optreden vaii de Cliristelijke groep tegeii de Federatie
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gaf doortastend blijk van het besluit der dower sullen, om de
foot van bun vroeger sclrnilen to verbeteren .
„Het is nu belder als bet daglicht uitgekomen, dat een man die
met zijn handers zijn brood voor° zich en zijn gezin verdient, en bij
bet eten van dit brood met zijn gezin om den zegen Gods in Jezns
naam bidt, niet ken meedoen met manner, die kortweg alle beginselen van Goddelijke gerechtigheid met voeten treden .
„Pat de positie van de arbeiders, ook na veel verbeterd to zijn,
nog in tal van opzichteii verbeterirg behoeft, zien ook onze werklieden duidelljk in, en ze doorzien bet even goed, dat op hen als
hoofden van hull gezinnen de plicht rust, om daarvoor to ijveren .
En ook verstaan ze opperbest, dat ze, om ten deze h iii doel to
bereiken, zich in vereenigingen als Pate imouiin saain moeten
verbinden .
„Zelfs bet middel van een eerlijke staking achten ze als uiterste
redniiddel niet ongeoorloofd, mits bet vrij zij van contractbreuk en
anderer vrijheid niet aanrande .
„ Maar vat ze absolnut weigereil is, om mee to doer met wat
voor God ongeoorloofd, roekeloos en misdadig is .
„Ze wilier, ook bij de felste worsteling, eerlijk voor God en
menschen blijven staan, het van God ingesteld gezag in den Staat
blijven eerbiedigen, en zich stiptelijk ontbouden van elke daad van
verzet en oproer .
„Een Christen-arbeider bij de waterleiding zal iiooit er aan meedoen, om heel de stud to dwingen tot bet gebruik van vergiftigd
water, dat op tientallen menschenlevens kan to staan komen .
,,Een Christen-arbeider bij de gasfabriek zal er iiooit aan meedoen
om heel een stad van licht to berooven .
.,Een Christen-arbeider bij de brandweer zal er iiooit aan meedoen,
oin bij brand bet vunr to later woeden .
„Een Christen-arbeider zal er iiooit aan iiieedoen, om door staking
bij de spoorwegen, ten eigen bate, heel een land tot stilstand to doemen .
,,Hij weet als kind van God, dat al zulke dingen misdadig zijn,
en hij zoo zijn knieeii des inorgens en des avonds niet voor zijn
Vader in de liemelen kunnen biiigen, als hij zich ooit liet verleiden, oin zich tot zulke gruwelen to leenen .
.,11laar wee deli werkgever, die waande, dat hij met Christelijke
werklieden, omdat ze den Christus belijden, straffeloos sollen kan .
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„Die dat denkt, die kept onze Christelijke werklieden niet .
„Ze zullen dtllden . Ze zullen dragen, inaar ze Zllllen met ernst
en doortasteudheid tegen Mlle onrecllt van de zijde der \verkgevers
protesteeren, en door zich to vereenigen zullen ze kracht genoeg
oefenen, oni liet onrecllt to keeren ; mits altoos oilder voorbehoud
van Gods heilige ordinantien to eerbiedigen .
;,Het is daaronl, (Tat we oils zoo van harte verblijdeil dat de
klove tussclien de Christelijke en de socialistisehe arbeiders nn ZOo
breed werd, dat er geen brag ulcer over to slaan is . llaar niet
minder verheugt het oils, dat de Cliristelijke arbeldei s zich tllans
allerwegen aaneeiisluiten ; (Tat ze zich organiseeren ; dat Ze bondeli
vornlen ; dat ze meetings hoiideil ; dat ze opeiilijk optreden ; ell dat
ze Bell eigen aetie in liet lever roel)en, die op dell stems vali alle
weldenkeilden rekeneli kan en shag .
;,Ook is llet verblijdend, (Tat tai vail niaiineil zich opnlaken, em
hell daarbij to steunen, en oils het wooed voor heir to voeren : Ds .
Talnia en Dr, de Visser vooraan . Zelfs laat de vraag zich niet
terugdringeil, of het niet hoog tijd wordt, dat de Christelijke leidslieden van hooger ontwikkeling meer algemeen
iii stilzwijgen
afbreken en den strijd ten behoeve van onze Christen-werklieden
nice aanbinden .
,,Het is fillet recht, flat deze manner nit de verte den strljd aan zieil, eil zich niet opniaken om onze Christen-werklieden to steunem
,Men mag in zoo ernstige olnstandighedeil zijn broederen niet ill
dell steek later ; to minder waar van de overzij allerlei gestudeerde
personen optreden .
;,Ook nit eels tinder oogpuiit is dit lierleven viii de Christelijke
actie zooveel waard . Tal van onze Christen-werklieden dodder
haast niet nicer bij menig bedrijf in dienst gain, nit vices vali
getyraniliseerd to worden . Dock zoodoende kromp lion arbeidsveld
almeer in . Dit zal ilu ook nit zijn . Mien zal nn overal veer dieiist
durven nemeui, wetende, dat mcil door de Christelijke ache gesteund
en beveiligd wordt .''
m

Tweede Periode.
(2J FERUARI

28 MAART) .

ONTSPANNING EN NIEUWE ONRUST .

Ontspanning en nieuwe onrust .
(25 Februari-28 Maart) .
I.
I)E REUEER.INGS-VERKLARIN(T .
Prof . V i s s e r vroeg zich af, aan het slot van zijn sclirijven aan
de N. Rott . Cl . (bl . 79), of het Ministerie-Kityper „nog den moed
zal hebben voor de Volksvertegenwoordiging to verschijnen .'' De
Vzeuwe Courant aclitte het niet aalibevelenswaardig aanstonds,
met Mr. Israels a l'i-nstai (I c Paris, het lioofd van den Minister to
eischen : maar de Kamer moest toch naar liet oordeel der redactie
niet schromen zich iiit to spreken (bl. 90) .
Voor het laatste werd gelegenheid gegeven . Dinsdag 24 Februari,
des nainiddags 2 uur, kwam de Tweede Kamer voor het eerst na
liet Kerst-reeds bijeeii . Het Miuisterie had nbg den moed voor de
Kamer to verschijnen . Aithans, zijn ontslag was nog niet in de
Staatscoui'ant versclieneil, waarnaar de Leidsclie professor reikhalzeiid had ultgezien . Irimiddels was er algemeen groote belangstelling voor de hernieuwrde samenkomst der Kamer . Men verwachtte,
reeds in de eerste bijeenkomst, een verklaring van de Regeering .
Dientengevolge Karen op het Binnenhof honderdeii to zamen gekomeii, teneinde to trachten een plaatsje to verkrijgen op de tribune .
Misschien ook wel oni getuige to zijn van mogelijke gebeurtenissen .
Oudegeest en Petter hadden gedreigd met een nieuwe spoorwegstaking ; geruchten liepen er fond van andere stakingen, zelfs van
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een algemeene werkstakiiig . Er gebeurde echter niets bijzoliders .
De Kamerleden, 88 in getal, riclitten rustig hlui selireden naar
's lands Raadzaal . En slechts drie Ministers wares aaiiwezig
de Minister-President verseheen op Dinsdag 24 Februari niet in
de vergadering .
Nadat de Voorzitter, MK . ~E . BARON M ACKAY, de heeren KOLKMAN en MEES, benevens Minister DE MAREZ OVENS hulde gebraclit hadden aan de nagedachtenis vaii wijlen DR . SCHAEPMAN,
21 Januari overleden to Rome in den ouderdom van bijna 59 jaar,
weed besloten den volgenden dag to 11 uur to behandelen de overeenkomst betreffende het kanaal Ter Neuzeii-Gent . Daarna echter
vroeg de heel' MESS liet woord, om het volgeiide to zeggen : „Ik
vraag de Kainer verlof, oni op een nader to bepalen dag enkele
vragen tot de Regeering to richten naar aanleiding van de gedeeltelijke staking in liet spoorwegverkeer, die in de laatste dagen
van Januari heeft plants gehad" . Onmiddellijk daarop vroeg eveneens de Beer TROELSTRA het woord voor liet volgende : „Ik vraag
aan de Kainer verlof, de Regeering inlichtingen to verzoeken aangaande de reden van de buitengewone oproeping van miliciens,
haar verdere planner to dies opzichte en omtrent de vraag, of de
Regeering naar aanleiding der jongste werkstakingen wetgevende
maatregelen denkt to aeinen, en zoo ja, welke" .
Het houden van deze twee interpellatien weed toegestaan op
een nader to bepalen dag . Na liet trekken der afdeelingen gilig
de vergadering tot den volgenden dag niteen .
Dit was voor velen een teleurstelling . Men lead iets anders
verwaclit . Zou het op woensdag 25 Februari geschieden? Zbu
groot als op Dinsdag was toes de belangstelling niet meer . Tot
half vier ongeveer hielden de heeren bell, Heiinequin, Fruytier,
benevens de Minister van Buitenlandsclie Zaken en van waterstaat
de Kainer bezig islet een debat over het kanaal Ter Neuzen-Gent .
Aan het eind van dit debat, waarvoor niet zeer veel belangstelling
was, vroeg de heer GOEMAN BORGESIUS het woord om inede namens
„al zijn vrienden aan deze zijde van de Kainer" to verklaren, dat
het van het grootste belang is, dat de interpellatien der heeren
Mees en Troelstra „zoo spoedig mogelijk aan de orde komen ." Hij
voegde er nog bij
.,De Regeering nioet er, t inkt mij, zelf prijs op stellen oni sneer
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licht to verspreiden over hetgeen in de laatste dagen van Jannari
is gebeurd . De Regeering moet er, dunkt mij, den hoogsten prijs
op stellen om bevestiging to ontvangen . dat diet alleen liaar naaste
geestverwanten, maar de overgroote meerderlieid van deze Kanier,
iiaar ik vermoed, hair krachtig zal steunen, `vaar zij het gezag
veil han(Ihaven en de vrijlieid vale arbeid
ook de vrijlieid van
filet-stakers - wil besehermen .
,,Maar er is meet. AVij meenen . dat bet vvensclielijk is dat de
Regeering . bij bet beantwoorden van de gestelde vragen, in de
gelegenheid worde gesteld om . door de 1)ertinente verklaring een
eind to inaken aan de S1)anning, die mcci' en meet in den laude
ontstaat door lief bijna ongeloofelijke, maar toch telkens opdnikende
berieht, dat de Regeering reeds eerstdaags zal komen islet een
gelegenlleidsontwerp, w aarbij eenzijdig en zoiider nicer straf wordt
hedreigd tegen stakiiig van spoorwegpersoneel.
„Oni al deze redenen . Mijnheer de Voorzitter, zolidt gij ons ten
zeerste verplicliten . indien gij die interpellatien ten spoedigste
aan de orde w'ildet stellen, en ik hoop dais ook van ii een bevredigend antwoord op mien vraag to zullen ontvangen . "
De Voorzitter antwoordde, dat deli volgenden dag, r)onderdag,
de leden zicb zouden bezig hebben to houden filet liet afdeelingsonderzoek betreffende een aantal «'etsontw'erpen, dock dat tegen
half vies ill een openbare zitting een regeling van w erkzaamheden
toil w orders voorgesteld .
Inmiddels waxen ook de andere Ministers in de vergaderzaal
gekomen ; ook de Minister-President . Dn . J u I'E1 . 7onder dat
iemand er lets van bespeurde, was de Premier van zijn zetel opgestaan, vroeg hij het w'oord en liaalde een stick nit andere papieren
voor den dag . Daarop hoorde de Kamer, under ademlooze suite .
voorlezen de volgende

Regeerings-verklaring .
,.MIJNHEER DE VOORZITTER !
, .De Peyeei ?og meent (0Th cell bestrrand re)lrriiyeo to yeoioet to koineu
door bij de iiibieuytuy loll rli'ie ootweipeii

1(11/

o et, dIe 1'k

ale eer

had op ow tee f'el izeder to leyyea, eerie korte 1nededeeliny to ioegen .
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,,De stoornis erode Ja'nuari in 1 et spoorwegverkeei teweeggebracht,
ovezwiel de Regeering geheel orrverhoeds . Niet lret fta-uwst gerucht
eryan was voora f tot eenig Departernent doorgedrongen . Geheel
onvoorbereid op verweer, greep deswege de Regeer-ing opzettelyk
niet - op het eigen oogenblik - in : ingrijpen-, zoolang (1001 ontstentenis van middelen doortasten ondenkbaar was, zou h-et kwoad
verergerd, niet verbeterd Izebben .
„Toes echter de snelle, zij het ook vei're van gewensclzte afloop
van het eerste verzet gees ontspanning braeht en (te oyermoed zel fs
in sociale en politieke bedreiging oz'ersloeg, re jaireer(le (le bevoegde
autor'iteit krijgsz'olk (tat ei niet was . Trandaai toes (te oproepilig
van een deel (ter • niil tie, noodzakelijk, ona verdeveo gr°uwet als van
Durgerdam to voorkomen : aan de driestheid ontzag in to boezemen
err aan d e rustige burger°s and er alle stand en (l at gevoel ran zeker°hei(1 to hergeyen, dat hun een oogenblik bega f.
,,Dank zij (two maatregel is de toestand don ook feitelUk gebeterd
en lo f komt aan de ingetij fden toe, die en prompt opka amen en
fier aan elke poging orn hen tot verzaking van plc/ t en schending
van geweten to verlokken, weerstazrd boden .
„Dock al is zoodoende de storm gain liggen, nog niet (rile wolken
dreven at. borers door d eze staking zijn leenzten in ooze Staatsizrriclzting en in ooze n etgeving aan /et liclrt gekomen, fl aarirt
moet warden voorzien .
,,Ieder toch, weet bet nv, orndat kU het roor° oogen zag, hoe zulk
een spoorwegstaking met zoo menige gewone werkstaking (len naarrz
ternauwernood gemeen hee ft .
,,Ev zijn tat van wer kstakingen, die gees antler karakter (tragen
(Ian van eerie oecononzische worsteling tusschen patroons err werklieden en die oeeonornisch worden beslecht ; maar oat bier plants
gleep w(ts een onbezornaen aanslag op (ten h oo fd factor voor (l e
lerensbeweging der maatsclrappifp eerz ondzrldbare belemmering der
Dverlzeid aangedaan in de zritoe femng van hair funetien ; een
opo ffevers van de welvaart van heel een yolk nan zucht naor klasseinvloed, aan maclrtsrniddelen nu reeds geschikt gekeurd voor oefening
van potitieke dwingelandij .
,,Tegen dit gevaar° nu is d-rieer°lei noodig :
,,Ten eerste moet onder de steeds besehikbare huipmiddelen yarn
den Staat voortaan een spoovn egbrigade worden opgenonien, die
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iii ge(~al 7'(()
's Rijks(lieinst op (le spoorireyen verzekei'einn kan,
loch (lit is iniet geiwey .
,.Ei~ 7inoet in (le tiree(le plants in het, pei'soineel zel f een aindere
geest n (leis as ngeka eekt, (1001 ((an yi'ierea (lie i eclnt))iatiy bl(kein .
.,i echt to (l)e)i, ?reel 'ai em" Te (lieu eagle zal een Staatscon a nissie
)1net enquete-beroeg(Uneul (l~ i ee1t$positie ea (le (lieinstroo)ira(ri (leis
i au het lies soi(eel hebbea h oindeizoekea eir ~~oorstelle-nn moetein
o)ntaeipe)i . onn n'ooi' irnr ei( nooi (le toekonnst (rain /et peisoneel
i~astlnei(l
positie oialei ' s i rjks besclnei iiniily to veizekereir .
, .Eel( oa(le)zoek to inoo(lzakelijkei', wool a (le (len ile plants inlet
l(ongei may Iron (lei( nritgestel(l, o)in drat misdadig is (lair ook niisdrijt
ijhei(l
ill o)1 .s reclnt to heetea . ei( znrlh8 zoonrel o?ib de peisooi(lijke
ol) het al beidsr~eld iaet betere u aarboi yen to oiizi iingen, als oinz vast
to stellein, (lat ei
itaast, (le openliai e aiinbteiz, (lieinsten tear behoeee
(le publieke :aak to vei i'iclnten zijin, lanai bU diet elke phirhtrei zakiing (loom (le orei /zeal stt a/Jeloos kaii -irol (leis ye(1ul(l .
, . Voor elk it e : ei rl rie maa,ti eyeleir is (l e lnze(l eicei king den Aainer
reieischt .
,,De Regeerinng (loot lei verki'Uyi ly (loan van eeir en'lnstig beroep
off, (ten steun vain alle pai'tijein in d e Staten-Geinei gal, (lie d e wettige linrisoi de in (lean staat geeerbiediyd n illein lien .
, .Reactie irit li er nientand .
, .Op de herr~oruting vain oinze sociale toestaindein blij f t en Reyeeri ng
en Iran lei oinreiandei lijk a-ainstri ein, magi' lnet schi)) i~a-in Staat mag
i(iet met oils yedooyena geeintei d woi (leis .
, .In lief n elbeyrepein belainy vainn alle pal°t,ijein inaoet het wettig
g(;zag oni~el zica/1t woi den gehaind/iaatd .
n

flood,

of

L (Hl

Vi
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De trooi zittei betuigde namens de Lamer de Regeering dank
voor de door haar gedane mededeeling ; en deelde daarop merle, dal
drie honinklijke boodschappen waxen ingekomen, ten geleide van
de volgende `vetsontwerpen
aanvulling en wijziging van het Wetboek van Strafrecht ;
verhooging van hoofdstnk VIII der Staatsbegrooting voor 1903
(spoorweg-brigade) en
instellen van een onderzoek ten aanzien van de rechtsverhoudingen en de voorwaarden w aaronder het personeel bij het spoorwegbedrijf in dienst is .
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Daarop werd de vergadering, die zeer rumoerig was geworden,
gesloten .
De voorlezing van de Regeerings-verklaring werd islet bravo's
begroet, niet alleen van de banker der Rechterzijde . Behalve van
de zijde der sociaal-democraten en der anarchisten betuigde men
in de pens sympatliie voor den vorm der regeerings-verklaring,
maar ook voor den inliond .
De Nieu~re Courant schreef eivan in hair Kamer-overzlcht ."
,,Het was een pleclitig oogenblik, toen heden middag aan bet
erode der vergadering de beer Goeman Borgesius o pstond . o m den
voorzitter to vragen wanneer de gisteren aangekondigde interpellaties in behandeling zouden worden genomen . Het land had er
reclit op, zoo spoedig mogelijk nit de spanning, waarin bet thans
verkeerde, to worden verlost . En ook der Regeering zon lief niet
antlers dan aangenaam kunnen zijn gewaar to worden dat zij, ter
beseherming van orde en vrijheid, op den steun ook van anderen
dan van liaar politieke geestverwanten zal molten rekeneii .
„Toes ram de Minister van Binnenlandsehe Zaken plaats aehter
de groene tafel . Met grooten nadruk, daarbij met duidelijke steal,
die van vastberadenlieid zoowel als van ingehouden ontroering getuigde, las dr. Kuyper bet staatsstnk voor . welks inhoud omen
lezers reeds bekend is . In doodsche stilte hoorde de Kamer bet
aan, terwijl na afloop der voorlezing, en waarlijk niet uitsluitend
van den kant der recliterzijde, bravo's weerklonken .
,,Daarna werd de vergadering gesloten . lllaar nog gernimen tijd
bleven de leden, in groepen vereenigd, in de vergaderzaal napraten .
Blijkbaar was nlen algemeen antler den lndrnk, en was bet vooruit
aan niemand bekend, dat heden de Regeering klenr zou bekennen .
,,Na de mededeeling van den minister vroeg niemand meet bet
woord. Opvallend was de kalmte der socialistische kamerleden ."
De sclirijver van bet Kamer-overzicht van lief Handelsi iad bracht
critiek nit over bet eerste wetsontwerp, maar was overigens hoog
gestemd in zijn jubel over den vorm der Regeerings-verklaring,
,.De regeeringsverklaring is een staatsstnk dat, om zijn groote
beteekenis,

wen een stylist van beduidenis noodig had om een

passenden vorm er voor to vinden . De heel Kuyper was char
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jilist de plan voor ; liet Stnk toont en liaar worm en naar inlioud
eels vast en kloeh kara .kter . In zees bondigen, ja wel in den
kortst lnogelijken vorin, Avordt Ile staking' en liar invloed op den
Stcat besehoiiwd ."
In de Ttj~l las men
„Na beantwoording Can de vraag vali dell peer Rorgesins, ncm
de pl enHel' dr . Iyuyper, die door weinigen opgenlerkt, even to
Cores tie zaal was blnnen gekomen, zijn plants can de ministersta,fel in . Eell blindel papieren ward door hem nitgespreid en all
volgde de aankondiging tier drle hoogst belangrijke wetsont`Cerpen,
rite men elders in ors blad io ec'teoso vindt medegedeeld, evenals
!le redevoerlng, waarinede zij door di' . Knyper bij de Kcmer warden
illg'eleid . Die redevoering is in haar kernaclitlge beknoptheid en
zakelijkheid een ineesterstuk van pcrlenientaire welsprekendlieid .
`Caarvan wij de ernstige lazing can ieder bijzonder aanbevelen .
Elk woord daarin scliljnt met zorg gekozen en geeft de scherpste
en meest juiste formuleering tier gedachte . AVat ecliter vooral
treft is de kloekheid, de energie, ve1ke daarin acs den dag trades .
Na daze verklaringen kon bij niemand yeas smear overblijven, dat
de Regeering niet de revolntionaire drijvers, welke de omvei erping van liet gezag beoogeii, zal transigeeren of order schijnschoolie woorden den wag zal opgaan tier weekhartigen en
vreesaclitigen order de w elgezinden . die maar altijd om , .vrede,
vrede'' roepell, ook al zien zij, dat revolutionaire volksmenners
bezig zijn liet lioogste gezag in staat en maatscliappij to overweldigen . Nog eelis, men laze ell gamete de keruiachtig'e retie van
dr . Knyper.
,.Hat groote woord, dat wij verwachtten, is thins gesproken eli
w-ij vertronw en ten voile, dat daze Regeering zonder eenige zwakileid dat woord zal gestand does . . . . 1-let gezag --- men zij ervan
verzekerd ! - is bij hair in veilige harden .
he 1L\ erl el iaml ei betoonde zich niet minder ingenomen met de
Regeerings-verklaring . , .De door Minister Knyper galore mededeeling" -- , .zno schreef de redactie - en de daarbij ingediende
wetsontwerpen znllen zeker bij de overgroote meerderlieid van ors
yolk een goeden indriik maker .
14
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,,De Regeering heeft getoond, dat in moeilijke oogenblikken lict
roer van den Staat in vaste handers is .
, .wij hopes, dat de partijdige critiek, op lief ministerieel beleid
van 31 •l annari uitgebracht, nu zwijgen zal en dat alle weldenkenden
zlch zullen vereenigen om de moeilijkheden geheel to boven to komen .
,.Ook de niterste linkerzijde, zoover ze niet beslist revolntie wil .
kan islet de thans lngedlende oplosslng meegaan .
,.Het gerucht was ontstaan, dat de R,egeerlng lief recht van
stakes wllde ontnemen en hlermee de spoorwegbeambten wilde
thvingen, zich machteloos aan alle hun voorgelegde arbeldsvoorwaarden to onderwerpen . Ret blijkt nn, hoezeer men zicb vergist heeft ."
Vol lof was let Utree1dsc1 Dagbla i . Paags na ..let woord der
Regeering", door Mlnlstci Kuyper gesproken, schreef de redactle
,,Een riebtig woord op let richtige oogenblik kan werking nitoefenen over heel een land .
„Dat woord `verd gisteren door den Minister-President gesproken .
„De spanning steep gestadig over heel ons vaderland,
de
regeering zweeg, bereidde voor, handelde .
,.Ook verd toes niet gesproken op bet oogenblik dat ieder laid
verwacht . In bet publiek lag een nlenwsglerlgheid, een pi ikkeling
zal er iets gebeuren ? ; de besten koesterden in stilte de hoop : Zal
de Minister-President niets zeggen :> Er gebeurde niets, een pair
interpellaties werden ,.tegen nader to bepalen dap" aangekondigd,
de Kamerleden tivaren zoo wellng voorbereid op 't gees komen zou,
flat zij op spoed bij de beliandeling flier interpellaties aandrongen,
in souvereine rust bleef de Minister-President thuis .
,,Pat was eergisteren . Totdat hij gisteren let oogenblik koos, flat
11 e m paste . En toes kwani hij voor den dap met een verklaring,
die in hair klare openhartigheid, haar gedrongen volledigheid,
hair waardige kracht, een meesterstuk is, zooals men niet licht
van een zljner voorgangers had kunnen verwaehten .
„Het woord .1e style e'est tout l'honime", door den bekenden
Franschen natuurhistoricns g esproken . is oppervlakkig .
,,Schopenhaner lieeft, met dieperen blik, er op ge`vezen flat de
kwaliteit van den stijl getuigenis aflegt van de kwaliteit van bet
denken . 1 [en map er aan toevoegen, flat de kwaliteit van bet denken nood`vendig substraat is voor de kwaliteit van let handelen .
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. . Geesten van den eersten rang zijn, reeds in de voordracht van
hetgeen zip zeggen, to herkennen aan de klaarheld en dnidelljklieid
van hnn uitdriikkingSwljze, omdat zij door zelf-eigen denken steeds
bepaald en dnidelijk wisten vvat zij wilder nitdrnkken .
,.Ziehier bijvoorbeeld een meesterlijke bepaling van hetgeen gebeurde, overtreffend alles `vat tot no toe in wooed en geselirift
traehtte diezelfde definitie to geven
. . .,Er zijn tal van « erkstakingeli die g een tinder karakter dragen
dan van eerie oeCOnomische 1vorsteling tussehen patroons en werkliedeli, die economisch nioet worden besleeht : maai wat hier plaatS
greep was een oiibezonnen aanslag op den hoofdfactor voor de
levensbeweging der maatschappij
,, . .een ondiildbare belemmering tier overhead aangedaan in de
uitoefening van hair functii n
., . .een opofferen van de welvaart van heel een yolk aan ziiclit
naar klasse-invloed
.,, .een maelitsmiddel nn reeds geschikt gekeurd voor oefening van
politieke dwingelandij ."
„Hier, gelijk in het gelieele stalk, bewondert men den snperieiu°en
geese, gesehoold daarenboven in analytiseli onderseheiden en logiscbe
dediictie, die met gees wooed to veel, gear wooed to `veinig, elk
wooed op zijn plaats en elk wooed met eigen beteekenis, zegt wat
liij to zeggen heeft .
,J1aar een diisdanige geese, z ~ precies, zoo fielder, zoo vast in
lief door hens g e d c 1i t e . weet ook met even groote vastlieid
wat hij 'v i l .
,,AVij ziilleu de regeeringsvoorstellen radar bespreken ; in een
opzicbt steininen zij bijila geheel overeen met ors advies, in tinder
ol)ZiClit konden wll msschien nog lets meet voldaan zljn geweest
maar die diem erkend : er ligt systeem in en zij speaker van de
gezindheid eerier regeering . die kloek op hat doel afgaat en vol
is van welbew nste kracht .
,,Order de voorbereiding en uitvoering van technisch niterst vervelende en afmattende aa.ngelegenheden scheen lief misschien een
tijd lang, alsof alit de inorgennevelen de zon van lief kabinet niet
meet to voorschijn komen zou .
,,flier Aitte zich door bet oogenblik waa .rop, door den vorin waarin,
door den inhond van hetgeen hij speak e e n m a ii y a ii k r a e h t .
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„Hier straalt de zon om den stiernek van den stuurman, die van
zips is islet vaste vuist lief roer van den stoat,, hem toevertrou vd,
omklemmende, het schip to lelden door elke branding been .
„Hler Sprak een overheld, zlch van haar tank, haar roeplng,
hare kracht bewust .
„Het mannelijke woord van minister Kuyper gaf gernstheid
over heel ons land ."
Opmerkiug verdient ten stone, dot Prof . V i s s e r niet meer
van zich deed hooren . Den eisch, dot aa.n bet Kabinet ontsla ;
moest worden gegeven, lief die Leidsche professor niet meer hooren .

II .
DE DRIE WETSONTWERYE`' .
Van de drie wetsoutwerpell welke de Regeerirlg in verband met
de jozlgste spoorwegstaking \Voensdagmiddag . 25 Febrnari 1003,
bij de Tweede Kamer heeft ingediend, strekte bet eerste tot

Aanvu111ng en Wijziging van het Wetboek
van Strafrecht .
Het orltwerh lnidt aldus
Ai tikel I. - Na artikel 284 van vooi meld Wetboek words een
nicnw artikel ingevoegd, lnidende
Artikel 28dbis . Hij, the eels antler door hinder of overlast of
door het bezigen van middelen, geschikt onl vices aan to jagen,
wederrecbtelijk dwingt lets to doers, lliet to doetl of to dlllden,
vVordt gestraft met gevangenisstraf van tell hoogste drie maanden
of geldboete van ten hoogste honderd golden .
Indies bet misdrijf words gepleegd door twee of nicer vereenigde
personen kan gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste
zes maanden of geldboete van ten hoogste tweebonderd golden 1) .
1) Tot goed begrip van 't voorgestelde artikel 284bis voigt hier de tekst van
het tegenrvoordige art . 284 .
.,Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd guides words gestraft :
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Artikel 286 vale voormeld Wetboek wordt gelezen als volgt
Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 274-282 en
ill het tweede lid van artikel 285 omschreven misdrijven, kan oatzetting van de in artikel 28 nos . 1--(l, bij veroordeeling wegeils
een der in de artikelen 284, 284bis en 285, 1 ste lid, omschreven
misdrijven, ontzetting van (le in artikel 28 no . 3 vermelde recliteii
worden uitgesproken .
Artikel II. - Na artikel 358 van voormeld W ethoek worden
drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende
Artikel 358 his . he ambtenaar of eenig ander in eenigen opellbaren dienst of eenig in het openbaar spoorvvegverkeer voortdurend of tijdelijk werkzaam gesteld persoon, die, met het oogmerk
om stremming in (lien dienst of in dat verkeer to veroorzaken, nalaat
of, wettig daartoe gelast, weigert, werkzaamheden to verrichten waartoe hij zich uitdrukkelijk of slit kracht van zijne dienstbetrekking heeft
verbonden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd golden .
Artikel 358 ter . Indien twee of meek personen ten gevolge vats
samenspanning het misdrijf plegen in het vorig artikel omschreven,
worden de schuldigen zoolnede de leiders of aanleggers der samenspanning gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren .
Artikel 358 quater. Indien het oogmerk bij artikel 358 his omschreven wordt bereikt, wordt gevangenisstraf op gelegd,
in het geval van artikel 358 his van ten hoogste een jaar en
zes maanden ;
.,lo, hij, die een ander door geweld of bedreiging met geweld wederrechtelijk
dwingt jets to doen, niet to doen of to dulden .
,,2o, hij, die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt jets to
doen, niet to doen of to dulden .
In het geval onder 2o . omschreven, wordt het misdrijf niet vervolgd dan op
klachte van hem tegen wien het gepleegd is ."
Zoowel het voorgestelde, als het bestaande art . heeft een algemeene strekking,
geenszins beperkt tot werkstakingen, maar client tot beseherming der persoonlijke
vrijheid . Terwijl echter het bestaande artt alleen straf bedreigt als iemand er toe
gebracht is „iets to doen, niet to doen of to dulden" door .,geweld ; bedreiging met
geweld of bedreiging met smaad of smaadschrift" zal volgens het voorgestelde
art . ook strafbaar zijn als het is geschied door ,,hinder ; overlast, of door het bezigen
van middelen, geschikt om vrees aan to jagen ." Bovendien is in het voorgestelde
art . „de vereeniging van twee of meer personen" een reden tot strafverhooging,
\,velke in art . 284 niet voorkomt .
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ill het geval van aitikel 358 ter vale tell lw gst~ zes j~k1 ii .
Artikel 380 van vooimeld \Vetboek woidt gelezell als vol .r t
hij veroordeeling wegens cell (ler ill de artikelell 3 .E°_), 3~~3, 361 .
366, 377, laatste lid, ell 379 eel'ste litl, onlsc1ireven lnisili'ijvell, loll
ontzetting van de ill aitikel 28 nos . 3 ell -1, bij Vei'oordeelillg
~vegelis cell der in de artikelell 358 bis, 358 ter ell 358 ituater
oinsehreven niisdl'ljven, ontzetting vali de lll ai tikel 28, ilos . 1 3
vei'nielde i'echten \widen uitgesproken .
S'htbcpaliag . - Deze wet treedt ill yverkillg op dell dag Rarer
afkondiging .
Listen ell beveleli . dat deze ill bet ,S't~~at .sbio l zal wohdell geplaatst, ell dat Mlle Ministei'leele Depai'teniellten, Autoriteiten,
Colleges ell Ainbtenaren, vvien zlllks aangaat, Gall de nauwkelli'ige
uitvoeriiig de hand zullen bonded .
llEM i1UE VAN TuELu:H'1'I\ G .

De toelicliting tot dit voorstel, onderteekend door deal lliilister
Van Justitie J . A . Loeff luidt
§ l . De gebelutenissen, die vuur elikele weken cell groot deel
Vali Nederland in beroei'ing bi'achten, llebbell de aaliClaclit doer
vestiges, ten deele opnieuw doer vestiges op meer dill eerie bedenkelijke leemte in }let \Vetboek van Strafreclit .
Iii de eerste plants is wederonl ten duidelijkste gebleken, dat de
persoonlijke Vrljheid door de wet diet nicer VoldOell(le fillet waarborgeii is omkleed.
Artikel 284, lo, AVetboek vale Strafreclit . voorkomende in den
Titel , Misdrijven tegen de persoolllijke vrijlleid" stelt wel strafbaar
dell wederrechtelijken dw ang, ten gevolge w aaivall hij, tegen wien
die dwalig wordt uitgeoefend, lets doet, diet (bet, of duldt, wit
hij, zonder lien dwang, diet gedaan, wel gedaan, of diet geduld
zou llebbell, inaar alleen daii wanneer zoodanige dwalig plaits grijpt
door middel van geweld of bedreiging met geweld .
Deze bepaliug voldoet blijkbaar diet llleer aan de tegellvvoordige
behoefte der niaatschappij .
De ondervinding ill mers
en zeker diet die van de laatste
dageil alleen - heeft aangetoond, (Tat eels vorm vale dwang voorkomt, die zonder zich to opellbarell door ge`veld of bedreiging
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met geweld, in zoo hooge mate wederrechtelijk de persoonlijke viijheid aantast, tat hij in cede beschaafde maatscliappij iiiet mag
worden gedoogd .
Tedere twang, die cell tinder er toe breilgt jets to toed, na to
latch of to dulden, wat hid zonder then twang niet zon hebben
gedaan, 1lagelateil of gedllld, is llittel'aard cede aanl'anding van
de persoonlijke vrijheid .
Zoodanige aanranding trail reclitmatig, inaar ook 'inrecht.matig,
„wederrechtelijk'' zijn .
Nn behoeft nog niet not dzakelijk elke wederrechtelijke twang
strafbaar to wordell gesteld, al is daarill gelegeli eerie onrechtmatige aaintasting van de persoonlijke vrijheid .
Dc straf toch is een ,,ultiinum l'einediiim cell middel, tat alleen
toepassing inag, maar tan ook behoort to vinden char, tivaar de
liandhaving der openbare reclitsorde znlks eischt, weshalve tan ook
diet eerie bepaling is vooi°gesteld, die, mast de bestaande bepalingen .
elken wederrechtelijken twang, maar eerie, die alleen (lien `vederreclitelijken dtivang betreigt diet straf, die zich openhaart door
hinder of overlast, of door liet bezigen vain niiddelen, geschikt oni
vices aan to jagen .
Deze is de inhond van artikel 284bis .
Door die bepaling znllen o . a . worden getroifen zij, die op cede
der in bet artikel aangegeven wijzen wederrecbtelijk : een vverkman
dwingen of tracllten to dwingen zijn werk veer to leggen of to
liervatten, niet to arbeiden of wel to arbeiden, zich bij eerie organisatie nan to sllliten of nit eerie organlsatie to tredeil ; cell lwerkgever dwingeil of tracbten to dwingen bepaalde personen al dais
niet in dienst to nemen, of al tan niet in dienst to lionden : bet
loon to verhoogen of de werknren to verkorten ; een tinder dwingeli
of trachten to dwingen zljn benoodigdlleden of bepaalde levensmiddelen
of w tired of goedereii vale bepaalde persoilen to koopen of diet
to koopen en zoo voorts .
2 . Naast aanvnlling vail den Titel .,Misdrijven tegen de persoonlijke vrijbeid", schijnt aanvillling en nitbreiding van de bepalingen van deli Titel ., inbtsmisdrijven" noodzakelijk .
Vooreerst toch behelst die „Titel" wel een aantal „Ambtsinisdrijven", nlaar laat hij - wonderlijk genoeg - bet ambtsnlisdrijf
bij nitneniendheid, de plichtverzakino van dell ambtenaar - islet
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- ollgenioeid en zlllks lliet alleen flail,

walllleer die plichtverzaking ziell vooi'doet zolldei' boos opzet en
i1iclividlleel, lnaar ook, `vanneer zip zicb 1'echtstreeks ricllt tegell
de openbare orde ell tegell bet gezag of het karakter aanneemt
vale massale dienstweigering .
Deze toesta id

1n1

slag niet blijven bestaall .

De Overheid inimers . wier roeping bet is de rechtsorde to baildbavell, de rechtsgenleenschap in stand to lloilden en bare vvelvaart
ell bloei to bevorderen, mag niet toelaten, flat zij, die vrijwillig
dell plicllt hebben aanvaard tot de ver`vezenlijkillg van the l'oeplng
lnede to \verkell, met algeheele verzakillg van dies plicllt, hair
bclenmieren ill de vel'vlllling baler roeping, ja, tracliten haar die
vervlllling onmogelijk to maker.
De ambtenaren zijn als bet ware organell van bet lichaam der
genieenschap en opdat bet licbaam gezond en veerkrachtig blijve,
is Ivel allereerst noodig . flat de orgallen hlllllle fllllctiell llaar behooren vervllllen .
Dienstlveigering derbalve van ambtenal'en, die verstoring vail
den geordenden gang van zaken beoogt, to voorkonlen, zicb tegen
haar mogelijk optreden door strafbepalingell to wapenell is niet
alleen bet recllt, maar ook de plicllt der ( )verheid .
De voorgestelde artikelen 378 bis, 354 ter en 378 quater zijn de
vrllcht van doze overwegingen .
Maar die artikelen gaan tevens eels stag vender . Zij onderwerpen
lien .;die in llet openbaar spoorwegverkeer werkzaam zijn gestelci"
Mall dezelfde strafbepallllgen als a11111tenaren . Tits natuuriijk de voorlvaardell wall strafbaarheid aallwezig zijn in die artikelen omsellreven .
Zij later dill bet rechtmatig stakes, zelfs, beboildens de eerie in
die artikelen opgenomen llitzonderillg, bet onrechtmatig stakes,
oilgemoeid . Zij rakeli alleen bet ollrecbtmatig stakes ill bet openbaar
spoorivegverkeer .
Zij bedoelen daardoor volstrekt niet elk tinder onrechtmatig
stakell als geoorloofd voor to stellen, maar alleen bet diet to stempelell tot lets strafbaars .
4trafbaar wordt alleen gesteld de ollreehtmatige plichtverzaking
van bet spoorwegpersoneel, omdat, naar bet oordeel den Regeering,
mast de strafbaarstelling van de plichtverzaking vale ambtenaren .
alleen die strafbaarstelling noodig is .
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Op dit sulk lieeft de Regeering zich laten leiden door overwegingen, die groote overeenkomst vertoonen islet die, vwelke liierboven zijn weergegeven .
Gij stelt op den voorgrond, dat in elke vrijwillige eoiitraetbreuk
onreeht is, des to grooter oiireclit, naai mate daarbij kwade trouw
en boos opzet eene grootere rol spelen .
De Overheid nu is kraehtens hate hierboveii oinscln eveli tank
en loeping, ontegenzeggelijk iii beginsel bevoegd, elk onrecht to
straffen, lioeveel to nicer dus zoodanig oin eclit, zulke contractbreuk, die deze tank en deze roeping klaarblijkelijk wederstreveii,
liaar slechts die contractbreuk behoort to vwordeii gestraft en
diensvolgens als misdrijf to worden gestempeld, welke de overheidsroeping op zoo ernstige wijze wederstreeft, dat zij de vervnlling daarvan grootelijks in gevaar kan brengen .
En dit laatste is hier het geval .
Een ordelijk, veilig, ongestoord spoorwegverkeer en vervoer behoort, weinig minder dais eene geregelde politic, en ten minste
eveiizeer als een geordende dienst van posterijen en telegraphic,
tot de oninisbare levensvoorwaarden der hedendaagsche maatschappij .
1-Iij wieiis opzet gericht is op stremining daarvaii, pleegt een
aanslag tegen de maatschappij .
Contractbreilk met dit ooginerk gepleegd, op dit terrein van
overlieidszorg, moge schijnbaar slechts woordschennis zijn tegenover
den werkgever, inetterdaad en in de eerste plants is zij scin omelijke plichtverzaking tegenover de gelneenschap .
Het zon, islet het oog op het bovenstaande, eene leelnte zijn in
dit ontwerp, warineer de leiders en aanleggers van vooraf beraamde,
strafbaar gestelde werkstakingen, die zelven niet zijn ainbtenaien
of met dew gelijkgestelden of die zelven den dienst niet nalaten
of weigeren, straffeloos zouden kunnen uitgaan .
Vandaar de bepaling ten hiuiiieii aanzien voorkomende in artikel
358 ter .
3 . Ai tikel II van deze wetsvoordraclit houdt verband met het
tegelijkertijd ingediende wetsontwerp tot instelling eener Staatsconnnissie tot onderzoek o . a . van den rechtstoestand vaii het spoorwegpersoneel . Dat ontwerp vomit van een deel van deze voordrachtt
het noodzakelijk eoniplenient .
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Hetzelfde artikel houdt ook, zij het niet rechtstreeks, dais tocll
zijdeliiigs, v el'band islet de 1'egellng van den reclitstoestand del'
ambtenaren en inet die van het arbeidseontract in liet algemeen .
De ondergeteekende is ten gevolge van de jongste gebeurtenissen
nog meet dais vroeger overtuigd geworden van de nrgentle vali de
laatste en de lioogste vvenschelijkheid van de eerste . Hij hoopt van
die overtuiging door (laden to doers blijken .
Maar deze wetsvoordracht staat overigens geheel op zieli zelve .
Zij beoogt, onafhankelijk van `velke regeling ook, eeiierzijds de
persoolllijke vrijheid beter to verzekeren, anderzijds to waarborgeii,
(lit de ()verheld liaar gezag onbetvvist kunne handliaveli en hare
tank ongestooi'd kunlie volbrengen .
4 . De artlkelen schljnen \veinlg t!)ellchting to behoeven .
Artikel 284 his . Het artikel step, gelijk reeds liierboven vverd
opgenlel'kt in § 1, islet elken wederrechtelilken dwalig strafbaar,
ofschoon deze zees zeker is eerie inhreuk op de persoonlijke vrijheid, maar slechts (lien wederreclitelijken dwang die wordt geoef end
door middel vale hinder of overlast of door het hezigen vale niiddelen, gescliikt om vrees aan to jagen .
`'indt de hinder of de overlast of de vreesaanjaging plants in
den vorm van geweld, of bedreiging met geweld, dais is natuurlijk
de bepaling van artikel 284, Iste lid, toepasselijk, waarbij eerie
zwaardere straf is gesteld .
Artikel 286 . Het komt wenschelijk voor dell strafrechter de
hevoegdheid to geven bij veroordeeling ter take van den wederrechtelijken dwang, onlsclireveii in de artikelen 284, 284 bis en
285, Iste lid, den schuldige to ontzetten van het actief en passief
kiesrecht .
Artikel 358 his . . . ainbtena,ar'', zoowel de ambtenaar in dienst van
provincie, gemeente of andere puhliekreclitelijke corporatie als de
Rijksambtenaar .
,,in eenigen openbaren dienst werkzaam gesteld'' .
Het kan voorkomen, dat ieinand zonder ainbtenaar to zijii, ten
behoeve van den openbaren dienst van Staat, provincie, gemeente
enz . werkzaamlieden verricht, die zijne gelijkstelling met den anibtenaar, nit strafrechtelijk oogpnnt vorderen .
., in het openbaar spoorwegverkeer werkzaam gesteld''
De ult(i1 ukklllg shit de werkheden in de werkplaatseli huiten .
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I)eze zijn niet in het openbaar spoorwegverkeer vverkzaam, wel
in het spoorvveg«vezen .
,,opzettelijk nalaat ."
Het opzettelijk nalatell behoort naast lies weigeren strafbaar
to zijn .
Het words ook reeds nu in versehillende artikelen van llet Strafwetboek strafbaar gesteld . Zie b .v . artikel 355, 357 .
Artikel 380 . Het komt wensehelijk voor den strafrechter de bevoegdheid to geven, bij veroordeeling ter take van een der in de
artikelen 358 bis, 358 ter en 358 quater omschreven misdrijven, den
schuldige to ontzetten van de rechten vermeld in art . 28,110 .1 3 .
Het tweede ontwerp strekt tot
Verhooging van het VIIIste hoofdstuk
(oorlog) der Staatsbegrooting.
Het bevat de volgende artikelen
Aitikel 1 . - I)e navolgende artikelen van het VIIIste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1903, worden verhoogd, to weten
Artikel 11, lielrie, islet eene soul van f 10,000 en mitsdien
gebracht op f 314,465 .
Artikel 14 . Soldijen, daggelden en jaarwedden van onderofficieren
e11 soldaten bij de wapenkorpsen enz . islet eene sole van t 50,000
en mitsdien gebracht op f 3,084,408 .
Artikel II. - Ten gevolge van artikel 1 deter wet worden de
totalen van de navernlelde afdeelingen van het VIIIste 1oofdstuk
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1903, nader vastgesteld
als volg t
587
,
83
de Tilde afdeeling op
,, Iti de
,, „ .
„ 7 .992,903
en words het totaal van meergemeld VIIIste hoofdstuk nader vastgesteld op vijf en twintig millioen drie honderd zeventien duizend
zeven honderd zes en dertig golden (f' 25,317,736) .
Lasten en bevelen, dat deze in lies Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministerieele departementen, autoriteiten,
colleges en alnbtenaren, wien zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoerrng de hand zullen holiden .
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De 1llemorie van toeliehtillg, yeteekend door dell minister J . `V .
Bergansins, lnidt
Volgens de tegeliwoordige organisatie bestaat lief korps genietl'oepen flit cell staf van lief kol'1)s, benevells bell compagnieen,
waarvan di'le veldcom Jagllieell, viol' vestin°,'eompagnieen, een spoolwegcomiagnie . cell t~'legi'aalcon1)agnie ell Bell school- en depotco11111agnie .

Het komt wenscllelijk voor, die ol'ganisatie ill tier voege to
kunllen wijzigen, dat het helps w ordt samengesteld flit een staf
en twee bataljons ; daarbij lief eerie bataljun to doen bestaan nit
die zoogenaamde l)ioniel t1 oepen, alzoo flit de weld- en de vestingeompagnieen ; lief andere fit die tecllnische troepen, namelijk de
telegraaf- en de spoorvvegeolllpagnie, terwijl tot dit bataljon ook
zal behooren de school- en depot-compagnie .
De bestemming vale de spoorwegcompagnie bij de bestaande
organisatie i s in hoofdzaak, 0111 in geval van ooriog to `vorden
gebrllikt bid de verllielillg of de llerstelling van sl)oorwegen, voor
briigvernielnigen, enz . De Opleidillg van lief b1j dit onderdeel ingedeelde 1)ersoileel lieeft daal'llledle natnllrlijk verballd gehonden .
Het exploiteeren van eerie spoor\veglijn in bnitengewone omstandligheden lieeft alzoo tot rill toe simmer in de bedoeling gelegen .
Het words thins noodzakelijk geoordeeld aan de spoorwegcompagnie zoodallige nltbreidling en organisatle to geven, dint lief filet
bellnlp van lief daartoe belioorend personeel lnogelijk zal zijn, om
ill bnitengewone omstalldigheden deli diellst 01) enkele hoofdlljllen,
zip lief ook op beperkten voet, gaande to hollden of althans blj de
uitvoei'ing vale zoodanigeil diellst kraclltig to knnnell llledewerken .
De tljd lieeft ontbroken 0111 dit dellkbeeld zoodanig nit to werken . ais noodig eon zljn voor lief oplilakell eerier volledige begrootiiig van de nitgaven wool' de uitvoering diaarvan verelscht .
Vermits lief filer evenwel gees nienlve posses van nitgaaf betreft, dock slecht .s verhooging vale nitgaven voor in de begrooting
omschreven onder«verpen, is bet eenvondig st voorgekomen de arts .
11 en 14 der begrooting, zijnde de artikelen waarnit o .a . de traktementen voor de ofhcieren en de soldijen van de onderofficieren
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en nianseliappen bid liet korps genietroepen gekweten worder,
respectievelijk to verhoogen met f' 10 .000 en met f 50 .000, zulks
ten erode de gelegenheid to verkrijgen oin aan de voorgenomen
reorganisatie eeii begin van iutvoering to knnnen geven .
[let ligt in de bedoeling om, zoodra aan de meerbedoelde reorganisatie een waste worm is knnnen gegeven worden, bij suppletoire
begrooting het gelieele bedrag to vragen, dat voor de uitvoering
daarvan vereischt `vordt .
De aan het desbetreftend wetsontwerp toe to voegen Memorie van
Toelicliting zal de gelegenheid geven om, met betrekking tot de
reorganisatie van het korps genietroepen, al die mededeelingen to
does, welke tlians als gevolg van den korten tijd van voorbereiding nog niet kuiinen verstrekt worden .
Het derde en laatste ontwerp strekt tot liet instellen van een
Onderzoek ten aanzien van de reehtsverhoudingen
en de voorwaarden, waaronder het personeel
bij het spoorwegbedrijf in dienst is .

1-Jet bepaalt
Artikel I.
Door Ons wordt eerie Staatscommissie benoemd
om een onderzoek in to stellen naar de reclitsverhondingen en de
voorwaarden, waaronder het personeel bij het spoorwegbedrijf in
dienst is, en naar de grieven, die tegen beide bij bet personeel
bestaan, en de vraag to over wegen of er, en zoo jai, welke wijzigingen in beide gewenselit zijn to acliten, en desvereiseht voorstellen to doer om zulke wijzigingen op den meest doeltreffenden
voet in to voeren en voor de toekomst to waarborgen .
Artikel II.
De iii liet vorige artikel bedoelde Staatscommissie
bestaat nit vljf leden, van wie een lid tevens voorzitter . .fan die
Staatscommissie worden door Ons een secretaris, welke als zoodanig eerie door Ons to bepalen bezoldiging geniet . en een of
meer adjunct-secretarissen toegevoegd .
Pij ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door liet oudste
aanwezige lid, de secretaris door een adjunct-secretaris of een lid,
door den voorzitter aan to wijzen.
Artikel III.
De daartoe door de Staatscommissie gemachtigde
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leden nit hair midden llebben ten alleil tijde toegang tot den spoorweg en tot de daartoe behoorende werkell en gebollwen, mits telkelis
ten minste twee leden gezameillijk optreden .
\Vordt hun de toegang geweigerd, ook na vertoon van hunne
maclltlging, (lain verscllaffen zip zlcb lien (lesnoods inlet inroeping
vtln dell sterken aim .
Tot het 1)illllentl'e(Ien tegell den vii vain dell bewoner in gebou wen,
woningen zijnde of alleen door eerie wolling toe° ankehjk, kan onze
minister 'all \vaterstaat, handel en nijverlleid hull cell algemeenen of
ee11 bljzonder('ll scllriftelijkell last verleenen, blj het hinnentreden
to vei'toollen.
Tan (lit binnentl'edeii wordt door hell proves-verbaal o)gemaakt
('n biniien ttiweemoal vies ell t\vintig ui en Gall dengene, in wlells
Noising is binuengeti'eden, in afschrift medegedeeld .
Altikel IV. -- T rot lief afnemeil van verhoorell van getuigen ell
fleskundigell 1loudt de -taatscoll missie zitting ter plaatse, door llaar
naar gelang van omstandiglieden to bepalell .
P1j elk veiliool' wol'dt de tegellwoordighei(l van tell lllinste (Tue
leden verelscht .
he commissle is bevoegd tot bijwoning vain hale zittingen schriftelijk flit to noodlgen ecu of twee pei'solleil, niet-leden (ier Staatscoil missie, die met het oliderwel'l) van lief of to semen verlloor
aisdan
bijzonder verb ouwd kunnell woi den geacht . welke peso
.an
dat
verboor
mogen
deelneinen
.
a
Aitikel V. - Dc secretaris nlaakt een zoo volledig mogelijk
proves-verba,al op van elk afgenomen `rerhoor, waartoe hij zoo ulogelijk wordt bijgestaan door een of ulcer stenografen of tacliygrafeii,
door dell voorzitter der colllmissie aan to wijzen, ell to bezoldigen
volyens door onzeil illiilister wail waterstaat, llandel ell n jverheld
goedgekeui de overeenkomst . Ret alzoo ill gescbrift gestelde wordt
onderteekend door den voorzitter ell dell secretaris, alsmede door
den gehoorden getuige of deskiindige, nadat bet dew is voorgelezeil en hij verklaard heeft daarbij to volllarden . Indies de getuige
of deskiuldige niet teekenen kan of win, worth daarvan aan den
voet van bet preces-verbaal, zoo nlogelijk islet opgave van de reden,
melding gemaakt .
Aiti el Vi . - Mlle ingezetenen en andere biiinen bet Rijk in
Europa verblijfbondendende personen, met uitzondering van de
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hoofden der Departementen vaii Algemeen Destuur, zijil verplicht
aan de oproepingen tot verlioor . door de Coinmissie nitgevaardigd,
to voldoen, en tile openbare ambteiiaren zljn gehondeil om, in
overeensteinming met de bij deze wet gemaakte of daarbij toepasselijk verklaarde bepalingen, gevolg to geven aan de vorderlngen
der Cominissie, welke deze tot uitvoering van hares last noodig
oordeelt .
Artzkel VII.
De artikelen 4, 5, 6, eerste lid, 7, derde lid, 8 ,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eerste en tweede lid, en
27 der wet van 5 Angustns 1850 ( ;Staatsblntl no . 45) tot regeling
van het recht van onderzoek (engilete), zooals die is gewijzigd bij
de wet van 31 December 1887 (5tacd.sblad no . 265) zijn ten deze
toepasselijk, islet dies verstande, dat, tivaar in die artikelen gesproken `vordt van , .comniissie" of , .comnlissie van onderzoek", daarvoor
bij de toepassing ten deze gelezen wordt ; ,.Staatseoimnissie" .
Art2kel VIII. - Ann verschenen of slit kraclite van een bevel van
medebrengnig medegebrachte getiligen en deskundigen en aan de
niet-leden der Staatscom iissie . die lngevolge het derde lid van
artikel 4 eerie Barer zittingen bijwonen, worden, wanneer zij vergoeding verlangeii, toegescbat de refs- en verblijfkosten, die zij .
met inaehtneming van h un maatschappehjken stand geaclit kunnen
worden werkelijk to hebben inoeten uitgeven, benevens een billijke
schadeloosstelling voor tijdverlies . indien zij kunnen geaclit wrorden
nadeel door tijdverlies to hebben geleden .
De toeschatting wordt geplaatst aan den voet der oproeping of
der akte van dagvaarding of der schriftelijke nitnoodiging door den
voorzitter der Staatscoinmissie, of in lief geval, bedoeld in artikel
7 der wet van 5 August.us
I850 (~Staetsbla ] no . 45) door den
kantonreeliter .
De toesehatting wordt voldaan op kwitantie of eenig geldig bewijs van uitbetaling van den rechthebbende door den ontvanger
der registratie in wiens tiring het verhoor heeft plants gehad of
de getuige of deskandige ~woont, en die overeenkoinstig bet verlangen van dezen bij de toescbatting is aangew'ezen .
Aitikel IX . - De kosten van de veri'ichtingen door deurwaarders
to does, worden berekend op den voet van lief tarlef van gerechtskosten in strafzaken .
Artikel X.
De Staatseomniissie brengt aan Ons verslag alit
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aangaaiide de nitkomsten van lief door hail' gehouden onderzoek .
Pit verslag bevat de voorstellen, waartoe dit onderzoek hair
aanleiding geeft en gaat vergezeld van de noodige bescbeiden .
Aitikel XI. - Deze wet zal van kracht blijven tot 1 Jan . 1904 .
Op dat tijdstip gegijzelde getnigen of deskundigen worden terstond ontslagen .
Lasten en bevelen, dat deze in het Staal .~blad zal worden geplaatst, en da.t wile ministerieele departementen . Htoriteiten,
colleges ell ambtenai'en, wen zillks aangaat . aan de nanwkeurige
nitvoering de hand znllen houden .
J\IEMORIE AX

T(

EL1~_

HTIYG .

I)e minister van waterstaat, 1)e l\lal°ez Oyens, had bij cut ont« - erp de volgende toelichting gevoegd :
Van onderscheidene zijden is betoogd, dat de gewilligheid . waarmede een zoo aanzienlijk deel van bet personeel, in dienst bij de
spool wegen . voor enkele weken aan den oproep tot algemeene
staking van den arbeid gehoor heeft gegeven, geenszins nitslnitend
to verklaren is slit lief vooropgezette beginsel van solidariteit
islet andere stakende werklieden, maar ongetwijfeld merle haar
oorzaak vond in eerie sedert vele jaren onder dit personeel steeds
sterker heerschende ontevredenheid over bet geniis van eerie behoorlijke rechtspositie, en over enkele der dienstvoorwaarden waaronder zij litul arbeid verrichten .
Het komt den ondergeteekende voor dat een nader opzettelijk
onderzoek naar de rechtmatigheid van deze grieven gewenscbt is,
en dat to meer, waar het een eiscli van recht is, dat de Overheid
op liuiine sociale positie toezicht houde .
\Vaar lief dais ook zijn voornemen is de benoeming eerier Staatscommissie tot dat doel to bevorderen, is bij van oordeei, dat deze
Staatscommissie, wil haar onderzoek inderdaad doel treffen, de
bevoegdheden niet kan ni.issen, die aan eerie Gommissie nit eerie
der Kamers van de Staten-Generaal, met eerie engiiete belast, betreftende lief voor zicb does verscbijnen van getliigen en deskun°
digen toekomen .
Tot bet verleenen flier bevoegdlieid strekt lief bierbij aangeboden
wetsontwerp .
15
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In hoofdzaak zijn daarbij gevolgd de bepalingen der `vet van 19
Jannari 1890 (Staatsblad no . 1) betreftende de arbeids-engitete,
behondens, dat eene verdeeling der commissie in afdeelingen onnoodig scheen .

DOOR DE PERS BEOORDEELD .
In de pers warden de drie wetsontwerpen verschillend beoordeeld . De wetsontwerpen betreffende de spoorwegbrigade en de
enquete vonden bij de niet-soeialistische en niet-anarchistische pers
toejuiehing : terwijl het andere wetsontwerp, de zoogenaamde strafrechtnovelle, door liberale en vrijzinnig democratische bladen scherp
ward beoordeeld, vooral wat betreft de strafbepaling tegen hat
staken . Het T'olk intusschen had over de wetsontwerpen in hnn
geheel en islet het minst over de Regeeringsverklaring een zeer
scherp woord . ,.Een gewelddaad" noemde de redactie (II r . T r o e 1Ten laze hat
s t r a) het in haar summer van 21 Febrllarl .
volgende, dat woordelijk nit Het T'o/k is overgenomen, ook hat
vet gedrnkte
,.Het „wetsontwerp", dat met zooveel ~~nrust en spanning is verbeid, is versehenen .
„Hat Iegt de gansche vakbeweging aan banden, door elke
a tie ter overi°ediiig i ao o)uleIkioipers strafbaar to stellen, en wel
met ten hoogste 3 maanden of f" 100 boete, indien een persoon bet
doet en islet het dubbele diet straf, indien hat ,,misdrijf" door twee
of meet vereenigde personen wordt gepleegd .
,,Een postenorder is thans niet meet noodig ; de strafwet zal nu
verbieden, „een antler door hinder of overlast of door bet bezigen
van middelen, geschikt om vrees aan to jagen, wederrechtelijk to
dwingen, iets to doen, niet to doen of to dulden"
door die
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bepaling

wordt

elk optreden jegens onderkruipers

strafbaar

bet is een waar caoutchouc-artikel, dat de vakbeweging van
hare halve kracht berooft .
„ Wordt bet aangenomen, dan hebben de werkzaamste elementen
in onze vakbeweging zich maar gereed to houden, om of elke
openlijke poging ter veering van onderkruipers op to geven, of bij
elke werkstaking de gevangenis in to gaan .
„Het gebeurde met de Durgerdammers, dat immers reeds volgens
bet bestaande recht strafbaar is en waarvoor dns gees nieuwe
wet behoeft to worden gemaakt, nloet dienen als een al to onnoozel
voorwendsel, om deze gewelddaad goed to praten .
„Het wetsontwerp richt zich vender tegen de spoorwegarbeiders
en a11e andere werklieden en beambten in eenigen openbaren dienst .
„Werkstakiny van deze personen wordt als dienstweigering strafbaar gesteld met hoogstens zes maanden of f 300 boete .
„Staken er meer dan een tegelijk tengevolge van voorafgaande
, .samenspanning", dan „worden de schuldigen zoomede de leiders
of aanleggers der samenspanning gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste vier jaren" . Wordt tengevolge der staking de
dienst gestremdd dan wordt hoogstens zes jaar gevangenisstraf
opgelegd .
„Bovendien zal, wordt dit aangenomen, voortaan ieder, die deze
snort van werklieden of beambten aanspoort tot werkstaking,
sehuldig staan aan Oprumig en dim strafbaar zijn met ten hoogste
5 jaar of f 300 boete .
,, \\Tjj zullen er nu maar niets meer van zeggen .
„Het stvk spreekt voor zich zel f
„Het is een uittarting tot de gansche Nederlandsche arbeidersbeweging, om tegen deze brutale aanranding barer noodzakelijke
rechten, alle wettige middelen van verzet en verweer nit to
putten .
„Dat tevens een kommissie van onderzoek zal worden benoemd,
om den toestand van bet spoorwegperoneel to onderzoeken en
daaromtrent voorstellen in to dienen, is slechts bet valsch vei gul lsel
van deze giftige pil, de vakorganisatie toegediend .
„De spoorwegorganisaties hebben titans die engnete niet meer
noodig ; zij hebben door lamne staking reeds voldoende maeht
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ontwikkeld, oni van de spoorwegdirekties alles to verkrijgen, tivat
de Regeering van hen zou kunnen verkrijgen .
„Integendeel zullen tliaiis de Direkties zicli aclitei deze enquete
oni rle eisehen z,cin /let pei soiteel zel f op de

kunnen verschuilen,

Iange bail to schuiven .
„Het stuk zit heel netjes in elkaar
,Eerst een enquete

-

gedurende den loop daarvan zullen de

onderhandelingen over lotsverbeterlng tusschen de Direkties en de
organisa,ties ~worden opgeseliort -- inmiddels wordt in alle haast
een wet aangenomen, die de orgaiiisaties tot onmacht dwingt
daarila komt de Enquete-koinmissie met hair voorstellen en zullen
de Direkties een verzoek krijgen van de Regeering, om een en
alder to verbeteren - de lastige bullebijter der arbeidersorganisatie

zelLe mag bij deze onderhandelingen, gemuilband, stain toekijken
en hoogstens door een ontevreden gebrom to kennel geveli,
dat hlj, als lily zljn mullband maar kwljt was, zljn elgen zaak wel
ten slotte (bet d e Direktie zoo ueel o f
betel' zon beredderen en . .
zoo weinig als zij k?c jt wil 1rezen
„1Vaarvoor, als op die manier bet spoorwegpersoneel older een
koelie-ordonnantie wordt geplaatst, de instelling eener spoorwegbrigade log moet dienen, is niet erg duidelijk .
,,Of vreezen de lieeren zelve, dat deze reclitsverkrachting van
.000
nuttige, nijvere medeburgers het spoorwegpersoneel tot een
17
ontevreden, morl'enden, lnokkenden, onbetroutiwbaren troep inenscllell
zal mak en, waaraan bet spoorwegverkeer ondanks alle dwangmaatregelen niet veilig kin zijn toevertrouwd
.,Intussehen zij deli heeren kola gedaan, dat deze aanval op de
arbeidersbeweging hair innerlijke kracht en eenheid ontzaglijk zal
versterken - dat zij de vakbeweging zal doordringen van dat
politiek besef, hetwelk zij telang heeft ontbeerd - dat zij in de
sociaaldemocratie, in onze politiek ; lief revolutionaire gevoel enorm
zal versterken - dat uit dezen stiUd, dien a11e georganiseerde

arbeiders met geestdrift en Ieeuwenmoed aanvaarden, het
Nederlandsche proletariaat gelouterd en gesterkt zal to voorschijn komen .
.,Arbeiders, kameraden, vrienden -- dit wordt onze vuurdoop ! !"
Na

Het

Volk

belioort to worden genoemd de

Zutp/aensc/te
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Courant, welk blad doorging voor het orgaail van den OudN[inister (ioeman Borgesins en waaraan dus van zelf groote waarde
gehecht wend .
Het blad liet zich ook vrij scherp nit over 11et z . g . stakings-

Het

Volk wide er dan ook van, dat ,,aan de ellendige
vertooning 0111 de wetsontwerpen als minder gevaarlijk voor to stellen
de bekende Zuiph. Court . niet mededeed ." De Zutpb . Couit. schreef
ontwerp .

dan als volgt
,.Zoo heeft dan de regeering gesproken, en den arbeiders den
1landschoen toegeworpen . AVant dat is naar onze meening de beteekenis der gisteren door den minister Kuyper afgelegde regeeringsverklaring .
Men zou bij dit voorstel de vraag kunneil stellen, of het
spoorwegpersoneel, stakende ter verkrijging van meer loon of betere
arbeids-voorwaarden, of wel nit solidariteit, kan geacht worden
to staken met laet ooginerk ouz streininio y in rleo . dienst to veroorzaken . Die stremming toch is in dit geval meer middel dan doel .
Maar dit zijn finesses, die wij gaarne aan de seherpzinnigheid van
de volksvertegenwoordiging overlaten .
,Hoofdzaak is voor ons, dat deze bepaling aan het spoorwegpersoneel tei1 eeuwigen loge het stakingsrecht ontneemt . De minister
zegt wel, dat deze strafbepaling lief iechtynati y staken ongemoeid
laat, en dat zelfs lief onieclatinatig staken (behalve de eene in de
artikelen opgenoemde uitzondering) onaangetast blijft . Maar wij
kunnen niet begrijpen, hoe dit uit de bewoordingen van lief voorstel
to lezen is . De minister schijnt to bedoelen, dat staking wordt
toegelaten, ahs de dienst er maar niet door gestremd wordt . Maar
hoe is dat mogelijk ? Iedere staking onder het spoorwegpersoneel
stremt den dienst, en als zij dat niet doet, kan men ze wel
achterwege laten .
„Onze bedenkingen tegen een zoodanig verbod hebben wij vroeger
uiteengezet . Een sehrijver in Het Volk - een blad met welks
manier van optreden wij overigens geenszins instemmen - heeft
deze week de staking bet eigenaardige klasse-wapen der arbeiders
genoemd .

Dat is zeer joist
:

bet stakingsrecht is eigenlijk bet

eenige doeltreffende wapen dat de arbeider in den oeconomischen
strijd bezit . Ja maar, zegt men, dat zou alles goed en wel zijn .
als bet verkeer er maar niet door stilstond . Wij antwoorden
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aantasting van liet recht is nog niet geoorloofd onidat liandhaving van
dat recht de belangen van anderen zon schaden . Overigens heeft
men, als de regeeriligsvoorstellen worden aangenomen, de Spoorwegbrigade Oin dell dienst waar to neinen . VoortS zal een spoorwegstaking vrij wel tot de oiimogelijklieden gain behooren, als door
tegenioetkoming aan billijke grieves de bereidwilligheid om to
stakes gebroken, en aan de solidariteit, waarop thans door de tot
oprnieli geneigde elementen maar al to sterk gespecnleerd wordt,
aldns de rnggegraat die hear overeind liondt, is ontnomen, pin ten
slotte zal met de straf tocli de hand moeten worden gelicht, omdat
men gees massa's van dnizenden in de gevangenis kan stoppers .
„Zooals de taken nn staan, is dit voorstel naar ons gevoelen
een provocatie, niet slechts van een spoorwegstaking inaar van
een algemeene staking, voor zoover deze laatste inderdaad alrgemeen
to makes zal zijn .
,, . . . De regeeriiig heeft bet aangednrfd dit nit to lokkeii .
„Zij zal bij hare pogingen om de vrijheid van arbeid to waarborgen en het verkeer zooveel mogelijk gaande to honden, ongetwijfeld door alle weldenkenden in de Kamer gesteiind worden .
,,Maar ~k ten opzichte van deze strafbepaling?
., \Vij gelooven liet niet, en zien de toekomst met groote zorg
tegemoet ."
Ook bet Soeiaal B eek,l;lail, een orgaan van de vrijzinnig-democratiselie richting, was met dit wetsontwerp niet zees ingenonien .
Het blad achtte bet tijdstip van indiening zeer ongeschikt .
,hlaar (vragen wij ons niet zonder bezorgdheid af) is bet nn
een tied om znlke theorie8n in practijk om to zetten, en (men zon
't baast zeggen) moedwillig verzet nit to lokken ? \Vareii strafbepalingen absolnnt noodig, om den toestand to regelen en to belieerschen, ze zonden niet spoedig genoeg bet Staatsblad kuiinen
bereiken . X ii wij ze overbodig aehten, schijnt de indiening ons
lonter ohe in 't vnnr" .
Het blad ontwikkelt zijn practisehe bezwaren als volgt
., Verschilleiid zijn onze bezwaren tegen het anti-posters eii bet
anti-stakingsartikel . Tegen bet eerste, dat hinder, overlast, vreesaanjagende middelen znlke geheel snbjectieve begrippen zijn . Bedreiging met geweld, bet best herkenbaar aan de middelen gescbikt
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om to intimideeren, valt reeds under bet tegenwoordige artikel
284 . Maar verder? Vat den een veees aanjaagt, zal den ander
belachelijk voorkomen ; vat de Pen hinder of overlast vindt, zal
den antler koud noch warm maker . W ordt bier niet de dear geopend voor grove willekeur ;' Kan niet elk onderkriliper, dies een
pawl' stakers aanklampen om hem van zijn ongelijk to overtuigen,
beweren dat hij die toespraak hinderlijk lieeft gevondea ?
,,En ilu geven wij dadehjk toe, dat vele begrippen in ors }8trafwetboek min of meer vaag zijn : maar een zb( afhankelijk als dit
van de subjectieve opvatting van den benadeelde zal er moeilijk
zijn aan to wi,jzen (belialve misscliien de beleediging) . En daarbij
vergete men niet, dat dit artikel zeer diep ingrijpt in ors volksleven . AVij gelooven, rlat, zoo ergens, bier geldt bet voorschrift
van de onthoudlng in t`vijfelachtige zaken . AVant inderdaad zeer
twijfelachtig is bet succes van deze strafbepaling .
.,Nog ernstiger zljn onze bezwaren tegen de tweede aanvulling,
en wel omdat, zooals de minister van ,jnstitie zelf zoo to recht
beweert, de straf ecu ultimum remediuni moet zljn . Dat iiu kan
in deze volstrekt niet beweerd worden ; integendeel, wig houden
vol, dat men veel vender zou komen met bet (tevens voorgestelde)
onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden, met tegemoetkoming in de
grieven, met staatsexploitatie indien op financieele gronden lotsverbetering niet mogelijk is, met arbitrage voor apes wat bet
openbaar belang raakt, en wanneer men daarbij deze anti-stakingsparagraaf inderdaad bewaarde als ultimum remedium, d, w . z . voor
't geval dit apes onvoldoende bleek . Na verbittert de Regeering
noodeloos ill plants van to kalmeeren .
,.naar er is meer. Za1 een strafbepaling aan naar Joel beantwoorden, dan moet zij in de praktijk to handhaven zijn . En an
weteii de voorstellers ook wel, dat bet eenvoudig onmogelijk is, een
paar duizend man to gelijk to vervolgen voor een en hetzelfde feit .
,,Of is bet de bedoeling den Regeeriiig, om met de voorgestelde
artikelen een middel in de hand to bebben tot onthoofding van
elke stakings-beweging? Vermoeden rijst bij ors (al bopen we, dat
we ors vergissen) op grond van bet voorgestelde artikel 358ter,
waarbij met een maximale gevangenisstraf van v i e r jaren de
aanleggers worden bedreigd . \Vat is n .l . bet geval ? artikel 8G
van bet Wetboek van Strafvorderina bepaalt, dat in preventieve
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heclitenis kail worden genomen hij, die verdacht wordt van een
misdrijf waartegen als maximum een gevangenisstraf van v i e r
jaren of meer is bedreigd, indien er gegronde vrees bestaat voor
vlncht van den verdachte of wel op groiid van eenlge andere gewiclitige reden van maatschappelijke veiligheid .
„1Vordt de voorgestelde bepaling `vet, dais heeft de justitie het
dus in hear macht, de lioofden voorloopig in preventieve hechteiiis
to zetten om zoodoende to trachten, de beweging onscliadelijk to
maker . Een diet zees fair en daarbij uiterst ge .vaarlijk middel .
Want als lnen ooit voor oproer en burgeroorlog heeft to vreezen,
iii de eerste plants zal dat bet geval zijn als de gemoederen in
gisting worden genet door liet opsluiten van de hoofden . Mien
vergete tocb niet dat, lioezeer cen spoorwegstaking liet publiek
belting ill gevaar brengt, de motleven van de staking zoo geldig
mogelijk kunnen zijn ; en is er lets gevaarlijkers, loll menschen to
verbitteren, die zoo vast overtiligd zijn van hun goed recht als
onze spoorweginannen van de rechtmatigheid Burner gegronde
grieves?
,,En eindelijk de forinuleering van artikel 35Sbis . Strafbaar zal
worden gesteld dienstweigering in e t h e t o o g m e r k o in s t r e mming iii den dienst of in liet verkeer to veroorz a k e ii . De gespatieerde woorden zijn toegevoegd om niet elke
dienstweigering to treffen . dock slechts die welke bet publiek belting in gevaar brengt .
„illaar in diezelfde woorden schuilt een groote lnoeilijkheid . 5tel
dat er gestaakt wordt door een deel van het spoorwegpersoneel
omdat het loonsverhooglng wenscht ; kan men dan zeggeil, dat zlj
liet oogmerk hadden om het verkeer to stremmen ? iNatuilrlijk niet .
Hun oogmerk was eigen lotsverbetering, al weten ze wel dat
stremming va11 't verkeer bet onvernlljdelljk gevolg zou zijn . Maai'
is deze redeneering joist, loll zal noolt een stakes to vangen zijn
order artikel 358bis . Tenzij men wil aannemen, dat hun oogmerk
wel degelijk stremming van liet verkeer was, en de loonsverhooging
alleen bet meer verwijderde motief, dat ze door dit middel trachtten to bereiken .
„Dat wil dus zeggen van tweeen een : i~f gees enkele stakes is
strafbaar, of de rechter 1leemt aan, dat bij elke dienstweigering
van ambtenaren of beambteii bet oogmerk om bet verkeer to

234

ACTESTUKKEN PER SAMENZWERING .

stremmen mode is begrepen ; maar dan is ook elke dienstweigering strafbaar.
„Men ziet, dat er in dit artikel cell moeilijkheid schuilt, die
tot groote rechtsonzekerheid kan leiden, rechtsonzekerheid in milk
eon uiterst gewichtige materie !
: goof zelf eon betere lezing ! kale de Regeerlng zlch
„Met eon
van doze quaestie niet afmaken . Wij begeeren in 't geheel geen
strafbepaling" .
Dat was dus duidelijk . Het Sociaal Weekblard wilde geen strafbepaling . Trouwens, de Zutpheizsche wenschte hetzelfde . En althans
nu niet . Dat word de lens van de oppositie . N It n i e t !
Ook hot Vaderlan d kwam met vrij scherpe critiek . Het blad
wide, dat de aanhangig gemaakte wetsontwerpen slechts van dit
standpunt mogen worden beoordeeld : wordt hierdoor hot gezag
inderdaad versterkt ; kan hieruit hot gezag kracht putten, zoo in
materieelen als moreelen zin ? „En dan is hot verhengenis waard",
zegt hot blad, „dat dit met twee van de ingediende wetsontwerpen
inderdaad hot geval is . slechts wie staking wenscht van hot
spoorwegverkeer kan zich kanten tegen hot ontwerp tot instelling
eener spoorbrigade .
T og beter staan de kansen voor hot ontwerp
tot hot instellen van eon onderzoek ten aanzien van de rechtsverhoudingen en de voorwaarden waaronder hot personeel bij hot
spoorwegbedrijf in dienst is . Voor hot indienen van doze twee wetsontwerpen komt der regeering niets dan hulde toe .
„Maar waarom nu haar trits zoo deerlijk misvormd door hot
wetsvoorstel, houdende aanvulling en wijziging van hot Wetboek
van Strafrecht ?
,,wie of wat gaf haar dat tweetal artikelen in de pen, waarvan
althans hot tweede ons \Vetboek van Strafrecht schromelijk belooft
to zullen ontsieren ?"
„Tegen tweeerlei vergrijp richt zich de kleine strafrechtnovelle :
tegen inbreuk op de vrijheid van arbeid en tegen staking in eenigen
openbaren dienst of in hot spoorwegverkeer . En in beide opzichten
is zij gelegenheidswet in slechten zin ."
Hot blad heeft vooral bezwaar tegen hot woord ;,hinder" in hot
00110 artikel .
„Hinder,'' zegt hot, „kan zeer ,,hinderlijk" zijn on
zeer afkeurenswaard, maar dit rechtvaardigt goon strafbaarstel-
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Viel liet wooed „hinder" slit het artikel weg, dan zou liet
Vaderland zich desnoods bij aannneming knnnnenn neerleggen . Desnnoods,
want het meent, flat een heel andere weg had kllnnen zijn inlgeling ."

slagen, waarbij niet de strafwet van stal had behoeven to zijn
gehaald en waarbij een altoos hatelijke gelegenheidswet achterwege
had kun nen blijven . Een algemeene Nederlandsche politiewet zou
de bevoegdheid der politic om tegen hinder en overlast op to
treden, bepaald en onbet\vistbaar kllnnen vaststellen .
.,Aan antler euvel gaat de tweede voorgestelde strafbepaling mark .
„Deze artikelen zijn onaannemelijk, eenvondig onidat zij onuitvoerbaar zijn .
„\Vil men ze in toepassing brenngenn, Been uitzonderinngen kunnnnen
vs order toegelaten zonder dat men komt tot de grofste onbillijkheden .
\Vii men staking straffen, men client alien to straffen, die staakten,
en diet slechts enkele brutale belhamels, niet slechts de leiders of
aanleggers .
,,En dat is gladweg onmogelijk . Een wet, die onmogelijklneden
voorschrijft, maakt zichzelf belaehelijk . Et le ridicule toe .
.,Het is niet to begrijpen, hoe een regeering, die liet gezag hoog

win lnonden, bepalingen voorstelt, die meer dan iets antlers het gezag
der wet zullen ondermijnen . Want men beeldt zich toch niet in,
dat deze bepalinngen preventief voldoende zullen werken ? wat
repressieve kracht mist, derft preventieve kracht evenzeer ."
Het

Vad ei land hoopte van Inarte voor het gezag der regeering

zelf, dat zij op dit ongelukkig strafrechtnovelletje zou terugkonien
dat zij niet, zeker vale haar meerderheid, zou willen doordrijven wat
haar later bitter beronwen zou .
De

Nieuwe Au»heinsche

Courant, die het steeds meer voor de

werkstakers dan voor de regeering had opgenomenn, zeide dat
het wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het wetboek
van 5trafrecht de kennmerken draagt van to zijn geinspireerd door
socialistenvrees ; vices voor liet „mode spook", in de gedaanten
van de heeren Domela Nienwenhuis, mi . Troelstra, mevrouw Roland
Hoist c . s . Het blad vreest, dat het de natie to laat zal blijken,
hoe zij, die door liet geroep onn dwangmaatregelen en uitzonderingswetten den geest van reactie hebben opgeroepen, een slechten
theist hebben bewezen aan eerie regeering, die joist stems vain
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noode heeft tegenover de conservatieve en reactionaire elementen
van het milieu, waaruit zij is voortgekomen ; dat daarentegen de
voorgestelde dwangmiddelen koren zijn op den moles der revolutionairen, en dat niet dr . Kuyper en de zijnen, maar mr . Troelstra
en de zljnen daarvan de vruchten zullen plukken . Haar eenige
hoop is gevestigd op het gezond verstand, de beradenheid en het
koele hoofd der werklieden .
Daartegenover toonden het Uti eclztsclr, Da yblad, de Nieuwe
Courant en het Haagsch Dayblad zeer ingenomen to zijn met de
drie wetsontwerpen . De N . Rotterd . Couia~~t kwam eerst een paar
loges later met critiek . Doch vooraf zeide ze dat nit de Regeeringsverklaring spreekt ,,in de eerste plants een vaste wil om de orde te handhaven tegen wie paar mochten trachten to stores . De Regeering kan
daarbij ongetwijfeld rekenen op den steun van de overgroote meerderheid der Staten-Generaal en van de overgroote meerderheid der natie ."
En vender schreef de redactie :

,,Over de voorgestelde planners

kan pas geoordeeld worden, als ze geformnleerd en toegelicht voor
ons liggen en er gelegenheid zal geweest zijn ze nauwgezet to
overwegen . Wij onthouden ons daarom thans van elk oordeel .
.,Intusschen, hoe ook het oordeel over de voorstellen der regeering
uitvalle, dit staat op den voorgrond, dat zij door alle welgezinden
eendrachtig behoort gesteund to worden in hare maatregelen om
to waken tegen en zoo noodig krachtig op to treden bij eventueele
verstoring der orde en om een onbelemmerde behandeling van
hare voorstellen door de Staten-Generaal to verzekeren ."
De Nieuwe Courant speak zich meer beslist uit
„Het is een goed wooed, dat de regeering heden tot de Tweede
Kamer, seen tot het land gesproken heeft . Een mannenwoord, een
regeerderswoord.
,Van den overmoed die ,,zelfs in sociale en politieke bedreiging
oversloeg" een scherpe afkeuring niet alleen, maar een gestrenge
veroordeeling, gelijk past in den mond der landsoverheid . Pus wend
der spoorwegstaking het historische meek ingedrukt, dat zij blijvend
zal dragen
,, .,een onbezonnen aanslag op den hoofdfactor voor de levensbeweging der maatschappij :
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,,,,een onduldbare belemmering, der overheid aangedaan in de
uitoefening van haar fnnetien ;
,,,,eeii opofEeren van de \velvaart van heel een yolk aan zncht
naar klasse-invloed ;
,,, .een machtsmiddel, iiu reeds geschikt gekeurd voor oefeniiig
van politieke dwingelandij ."
, .Avij `venschten wel, dat zulke tail reeds vroeger na de gebeiutenissen vale 31 Tanuari door de Regeering tot de natie ware
gesproken . Maar daarmee zeggen wij allerminst, dat zij to laat
komt . IJit deze vvoorden blijkt de besliste wil om, bij het streven
naar liervorming onzer sociale toestanden, lief wettig gezag
onverzwakt to handliaven ,, in lief welbegrepen belang van alle
pai'tijen ."
,,Aan de hung-ernstige, van alle politieke bijbedoeling vrije, eritiek
die tegen zijn aanvankelijke maclitelooslieid zicli richtte, ontkomt
lief kabinet ook na de gedeeltelijke motiveering zijner zwaklieid
die men in den aanlief der verklaring vindt, niet . lllaar - bier is
hei stel . Hier weed het woord gesproken, geschikt ,,oni aan de
rustige burgers under alle standen dat gevoel van zekerheid to
hergeven, dat hun een oogenblik begaf ." Een opreelit verlangen
spreekt er nit om lief vertrouwen to lierwinnen ; een erkenning
dat lief gezag, door `velke oorzaak dais ook, to kort is geselioten
en dat dit islet andermaal nloet kunlien gebenren .
„Tot drieerlei duel roept tlians de Regeering den steun in „van
alle partijen in de Staten-Generaal, die de wettige huisorde in den
Staat geliandliaafd « illen zien ."
„Iii de eerste plaats vraagt zij gelden aan tot instelling eerier
spoorbrigade, lief beste en bet doeltreffendste middel om bij herhaling eerier staking althans in den rijksdienst op de spoorwegen
to kunnen voorzien en tevens oni hen die neiging moehten gevoelen
opnieliw kiln „maehtigen arm'' op to heffen teneinde ,,heel lief
rader`verk" tot stilstand to brengen, eeil juister en behoedzamer
besef in to prenten van den omvang en duurzaamheid hunner maclit .
Dit nliddel juichen w ij ook daarom toe, omdat lief een ie~jeeiingsmiddel is, direct en practisch toe to passes in elk geval van Rood
en, zoo niet afdoende, tuck aanstonds een kiem leggend tot geleidelijk herstel .
,,In de tweede plaats zal een enquete worden ingesteld naar
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rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van spoorwegpersoneel . Het
,,grievencahier" zal dus door onpartijdige manners, islet zeker wettelijk gezag bekleed, blad voor blad worden nageslagen en aaii de
werkelijklieid getoetst . Het land zal kunnen zien, wat er in waarheid is van de, naar wij aannemen, deels gerechtvaardigde deels
schromelijk opgescliroefde klaehten en men zal nauwgezet kunnen
overwegen, wat daarvan uit den weg geruimd worden kan . [let is
ons nog niet fielder wat verstaan moet worden onder ,.voorstellen
om voor nn en voor de toekomst aan het personeel vastheid van
positie onder 's Rijks beselierming to verzekeren" ; een wettelijke
regeling van liet arbeidseontract voor het spoorwegpersoneel tocli
behoort, zouden wij geneigd zijn to zeggen, zicli niet aaninerkelijk
to onderseheiden van een algemeene regeling van dat contract .
„Dock dit is van later zorg . In de tegenwoordige omstandigheden
biedt het enquetevoorstel dit voordeel, dat het de onstnimige
elementen onder het personeel tot wachten dwingt, meer dais jets
antlers geschikt is om hen van drieste en onberaden stappen to
weerhouden . Met waanzln toch zon het gelijk staan, indlen tlians
- in afwachting van de enquete, die ook van sociaal-democratische
zijde als wensclielijk wend voorgesteld - een poging weed gedaan
tot uitvoering an het revolutionaire dreigement tegen de vrijheid
van beraadslaging en beslissing der Staten-Generaal .
,,In de derde plants is ingediend een ontwerp tot aanvnlling
van liet \Vetboek van Strafreclit met vies nieuwe artikelen en tot
wijziging van twee bestaande . De strekking is eenerzijds betere
waarborgen to verleenen ter verzekering van de vrijheid van arbeid,
anderzijds straf to stellen op plichtverzaking in dienstverricliting
, .ten belioeve van de publieke zaak ." Ten aanzien van dit laatste
pant seliorten wij ons oordeel op tot een rnstig onderzoek ons tot
bepaling daarvan naar billijkheid in staat zal hebben gesteld ;
tlians zij sleclits opgemerk, dat een nienw artikel een ,,in het spoorwegverkeer voortdurend of tijdelijk werkzaam gesteld persoon", die zijn
pliclit op nader omschreven wijze verzaakt, met een ambtenaar of
,,eenig antler in eenigen openbaren dienst" werkzaam persoon voor
de Straf wet gelijkstelt ."
In de bladen, bevriend aan liet Ministerie, worden de drie wetsontwerpen met groote sympathie besproken . De Res2dentie-bode
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liet

zich we] ietwat gereserveerd nit over het z . g . stakingsontwerp, dock prees overigens het krachtig optreden der Regeering .
1-let (Centi um resuineerde aldus
,,Verbetering der toestanden door wegneming van gemotiveerde

grieves en handhaving van het gezag door zoo noodig repressieve
maatregelen . - in deze woorden laat zich de ache der rgeering
samenvatten, een ache, die volkomen beantwoordt aan dell eisch
der hedendaagsclie omstandigheden en dns door alle partijen van
orde behoort to worden gestennd ."
Pe Tijd sclieef :
, .Eindelijk bet `vetsontwerp . dat tot den zwaarsten en bittersten
strijd aanleiding zal geven !
,.Het reclit van den arbeider, om to blijven werken, ook als
anderen heal ill hun belang wines dwingen, den arbeid seder to
leggen, moet door krachtigere bepalingen in ons Wetboek van
Star (reclit worden gewaarborgd . Het thans bij werkstakingen veelvuldig voorkomende terrorisme, het`velk door bedreiging en geweldpleging de werklieden onderwerpt aan de maclit van enkele leiders,
moot door verscherping van strafbepalingen gebroken . Bovendien
moet strafbaar gesteld worden

contractbreuk

bij ambtenaren en

beambten in openbaren dienst, welke, met het doel daardoor stremming in het verkeer to veroorzaken, de volvoering van line opgedragen dlenstverrichtingen zoliden weigeren . Tereclit wordt bier
door de Regeering een scherp ondersclieid gemaakt tusschen dergelijke revolnti onaire handeling en een gewone werkstaking . Het
reclit van een arbeider tot staking blijft volkomen erkend (de Beer
Borgesins, die in de Kamerzitting van gisteren sprak van het gerucht, als zonde de Regeering ,,liet bijna ondenkbare plan hebben
een gelegenheidswet in to dimes, waarbij straf bedreigd wordt
tegen staking van den arbeid," kan volkomen gernst wezen) . Doch
de contractbreuk, het ambtsmisdrijf van den ambtenaar, waarmede
in de eerste plants beoogd wordt, stoornis to brengen in de diensten,
welke behooren tot de levensvoorwaarden der maatschappij, slag
niet larger straffeloos ti order geduld .
,.Natunrlijk heeft de Regeering zeer wel voorzien, dat tegen
dew laatsten maatregel in bet socialistisclie en revolntionaire
kamp een geweldige storm zal opsteken .
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„Aan het Kabinet onze hulde, wijl het zich daardoor niet heeft
later afliouden van to doer, hetgeen in 's Lands belang noodzakelijk is.
,,Deze ontwerpen, evenzeer als de rede van den Minister Knyper
in de Kamerzitting van gisteren, leggen getriigenis of van den
vaster en onwrikbaren wil, om met vermijding van alles, wat
zweemt haar uittarting en reactionaire dwangwetten, de staatkundige en maatschappelijke orde to handhaven en de verplaatsing
van het gezag uit de harden der wettige Overheid in die der
revolutlonalre arbeidersorganisaties tegen to houden .
„Het komt ors voor, dat de Regeering daarbij op den steun van
alien, welke zich tot de ordelievende partijen rekenen, moet kunnen
staat maker : in de eerste plaats op den steun van hen, welke met
haar een werkelijk afdoende bestrijding der Revolutie alleen mogelijk achten order eliristelijk vaandel .
„blinder dan ooit is liet thans de tijd voor veel prates, voor° veel
critiselie (zij liet ook niet-vrjandige) beseliouw ingen . Vragen als die,
of de Regeering niet andere wegen lead kunnen inslaan : of men
het eene of andere onderdeel niet Never eenigszins antlers zon
wilier, behooren thans bij de vrienden van liet Kabinet to blijven
rusten .
„De toestand is daartoe to ernstig . 1-let geldt Bier een strijd,
die elken dag een gewelddadig karakter kan aannemen, om de
goederen, `irelke voor elken besehaafden Staat de hoogste zijn .
Niet minder dan wanneer liet gold den aanval van een brritenlandschen vijand op ors volksbestaan en onze nationals onaflrankelijkheid, behooren daarom alle goedgezinden zich aaneen to sluiten en
de Regeering, welke in deze dagen de leiding geheel in harden
diem to hebben, met volkomen vertrouwen to volgen .
„De plicht der Rechterzijde in het Parlement schijnt ors daarom
duidelijk : zij behoort to zorgen dat de voorgestelde ontwerpen in
den kortst mogelijken tijd tot vet worden verheven en behoort
verder haar stems to geven aan elk middel, lietwelk haar van
Regeeringswege zal worden voorgesteld, om obstruetie of onwettig
yeast tegen de invoering der voorgestelde maatregelen to verijdelen .
,jn dies geest zoo krachtig mogelijk merle to werken aehten wij
plicht voor ors zelven en voor al onze geestverwanten in de christelijke pers ."
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De Sta7zdaard bevatte in list summer van Pinsdag 3 illaart list

volgende artrkel :
.)NT
,

1,MI G VAN HE'! STARI\GshECHT ."

Het w'ordt voorgest .eld, alsof list ingediende wetsontwerp ; no . 125 .
aan dell arheidersstand ill Nederlalld het stakillgsrecht poogt to
ontnemen .
Bezien 'vij lvat lliervan nail is .
, .let ontwerp regelt ook de pliellten van mike persollen, (lie
111 1)nbllekell dienst 7.1111 .
Docli hiei'ovel' kunnell w ij z\V'ijgell . A'V ie
ill puhllekell dienst was, had noolt stakingsrecht, en kon bet nooit
Ii ebben .
. .Te onderzoekelt is dns alleen, in iloeverre bij persollen in dienst
vast pai'tleelie)'ea list recllt tot stakes, gelijk velen dat verstaan,
strafbaar wordt gesteld . En dan blijkt, dat dit uitsluitend list
geval zal zijn ten aanzien vale die werklieden, die in dienst zijn
bij het spool veg-verkeer .
,. D iet, men lette char wel op, ten aanzien van ails personeel
bij list spoorw eg-verkeer in dienst, want de ilemorie van Toelicllting
zegt uitdrnkkelijk, dat list wets-ontwerp
slant op lien die in
de werkplaatsen doende zijn . Neemt melt nn tot voorbeeld onze
twee groote spoorwegmaatschappijen, die samen 2!x,231 personeil
ill dienst llebben, loll moeten char dadelljk van wordell afgetl'okken
3704 persollen die in de werkplaatsen zijn aangesteld, en 4509
persollen die list bestnur ; de leiding uitoefenen, flog leerlingen
zijn of op de bnreelen dienen . Saam alzoo 8303 personeil . Trekt
men illl (lit eijfer van list totaal der 26 .231 personeil af, loll
blijven er 17 .028 persollen over, die bij wederrechtelijke staking
straf kuniten beloopell . W aar flu list aantal verkliedell ill ons
land op rains 800 .000 is to schatten, ziet inca llleruit, op wat klein
getal; voor wat de spoorwegelt aangaat . het w etsontwerp slant .
,.Bovendien words zelfs Tan deze persollen list recllt flies ontnonten, om den dienst bij de spoorwegen er aan to geven, miss zij
(lit doer na volgens contract hull tijd to hehben nitgediend . Sti'afbaar zullen zij alleen dan zijn, indien zij den arbeid stakes met
verbreking van list contract . Alzoo alleen in list geval van contractbreuk .
16
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,, iu is alle contractbrenk, zooals de lllemorie van Toelicllting
opmerkt, altoos een wederrechtelijke daad, die door de zedelijke
orde veroordeeld wordt . A och de patroon noch de werkmalu mag
zijn contract breken . Een contract slniten is een zich binder door
zijn gegeven word, en alle breken van zijn gegeven woord is een
oe edelijke daad . Brak een patroon zijn gegeven `word, alle werkman zoll er tegen opkomen, en natuurlljk geldt voor patroon en
werkman maar een regel van zedelijkheid . AVat onzedelijk en wederrecbtelijk is voor den patroon, is het evenzeer voor den werkman . Er
is maar een zedelijkh eid, die beider conscientie bebeerschen moet .
, .Dat nochtans op zulk een contraetbreuk gees strafbepaling gesteld wordt, heeft zijn natuurlijke oorzaak . Zulk een contract toch
is een biu gei i'echteulijke verbintenis, en wie ten deze misdoet kan
ook nu, in elk gegeven geval, door den biu gerlijken rechter om
sclladeloosstelling worden aangesproken . De strafreehter laat zich
hiermede niet in .
,,Dat men bij staking zich hieraan niet pleegt to stolen, is alleen
doordat de stakers weten, dat er op lien toch gees sehadeloosstellillg to verhalen is, en ze zien op dies grand er niet tegelu op,
him contract to breken .
„Dit recht nil moet aan de arbeiders gelaten warden . Het is
eerie zaak die zij voor hurl conscientie to verantwoorden hebben .
Strafbepalingen ku nnen hiertegen niet warden gemaakt .
,,Hierop maakt bet ingediend ontwerp dan ook geen inbrenk ; ell
vat het straffen wil is nitslnitend de toeleg en bet opzet om
strefnming

iii, deii diei~st o f iii het pitbliek rerkeei to vei ooi zakeo .

Dat mag niemand . Dat to « illen en to beoogen toch fast niet het
recht eerier particuliere maatschappij, maar de publieke orde en
bet algemeen belang ann . Te zeggen : , .om lotsverbeterlng to verkrijgen, zal ik de publieke orde in het maatsehappelijk levee verStoren", is crimineel, is misdadlg, een misdrljf tegen de gemeene
zaak, en moet deswege warden gestraft .
,,Dit is zoo klaar en duidelijk, dat lief voor geen tegenspraak
vatbaar is . En zulks niet alleen voor een Christen, die met God
en zijne conscientie rekent, maar evenzoo voor ieder man van
rechtschapen karakter, die begrijpt dat de groote belangen van
Staat en lllaatschappij niet straffeloos aan persoonlijk belang molten
warden opgeofferd .
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, .Particuliere spoorwegen, evenals particiiliere telegrafen, zijn
en blijven altoos half publieke diensten, semi -p~rblic-sei-z gee, gelijk
men in Engeland zegt ; en reeds nii zijn de personen hierbij in
dienst, in enkele gevallen, met ambtenaren gelijk gesteld, en vallen
ze met de ambtenaren onder de strafbepaling b . v . van Art . 164
en Art . 374 Strafwetboek .
, .Sleclits eerie moeilijklieid doet zich bier voor . Indien de strafwet toepasselijk wordt op personeel in dienst bij bet spoor`s egverkeer. levert men dan dit personeel, gelijk gezegd w ordt, niet
macliteloos over aan de willekeur der direeties ?
, .Dit zoo zeer zeker het geval kiinnen zijn, en joist (lit mag
niet . Dit zon ingaan tegen hetgeen steeds ook door ons bind
verdedigd is,
,,Dock joist dit kwaad is in de regeeringsvoorstellen dan ook
ondervangen . Er w ordt tocli een enquete-commlssle benoemd, die
blijkens Art . 11 van bet ontwerp hog dit jaar met haar voorstellen
gereed inoet komen, om maatregelen voor to stellen, die voor an
en voor de toekomst aan bet spoorwegpersoneel van 's Rijkswege
beseherming zullen verleenen tegen elke denkbare pogiag van de
direetie, 0111 nii of later misbruik van de strafbepaling to maker .
,,Of dit er toe zal moeten leiden om alle spoorwegen in rechtstreekscbe staats-exploitatie to nemen, is nog een open quaestie .
Maar al koint lief daartoe niet, de Regeering is verpliclit niet
minder voor bet personeel, dais voor de publieke orde to waken,
en ze toont dit to besefren en to willen doer .
,.Zelfs wat ambtenaren in den publieken dienst betreft, toont de
Minister van Justitie zeer wet to begrijpen, dat ten deze nadere
voorziening hoognoodig is . Hij selireef er van iii zijn Memorie vaii
Toelichting, dat liij nog nieer dan vroeger overtuigd was van de
urgentie wn de reclitspositie der ambtenaren en lief arbeidscontract
to regelen, en dat hij dit door dadeii zoo doer blijken .
„Natnurlijk moet er flu ook voor de gemeente-werkliedeii voorziening worden gesehaft .
„Ook bier moet de Overlieid, die voor lief publiek belang to
waken heeft, zoodanige maatregelen icemen, dat de werklieden eerie
behoorlijke reclitspositie erlangen, en lief nieest gereede middel
schijnt an we!, dat aaii bet denkbeeld van een scheidsgerecht voor
disciplinaire geschillen uitvoering wordt gegeven .
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of dit

niet bij

de wet to regelen zal zijn, althans

voor groote Gemeenten, is, zoo wij wel zijn ingeliclit, reeds in
overweging .
, .Duidelijk blijkt alzoo, dat de Regeering door kraelitige maatregelen waken wil voor het publieke belting en de pnblieke orde,
maar tevens dat zij aan de werklieden in de bijzondere positie,
die uit deze wet voor hen geboren wordt, volledige steun en beseherming wil verleenen.
„Naar ors wil voorkomen, de juiste weg !"
, .GEE . GFLEGENHEIPSWETTFN"

Hier en daar, niet algeineen eehter, werden in de der regeering
niet bevriende pens de drie wetsontwerpen gekwalificeerd als gelegenheidswetten . Daartegen kwam de

'S~tandaaid op .

Pit blad

schreef (28 Februari)
,,De drie wetsontwerpen, AVoensdag bij monde van Minister Knyper
door de Regeerlng ingedlend, worden door sommigen bestempeld
met den naam van gelegenheids`vetten .
„Ten onrechte natuurlijk.
,,Hier is geen sprake van gelegenlieidswetten . Altlians zeker
niet ten aanzien van de wetsontwerpen betreffende de vorniing
van een brigade voor de bediening van de spoorwegen bij werkstakingen en betreffende de vrijheid van den arbeid met de noodzakelijk gebleken beperking van het recht van staking bij bet
publiek verkeer.
„Deze wetsontwerpen voorzien in een zeer dringende belioefte .
die meermalen is besproken en die thans, op den beruchten Zaterdag
van 31 Januari, zeer diep werd gevoeld .
, .Opmerkelijk is, dat joist van liberale en socialistisehe zijde die
wetsontwerpen „gelegenheidswetten" worden genoemd .
, .Gevoelt men althaiis van liberale ijde islet, dat liler in een
lacune, in een leemte moest worden voorzien ; dat de natie voor
de toekomst behoorde gevrijwaard to worden voor een herlialing
der doiheden, die op Zaterdag 31 Januari plaats hadden ? Beseft
men dais niet, dat bier de rationale belangen, die immers zoo
nauw betrokken zijn bij een geregeld publiek verkeer, op het spel
staan, en dat lief roeping en plicht der Overheid is om voor die
belangen in de eerste plaats op to komen :r
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;,Hier is, wij lierlialen, gees sprake van gelegenheidswetten :
maar van wetter, die een blijveud karakter hebben .
.,1Vetten, die order de lieerschappij van de liberalen hidden tot
stand gebraeht moeten zijn . "
ONTNE EN VAN STAKINGSRECHT .

Iii sommige niet-socialistische organen verklaarde men zich wel
is waar voor lies z . g . onderkruipers-artikel der bekeiide wet, niaar
nlet voor hot ontnenien van lief stakirgs-reclit bij contract-break .
De Haagsche correspondent van bet Handelsblcul lief zich daarover als volgt nit
„Hot Regeeringsvoorstel'' verbiedt ccii zoodanige staking die
reedl effect kin hebben, die een econonusch wiper is .
„ Tu hebben w'ij steeds in deze quaestie lief gebraik van lief
wapen door de spoorwegarbeiders gelaakt, lief roekelooze misbraik
er van op 31 Tannin zelfs misdadig genoemd .
„ Iaar dat sluit riot in zich, dat wij nu ook een voorstel moeten
goedkeuren dat den spoorwegarbeiders hot scherpe, gevaarlijke
zwaard ontneemt en hlul riots lint din lief blikken sabeltje : de
vooraf aangekondigde dienstopzegging ."
Naar aanleidiilg daarvan schreef lief Uti . Da ylilad (h Mrt .) o . m .
,,AVat moeten spoorwegmarnen (loon, zoo vragen wij, met een
.,scherp, gevaarlijk zwaard" ? Hebben zij dat voor den dienst
noodig 2
„Eerst zij echter deze vraag to behandelen : is collectieve dienstopzegging veertien dagen to v ores een zoo onbeteekenende zaak
als de geachte schrijver wil meenen ?
„Er zijn 17,000 man in lief spoorvervoer : gesteld dat daarvan
zelfs maar 5000 gezamenhjk den dienst opzeggen, meent men dat
de direction binnen 14 dagen 5000 andere manner, bekwaam om
to gebrniken als machinist, als seinwachter, als conducteur, als
wisselwachter klaar hebben stain'.'
„Onze geachte bestrijder lioudt evenals yVij van preciseeren en
deelt omen afkeer van vaag fraseerende beweringen. Mogen wij
hem din verzoeken dens in 't concrete na to gain w- at van een
collectieve dienstopzegging van 't spoorwegpersoneel de gevolgen

246

CTESTCKKEN DEh SAME\ZWERI\G .

zouden zijn en ons dais to zeggen of hij er bij blijft een dergelijk
oeconomisch wapeii licht to tepee '.'
„Ei' zijn, in wapenwinkels, clog tussclienvoi'meii tusseheu blikken
sabeltjes en sclierpe, gevaarlijke zwaarden .
„Edocb, dit is metterdaad de kwestie niet .
„Met een koortsaclitige verbijstering, waarvan zelfs een kerngezonde iiatuur als onze opponens een vlaagje van besmetting
beetgekregeii lieeft, spreekt men tegenwoordig over een stakingsrecht van „den" arbeider alsof dat een recht was, en van een
stakingsnoodzakelijklieid alsof dit een inriclitilig ware, die iii een
geordenden 5taat niet kaii worden gemist .
„Het tegendeel is liet geval .
„De grond waarop bij oiis Staat en maatscliappij zijn opgebouwd
is deze : dat overeenkomsten to goeder trouw moeten nageleefd
worden .
,,Als voorwaarde pleegt men bij elke overeenkomst to bediiigen
een opzeggingstermijn .
„By staking scliendt men die voorwaarde, schendt daarmede de
overeenkoinst, pleegt contractbreuk .
,,Dat staking contractbreuk is, wascht alzoo al bet water van
de zee niet af.
„Contractbreuk, ook dat zult gij toegeven, is onreciit .
,,Of nii de Overheid alle onrecht straffen wil, is een quaestie
van opportuniteit .
Opinerking verdient wat bet Uti . Daybiwl (2 hlaart) schreef
naar aanleiding van een beschouwing van den sociaal-democraat
P . L . TAK in zijn bind de Kioniek
„Er is verdeeling van den arbeid in bet sociaal-deniocratische kamp .
„Terwijl Het Volk met zijn trawauten dag aan dag zorgt voor
de opruiing en ophitsing dei' volksmassa's, richt De Ki oiiiek in
deftig-verstandelijke, kalm-geestige taal lint woord tot de Studenten,
Dames, of Domine's, Advocates en Andere geleerden onder zijne
geestverwaiiten of Partij genooten!
,,In hooge mate interessant is in bet summer van 28 Februari
1903 de e r k e ii t e n i s, dat het gezag in den sociaal-demokratischen toekomststaat p r e e i e s h e t z e 1 f d e z o u d o e ii, wat
de liuidige regeering doet in den staat waarin ~vij dines levee
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verstoring der orde verbieden en straf stellen op selrending van
ambtsplicht .
Ziehier «vat de beer D . L . Tak schrijft
,,Wij moeten ons goed rekensehap geven van vat bier gebeurt . 1k stel mij
voor dat in een toekomstige maatschappij, die wij zullen veroveren . als de arbeider,
vat hij ook verricht, hot aan ziju arbeid overeenkomstige equivalent van een
bchoorlijk levee zal ontvangen, storing van openbare diensten door de gemeenschap zeer ernstig zal worden opgenomen .
,,Er staat een goede zinsnede in de memorie van toelichting : . .Een ordelijk .
veilig ongestoord spoorwegverkeer en vervoer behoort tot do onmisbare levensvoorwaarder, der hedendaagsche maatschappij . Hij, wiens opzet is gericht op de
stremming daarvan, pleegt een aanslag tegen de maatschappij ."
. .Zoo ongeveer zullen wij bet ook schrijven, als eens de arbeid ziju rechtmatige
positie in de samenleving heeft verkregen ."
,,Maar waaronr mag (Tat alles ell dan niet?
.,Ondat thans .de zedelijke grondslag" voor dit reeht wordt
gemist, daar bet gezag duldt dat ,, de" arbeiders werken onder
bepalingen van loon en arbeidstijd, die een ook nicer zedelijk levee
van lien met bun gezin volkomen uitsluiten.
.,,Maar zoolang de macht van bet kapitaal den arbeid opeischt tegen to veel
vermoeienis, to welnlg leeftocht en bijna volkomen ontbering van levensgenot .
missen aldus sprekende regeerders den zedelijken grondslag voor hue stelling ."
,,Maar de enquete dan?
„Daar weet de beer Tak raad op : deze is een erkenning van schuld .
„Voor Het Volk ~vas zij een middel om herstel van grieven op
de lange baan to schuiven .
„De heeren weten or altijd wel wat op to vinden .
.,De eirquete doet den beer Tak bovendien frog bet argument
aan de hand, dat de Kamer bet zedelijke recht mist, om de strafbepalingeir to overwegen, eer de enquete is afgeloopen .
,,Men ziet dat wij van de geestigheid van de Iii°oiilek niet to
veel hebben gezegd .
„Dan echter gaat de schr . tot crest over
„Wij staau, als deze strafwet wordt aangenomen, aan bet begin van een Iangdurigen en taaien strijd, to voeren om bet bestaan zelf der vakvereeniging als
economisch strijdmiddel der arbeiders . Een strijd waaromtrent de beer Kuyper
nog eens zal to erkennen hebben dat hij zich in de machtsverhoudingen heeft
vergist. Hij drijft de Nederlandsche arbeiders tot eenheid . Hij mope nu de door
hem beschermde belangen veilig achten achter de macht van leger en politic .
e r is een andere macht, die der klare voorstelling van de taken aan de arbeiders
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van stall en land • wa;ironder hij bukken zal ten slotte . Hij zal zijn haastig
opgestelde christelijke combinaties van arbeiders zien vervloeien in de erkenniug
van bet bedreigde belting hunnner klasse. De orgieen van het gezag zullen worden
gevolgd door een voor de massa der werkers blijden morgen van ontnuchtering .
Op geen enkelen tekst kan de noodzakelijkheid van den hlassestrijd duidelijker
worden gepredikt dan op die van deze wetsartikelen, van de strafbedreiging
voorafgaande aan een noodzakelijk geacht onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden
die het conflict uitlokten ."

„Ook dit echter is onjuist .
„De schr . zegt, dat onder de vermomming van vrijheid van
arbeid de arbeider gekneveld wordt als hij tracht zijn levensstandaard hooger op to voeren, en slat het bestaan der vakvereenigingen in gevaar wordt gebracht .
,,Dit zijn weder socialistisehe onjuistheden .
,,Aan arbeiders vvorden ontnomen ongeoorloofde eii misdadige
middelen tot nu toe bij hun stakingen toegepast . De Engelsehe
arbeiders weten wel ook onder deze middelen de maeht van vakvereenigingen to . toonen en een economisehen strijd to voeren .
„Het staked wordt aan niemand verboden, behalve aan spoorwegbeambten binnen den termijn waartoe zij zich verbonden ; naar
aan een inder wordt verboden een tinder tegen zijn wi1 tot staken
to dwingeu .
„En dat zij dat tracht weg to praten, stempelt de Kroniek .
niettegenstaande den gekuischten vorm van hair wooed, evenzeer
tot volksmisleider als Volk of Volk.4dacjblad .

Iv .
()PPOSITIE TE(+E\ 1)E \VETTE\ .
Op Woelisda .g 2 .5 Febriiari was Minister Kllyper met de Regeeringsverklai iilg iii 'S lands Raadzaal gekomen, nadat reeds door de
Kamei' was besloten oln op Donderdag en volgende dagen eenige
wetsontwerpen in de afdeelingen to onderzoeken . De vraag was
tin, of de drie z . g . stakings-wetter in de afdeelingen zonden
worden onderzoclit v(1 r of na de beliandeling van de interpellatie
vail den Beer Mees en van die van den beer Troelstra .
Den volgenden dag . Donderdag 233 Febrnari, des namiddags half
vier, zon daarover beslist worden . 88 leden wares toes aanwezig
dock gees der Ministers was tegenwoordig . De Voorzitter deelde
al dadelijk liet besinit der Centrale sectie inede om op Dinsdag 11
iinr (3 Maart) in de afdeelingen de drie wetsontwerpen to onderzoeken .
Van de interpellatien weed door den Voorzitter iiiet gesprokeli . Hiertegen kwam al dadelijk de beer ScH PEi-~ op . Deze
s .-d . afgevaardigde achtte bet „niet in 's lands belang met deze
wetsontwerpen vliegende haast to makes" ; en hij geloofde dat bet
.,onverantwoordelijk zon zijn oni in den staat van verbittering, die
door sommige bnrgerlijke blades is opgewekt, thans deze wetsontwerpen in een vloek en znclit to behalidelen ."
1Tadat de deer MESS had verklaard, ook n~ de Regeerings-verklaring, zijn interpellatie to moeten handhaven, sprak de heel GOEMAN
BoRGEslus de wenschelijkheid nit, dat voor bet afdeelings-onderzoek
der bedoelde wetsontwerpen, de Regeering in de gelegenheid werd
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gesteld meet° licht to verspreiden over hetgeen in de laatste dagen
van Jannari was voorgevallen . Hij stelde daaroni voor om Dinsdag
3 Maart niet to beginner met liet afdeelings-onderzoek, maar alsdaii
aan de orde to stellen de beide interpellaties .
Dit voorstel wend door den beer DE SAVORNIN LOHMAN bestreden .
0 . m . wide liij
„De Regeering heeft ors gisteren duidelijk aangetoond ., dat er
een lacune bestaat in onze wetgeving, een lacune van dies aard,
dat bet noodzakelijk is geworden de uitvoerende macht op buitengewone `vijze to doer optreden, ten einde de rechte orde to liandhaven .

I)at is een toestand die niet larger mag drum dan hoog
noodig is - ik had zel fs ~jelzoopt, plat (le overzijde slit jets (lieper
zou yevoelen (tall nu bet [/eral schjjnt

- en bet is derlialve iven-

sclielijk, dat der Regeering zoo spoedig mogelijk de gelegenheid
zoude gegeven worden die lacune in de wetgeving weg to semen .
Of wij nu de beschouwingen van lietgeen had moeten gebeuren op
den 3lsten Januari, een of twee dagen later krijgen, is tamelijk
onverscbillig, dit behoort toch tot de gesehiedenis . hlaar bet is
niet onverscliillig hoelang de tegenwoordige toestand duurt .
„Wanneer an terstond deze wetter kunnen onderzocht worden,
dan kiuinen wij daarna interpelleeren ; intussehen komt bet Voorloopig Verslag tot stand, waarop de Regeering haar Memorie
van Antwoord kaii gereed niaken . Wij liebben dan onzen tijd
besteed en de zaak loopt goed . Doer wij dit niet, dan krijgen
wij eerst de interpellaties, waarvan wij wet bet begin, dock
niet bet einde zullen weten . De lieer Seliaper zal wet niet
ineenen, dat de interpellaties de spanning zullen verminderen
trouwens dit is, geloof ik, niet de bedoeling van alle interpellaties .
Doer wlj bet wet, dan zullen wij leer rustig de interpellaties
kunnen behandelen en ook de Regeering kan rustig aan den
arbeid gaan .
„Ik acht daarom uw regeling, Mijnheer de Voorzitter, beter en
rationeeler dan lietgeen tot inijii leedwezen aan de overzijde wordt
voorgesteld ."
De lieer G o e in a ii B o r g e s i u s kwani er tegen op, dat de beer
Lohman dims voorstel, oin voor bet afdeelings-onderzoek der drie
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wetsontwerpen de beide interpellaties to behandelen, had genoenid
eels voorstel van de heeren van de overzijde .
„Het doet mij iced" - vervolgde de Zutpliensclie afgevaardigde
-- „dat liij mijn voorstel aldus heeft betiteld . 1k geloof dat men
het er aan deze zijde van de Kames vrij algenieen over eelis is,
dat men van de zaken, die thans het land ill spanning houden,
niet moat nlaken cell politieke partij-kwestie .
„I)e beer de Savoriiin Lohman heeft er aan toegevoegd, dat bet
hem iced doet slat aan deze zijde van de Kainer niet ulcer bewijs
wordt gegeven dat mcii made vail werken om de reclitsorde to
lianflhaven . Over die bewerlng lieb lk mlj in hooge mate vei'baaSd .
\Vat ik gisteren in mijn korte redo heb gezegd, kon zeker bij
niemand den indriik w ekkeii, dat mljli vrlenden en lk, ook op oils
Standpunt, niet gaarne tot handhavlng van de rechtsoi'de zonden
willen medewei'ken . 11aai hoe de lieei' Lohman dat tegendeel kon
aifeiden slit bet voorstel dat ik zoo pas heb gedaan, begrijp ik in
bet geheel niet . 1k heb islet, zooals de beer Schaper dit min of
meer heeft gedaan, gezegd : laat de door de Regeering ingediende
ontwerpen vooreerst maar rusten . 1k weet zees goad, dat al wordt
mijn voorstel aangenonlen, toch onmiddellijk iia de interpellaties
die wetsontwerpen in de afdeelingen zullen worden onderzocht ."
De heeren v a ii K o 1 en D r n e k e r verdedigden vender bet
voorstel-Goeman Borgesius, dat nu ward vei u orpen islet 50 tegen
36 stemmen. Mlle aanwezige ledeii aan de Recliterzijde stemden
tegen ; alle aanwezige laden aan de Linkerzijde voor . Alzoo cell
zuivere partij-stemming .
VoOi het voorstel van den Beer Goeman Borgesius, om de interpellaties to behandeleii v~Or liet afdeelings-onderzoek der drie
wetsontwerpen, stemden : de oud-lzberalen : Noes, Roell, Van Karnebeek, Van der Vlugt, Goekoop, Tydeman, Van Styrum, Ferf ; de
Libel ale U ale-manners : Goeman Borgesius, Cremes, Dolk, Smeenge,
Rink, Van Gijn, Zijima, Den Tex, Hubrechts, Verheij, Roessingh, Fock
en De Klerk ; de v ijzinn g-d emoci ateu : Drucker, Van Raalte, Smidt,
Fokker, Marchant, Pijnacker Hordijk, Ketelaar en N olting ; de
soci aal-d einokrateit : Scliaper, Van Kol, M elchers, Ter Laan, Helsdingen, Hugenholtz en Van der Zwaag . (De beer Troelstra was
door ongesteldheid afwezig,)
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Na deze beslissing, waardoor dus was nitgemaakt, dat de wetsontwerpen Dinsdag 3 Maart in de afdeelingen zonden worden onderzocht en eerst daarna de interpellaties zouden worden behandeld, poogde de heer Goeman Borgesius nogmaals de Kamer to
bewegen om de interpellaties vroeger to behandelen . Hij stelde voor
om dat to doers den volgenden dag, dus Vrijdag 27 Februari, en alzoo
het afdeelings-onderzoek van de tegen Dinsdag aan de orde gestelde
kleinere wetsontwerpen to onderbreken . Na eenige verwarde diseussie weed ook dit voorstel verworpen met 49 tegen 36 stemmnn .
Eveneens bij partijstemming . (De heer Van Limburg Stiru n was
bij deze stemming lliet tegenwoordig) .
Alzoo was besloten, om nt afloop van het sectie-onderzoek
aan de orde to stellen de interpellaties van de heeren Mees en
Troelstra .
Deze stemmingen maakten in den laude vanzelf nog al eenigen
indruk . In sommige organen van de niet aan het Kabinet bevriende
pens werd het scherp afgekenrd, dat de Rechterzijde den Voorzitter
en den heer Lohman volgde ; terwijl daarentegen de bladen van de
Rechterzijde er zich over verwonderden, dat niet-socialistische leden
der Linkerzijde bleken op dit ptnlt het Ministerie niet to willed
steunen, daar naar het gevoelen filer bladen de Regeerlng er prigs
op moest stellen fiat zoo spoedig mogelijk het afdeelings-onderzoek
der drie ontwerpen plants had . Men sprak dan ook in de bladen ;
aan het Ministerie bevriend, van oppositie, althans van zekere
tegenwerking, die de planners der Regeering ondervonden bij woordvoerders van de Linkerzijde . met name bij den heer Goeman
Borgesius .
Het felst over de stemmingen op Do»derdag 26 Februari liet
zich natunrlijk lief Volk nit . In let numnler van 28 Febrnal'i widen
de stemmingen der Kamer genoemd
;,EE SCHUHKEXS'rIiEEK ."
„Met den bliksemtrein naar de reaktie, aldns lnidde gisteren
let parool der rechterzijde in de Kamer .
,,In zenuwachtige haast moet de vrucht van Kuypers brein
worden binnengebracht .
„Lohman gaf, als voorzitter der Centrale Commissie, de lakens
nit, Alsof er elk oogenblik eels nieuwe staking ware to verwachten .
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heette het, dat men zelfs Been tijd had, vuor de beballdeling der
dwangwet iii de afdeelingen, de interpellaties to hollden .
,,,,Heere mijn God, ze kunnen gees dig ell Been nacht waclitell",
zoo klonk het thins aan die zijde ; maar 't warm mi niet de arbeiders die recht eischen, docli de machtliebbers die onrecht bronwen .
„En daarom maakten de heeren dit .maal eens werkelijk liaast,
zoodat nil bepaald Dinsdag de dwangwet in de afdeelingen komt
ell eerst rlOO1t(r de interpellaties nun de orde komen .
,,Four \Voensdag zijn deze niet to verwachten : ja wij acbteli het
mogelijk, dat de behandeling in de afdeelingen zooveel tijd zal
kosten, dat 't rug later wordt .
,,Uit oils persoverzicht zal men zien, welke ontsteniming € it
averechtsclie gedoe in de liberale pees lieeft few eeggebracht .
,,Voor ors is het een teekeli, dat de Regeering zicb zwak gevoelt .
, .Zij vreest blijkbaar deli invloed van lief interpellatie-debit op
de pnblieke opinie, die door de groote pens tegen de stakers is
ingenomen en tegen de arbeiders opgehitst, terwijl vooral de
..Christelijke arbeidersbeweging" hair best doet, liet pad schoon
to makell wool' alle mogelijke reaktlonaire regeeringslnaatregelell .
,.Vooral de honding van den Beer Tahna is laag en verachtelijk
lief is to hopen, dat dit briitale heerscliap, dat eels pleidooi voor
deze R,egeering thalls zelfs met een roep om recht dilrft beslllitell,
beboorlijk op zijn nnmmer wordt gezet .
,.Overlgens was er ii de Kamer gisterell een zenuwachtige
stemming .
, . Vooral de voorzitter was weer erg zenuwachtlg, zoodat hij den
heel' Borgesills niet eells aan 't \word wilde latell en, toes deze
sprak, herhaaldelijk hamerde en zelfs iutriep : „Tk vraag het woord .'
,.Toen Hngenboltz lets wide, werd er geroepen : , .Hole je stil,
je bent bier niet op bet station to Haarlem
, . .Ales doet verwacbten, dat er bij de beliandeling der interpellaties eon groote ontlading van electriciteit zal plants hebben .
„Later de arbeiders zich intussclien gereed maker, om alle
krachten tegen dezen aanval op hun recht in 't werk to stellen .
,,Overal de lastertaal der ,.cliristelijke" handlangers onzer regeeringstyrannen weerlegd !
,.Overal lief piibliek ingelicht met lief word en de pen !
,,Mlles gereed gelionden, opdat op lief eerste wooed van lief
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(iomite van Verweer eels ier0zeiistak200g tonne, dat de Nederlandsclie
arbeider liever ten onder gaat . dais zich to laten vertrappen .
,, De Regeering heeft de arbeidersklasse den handschoen toegeworpen .
„Met drieste woede oiitketent zij de hartstochten, lokt zij nit tot
verzet, tergt zij de heiligste tradities en gevoelens van ons yolk .
,.In blinds haast traclit zij de ketenen to smeden, die de vakorganisatie zlillen worden aangelegd .
„Tlians is niet antlers mogelijk dan hai°d om 1101d - deze
.shin keiist0°eek (brnlgt tot rolls ~0'ett~ge muldele00 101? relzet ear
verweer.''
Inmiddels grog de pees voort islet de drie wetsostWerpen to
beoordeelen, en, voor w at de meeste der blades links betreft, to
veroordeelen, althans de z . g . strafreehtnovelle .
„Treilriger holding dan van een asst der kleine liberate pet's is
in deze ernstige dagen ondenkbaar", schreef de Nedeiiaoder van
Maandag 2 Maart .
,,Terwijl groote blades als N . .

. (it . en Handelsblad zich vooraf

tot studie zetten, alvorens over de ingediende wijziging van list
wetboek van strafreclit een beslist oordeel to vellen, scln ijf t de
provincials pens er maar
LUK RAAK OP LOS,

oordeelt en veroordeelt zonder blijkbaar list ont«erp en de toelicliting gelezen en doorgedaclit to hebben, en werpt hiermee handeli
vol olie op list vluir, dat de manners der revoliitie bezig zijn in
ons vaderland to stokes ."
De redactie wees bier op de Ai nli . Coei t., die speak van , .beperking van list recht van vereeniging", op de Zetpl . Court . (zie
hiervoor), die znchtend nitriep : ,,wij zien de toekomst met groote
zorg to gemoet" . Naar aanleiding daarvan vervolgde de Nederkcuder

,. AVij vragen ook aan de Zutpheoseloe : als ge bezorgd zijt, waarom
dan zoo lichtzinnig er op los geredeneerd, en aan lief ontwerp eon
strekking gegeven die in de toelicliting er jilist uitdrllkkelijk aan
ontnomen wordt ? En als ge die toelicliting, zooals ge zelf zegt,
„niet begrijpt", waaroin dan niet naar meer licht llitgezien, iii
plaats van beet van den naald allerlei onzin to debiteeren, die
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in (1'it geval Met onschadelijk is, omdat revolutionaire bladen zich
haasten dies over to ilemen ten einde hun publiek op to mien?
, .,,Aantasting van recht is nog niet geoorloofd omdat handhaving
van dat reclit de belangen van anderen toll Sciiadeil ."
,,Volkomen joist .
,, Maar bier is van aantasting van reclit gees sprake . Making
nlet lnachtnellling van dell bedongen termijn is het recbt tier arbeiders . hat reiht blijft onverlet en onverkort overeind staan . Er
is nielnand die er een hand naar nitsteekt . Maar staking binnen
dien terinijn is eonti actbrenk . Dat is onrecbt . hat

9

old t niet on-

reclit, maar dat is het an reeds . hit is van christelijke zijde ii1 mer
en altijd zoo be\veei'd, en wij wacliten nog op bet betoog, dat tilt
komt weerleggen . AVanneer Het Yolk cell uitspraak van flr . Knyper
flit 1872 aanhaalt, waariii \verkstaking bet reclitsnuddel van den
zwakke genoemd wordt, dais weet tilt blad zelf heel goed . nit de
liandelingen van bet Sociaal Longres en allerlei andere nitingen,
dat biermede noon eontractbrenk bedoeld is .
,,Dock niet apes, `vat onreeht is, wordt door deli strafwetgever
strafbaar gesteld . Allerlei factoren komen hierbij in aaninerking .
En an meent de Regeering, dat d it

onreclit, zoo bet gepleegd

vvordt door spoorwegpersoneel, wegens de ontzaglijke sociale belangeii voor alle ranger ell Standen tier Sainenleving. die er door
gescliaad worden, belioort strafbaar gesteld to worden .
„Dit is gees aantasting van recht, maar bet stellen van cell
poenale sanctie op lief verbod wail oiu echt .
,,En drop Slaat die tegenstelling tusschen reclitmatig Staken,
welke ge maar , .niet hint begrijpen ." Reclitmatig Staken is dienStopzegging met inachtneming van den termij ii, onrechtmatig Staken
is dienst`veigering naar den rival van liet oogenblik ."
I)E GROUTE LIBERALE PERS .

Op bl . 227 236 kon men zien, dat in enkele bladen links critiek
`verd uitgebracbt op de wetsontwerpen tier Regeering . Aangezien
die critiek in de eerste twee of drie dagen na de Regeeringsverklaring weed nitgebracbt, liep ze niet nitsluitend over de z . g.
strafrecbtnovelle . Thans worde medegedeeld, dat meal ill de groote
liberale bladen niet zees ingenomen met de strafrechtnovelle was .
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had in haul° nnmller van 2 Maart over de drie

wetsontwerpen een drietal artikelen, waarvan de ernstige toon aldus de lof van Het Volk - weldadig afsteekt bij het holle gelal
der klerikale pees . 7iehier nit de inleiding enkele zinsneden ;
„Dit is een crisis van hoog ernstigen acrd . En zij, die de leiding
hebben to geven of mee to geven voor hare oplossing, behoeven
wijsheid en nog eens wijsheid .
,

Under intimidatie kunnen wij niet voortleven ;

en onder

gesmoorden wrok kunnen wlj bet evenmln .
,
De crisis, waarvoor wij staan, heeft bij uitstek een psychisch
karakter . Niet in uiterhjke toestanden, maar in denken en voelen
moet de kiem der genezing worden gelegd ."
Na opgemerkt to hebben dat ,,waarschijnlijk toevallig" het engnetewetsontwerp van de drie het laatste volgnumnler draagt, terwijl
bet toch het allereerste moet zijn in de orde van afdoening, schreef
de N.

Rott . Ct .

over de anti-stakingswet aldus

,.\Vij hadden niet aanstonds ons gevoelen gereed en hebben
ernstig overwogen welk woord w ij . i n den verzoenenden geest,
waarin wij voor onze gedachten het plait van uitgang kozen,
hierover zouden schrijven .
, .,Dat woord kan niet zijn een w oord van voile aanbeveling .
,.Gaarne erkennen wij, dat ill de beide deelen van bet wetsontwerp niet voorgesteld wordt uitzonderingsrecht, maar gemeen
recht . Gaarne ook, dat de opvatting, als geldt bet bier aanvulling
van werkelijke leemten in onze straf`vetgeving, verdedigbaa .r is .
Maar noch de eene noch de andere opmerking maakt de quaestie
nit . En zeer zeker kan de waardeering van elk der deelen van
bet ontwerp uiteenloopes .
,,Zoo althans gaat bet oils . (_)nze bezwareil gelden lliet -- behoudens wijziging - de uitbreiding van bet delict van ongeoorloofden dwang tot grooter bescherming der vrijheid ; maar wel de
strafbaarstelling van dienstweigering, tha os en zoo ."
Aan bet slot van bet derde artikel wide de N .

Rotten d . .
(rt

„wij

voor ons blijven op bet gestelde standpunt van verzoening
der vorige week onverzwakt . ,,Deze wet, op dit oogenblik, ligt
niet in de goede lijn . Er zijn to veel billijke grieves en misstanden
en wanverhondingen . Op zulk een bodem maakt een harde wet niet
den indruk van rechtvaardig to zijn ." '
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Het
(Maandag 2 Maart) was van oordeel . dat de
Hegeering zoo bedenkelijke remedie reikt tegen liet el'llstig
kvvaad van staking lll het spoorwegverkeer, dat herhaalde ~j'aarSChUv,'illg niet slit mocht blijven . Als direete oorzaak van deze
staking noemde liet blad solidariteitsgevoel . maar ltierbij kwain
geniok over long vei'beten grieve ell een ( ngelloegzaam geschoold
ver ;lntvvrdelijklleidsgevuel
. En welke van deze oorzaken denkt
melt met de straflvetsal'tlkelen, In 't bijzonder met de st1'afbaai'
stelllng van staking in opehbal'ell ell spooi'tivegdienst . weg to
nemen
.,Dergelijke vvetsbe)aling verlllag ilitbarsting vale het k«'aad to
voorkomelt noels lteder to drilkken : tegeiiover lnassale vergrijpen
kill geell strafvv'et jets nitrjchtell .
, .llaar hog \reel lhinder fast zij liet kw'aad bij dell }vortel aaii .
, . Aemit shell sociale gl'ieven w eg suet to verwljzen llaal' de gevali-i
genis o f ontwjkkelt men daaimee vvellicht liet gevoel van sociale
vera,llt voordelijkliejd : van solidariteit, die wat vender reikt dan
eigen klassegenootell, die oog heeft your liet algemeeh belting van
een geregeld verkeer ? Voedt men gewetens op met een W'etboek
van Strafreeht ?
, .Kan el' iemand zljll, die slog twijfelt ell aarzelt liet antw'oord
to geven : peen, integelideel, blijvende verbittering zal van dergelijke
maatregelen het gevolg zijn `r
,.Dit feit wordt o . i . verklaard, doordat een overgroot aantal
arbelders het illmoreele van stakingen ass blj stet shool'wvegvel'keel'
niet gevoelt . En dlt reclltsbesef zal hull blljven ontgaail, wail' zip
spoedig ziillen begrijpen, dat in de practijk van de strafbepaling
tutu niets konien kan .
. .Een strafwet, die bout tegen de reehtsovertniging van cen grout
aantal burgers - al is die reclltsovertniging, zooals in dit geval,
ook nog zoo verkeerd -- kan nimlner duel treffen . Wel de storing
van den socialeh vrede your sang bestendigen .
, .Die rechtsovertuiging moet worden veranderd . De arbeiders bij
groote bedrijven moeten het leeren inzien, dat cen staking hunnerzijds even iminoreel is ass een staking van dokters of pleegzusters . 11laar zij moeten dit leeren begrijpen hugs anderen weg
dan waar men dreigt lnet boete en vrijheidsstraf.
.Een slechte opvoeder is hij, die met oorvijgen werkt .''
17

258

ACTESTUKKE

I)EI

SAI\IE\ZWEFU

G.

De Haa,gsc1 e Cou7 aid gaf haar messing over de voorgestelde
ontwerpen aldus veer : ,,De ministers hebben een mooie gelegenheid
later voorbijgaan om het land tot rust to brengen en vrede to
stichten .
,,De spoorwegstaking was voorbij . De directies hadden toegezegd,
zonder wrok over 't gebeurde met de door hair erkende organisaties
der werklieden to zullen overleggen omtrent het wegnemen van
grieves en bezwaren . De vverklieden hadden daarmee genoegen
genomen en de opgewondenheld to Amsterdam en elders was tot rust
gebraeht . Er was een rim`s verhouding tusschen patroon ell
werkman ontstaan . Maar men had dlen nieuwen toestand aanvaard
en zich bereid verklaard, de proef to semen of op dies grondslag
samenwerking mogelijk was .
,,Die pacificatie kon de regeering bevorderen ell bevestigen ."
Volgens list blad deed de regeering goed daartoe list enqueteontwerp in to dienen en een spoorwegbrigade in to stellen .
,,Ware 't bij deze voorzieningen gebleven, de regeering zou .
order algemeene instemming, gedaan hebben wat zij moest en de
rust in 't land hebben hersteld .
Alaar de nieuwe strafartikelen had list bind met groote bezorgdheid ontvangen . ,,Die geven den tegenstanders der regeering gelegenheid list staatsonderzoek als list valsche verguldsel van de pil
voor to stellen ."
Ook de beer Charles lloissevain begirt in bet Haiulelsblad to
bekomen van zijn stakingsdolheid . schreef Hef Volt; in zijn nunlmer van 8 Maart : , .Hij toont zich nu zelfs bijzonder nuchter
.'Menordl
,,Deze wet zou waarsehijnlijk voor de Regeeringspartij worden
wat de schoolwet werd voor de liberals partij .
,,Dit was een wet uitnemend bedoeld, ze seheen hot eenig middel
om in alle gemeenten volksonderwijs to brengen . Dc beleedigingen
tegen de verdedigers en voorstanders er van wren dan ook hoogst
onrechtvaardig .
, .Ze wares evenmin ,.atheisten" en ,,vijanden van godsdienst"
als de tegenwoordige ministers en regeeringsmeerderheid , .schurken"
en ,.huichelaars" zijn .
„ Maar wat zoll Dr. Kuyper op bet oogenblik zljn als die
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school vet er niet geweest was . AVat in die wet onrechtyaardig scheen
earl eels deel van ons yolk ; hoe goed ze chit ook bedoeld w'as,
was de kapstok waarvan Di'. Kuyper zijn ministerrok afnam .
, . De yoorgestelde wet zal eyeneens een geyoel van onrecht does
wortel scliieten bij zeer ochtensw anrdige « erklieden . Daaryan
zal het noodige gebritik en mishinik gemaala worden, door lieu
die een l'eyolutie Coorbereiden in ons Rijli . Daarom o, a, geloof
ik niet in de weldoende kraclit van zulk liardhandig' opts edeu in
een delicate (teedere) zaak .
. AVat ik dais toll yerkiezeii ?
. .Eerst de g'escliiedeill5 Cali wat gebeui d is . Dan een onderzoek
ill spooi'wegtoestanden . dat lll enkele ntaandcii nioet atloopen . Dan
of gelijktijdig aanneniing Call lief yoorti'etfelijk yoorstel tot yorntin°
van eels spooiwegbrigade . Ten slotte . n a rijp bei'aad, datg ere wat
no° noodig zon blijken als (le ~taat eei'st den toestand der spooiwegbeanibten yerbeterd zal ltebben .'''
Dc 1V euc e ( t . Cereenigde zich ,,Can unite'' met lief yoorgestelde
art . 284 b s
,.De inkleeding lijkt ons niet onberispelijk : lief begrip „hinder''
niisschien to rekbaar : de nitdrukking ,,w ederrechtelijk" in dit
yerbalid liauwelijks yerklaai'baar ; de bijkomende straf : ontzetting
van kiesrecht, aithans iii de Meniorie van Toelichting niet yoldoende
gemotiyeerd . Mini dat zijn bijzaken, die trader bespl'oken knlnlen
warden en aan de aandacht yan de yerschillende deskiuidigen in
ons l)arlement niet znllen oiitgaan ."
Over lief tweede artikel daclit het blad antlers . A'oornit gelooft
liet niet dat de straf op staking bij een algenteene staking toe to
passeii zal zijn . .,iMlaar nien zal dais toch de leiders en de aanleggers knnnen pakheli . . . . Vooropgesteld zij . dat liet een onziilyere
wetgeyende edachte ware, een strafivet in to yoeren . welker
lioofdstrekking zoude zijn de toepassing van een als neyenbedoeling
i n de wet geschreyen straf . 11laar dais nag' - is lief zoo zeker,
dat men . . de leiders" hiermede zon kunnen betengelen ? Zonden er
islet aaiistonds anderen gereedstaan om line pl :?atsen in to semen ?
Zouden niet gcheinie canines . order polit eke leiding . ;eyormd
w'orden ? En eindelijk . zoli niet de onniiddellijke geyan g'enne Ining' der leiders juist datgene kunnen iutlokken, wat m cii terecht Jiet
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meeste dncht : een plotseling algemeen neerleggen van bet w - erk ?''
Het blad besloot zijn beschoiiwingen aldus
, .«mien wij geroepen aan de beslissing over lint spoor veg-artikel
deel to nemen, wij zouden na uiieeuzetting van onze bedenkingen,
onze stem slechts geven under een beding . Wij zouden de Regeering
de eategorische vraag stellen : staat gij, Regeering, voor lint beletten eerier herhaling van de terrenr der Januari-dagen niet in .
zoo men U niet lint strafwetsartikel geeft, dat gij vraagt :r En als
daarop een volstrekt : neen! lint beseheid was, dais zouden wij zeggen
de linkerzijde is niet in staat thans de regeeringstaak van IT over
to nelneii . Hier liebt gij uw artikel : wij behouden ons de vrijheid
voor eerlang een voorstel tot wijziging of intrekking to doen . Inmiddels rust de voile verantwoordelijklieid voor at wij U, door
hood gedrongeii, toestaan, alleen en uitsluitend op I V ."
KN AGL .

De bladen van de partijen dei' Recliterzijde toonden niet ingenomen
to zijn met de Hooding, die na de indiening der wetsontwerpeii de
opposltie-partijen begonnen in to nenien . In de Tjd van g Maart
las men 0 . a . :
„Als een breede orgeltoon klonk kloek en krachtig de medeeling
van de Regeering in lint Parlement, heel Nederland vullend met
machtig mooi geluid . „Dat is mannentaal", - zegt de ,,Van-Dag-totDag sehrijver," - ,, kort en bondig, geen enkel wooed to veel, gees
enkel to weinig" . ,.En de vrienden vale de regeering juichten ; de
ereditzijde van de christelijke regeering kreeg een batig saldo . llaar
w e jubelden to vroeg . We vergaten, dat islet fijne, scherpe muizetandjes zon geknabbeld worden aan de vruclit, die zoo gaaf in bet
mandje lag . Of er geknabbeld is ? Bekijk de vruclit en zeg mij,
wat er over is . De kleur is weg, bet vleesch is weg, en bet klokhuis vertoont zelfs tandenbeten . En de mannentaal `.' Blijft kort en
bondig, kloek en krachtig, imponeerend zelfs, maar . . . . beet nu
een mooie preek met een leelijke toepassing 1 ) .
„En Het Volk? Roert gedueht de turksche from, lawaait er op
los, dat bet een acrd heeftt, nu eehter schreeu`'end : „de libera,le
pci's heeft gelijk, de regeeringsinanneil zijn huiehelaars !"
1) Aldus had de beer Ch . Boissevaiu geschreveu .
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„De liberale stem, die straks waarschuwend riep ; „Regeering
pas op, Het Volk geeft a gelijk," zwijgt nu als 't gr'af .
.,Goethe had toell gelijk : „Die ware Liberalit/it ist Anerkennung ."
En De Genestet lliet minder
wij

zijn ontzachlijk liberaal Wi,j laten ieder vrij
Iii does en denken . kunst of teal :
Wij zeggen : vrij en blij
Dorn volkjen, dat islet denkt als wij
En wroet moor zijn partij,
Pat hem de duivei heal
Vat zijn we liberaal

En vender sel neef de Tijtl
,De liberalen veil allerlci nuance zijn bezig to knagen als
muizen Gall de 1wetsolltlwel'pen, lngedlelld dool' het tegen\voordlge
Kabinet als noodzakelijk om het vadenland tegen a,narcllie to
beveiligen .
,De socialisten zien islet blikken vol vreugde dit gedoe aan en
tl'acliten dell hull ongewonen tooll aan to slaan van vredelievendheid .
Een sprekend voorbeeld hiervan haalden wlj dew' dagell aan nit
Het Volk . XIs ilea de knagers hear hull gang laat geen zijn geen
groote woorden en drelgementen lneer noodlg : met vniendelijke
aanmoediging komt men in dat geval vender .
,,`Vat hood echter, als de Rechterzijde vast aaneengesloten de
Regeering blijft volgen, zich bewust van den plicht, oil hair de
wapens niet to onthouden, welke zij ten verdediging van de
zoo gruwelijk gesellonden reehtsonde verklaart to behoevell ? - Aan
die zijde Ileeft men geen ;,mode familie", geen socialistische neven
near de oogen to zien . En Ripen de ordelievende libenalen misschien slit voorziehtige partijberekening de veralltwoordelijkheid voor
de to neinen maatregelen ovenlaten alleen aan de Regeering en
}lair vrienden - welnu de laatsten zullen niet aarzelen, hull aandeel in die veralltwoordelijkheid met bereidwilligheid to aanvaardell .
Duidelijker dais ooit zal het den worden, aan welke zijde den
natie de elementen to vinden zijn, welke llet wettige gezag to
alien tijde tot steun verstrekken en welke steeds een vaster dam
zullen op werpen tegell de aanvallen den Hevolutie .
,,~lechts een zaak is daartoe noodwendig. Men blijve onzenzijds
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aaneengesloteti, vertrouwen stellende in de Regeering en late zich
siet verleiden door slechte voorbeelden . Daarom gees discnssieii,
of het ook niet an(lei's zou kuanen dan au eeim aal weed voorgesteld ; daarom your apes niet ingestemd met den eisch of zelfs
islet den sneer bescheiden wensch, dot de Regeering, dot het gezag
„concessieii" does zal ; hare strafbepalingeli zal iiitrekken of de
lnvoering daarvan zal nitstellen en zich alleen zal bepaleii tot het
houden eener engtlete ointrent spoorwegtoestanden en tot het wegnelnen vali grieven .
,,1vVij widen het reeds vroeger, dock het kan niet genoeg herhaald worden : het goat bier niet om het wegnemen van eenige
ware of vermeende grieven, (hoe wenschelijk dit op zich zeif ook
wezen kan) . Het goat om de vraag . wie in Vederland zal meester
blijven : lief wettige gezag of de socialistisclie arbeidersorganisatien .
„Indies de Regeering van gevoeleti was, diet de krachtige
niiddeleii iioodig to hebben, door haar aangevraagd, zou zij die
zeker niet hebben voorgesteld . Van haar to verlangen dot zij bet
gezag zal hoog hottden ; dot zij voor orde en veiligheid zal instaan
en haar terzelfdertijd de middelen to onthotiden, welke zij daartoe
verklaart to behoeven . zon zijn haar lief voortbestaan onmogelijk
makes .
„Door is gezegd : men moet your apes zorgeii, dot de eindstenimingen over de Stakingswetteli niet worden partijstemmingen . wij
zouden zelfs van dergelijke zoogenaamde partijstemmingen weinig
gevaar duchten . Zip zouden in de oogen van lief orde-lievend gedeelte van ons yolk - en dit is nog altijd het grootste - de
liberalen sneer schaden dan ons . AVat wij alleen dtichteil is verdeeldheid, half lieid en flauwhartigheid bij een gedeelte der omen .
„Hoe aanstekelijk slechte voorbeelden werken, bevvezen reeds een
paar opstellen, door ons aangetroffen in de katholieke pees . peer
wiles wij er heden niet van zeggeii . Voor ons stoat het vast,
dot seder, die zelfs met de beste bedoelinges zou mededoen met
„lief knagen" der liberalen, daardoor de zaak van recht en orde
schaadt en in de kaart speelt der Revolutie . Veeleer poge men
bet goed recht der Regeering, bepaaldelijk bij ham voorstel tot
wijzlglng en aanvulling van het \Vetboek van Strafrecht in ruimen
kring to bewijzen en vow iedereen, bepaaldelijk voor den arbeider
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duidelijk to makes . AVij stemmen clan ook volkomen in met hetgeen
De 1Ved euland er sclirijf t in zijn summer van heden

;,Twee dingen liopen wij .
„Vooreerst dat de Regeering haar oiitwerpen tegenover den aanslag van dit schrikbewind krachtig zal handliaven . Door water in
haar wijn to doen, zou zij duizenden christelijke arbeiders, die thans
lijden en strijden voor het zedelijk goed van eerbied voor het gezag,
teleurstellen . (peen actle van revolutionaire arbeiders of van revolutionaire ,,bourgeois", die stoffelijke boven zedelijke goederen
stellen en nu met een petitionnement scliijnen to tiwillen gaan werken,
moge haar doen aarzelen .
;,Iii de tweede plants, dat de comite's van verdediging middelen
zullen vinden lief goede zaad in ruinen tiring to blijven uitstroolen .
De raddraaiers zijn betrekkelijk zoo weinigen . Er zijn nog zoovelen
voor een goed wooed ontvankelijk ."
De Staudaaid had gelioopt, dat alle partijen, behalve socialisten
en anarchisten, het hierover eens zouden zijn, dat zij alien om de
regeering zouden geschaard staan, teneinde haar krachtig to steunen .
„\Vaaroni toch al die critiek van de liberale organen, met enkele
gu nstige uitzonderingen .
.,Waarom tocli ? Beseft men clan niet de beteekenis van de
groote belangen, die bier op het spel staan ?
,Of wel, moet dit ministerie een hak genet worden, omdat het
niet liberaal is ; wijl nien meent dat nit de straf bepalingen politieke
must is to slaan ?
„Indies het laatste, zoo zou clan gebleken zijn, dat partijbelangen
bij die liberale blades hooger staan clan de vrijheden en rechten
van dell rnstigen burger, clan de belangen dei' natie . En zoo jets
zou politick misdadig zijn .
„we willen daarom Never aannenien, dat de o . i . onverantwoordelijke critiek gevolg is van kortziclitigheid, bewijs tevens van den
invloed, dies de drogredenen van de socialisten en anarchisten op
de bier bedoelde Iiberale organen hebben .
,,En dat is in hooge mate bedenkelijk .'
In de VrUe ~Socialist, redacteur F . Do1IEL x NIEC« ENH Is, weed
de oppositie van liberale zijde tegen de strafrecht-novelle alles
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bellalve vriendelijk besproken . 1-let artikel in slat blad vale
llaart is . ooh in dat verband . lezens«vaard . _let 1llidt

i

..AV :AAI LIG'f' 1)E ~(HFLT)

„Vreeselijk wordt Dr . Knyper under llanden genomen over zijn
mooie ontwerp, dat dienst moet does om bet vereenigillgsrecht to
knevelen en bet staken onmogelijk to lnaken . En terecllt !
,1Vat is die plan leelijk tegengevalleil ! hell had altijd hoop, dat
bid die lilt eigen ervaring wist vat bet ze ggen wilde in de miiiderheid to zijn en under drnk to leven, ooh wat hart bezat your
bet onterfde, onderdriikte deel des yolks .
.,Ziet, wij stellen aan Dr . Kllyper . een iilali vale onnliskeiihaar
talent, cell man van beteekenis, die als 111j ill cell grout land lead
geleefd, reeds lang een beroelndheid eerste klas was geweest in
zijn snort, booger eiscllen Bail by . aan cell (-Ueniai! Borgesills of
dergelijk kleingoed . Ell just daarom valt llij oils zoo gedncbt tegell .
.,llaar laat ons eerlijk zijii ell blijven . Stellen w ij ells cells onpaltijdig de vraag of 1lij wel antlers koli does, of bet aan zijll pa .rtij
ligt dill wel aan de plants die hij inneelllt, of cell antler op zijn
plants gezeten, bet er beter lead afgebracbt .
. \Vat tuck is 1let geval
.1-jet gezag heeft een dilly gekregen en eel! grooten dew ooh .
1-let gezag is yO')r cell deel verplaatst, lleeft er cell stnk bij nioeten
inhoeten .
;,Kall ell slag bet gezag dlt dulden iN atlllli'lijk niet . Ket nioet
(Ills Zijll best dOell (1111 veer tel'ng to w iiillen wat bet verloren heett .
,NA hall lien zeggen dat rle wijze waarop hll dit tracllt to deli,
verkeerd is, nlaar men geve toe dat elke regeering, welke ooh, de
hand moest nitstrekken 0111 hierin to voorzien .
.,I-{et gezag was aallgerand, bet gezag moest (Ills hersteld worden .
Elkeen, die lief gezag wll, zal dit nioeten erkennen .
,lien lette ee11s op de hollding der liberale pets .
„Eerst riep zij als slit een mond : wij moeten alien do regeering
stellnen met nlle middelen . die zij voorstelt ell aanwendt, want
tegen elken prigs moet lief gezag gebanclliaafd ell liersteld \v )rden,
Nti stelt de regeering maatregelen your,
„En vat duet nil de liberale pets
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,Eerst zweepte zij de regeering dag aan dag op . Ga gei'ust uw
gang, gij kunt rekeiien op omen steun - zoo heette bet voortIuiend . En nu haalt zij bakzeil . Dat is laf ! Zij was bet die Knyper
pi'este tot zulke niaatregelen en het is illl een laagheid heal of
to vallen .
.,Xii beet llet fiat d c wetted to scherp zijn . Zij liieenen er niets
veil, zlj vi'eezeu alleen fiat zll onuitvoei'baar zijn . lulls opposltie
vail nil i` enkel huiclielai'ij, omdat zij een kansje meenen to ki'ijgen
0111 Kuyper bet beentje to licliten ell zelf op zijn plants to gaan zitten .
"V e zien Goeniaii Boi'gesius lll onze vel'beelding al grinnekeli van
plezier alleen bij de gedacbte, fiat liij veer naar bet torentje zou
mogen gain .
.. AVat zouden de liberalen gedaan llebben, als zij aan de regeering
wareil ge weest'1 Zouden zij gees `v etten llebben voorgesteld ? Is de
regeling van het arbeidskontrakt, waarbij elke plotselinge staking
besehonwcl woi'dt als konti'aktbi'euk en fills strafscliuldig is, geen
wet die belenlmerend werkt . Van der Goes zei zoo tereclit
staken op ternlijn is geen staken, het is een gevaarloos wapen .
1T u, de liberalen schreeuwen allemaal fiat er een ternlijn moet
worded gesteld en fins zij willen bet staken makes tot een gevaarloos wapen .
,Alle regeeringen zijn, als bet erop aankomt, aan elkander gelijk .
.,Hebben wij liet niet beleefd, fiat de heele Fransche kamer als
Pen man, van den ineest reaktionairen klerikaal tot den „ooksocialist" Lonis Blanc toe, den dank llebben betuigd nail bet leger
voor bet redden van bet vaderland flit de lianden van de kommiine ?
„llebben w ij niet gezien fiat ondei bet niinistei'le Constans zoowel
als ondei° fiat van I)liplly, maar eveneens ondei' het radikale ministerie
Waldeck Rousseau-Millerand geschoten is op `verkstakers ?
„Fourinies- Chalon- Iartinique, alle drie zijn droeve lierinneringen aan hetgeen de arbeiders to wachten staat, als zij in verzet
konien 0111 zich eenig recht to veroveren . Zelfs de sociaal-demokraat
llillerand bleef zitting semen in een kabinet, fiat zijn kameraden
liet neerscliieten als bonden .
., Arbeiders ! Leert hieruit waar lies kwaad schiiilt .
Het kwaad zit 'm in bet regeereii . Wie regeert, veil gezag
hebben . 'sVie gezag wil llebben en houden . nioet zijn toevlucht
semen tot geweldadige maatregelen, lletzij in dew hetzij in een
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vorm .

De noodzakelijkheid,

de logika

der feiten drijft

hem op dien weg .
„Daarom, klimt op tot de oorzaak van het kwaad, die de grondoorzaak van alles is en dat is het regeeren . Onze meester is onze
vijand . Onze regeerder is onze meester en dns onze vljand . Begrijpt dit wel en doet er nw voordeel merle ."
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RECHTSGELEERDE STEUX .
De critiek op de Sti'afreclitnovelle was, gelijk hjervoren Meek,
niet zacht in sommige liberale blades . XI r . Z a d o k v a n d e n
B e i' g Ii Van Amsterdam (viijzinnlg --democraat) en M i' . M e it d e 1 s
(sociaal-demoeraat) stem den die critiek als juristen,
'iegenover die eritiek stond ecliter steun . De vraag was, of lief
met goede reclitsbeginselen bestaanbaar is, dat de Staat door strafbepalingen de nakoining waarborgt van verbintenissen die betrekking hebben op den pnbliekeil dienst en andere eischen van algemeen
belang . Hieirvoren (bl . 1d0-142) is er op gewezen, dat op die
vraag de vergadering der 1 ed . Turistenvereeniging in 1876, o .a .
voorgelicht door in r. J . D, V e e g e n s, met al ge~neene stemmen
een beVesl/gen(l antwoord had gegeven .
Dat zulk eon wet ook niet jets oiigehoords is of uinitvoerbaar
zoii tivezen, blijkt slit het voorbeeld door lief vrije en practisehe
Engeland gegeven, waar in 1875 een wet is uitgevaardigd, die
straf bedreigt tegeli personen bij gas- en waterleidingen aangesteld,
die „opzettelijk en kwaadwillig" huii contract verbreken, ,,wetende
of redelijken grond liebbende om to gelooven dat lief waarscliijnlijk
gevoig hnnner handelwijze, op zicli zelf of in verband islet die van
anderen, zal zijn dat bet publiek geheel of voor een groot deel van
den aanvoer van gas of water wordt beroofd''
De overwegende belangen, betrokken bij openbare diensten, waartoe ook de spoorwegdienst slit zijn acrd behoort, wettigen dus dergelijke
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maatregelen naar

liet oordeel van eeii groot getal Nederlandsehe

rechtsgeleerden en naar de uitspraak van den zeker niet tegen
ordelijke vrijheid gezinden Engelseheii wetgever .
De beer V e e g e ii s selireef daarover in 1876 o . a . : .,Wanneer
door de verbreking van een contract niet alleen de wederpartij
wordt benadeeld, naar ook reclitstreeks schade voor bet publiek
dreigt to ontstaan of de openbare orde wordt in gevaar gebraeht,
dan belioort zoodanige liandeling als een overtreding to worden
aangemerkt," en hij inerkt uitdrukkelijk daarointrent op : .,door ale
vaststelliug van stmt l aarlaeid In d ezeit geest word t Been exceptioneele wetrgeving tegeuover ale arheidende klasse in bet levee geroepem"

De steun, dies de Regeering vond voor haar strafrechtnovelle,
bepaalde zich intussclien niet tot wat vroeger Mr . Veegens had
betoogd . Ook rechtsgeleerden als P ROF . DE LOLUTEB en PROF . VA N
DEE WIJCK,

beiden hoogleeraren to Utrecht, names bet voor de

strafrechtnovelle op, ook tegenover de adressen en nianifesten,
waarvaii op volgelide blades melding zal worden gemaakt . Filet
schrijven van Prof. de Looter in feet Uti echtsch Dagblad van 1
Maart volgt bier woordelijk .

„EEN O'ERWEGEND BELANG .''

„De Regeering lieeft gesproken en haar krachtig wooed lieeft den
zwoelen dampkring gezuiverd . Zij lieeft de vrees van velen besehaamd,
dat feet haar zon ontbreken aan den mood, vereischt om in de
troebele tijden die wij beleven met vaste hand bet roer to grijpen
en bet schip van staat door de branding in veilige leaven to stuff en .
Een laid of stilzwijgend Goddank is ongetwijfeld aan inenige burst
ontsnapt . Inderdaad weed het van dag tot dag, wellieht van our
tot our noodiger, dat er klaarheid kwain in de opgetaste nevelen,
vastheid in den wankelenden bodein . Te reeht of ten onrechte hadden
de gebeurtenissen van Januari LL de meeiling gewekt, dat de
Regeering zoowel als de spoorwegdirectien, m . a . w. Staat en Maatschappij beide, bet weld hadden geruimd voor de aaneengesloten
elementen van wanorde en verzet en weerloos wares overgeleverd
aan de willekeur van eigenmaclitig opgetreden volksmeniiers . Te
fang lieeft deze waan gednurd, eenerzijds den owermoed geprikkeld,
anderzijds moedeloosheid gekweekt en een oogenblik gevaar does
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ontstaall, dat het 5taatsgezag zelf in harden der Regeering de
speelbal zon worden va11 toeval en geweld .
,,Tunis liggen drie wetsontwerpell voor oils, afkolllstig van drie
departementen, maa1' niettemin een geheel, ontsprOtell lilt de jongste gebeui temssen, beheerscht door den geese van het gansehe
kabinet en verbonden door de taal en het talelit van den eersten
minister .
.Het eerste ell vooi'naamste beoogt Belle aanvnlling van liet \V etboek van Strafl'echt, lvaardo01 tweeerlei liandelingen stratbaar
wordeli verklaard, welke tot dower buiten het bereik der straf wet
vieleli : 1 . het door hinder, overlast of view-aanjaging wederreclitelijk dwingen van een tinder oin lets to doer, niet to doer
of to dnlden, vat lilj allders llagelateti, gedaali of belet zon hebben
2, het 11alatell of weigei'eil door ambtenarell of door personen lll
publieken dlenst of in liet openbaar spool'vvegverkeer werkzaam,
van werkzaamheden, waai'toe zij zicli direct of indirect llebben
verbonden, met het voorilemen om stre111ming to • veroorzaken . I)e
strafien bestaan in gevangenis en geldboete en zijn belangrijk
zwaarder, indien liet misdrijf collectief gepleegd of het oogmerk
bereikt is .
,.De eerste aanvulling strekt om de p e l s o o ii I ij k e v r ij Ii e i d
van een iegelijk to besehermen tegen anderer dwang, ook zonder
dat daarbij gebruik wordt gemaakt van geweld of, bedreiging met
geweld . Immers die laatste was reeds strafbaar, maar bleek ontoereikend 0111 beseherming to verleelleli tegen talrijke alldere middelen
van pressle ell intiniidatie, waardoor arbeidei's, gezind oil to werken
en hun eigen weg to gaan, gedlwongen tiverden om 111111 arbeid to
staken of zlch aan to slniteil bij bestaande vakvereelliglngell . De
tweede aanvlilllllg verbiedt olider strafbedrelgillg d i e it s t w e ig e r i 11 g van personen, die zlch vrijtiwilllg tot dieilstpraestatle
haddell verbonden, dock alleen voor zoover deze plants vindt bij
den publieken dlenst of het openbaar spoorwegverkeer . Verder tivil
liet olltwerp niet gaan en geell dienstweigering strafbaar stellen,
waarbij alleen bizolldere helangen betrokken zijn .
„Inderdaad zijn deze voorstellen 1loogst gematigd . Art . 284bis
eerbiedigt ieders persoolllijke vrijheid, dock belet dat liiervan misbruik wordt gemaakt on1 die van anderen aau t .e randen . Het is
een eenvoudig en rechtstreeksch postulant van de samenleving
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zelve, welke onbestaanbaar is zonder wederkeerige beperking van
elkanders bandelooslieid . Theorie en practijk, wijsgeeren en staatslieden, hebben eenparig de noodzakelijklieid hiervan erkend . Het
stilzwijgen onzer strafwet is slechts verklaarbaar door het ontbreken eerier aanleiding om dezen evidenten plicht order de hoede
der strafwet to stellen . Men kan intusschen vragen of h i n d e r
en v e r b o d duidelijk genoeg begrensde begrippen zijn om elke
verkeerde toepassing to voorkomen : bijv . of arbeiders, die door
onoplioudelijke klaehten of onvoorziene werkstakingen den ondernemer pogen to dwlngen om liooger loon of korter arbeidsduur toe
to staan, islet blnnen het bereik van dlt artikel ku nlen worden
getrokken en initsdien tegen de `rerklaring der Regeering ook
werkstakingen in de particuliere nijverlieid strafbaar worden gesteld .
Of liet woord w e d e r r e c 11 t e 1 ij k dergelijke interpretatie uitsinit,
mat ik gaarne aan criiniiialisten over .
,,Art. 358 his e . v . breekt met lief dogma der onontvankelijkheid
van een strafrechtelijk gevolg verbonden aan het verbreken van
een civiel contract, dock alleen ten aanzien van 't openbaar spoorwegverkeer, dat hier islet den publieken dienst wordt gelijk gesteld,
onverschillig of het in hander van den 8taat of van bijzondere
maatschappijen berust . AVie dit dogma islet mij als een verouderd
vooroordeel beschouwt, zal de gematigdlieid der voordracht volmondig
erkennen ; ja, met i'echt kuiinen beweren, dat liet dogma onaangetast blijft, maar door eerie eenvoudige rechtsfictie een enkel
geval daaraan onttrokken en met den publleken dienst op 8ene
lijn wordt gesteld. Immers dat ii i e r pliclitverzaking strafbaar is,
spreekt an zelf . Mien kan zich slechts verbazen, dat dit elementair beginsel in onze straftivet ontbrak ; een bewijs van de ongeevenaarde rust onzer vaderlandsche toestanden en instellingen .
, .Het tweede wetsontwerp client oni aan de Regeering de besehikking to geven over een corps beanibten en `verklieden, bekwaam
om in tijd van rood den spoorwegdienst zelf in harden to liemen
en het blnnen- en buitenlandscli verkeer door eigen personeel to
verzekeren . In hoever de bewering joist is, dat hierin ook thans
met liet reeds beschikbaar militair en civiel personeel kan worden
voorzien, waag ik niet to beslissen . Zeker verdient het goedkeuring, dat de Regeering zich deze middelen « it verseliaffen, indien
zij de bestaande onvoldoende aeht . Door hiervoor eerie militaire
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brigade in to richten met llitbreiding van lief wapeii der genie,
volgt zij den zekersten, eenvoiidigsten en in andere landed reeds
gebaanden weg.
, .Het derde ontwerp eindelijk strekt om de oorzaken van list gebeurde op to spores en door verwijdering hiervan eerie herhaling
to voorkomen . Het wil eerie staatscommssie van vijf leden instellen,
tell elude de rechtsverhoudingen en dienstvoorwaarden van bet
spoorwegpersoneel to onderzoeken, ell dew commissie hiertoe i n
stoat stellen door haar met de bevoegdheden eerier parlemeiitaire
commissie van engnete toe to rusten . Hierdoor toont de Regeering
oog to hebben voor de diepere oorzaken, vvaaruit de crisis plotseling voortsproot en hliksemsnel om zicll greep ; tevens ernstig
bedacht to zija op verbetering van toestanden, welke een diuirzaam
gevaar opleveren, en 01) behartiging van belangen, welke to long
veronacbtzaamd werden .
,, ormen de drie ilnt\V'erpeli een geheel, zip hebbeii ongelljke
`vaarde en kunnen niet gehjktijdig vrilcht dragen . Het eerste is
list newt urgent, omdat bet de verbroken rechtsorde herstelt en
waarborgt . Het tweeds vereischt evenzeer spoed, omdat list de
Regeering wapent tegen lie rhaald plicbtverzitini . Het derde vordert
tijd en beraad . Natuurlijk zal van deze volgorde een grief worden
gesnieed en beweerd, dot meli vooraf de werklieden aan banden
wil leggen, om eerst later hunne grieves to onderzoeken . Daargelaten dot dit logisch en onvermijdelijk is, schijst de veees voor
iiitstel of verzuim volkomen denkbeeldig . De indrnk van bet gebeurde is sterk genoeg onl met zekerbeid to voorspellen, dot alien
zitlleii wedijveren om bet tot klaarheid to brengen en herhalingen
to voorkomen .
.,Hoofdzaak is tlians, dot ails partijen in de Staten-Generaal zich
vereenigen om de Regeering to helpers, hair doel zoo snel en
krachtig mogelijk to bereiken . A11e aarzeling, elk voorbehoud zij
uitgesloten . 0vervloed van kleinigheden belemmeren niet het semen
van groote niaatregelen . Overdreven nauwgezetheid en laakbare
lankmoediglieid makes ons doorgaans afkeerig van krasse maatregelen . Nationals belangen worden vaak overstelpt door de
menigte van partijbelangen . Aldus worden de ware verhoudingen
nit bet oog verloren en verdwijnt de joists evenredigheid tusschen
het groote en bet kleine . Hier stoat een staatsbelang van den
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eersten rang op het spel . Regelmatige voorzieniilg in den pnblieken dienst en het openbaar verkeer is niet sleclits een eisch
Voor talrijke binnenlandsclle belangen, moor tevens de voorwaarde
voor de internationale stelling en achting, waaraan een stoat als
Xederland dringend behoefte heeft . Eerie gebeurtenis als vale
Jannari 11 . vvekt de ergerilis en den spot van Europa . Zij ondermijnt den bodem onder onze voeten en onder deli troop der
Koningin . Ik zal mij onthouden van noodelooze vergelijkingell
islet analoge verscliijnselen elders of voorlieen . Eerie verbreking
der rechtsorde op groote school, vaarop de leiders openlijk stoffen
en welke de overheid lijdelijk aaliziet, is eerie ramp en tevens
eels misdaad . Daarom mag geeli versehil van gevoelen over hetgeen
vroeger is gedaan of verzuimd op dit oogenblik de eendraclitlge
sanlenwerking verstoren our de opene wonde to heeleli . Eerie partij
welke dezen pliclit verzaakt, kweekt anarchie of delft llaar eigen
graf . Geen Frees voor reactie kan zulk plichtverzuim verontschnldigen . Immers deze vrees is volkomen ongegrond . De partijen
van den voornitgang ook op sociaal gelded opener zich de beste
kansen op welslagen, indien zij openlijk toonen zonder aarzelen
of omzien to willen medewerken tot handhaving en versterking
van liet staatsgezag, en straks zich hiervan bedienen our hare
eigene denkbeelden en hervornllngsplannen tegeli elke verdenking
van vijandsehap tegen stoat of maatschappij to verdedigen . Later
zij zich verleiden door ongeloof in de kracht harer beginselen,
door zueht llaar popnlariteit of ontzag voor de afgoden van dell
dog, oin de Regeering to dwarsboomen of llaar voorstellen to verniinken, - zip zullen de sympathie harer vrienden verspelen en
de gelederen harer tegenstanders versterken .
, .Ill het lever van elken menseli komen voor dagen van crisis,
waarin zijn bestaan zelf in gevaar is . Evenzoo in lief lever van
cell stoat . Btiitenlandscli geweld kan help ten ondergang doemen,
ook innerlijke beroering met ontbinding bedreigen . Zulke gevaren
openbaren zich sours plotseling ; niet omdat de oorzaken van glsteren
of heden zijn, moor omdat deze onbekend of onopgemerkt bleven
en eerst door eerie nietige aanleiding voor den dog komen . Zoo
was lief bier . Op de kalnie wateren van eerie geleidelijke ontwikkeling dreef men merle met den stroom des tijds, keuvelend en
kibbelend over min of meer belangrijke vragen, dock onbewust
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van de diepere stroomingen, welke aan de oppervlakte nanwelijks to bespeuren wares. Onverwachts zijn de oogen geopend
voor het zedelijk verderf onzer sanienleving . Kan Iiet verwondering wekkeli, dat de Regeering islet zonder ontroering Iiare
maatregelen indiende en toelichtte ?
vat ledei', die kraclitens
ambt of beroep eenige verantwoordelijklieid draagt, meer dais
ooit verpliclit is tot zelfonderzoek, tot zeltheheersching, zuu noodig tut zelfverloocbening
Een Staat zonder gezag is gelijk
een licbaam zonder ziel . Mogen daaroni alle partijen . hetzij vuorof tegenstanders der tegenwoordige h.egeering, zich thans vast.beraden schai'en urn den troun, tell erode dews, liet paladitini onzei'
volkseenheid, allereerst to beveiligen . Eerst daarna, maaidaarna
s n e 1 en z e k e r kuint het oogenblik, waarop een grondig onderzoek naar best aande wanverlioudingen dourtastende middelen van
herstel doet untdekkeii en zonder verzuim toepassen . Pe troon van
Oranje niag niet alleen op eerbied voor bet gezag, hij moet bovendien op den welstand en de liefde van bet g a n s c ii e yolk gebouwd zijn .
J . L)E Lot TER ."
En nit bet
Dayblad vast

sulk van Prof . Van der \Vij ck in bet
11 l~Iaart

Utree/, tsch

,. DE STRAFRECHTNOVELLE ."

Men kept de dieper liggende oorzaken van wat er erode Jannari gebeurd is . In den boezem dei' arbeidersvereenigingen
heerselite sedert lang gemur wegens de onverstandige weigering
van velen oin die niaclitige organisatles to erkennen . De eerste
aanleiding de beste hebben zij toes gekozen, oni op treffende wijze
hun maclit to toonen . Ten volle zijn zij daarin geslaagd . Overtuigend is gebleken, dat datgene, waarom cell geniaal man reeds
jaren geleden vroeg, de dringende eisch van den tijd is : een wetboek van den arbeid . In belang van patroon en werkman beiden
dimes de oude gilden, gewijzigd naar de beliueften van den nieuwen tijd en flits onder geheel nieuwe gestalte, to worden liersteld .
Men moet stekeblind zijn om niet op to merken, flat unze maatschappij in een periode van hevige niutatie verkeert . Met de
18
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socialisten zeg ik : diet is inij onbekend hoe de toekomst er zal uitzieii .
Maar een ding weet ik zeker, dat zij, die den eerbied voor het
gesloten contract en voor de persoonlijke vrijheid ondermijnen, ons
geslacht op den weg der barbaarschheid lokken . Zonder deze twee
pijlers kin geen bescliaafde maatscliappij bestaan .
„De ontworpen strafreclitnovelle ~vil din ook terecht tot misdrijf
zien gestempeld : l . contractbrenk, welke een zoo bedenkelijk
karakter draagt, dat de welvaart van het geheele yolk er onder
lijdt ; 2e . een wijze van aanranding der persoonlijke vrijheid . welke
in den laatsten tijd in de mode is gekomen en ondnldbaar heeten moet .
,,Dock nu komt men ons verklaren, dat deze novelle, indien ze
werd aangenomen, „gereclitvaardigde verbittering zon wekken bij
een groot deed der arbeiders ."
,,Aan lien, die zoo spreken, zij diet mij vergund met idle bescheidenheid to vragen : zijt ge bij geval ietwat beneveld :r
„Ieder ministerie, ook een van de linkerzijde, zou een dergelijken
maatregel hebben voorgesteld . Miocht ik mij daarin vergissen, dan
hebben we reden ons geluk to wensclien, dat in deze dagen diet
roer van Staat aan manner is toevertrouwd, die den cooed hebben
tegen den woesten stroom van anarchisme op to roeien .
,,Of is diet niet anarchisme van een allerbedenkelijkste soon, dat
er thins, zelfs door bezonnen lieden, over dienstweigering van
spoorwegpersoneel ads over een lioogst onschuldige zaak gesproken
wordt ?

De heetlioofden gain natuurlijk nog vender . Zij tracliten

hun misleide volgelingen diets to maker, dat onder bepaalde
omstandigheden dienstweigering pliclit zou zijn . Een academisch
docent heeft dezer dagen tot de machinisteil in de hoofdstad gezegd :

„neemt a ernstig voor nooit troepen to vervoeren naar een

stud, waar werkstaking is uitgebroken" . Bij opvolging van zulke
lessen zou een naburige mogendheid het voor eigen veiligheid
geraden kunnen achten de verbroken orde to komen herstellen .
Ieder, die zijn vaderland lief heeft, moet de regeering steunen, ads
zij ads misdrijf wil gebrandmerkt zien wit inderdaad ernstig
misdrijf is .
,,,,Ja", zeggen de manner met een hazenhart, ,, in diet wezen der
zaak hebt ge wed gelijk, maar men moet dat apes niet zoo van
de dagen verkondigen, want dan prikkelt men joist tot verzet .
Kan het dwazer ?

[it vrees van verstoring der openbare orde,
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welischt linen aan de overlield de wapelien to ontllollden om die
orde to handhaveil . Als het middel om lien, die zicll een recht
op contractbreilk toekennen, van oin edit to overtliigen, win linen
verzwegen zien, dat contractbrellk onrecht . en onder verzwarende
oinstandigheden, strafwaardig onrecht is .
;.,.Jet indielling vain cell strafi'ec11t11Uve11e, zeggell soillmig'ell .
n ioest althans gewacht worden, totdat alle nlogelijke billijke grieves
blj lever bedrijt zljn lveggellwllell" . Jaai' doll Zoll mcii wen tot in
eellwlgheld klliiilen \va('htell, 1vallt het volmaakte wol'dt flier op
aai'de Iloolt gevonden . Aaii reclitmatige gl'leven moet natlllll'llj k
wol'den to gene et gekomell, niaar vi' Mlles nioet onom\v(inden
door de drapers van het staatsgezag op de nicest nadrlikkelijke
«, ijze aan oils spoorwegpersolleel deze dnidelijke waarheid wordeil
ingeprent : zoolang ge in dienst zijt, hebt gu aan uw wettige over
heid, en enkel call boar, to gehoorzamen .
, . Voorts is liet pliclit van den ~taat de arbeidswilligeli tegen
terrorisule to beveiligen . Nieniand oiitkent liet . Tevess is bet
zonlleklaar ell slag op slag geblekeli, dot de overheid thans niet
de nliddelen heeft om die tank naar beliooreil to vervlillen . Die
nliddelen dieileil dns versehaft to worden . Uordeelt men, dot wat
de regeering to dies erode voorstelt slecht gekozen . of gebrekkig
geformuleel'd is, zoo dime men ainen(lementen in, ell steune boar
door opboiiwende critiek ; moor het is onedelmoedig, het verraadt
zelfs gebrek a,an vaderlaildsliefde, in deze nioeilijke dagen vijandig
tegenover Ilea kabinet to staan, bij voorbaat alle verant voordelijkheid vain zich at to selilllven, enkel to verwerpen, to verg'eten dot
eendraclit maclit is, en liet daarheen to leiden dot maatregelen,
die in liet belong vale allele noodig zijn, als partijwetten, zonder
groote zedelijke kracht en met bet geringst mogelijke aantal stemmen,
wordell ingevoerd .
VAN DER WIJCK ."
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Op de vorige bladzijde werd reeds islet een enkel woord gewag
gemaakt van een adresbeweging. Die was al in lief leven geroepen
vbbr de Regeeringsverklaring en dns vbbr de indiening van de
Strafrecht-novelle .
Vrijdag 21 Febrnari verseheen bet Manifest der Twintigen, gelijk
bet heette . Het wordt bier afgedrnkt .
MANIFEST D Eh

Tw D

TIGER .

..Aan ooze ~nedebuvgevs in Stan

eai Laude

„De gebenrtenissen, waarvan ons Land en onze Hoofdstad in de
laatste weken getnigen wares, hebben, bet kon niet antlers, veel
ontroering en veel bezorgdlieid gewekt . De nitbreiding door onze
werklieden-organisaties aan bet begrip solidariteit gegeven, met
bet gevolg, dat een klein versehil over bet doer werken vail een
niet-aangeslotene zich uitgezet heeft tot eene stremming van heel
ons spoorwegverkeer, bet neerleggen van den arbeid door de werkers op bet bevel van hlul leiders, lief dreigen met latere maatregelen van gelijk verweer, eindelijk bet stellen van een ultimatum
aan den Amsterdamschen Raad door de vereenigde werklieden der
Gemeente, en bet dreigen met bet neerleggen van hun werk, indien
niet binnen den kortsten tijd aan hnn wenschen voldaan tivas ; dit
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alles

heeft

de

prikkelen tot

gemoedereti

van

velen

verontrust,

en

schijnt to

maatregelen

van verweer tot handhaving van het
gezag, ten koste van vat list kosten moge .
„De ondergeteekenden, die gees manner of vrouwen zljn van de
politiek, naar die daarom met niet minder groote belangstelling
den of twikkelingsgang volgen, die zich in onze maatschappij en in
oils yolk gnat afteekenen, hebben gemeend dat lief in deze crisis
van oils nationals level plicht is, openbaarheid to geven aan hull
overtuiglng omtrent betgeeli mi gebellren in o e t en hetgeen nlet
gebellren m a g. AVie den toestand overziet met de onbevangenheid
en onpartijdigheid, welke meer dal ooit van ors gevergd worden,
zal, naar zij vertrouw en, met hen instemmen, dat de zaak waarom
bet gaat er niet eel is van Spitsvondig jurldiscl1 1'echt, ell dat zip
allerminst gemaakt mag worden tot eel van XI a c

11 t,

dock dat zij

most worden behandeld als eel vraag van de ernstigste maatschappelijke en rationale verantwoordelijkheid, waarin wij alien,
arbeiders en niet-arbeiders, arbeiders met bet hoofd of met de
handers, betrokken zijn . De vraag most gesteld of wij alien ors
van die verantwoordelijkheid bewust zijn geweest ; of we, als staatsburgers, leden der volksgemeenschap, als directies, werkgevers,
aandeelhouders, ors van die verantwoordelijkheid jegens hen die
in onzen dienst staan diis hebben gekweten, dat wij het recht
hebben den arbeiders zoo Nude verwijten toe to voegen wegens
list stelllen van hun eigen klassebelang boven bet algemeene .
Ronduit most worden verklaard, dat bet recht der arbeiders om
mee to spreken waar bet geldt lion eerste belangen, niet larger
mag worden miskend. Dat geen macht gezocbt mag worden in bet
verzwakken der arbeiders-organisaties, dock dat integendeel van
hare erkenning ell liaar waardeering als onvermijdelijk strijdmiddel
voor den alleenstaand al to zwakken arbeider verwacht mag worden eel sneller ontwikkelen van list verantwoordelijkheidsbesef
order leiders en leden .
,,Wie in aanmerking neemt hoe weinig in ors land log gedaan
is aan de lioogere volksopvoeding, en hoe miskenning van den naar
zelfstandigheid dringenden arbeidersstand tot voor korten tijd onze
maatschappij en onzen Staat beheerschte, zal niet loonier loocheiien dat, afgezien van list gansche felt der staking zelve, de
bezadigdheid in bet optreden onzen spoorwegorganisatie en de
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zelfbeheel'scllillg betoolld lll lief tel'llgkonleii op cell iii tijdelljke
opwlndilig geilonleil besluit (als pall de (-enleellte - \verk1iedell to
Amsterdam) vei'trolilvell \vekkell in de toekoliist ouzel arbeidersbeweging ell in lief toeileniend vel'antvvoordelljklleldsbesef van hair
vool'tstlllvers . De geleldelijke pohtleke ell maatseliappelijke eniailcipatie van onzeil „viel'den'' stand, door velen gevreesd als het begin van
olitbinding onzer natie, zal integendeel tot liaar versterking strekkeii,
wanneer zlj words begl'oet fillet vertronwell, in plants van tegengegaan
met onwil eel zelfs islet geweld . Het iiltoomen van overschatting .
lief belleerschen van overijling, de overtivinning van eels to eenzij dig'
opvatten vail ,;solidariteitsgevoel'' zllllen to speller en to zekerder
hull beslag krijgen als wig ze overlaten nail het inzieht en overwlcht der iieest bezadigden en incest verantwoordelijken ondei'
onze werklieden zelven, eii aaii lief o v e r t a i g i it g s wordd vale
buitenstaanders, niet aan heal d r e i g e ii . De nieu vere volksgeineenschap moet iii v r ij h e i d groeien . en waar `vij van de arbeiders
islet reden eisclien dat zij de geineensehappelijkheid van ons alley
belangen zoowel als de vrijheid der individuen zllllen eerbiedigeii,
hebben ook wij oils van d w i n g e it to ontliouden en op ollze heart
ons van onze gemeeilschappelijke verantwoordelijklleid to deeper to
doordringen . Voor hares plicllt tot llandhaving van gezag en orde
zal de Overheid to beter berekend zijn, naarinate zij to sterker
de uitdrukking is van de gemeenschappelijkheid a 11 e r belangen .
Verzekeriilg vall de brolnien van ons alley welvaart zal to steviger
steun vended bij alien marinate allele van die welvaart to duidelijker nice genieten. Tot lief ook voor hemzelf boos weermiddel
van staking zal de arbeider to minder zijn toevlucht hebben to
semen, als zijn rechten nicer zijn erkend, en voor lief does hooren
en does wegilemen zijner grieves de rechtmatige organen zijn
aangewezen . En to sterker zal men van heirs mogen vragen, dat
hij de op zich genomen plichteil nakonie, als ook zijn rechtell to
eerlijker geeerbiedigd worden . Op dit oogenblik beleeft ons Volk
een crisis, niet ongelijk aan die, welke lief vii r 1848 doormaakte .
eeil crisis van groei, die, als de vorige, knee en zal eindigen met
een versterking ell verliooging van ons volkswezeil, wanneer men
zich niet door vices laat verleiden tot reactie en d wangmiddelen,
integendeel vertrouwen words betoolld in V r ij h e i d o n d e r V e ra it t w o o r d e l ij k Ii e i d . eel wij alien, ieder in zijn kring en naar
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ziju invloed, ons beijveren die verantwoordelijkheid voor het weI
en wee van heel ons yolk na to levee .
J IIR. M R . E, W . BERG, Oud-Lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegen, Amsterdam .
H . P . BERLAGE, Architect, Amsterdam .
PROW . DR . H . C . BOER, Hoogleeraar, to Amsterdam .
DR . A . BONEBAKKER, Med . Doct . to Amsterdam .
PROW . DR . A . J . H . w. BRANDT, Hoogleeraar, Amsterdam .
MEJ . E . BoISSEVAIN, Directrice School voor Socialen Arbeid, Amsterdam .
JHR . G . J . W . C . H . GRA AFLAND, Gep . Luit.-Kol, ved .Ind . Leger, to Haarlem .
ill . C . M . DE GROOT, Voorzitter van het Volkshuis, to
Schiedam .
DR . J . H . GUNNING, Schoolopziener, Amsterdam .
P . H . HUGENHOLTZ JR ., Voorganger Vrije Gemeente,
Amsterdam .
PROF . DR . G . KALFF, Hoogleeraar to Leiden.
PROP. DR . G. W . KERNKAMP, Hoogleeraar to Amsterdam .
MEJ . E . C . KNAPPERT, Directrice ,,Volkshuis" to Leiden .
MEJ . S . C-f . F . MEYBOOtiI, Directrice Huishoudschool Amsterdam.
TH . SANDERS, Voorzitter van den Verbruikersbond, Amsterdam .
MEVR . SANDERS-HUIDECOPER, id .
L . SI~IONS, Voorzitter AM . Amsterdam van den Verbruikersbond .
MEJ . C . TILANUS, Voorzitster van de Ver . „Samenwerking",
Amsterdam .
J . A . TOURS, Directeur van „Ons Huis", Amsterdam .
. DR . J . XI . J . VALETON, Hoogleeraar to Amsterdam .
PROF
„Sympathiebetuigingeil met bovenstaande verklaring kunnen worden geadresseerd Van Eeghenstraat 90, Amsterdam ."
In het Haiulelsblad van 24 Februari noemde de heel Simons,
een der voorstel-teekenaars, eenige names van personen, die aan
het Manifest sympathie hadden betuigd . Zijn schrijven weld aldus
in het Hram'1elsblad opgenomen
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vanlells de onderteekenaars vale liet j .1 . Gaterdagavond gepubliceerd Manifest schrijft ous de peer L . Simons
„Het stroomt van alle kanten . Vale alle hoeken van bet land,
en van manner en vronwen van allerlei bel'oep ell lvel'kkrillg kolnen
de betuigingen van Sympathle . Natunrhjk kuiinen nlet alle namen
vermeld worden . Men zal ons ten goede ponder, als we ons bepalen
tot de meest representatieve : mevrouw E . A . Bealijou-Schill, Den
Haag ; E . H . Begemanll . industrieel, to Helmond ; mej . C . M .
V . d . Berg, leerares Ill . 0 ., Amsterdam : mr . H . J. Biederlack,
Amsterdam ;

J . Bosch Bruist, burgemeester, Vienwleusen ; E .
Brandsma, to Hilversum : mi . G . Brouwer, Amsterdam ; dr . R .
T . Banning, AVlldervank : mi . N . C3-. CnoOp Koopmans, Haarlem
A . B . Davids, bestuurslid „Handwerkers Vriendenkring'', Amsterdam ; B . A . A . Deenik . oud-ingenieur bij den aanleg vale Staatsspoorwegen, id . ; J . H . L . van Deinse, inspeeteur van den arbeid,
id . ; Ch . j . .J . Fehr, leeraar M . 0 ., Leeuwarden ; A V . d e Fremery,
adj .-inspectettr v . d . arbeid, Amsterdam ; dr . A . L . C . Furnee,
apotlleker, to 's Gravenhage : mr . J . A . van (fuse, hoofdred . .,Arnhemselle Courant', Arnllem : m i . IL . .T . Godefroy, oud-lid v . d . Raad
van Justitie op Java, Utrecht : J . C . C . Erase, leeraar Ml . 0 . .
Amsterdam

B . T . Haitsnlamulier, civ . ingellieur, Amsterdam : L .
Heyermans, arts, Amsterdam ; Carl Henry, directeur Mij . ,,De
Nederlanden", Dell Haag : F .

I . Hemmes, hoofd eener school to
Schoonhoven ; F. AV . Fick en R . Luyten, onderwijzers a . d . R .-K .
school voor ollderwijzers to Haarlem ; mej . A . Hingst . to Amsterdam ; G. van Hervvaarden, leeraar lI . 0 ., Amsterdam ; P . P . In de
Betou, oud-kolonel, Amsterdam

: Mani .lager, onderwijzer, Amster-

dam ; J . .Joncheer, oud-lultenant tel' zee, Dell Haag : mr . A . Kerdljk .
oud-lid der Tweede Kamer, Den Haag : P . H . v, d . Kemp, lid van
den Gemeenteraad, Den Haag ; H . de Large, em . predikant . Haarlem : v. Lansdorp, fabrikant, Amsterdam ; G . Loeber, lid der firma
Gerllard Loeber . Amsterdam ; P . Maats, arts, Aarlanderveen : dr . L .
C . v . d . Meulen, arts, Amsterdam ; mej . Helene Merrier, Amsterdam
C . M . B . Oomen, red. vakblad . Amsterdam : mevr. V . D . Peck\Vent, Amsterdam ; mi . B . .T . Polenaar, advocaat . Amsterdam : A .
Prakken, schoollloofd, Amsterdalll : dr . A . Poutsma, leeraar Gymnasiuuu
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Amsterdam ; J . Prinsen, vice-voorzitter Horlogemakers Ver . ,,Christiaall Huyghens", id . ; A . Rispens, onderwijzers, Amsterdam ; D .
Scllafer, gep . luit .-kol . Ned.-Ind . leger, Den Haag ; A. lI . A . Reynders, Remonstr . predikant, Amsterdam ; M . Rubens, bestiulrslid afd .
Amsterdam vale .,Mercui°ins", Amsterdam ; F . H . Staverman, .
lit
ter zee 2e klasse . AVillemsoord ; E . A . Schmit, winkelier, Amster:T . W . C . Tellegell, directeur Bouw- ell \Vollingtoezicht,
dam
Amsterdam : mevr . Tellegell-Fock, Amsterdam ; C . W . v . d . Ven,
g ep . luit .-kol . Tilt . 0 .-I . lege r ell H . C . D . vale de Ven, g ep . kapt .
Tnt . 0 .-I . leger . to Ginneken ; C . de Vries, gep . kap . der genie,
hoofd-eoiiimies bij het ministerie van kolonien : dr . J . v . d . Vliet,
Be Rijp ; dr . Vrendenberg, Koog aan de Zaan ; I) . A . Wittop Koning,
civiel-ingenieur, Amsterdam ; 0 . WiXfortll, azijnfabrikallt . Amsterdam ; H . Zeydner, Ned . Her ~. Predikant, Dell Haag ; G . E . V. S.
van Zuylen en mevr . Van Zuylen-Tromp, hen Haag .
De Slaadacii d schreef naar aanleiding van de uitnoodiging van
het twintigtal persollen aan het Nederlandsehe yolk om zich tot
de Regeering to wendell met het verzoek, de voorgestelde strafbepalingen in to trekken, onder meer het volgende
„Gees woord van afkeuring over de onbezonnen werkstaking
van 31 Januari, geen woord vale protest tegen het terrorisme van
de firma Oudegeest, geen enkel verwijt tot de socialistische en
allarchistische bender, die het houden van vergaderingen door
christelijke werklieden onmogelijk maker .
.,\iets van dat apes .
,,Het twintigtal persollen, waaronder hoogleeraren en schoolopzieners ell wethouders van Amsterdam, hebben alleen naar
woorden van afkeuring over het optreden del' Regeerillg .
.,Xiet de socialisten e11 anarchisten moeten huigen voor het gezag, maar de Regeering moet wijken voor het lawaai en het revoIntionair kabaal .
.,En onder die twintig persollen komt o . in . voor DR . GUNNING,
districts-schoolopziener ; dezelfde die in 1886 met Dr . Bronsveld ell
anderen de kiezers in 1T trecht waarschuwde niet to stemmen op
de candidates van Nederland en Oranje aldaar, de heeren ~E . Mackay
ell Schimmelpenninck, omdat die candidates werden aanbevolen door
hr . Kuyper, aa~l wiens dernocratie de beer Gunning zich toes ergerde .
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,,Thans staat deze Dr . Gunning in de bees -- niet voor lief gezag,
maar voor de revolntie .
,,Is bet niet treurig !"
Het bleef intusschen niet bij lief Manifest . De twintig heeren,
vermeerderd met nog eenigen, zonden aan de Tweede Kamer bet
volgende
ADRES TEGEN DE WETTEN .

,,Naar aanleiding der onlangs voorgekomen werkstaking van
spoorwegbeambten, heeft de Regeering aan U'we Kamer een drietal
wetsontwerpen ingediend .
„Het eerste daarvan, lief ontwerp van wet houdende aanvulling
en wijziging van het Wetboek van Strafrecht, zou, indien bet
onverhoopt wet worden mocht, naar lief oordeel van adressanten,
gerechtvaardigde verbittering wekken bij een groot deel der arbeiders,
wet en rechter in de oogen van een niet geeing aantal banner
stempelen tot aan lien, arbeiders, vijandige machten . Daarmede zou
bet de regelmatige, rustige en gezonde ontwikkeling onzer maatschappelijke toestanden bemoeilijken, lijnrecht in strijd met bet
doe, waarmede bet ingediend wend, bevordering van rust en orde .
;,Het le art . van bet ontwerp, strekkende tot betere bescherming
van de persoonlijke vrijheid, is zoo rekbaar, dat ieder die met wat
klem van woorden en met eenigszins krachtige zedelijke pressie
een antler wil overhalen iets to doer of na to later, gevaar loopt
order bet artikel to worden gebracht . Erger nog is, dat bet blijkens
de toelichting gericht is tegen een bepaald deel der bevolking,
tegen de arbeiders namelijk en bun wijze van optreden voor- en
in bet belang van blame organisaties, inzonderheid bij werkstakingen .
„Adressanten ontveinzen zich niet, dat daarbij wel dingen voorvallen, die de grenzen van bet geoorloofde to buiten gaan ; dock
zij meenen, dat voorziening daartegen niet mag worden gezocht
in een strafwetsartikel, hetwelk door zijn mime redactie hoogst
gevaarlijk moet worden gercht en in strijd met de rechtszekerheid .
welke aan ieder Nederlander behoort gewaarborgd to blijven .
„Viet minder ernstig zijn de grieves van adressanten tegen bet
tweede artikel van bet wetsontwerp, inzonderheid gericht tegen
werkstakingen bij bet spoorwegverkeer.
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„Cielieel ill hot midden lateiide of de plants gehad liebbende Spoorwegstaking to reclltvaardigen was, wines adressantein er toch op
wijzen, dat indien de grieven van liet Spoorwegpersoieel een wit
williger oor hidden gevonden bij de Directies en doze de organisaties van hot persoileel niet zoo grievend ter zijde hidden gesteld,
de staking niet zonl zljn uitgebroken .
,, Adi'essanten erkenneii zees zeker, dat de Regeei'nlg alles wit in
hair vel'nnogen is heeft b1j to dragon oil eene llei'haling van hot
voorgevalleile to voorkomeii ell een ongestoord spool'lvegverkeer to
waarborgenl, dock zij lemon dat dit alleen to bereiken is op eene
voor alle bij de zaak betrokkenen billijke en aannemeli~ke wijze .
„Hot middel ecliter dat de Regeering daartoe bezigen vii, achteil
adressanten ondoelmatig en dins dnbbel bedenkelijk .
.,Alvorens de grieven vanl1et spoorwegpersoneel zijn weggenomen .
of zelfs snail' zlju onderzocht, alvorens eenige zekerheld is verkregen dat de lodes v . 1n . spoorwegpersoneel voortaan op daadwerkelijke ei'kenning Busier organisaties kiinnen stint makes,
wordt voorgesteld hot voor de lodes van dat personeel onmogelijk
to makeil, liet eenige nliddel van werkelijke beteekeilis dat zij ill
llebben, on! herstel van grieven to krijgen, in praktische toepassing
to brengen . wen is waar tracht de Regeering dozen maatregel
eenigszins to verzachten door tegelijk een onderzoek naar de toestandeil bij hot spoorwegpersoneel voor to stones, - maar de
erkenniilg welke daariin opgesloten ligt, dat de Regeering de rechtmatigheid der grieven vans hot spoorwegpersoneel niet beoordeelen
kin, is tevens de veroordeeling vain hair in de tweede plants
voorgestelde straf`vetsaanvulling .
,,Had de Regeering op eene of andere wijze voor hot spoorwegpersoileel een weg geopendom, bijv . door scheidsrecllterlijke tilsschenkomst,
herstel vain grieven to verkrijgen, en had zij ill aansluting daaraan
een voorstel gedaan, holldende maatregelen tegen hen die hun dienst
weigeren ten zake van een geschil, waarover zij de lutspraak van
hot scheidsgerecht hidden kunnen inroepen . inaar niet inriepen, of
ter zake van een geschil waaromtrent zij door hot scheidsgerecht
wares in hot ongelijk gesteld, din zon hair voorstel een geheel
tinder ell veel aannemelijker karakter llebben gehad .
„Hot tweeledig ontwerp daarentegen, zooals hot hier ligt, zal
naar de iilnige overtuigiilg van adressanten islet zijn beide onder-
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deelen klassevervreemding, klasse-tweedracht en klasse-haat aankweeken, en uit dien hoofde voor de openbare rechtsorde niet
bevorderlijk, maar in hooge plate schadelijk zijn .
„Weshalve adressanten de vrijheid nemen Uwe v ergadering met
gepasten, maar ernstigen aandrang to verzoeken het genoemde
ontwerp van wet niet aan to nemen ."
Het adres was onderteekend door mej . C . Tilanus, J . A . Toms,
p rof . mr . NE . W. F . Treub, prof. dr . J . M . J . Valeton, j hr . m r . E .
W . Berg, H . P . Berlage, mr. H . J . Biederlack, mej . E . Boissevain,
prof . dr . A . J . H . W . Brandt, mr . G . Brouwer, mr . Ph . Falkenburg,
dr . J . H . Gunning, prof . mi . G . A . van Hamel, mr. J . N . van
Hall, dr . H . W . Heynsius, p rof . mr. J . F . Houwing, P . H . Hugenholtz, dr . C . W . Janssen, prof . C . 11I . C . Kan, prof . dr. G . W . Kernkamp, prof. dr . C . A . Lobry de Bruin, mej . Helene Mercier, mej .
Henriette van der Mey, mej . S . G . F . Meijboom, mr . B . J . Polenaar,
Th . Sanders, mevr . Sanders-Huidekoper, L . Simons en P . L .
Tak ; alien to Amsterdam .
Bij het adres was gevoegd de volgende Oproep tot, algemeen
petitionnement .
„Aan ooze medeburgers

apt

.stall en land e!

„Zoo sterk is de aandrang geweest van binnen en buiten den
kring der Twintigen om hun manifest to doen volgen door een
nienwe daad en leiding to geven aail het aangroeiend gevoel onder
duizenden van allerlei rang en stand, dat de aanneming der ingediende wijzigingen van ons Wetboek van Strafrecht tot een ramp
zon worden voor ons land, dat alien die niet uitstedig warm noch
meenden zich van elke, zelfs schijnbaar, politieke daad to moeten
onthouden, gemeend hebben aan dezen aandrang to moeten gevolg
geven .
„Bij hen hebben zich anderen, gelijkgezinden, aangesloten tot een
genueenschappelijk adres aan de Tweede Kamer .
„Het komt er nu op aan, deze leiding to volgen en onverschillig
of men zich juist met elk argument, met elke overweging in dit
noodzakelijk kort betoog `ereenigen kan, door het teekenen van
adressen van instemming allerwege een duidelijk en kloek : d a t
it i e t ! to doenn hooren !
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, Oraze wetten molten door gees caoutclioitc artikel ontsierd worden
en haildhaving der 2'echtsorde ma.g i iet gepaard gaan met onbillijklieid
en rechtsonzekerlieid .
„Een reusaclitig petitionnement zal door lief hoofd viii ons kabinet moeten erkend worden als lief meest reclitmatig iniddel, om de
Regeering to waarschuwen voor een stag, die tegen de conscientie
vail een overgroot deel des yolks gaat .
, .Daarom onthoude niemand zich van nice-werken, wien de geleidelijke ontwikkeling onzer maatschappelijke verhoudingen ter
harte gaat .
„Overal in den laude moeten an adressen ter teekening worden
neergelegd en rondgegeven : door to vormen plaatselijke comite's,
door bestureii van vereenigingeii, door personeii die zich aan de
goede zaak willen wijden .
,. AVie nog gees adres ontving, wende zich onmiddellijk, ook
om instrncties . Secretariaat adres-coinite, Eensgezindheid, Spui,
Amsterdam .
„Ook al zal lief minstens een week, zoo niet 14 dagen dnren eer
de ontwerpen in openbare beliandeling komen, er moet nu met
spoed gewerkt worden .
,,Namens de onderteekenaren van het adres Jhr . Mr. Berg c .s .,
L . SIMOXS ."
Ook de naam van den sociaal-democraat P . L . Tax kwam onder
dit adres voor. I)e Beer Tak deed voorts aan bet hoofd van Het
Volk van 8 Maart bet volgende stuk plaatsen
, .HET P TITIONNEMENT ."

,.Men heeft in bet noninier van gisteren lief adres gelezen dat
aan de Tweede Kamer zal worden gericht . Het initiatief is genomen
door burgers nit andere partijen of tot geese politieke partij belioorende, die de tot-stand-koming der tuchthuiswetten willen verhinderen . Ik lieb aan de uitnoodiging om het merle to onderteekenen
voldaan, onidat de motiveering van den algemeenen geest mij joist
voorkomt, en omdat ik meeil dat gees niiddel malt ongebruikt
worden gelaten in deze tijden . Ook van omen karat moet bet ruim
worden geteekend, opdat ook zwart op wit aan de Kamer blijke,
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dat de ontiuste ell vertoornde ai beiderswereld, zooals zij een ruin
gebrnlk maakt vail het i'echt van vei'eeiiiglng, ook het recht van
petitie aan\vendt oln zich tegen den aanslag van het ministerie to
verdedigen . Tegen het geweld dat gedreigd wordt van boven af,
staat ons getnigenis van woord en schrift, oiS protest en verweei'
met wettige middelen .
,.Allen die islet mij van oordeel zijn dat dit petitioililement ruin
moet worden geteekend, en die tijd hebben om adhaesie-lijsten tel'
teekening aan to bieden, kuiinen die lijsten verkrijgen aan het
secretariaat van llet petitionnement lll het geboli`v ,,Eensgezindheid", Spni to Amsterdam .
P.

TAR ."

Amstei d ain, i 11laart 1903 .

In de vergaderingen van socialisteii weed dit adres ook zeer
druk geteekend .
Intusschen k`vanl MY . E . J . Kon1HALS ALTES in verzet tegen bet
Mianifest en lief Adres . Zijn schrijven aan de bladen lnidde als volgt ;
,,1-{ET

PETITIONNEMENT ."

..Geachte Redactie !
„Na de benoeming van het f2omite viii Verweer, het Manifest
der twintigen !
„Na de Meeting in het Paleis voor Volksvlijt, bet adres nail de
Tweede Kamer van diezelfde twintigen en eenige anderen !
„Heeft ondergeteekende zich bij de verschijning van het Manifest
reeds tot tolk van velen flit islet-werkgeverskringen gemaakt, (1001'
tegen inhond en tijd van openbaarmakiilg van dat sulk op to komen,
andermaal gevoelt hij zich gedrongen naar de pen to grijpen bij
deze liernienwde, hoe goed ook bedoelde, dock in deze dagen hoogst
bedenkelijke poging om to silssen vat niet to sussen volt .
,,Wie de verslagen leest van de meetings, door het Gomite van
Verweer belegd, en kennis neemt van het daar gesprokene : wie
zich met mij lieeft geergerd aan de opzettelijke ordeverstoring in
vergaderingen van andersdenkenden, teweeggebracht door socialisten
en anarchisten, die k a ii, dnnkt mij, met bovenbedoelde adressanten
niet meer spreken van a a n k w e e k i ii g van klasse-vervreemding,
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klasse-tweedraclit en klasse-haat, want die klasse-vervreemding, die
klasse-tweedraclit en klasse-haat, zij bestaan reeds in de hoogste
mate .
,,Iii den aanvang viii lilul betoog erkennen de adressanten zees
zwakjes : „dat er wel dingen voorvallen, die de grenzen van liet
geoorloofde to buiten gaan ."
,,Voorwaar, eene hnitengemeen zaclitzuinige voorstelling van de
ondllldbare dwangllllddelen, die (le lelders der vrljheidslieveiide
arbeiders wel in toepassing dower brengen !
, .Bijna allerwege wordt dan ook erkend, dat de voorgestelde wetsoiltwel'pen jnist ill die dwallgniiddelen hull rechtyaardigingsgi'oild
vindeli en dat filet langel' gedraald lliag lworden om in navolg'ing
van verscliillende buiteiilasdsche wetgevingen ook Bier to laude
strafbepalingen in liet lever to roepen die pawl en perk stellen aan
het sclirikbewind, uitgeoefeild tegeil werkgevers diet alleen, maar
b o v e n a 1 tegen niet-stakende arbeiders .
,.Hiermede zij allerminst gezegd, dat de voorgestelde wetsbepalingen onverdeelde insteniming verdienen, en ik seem deze gelegenheid to bait om de aandaelit to vestiges op de objectieve bescliollwingen betreifende de wetsontwerpen, voorkomende in lief laatstverselienen nlunmer van liet WTeekblad van het Recht . (No . 7865) .
,,Indies de naar veler oordeel , .te elastisch" gestelde bepaling
van het voorgestelde artikel 284bis Wetboek van Strafrecht, vervangen kon worden door bepalingen in den geest van par . 7 van
de , . Conspiracy and protection of property act van 1875", waarbij
hetzelfde ondei were in Engeland geregeld wordt ell lwaarin fret nallle
worden genoemd de dwangmiddelen vvaarvan de toepassing strafbaar is verklaai'd, doll zon daarmede eels gi'oot bez`vaar nit den
weg geruiilld zijn.
,,Vervalt ook flog flit liet wetsontwerp de straf van bet verlies
van de burg'erlijke reeliteii, Gall is almede eene concessie ge(laan,
die velen tot dankbaarlieid zal stenimen .
,,Het Nederlandsclie yolk lieeft liet, gelukkig genoeg, fang buiten
die wettelijke bepalingen kunnen does, dock ills zij noodzakelijk
zijn gebleken, ter wine van ors zelfstandig volksbestaan . onze yolkswelvaart, en onze zoo hoog geroemde, dock maar al to zeer misbruikte volksvrijheid, ni a g de Regeering niet terugtreden !
,,Daarvoor staat to veel op bet spel !
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., Zeer zeker, de voorgestelde vetted vormeii slechts

een der mid-

delen om tot een tijd van ontspanniilg terug to keereii .
„Ik sclirijf opzettelijk e e ii der middeleii .
, . -\v ant de oogen moeten geopend blijven voor ergerlijke misstanden, de zaak der spoorwegarbeidens in a g niet worden verlaten of
blijven rusten, dock het hell van alien eisclit daarentegen kraclitige wettelijke bepalingen, die herhalingen vaii eerie algemeene
verkeersstaking kunnen verhoeden .
„Tegenover de betnigingen van instemming met de denkbeelden der
twintigen zal ondergeteekende ook gaarne namen en adressen ontvangen van personen, die buiten de werkgeverskringen stann, en zonder
vijanden van de arbeiders to zijn, de regeering willen stenneil bij
liet tot stand brengen van wetter, waarniede het duel niet wordt voorbij gestreefd en waarmede beoogd w- ordt : „v r ij h e i d v o o r alien ."
„Dankend vow de mij verleende plaatsruimte, hoogachtend,
Uw dw .,
Mr . E . J . KORTHALS ALTES ."
Amsterdam, 6 Dlaart 1903 .
Het adres aan de Tweede Kamer, waarvan in dit schrijven sprake
is, luidde als volgt
ADRES-KORTHALS c .s .

„De Ondergeteekenden, iiiet belioorende tot een der politieke partijen, waaruit de tegenwoordige Regeering is voortgekomen . liebben kennis genomen van den inhoitd van een adres door de lieeren
Jhr. E . AV . Berg c .s . tot uwe vergadering gericht, waarbij wordt
verzocht liet ontwerp van wet tot aanvulling eii wijziging van het
Wetboek van Strafreclit, door de Regeering ingediend naar aanleiding van de verkeersstaking in de laatste dagen van Januari,
niet to willen aanneinen .
„Tegen dit verzoek en de gronden waarop het rust, ineenen de
ondergeteekenden met klem to moeten opkoinen .
„Immers eerie beroering als slechts zelden in Nederland heeft
gewoed, lioitdt sedert den 3len Januari de geheele bevolking in
spanning en die spanning zal naar der adressanten meening door
het verwerpen van het bovengenoemde wetsontwerp allerminst verdwijnen .
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,,Het spoorwegpersoneel lteeft door zijile staking ter wille van
de Solidal'lteit lll de al'beidel's - ol'ganisaties -- geenszins ter wille
van eigen lotsverbetel'lng - getoolltl hat stakingswapen to durven hanteeren, zonder eenig gevoel van vei'antwoordelijklleid voor
het algemeeil lan(lsbelang .
.Imnlers alleeii oni zuiver klasse-belay to dlenen . liebben de
leidel's llet verkeerswezen, dat in 0iS land znlk cell groote Fol
speelt, derinate 01) lose scllroeven gesteld, dat daardooi thins
feeds O1IZC lllaterieele welvaal't ernstig wordt ben'tdeeld ell 0115
zelfstandig vnlksbestaan dreigt to vwarden in gevaar gebracht .
,.Dit geniis aaii gevoel van verantwoordelijkheid, daze miskenning of dit niet begrijpen van de heillooze gevolgen hnilner handelingeil bij de leiders der arbeiders-organisaties, ell bovenal hat
schrikbevvind gevoerd tegenover niet-stakende merle-arbeiders maken de tot Stalld koimilg van wetted in dell geest van hat 11 voorgelegde ontwerp drillgelld iloodzakelijk .
,,Orider daze umstaildighedeil mag cede Regeering, aail welke de
behartiging vail de belangcil van nlle burgers zonder onderscheid
tar harte gnat, diet aarzelen tivetteil voor to dragell, die aide en
rust terugbrengen .
,,En blj (lit stl'eveil moat de Regeering kllnlleil rekeilen op de
waurdeering ell dell steun van alien, die, ongeaeht hllnne politieke
of kerkelijke richting, in de maatschappelijke aide de oiiimsbai e
voorwaarde zien voor oils zelfstaildig volksbestaan cii onze volkswelvaart .
;.De ondergeteekenden twijfeleil diet of hat overleg tussehen Regeering en Volksvertegenwoordiging zal hat gevoig hebben, dat de
wet ill Zoodanig'en vorin tot stand komt dat llet doel niet ~vorde
voorbijgestreefd en verkregeil worde : ,.Vrijheid voor alien" .
„Te died opzichte hebben de ondergeteekenden genoegzaam
vertrouwen in het beleid van uwe Vergadering en van de Regeering .
,,`Veshalve de ondergeteekeildeil, tevens volkonien instemmende
islet de beide gelijktijdig door de Regeering voorgestelde ontwerpen, filet gepasten eerbied de vrijheid nemea tot uwe Vergadering
hat verzoek to richten bet genoemde regeeringsvoorstel - zij 't
oak in eelligszins gewijzigden vorm - nail to named .
,,'t \'elk doende enz ."
19
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Dit adzes von(l al dadelijk zeer veel insteinmii g . Het werd bij
tal van boekhaiidelaren in heel ons land ter teekening gelegd,
evenals dat der T~ti'intigeii ; terwijl ook met bet adzes Bier en daar
«'erd rondgegaan huffs nail lniis om liaiidteekeningeii to ver~verven .
In hot Utierhtsch Dagbla~l van 12 Maart kwam zelfs voor de
volgende adbeasie-betniging
,,Ondergeteekenden achten het wenschelijk,
flu eelunaal eerie
adi'esbeweging voor ell tegen de regeerings-ontwerpen i s in gang
gebracht . - dat ook van nit Ut"echt bhjke . dat insteniming bestaat met hot streven am de Regeering in haar moeilljke tank tot
handhaving van orde en vrijheid to steunen .
.Zip noodigen daartoe hlnlne inedeburgers nit am humie haudteekening to stellen op bet adzes, door Mi . J . E . Korthals Altes to
Amsterdaiii c .s . opgesteld, hetwelk daartoe aan bet Kantoor van

het Utrechtsche Dagblad, Oudegracht, Gaardbrug 12, ter
teekening ligt .
J . I)'A'LNIS I)E BOITROtiILL .
J . DE LOFTER .
VAN DER \VIJCK ."
Zij, die met lief adios der T~vintigen insteinden en die van liberale of vrijzinnig-deniocratische zijde in de Ai ol,emsrhe Cit .
(Mr. van Gilse), de 1'1. Aj alr . Cit . (de beer Pyttersen), Soriaal
TVeekblad (\Ir . Linlburg), 7atphea.'1ie Cit . (llr . Goeinan Borgesius),
den Haagschen redacteur van lief Hay ilelsblwl (de Beer Elout) enz .
lion organen vonden . werden door de l\ed ei la iid ei genoemd
DE GIEU\I)IJtiE\ .

Doze main nerd door andere blades, o . a . door lief L't) eClitsrh
Da1
hla(1 overgenomen . Dit blad woes in zijn nnmmer van 13
hlaart op tw eeerlei motief , .voor de handelvvijze van hen, die eon
,.agitatie tegen de regeeringsontwerpen in bet levee pogen to
roepen" .
Ten eerste bet politieke motief bij de sociaal-democraten en
anarcliisten . Daarnaast lag lief motief der vrees en der flauwhartigheid, die begirt met de verklaring : , .Er is spanning" .
,.Eilieve, wat is dat ;r
„Beteekent bet, dat ge in societeit of koffieliuis veel zenuwach-
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tig e menscheil ontmOet ? flat couranteil lets meal boofdai'tikelen
geveil chin antlers . dat allel'lel pel'Soilell . bevoegden en onbevoeg'dell .plotseling eels onlveel'staftnbaren aandl'ift in zicll voelen opkomen tot llet nitvaardigen van manifesten Zoo ja, wat is bet
gevaar ei'van ?
. .AVeet ge lvat . .spaiiiiing" of „agitatie" i~? -- Collectieve, ills
tneele ps~cllologische snggestie !
. .Andel's nlets .
„lllaal' als ei' et'ns Fail ilitbaistiiig l«wa111
, .Als' , . . .
, .0, floe vreesolijk

. . En nu ratelt de i'edeneel'lng (lel' tlau whal'tlgilel(i in eenti'll (fool'
, . El' is spaillllllg, agitatie, einotie ! -- Ket moeht eens tot nitbarsting komen ! - Idle soclalisten, die ai1archisten zelts . Zion
vastberaden lieden, tot alles in staat ! ! - O . Xederlandsclle regeering, vvat wij ii bidden inogen, - gij bebt gelijk . tlleoretise,ll
"olkonien gelljk ! E1' mankeel't theoretlsch plats aail n w artlkelen !
Iii rustlger tijden liebben llberalen als Miodderniail ell lssel'ing,
vrijzinnig-democraten als Veegens ubk zulke bepalingen vastgesteld,
maar niet zoo goad ! Gij llebt gelijk. gij hebt gelijk, o . zeker !
Maar o, wij bidden ii, o w ij s m e e k e n u . o, doe bet diet, doe
bet niet ! 1Cees diet vastberaden, Nederlandsclle regeering, oiltzie
toch die gevaa,rlijke lieden, maak ze niet vertoornd . -- Op onze
knieen liggen wij voo1u : capituleer, capituleer ! g eef bet monster
suiker en als bet goad geliumenrd is, dank clan later nog eens oni
deal lnnilkorf, waarvall ook wij bet model bewondereii
Zoo spreken degeileil, die bet principieel met de regeering eens
zijl1, maar tot hail' roepen : . . O, n ll 11 1 e t . ii i e t it n, it n a s j eblieft iiiet!"
, .pin wat is er iln van dat roepen bet niotief ?''
Hat Ltiecl?tsch lie yblad wees daarlia op bet nnnimer van Zoiidag
18 i~laart van de 11iee?ce ~4i 1rlreinsche Couia~d, waarin de Regeering aangenlaand ward to capitiileeren voor de arbeiders, ook in
llet belang van den middenstand en oils rust to krijgen . Dit blad
scbreef tocll
,,Hat nadeel da.t handel en nijverheid, zoowel de groove als de
k 1 e i it e, lijden door de bestaande en steeds toenemende „agitatie",
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is ontzaglijk grout . Ondeide werklieden words voorts een geest
van verbittering gekweekt, niet alleen tegenover de bezittende
klasse, maar ook underling .
,,Moet die ; .spanning" blijven voortduren . steeds toenemen om
eindelijk tot eene „uitbarsting" to komen :1
„Daarom dringen wij er op aan, dat de middenstand, die liet
nicest geschaad words door was thans plants vindt, zich aansluite
bij hen, die gangs legalen weg de tot stand koniing dezer wet
willen voorkomen .
,.,De 11liddenstand . Niet de liberalen, vrijzinnigen alleen, maar
alien, die lijden onder den onlioudbaren toestand, antirevolutionairen
en katliolieken, alien ."
,,En dan ten slotte"
vervolgt bet L'ti echtsch Dagblad -- ,,met
een kostelijke ironic, die we niet bij de N. Arnhemsehe Couicu~t
liadden gezocht
, .Niet tegen de Regeering is deze beweging gericlit ; zij bedoelt
integendeel guar to steunen ."
En dan eindigt lies Ut~°echtsch Dagbla i
,.Dit alzoo is des poedels keen !
,, \Vie heeft van troebele toestailden lies nicest schade ? De liandel, de grouse z o o w e 1 a 1 s d e k 1 e i n e . De kooplust words
betoomd . De winkelier kijkt bedenkelijk .
,,Militaireii worden opgeroepen . Mien zal het voelen in de belastingen .
, .Opstootjes mocliten songs eens komen in de straat . I)e spiegelruiten loopen gevaar .
, .Nu zijn er ook onder die klasse vele flinke, opgewekte lieden,
met helderen blik . Zij begrijpen, dat till er n n niet orde gescliapen
wordt, men over enkele iiiaanden er weer evenzoo voorstaat . Maar
er zijn ook onder, die zich alleen bekommeren om d e z ak e n ea
weinig om ideeele dingen .
,,De juridische en politieke verdiensten van een wetsartikel
later dezer koud . Zij willen rust liebben . En dadelijk . Of nu
daardoor het gevaar opei :blijft dat zij over zes maanden of eerder
en telkens weer in ergere „spanning" komen, zoover reikt sommiger
blik niet . Dat zien alleen de nicer intelligence koppen . En zoo
is het dat men zegt : , .Ja . alles goed en wel, maar met al die
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socialisten-agitatie staan de zakeii stilt als die socialisten zoo lastig
zijn, welnu, geef hun dan lnaar hun zin, flan kan ik weer veikoopen . X[aar als gij ze nittart, dan komen er opstootjes, en dan
wee mijn spieg elrniten ."
„Aan die denkwijze nu, geven bladen als de Niei~we Ai nlteni-

she voi'm .
;, En door zoo to doer lialidelen dlegeneli onvei'antwooidelljk, die
niet belioorende tot de principieele politieke voorstanders van de
maclit der arbeidersklasse, de regeering bemoeilijken nit dadelijke .
ongemotiveerde en kortziclitige v r e e s v
r d e s p i e g e 11'niten .''
De Raad van administratie van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij meende tegen lief Adres der K1 in verzet to moeten
koinen . Aan lief comite der YY werd lief volgend schrijven gezonden .
.,Aniste1'(ani, i ii\laart 1903 .

,,1Vij vinden ill de dagbladen van 5 Maart j .l . lief concept van
ecu adres van lief zoogenaamd Comite der YK, bestemd oni aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal to worden aangeboden en
waaronder ook Uw naam wordt aangetroffen .
.,AVij liebben dit adres met belangstelling gelezen ; daarbij heeft
speciaal onze aandacht getroffen de ie alinea lnidende
.,1Villen adressanteil er toch op wijzen, dat indien de grieven
van lief spoorwegpersoneel een wat, williger oor hadden gevonden
bij de Directies en deze de organisaties diet zoo grievend ter zijde
Madden gesteld, de staking niet zoude zijn uitgebroken."
,,Order opmerking, dat alvorens lief bovenstaande deer to s chrijven .
d e billijkheid althans zoude medegebracht liebben, dat men zicli
lead vergewist bij de Directies der Spoof weg-Maatschappijen, achten
wij ors verplicht to verklaren, dat de filet zooveel beslistheid uitgespi'oken meening is onjtlist en met de feiten in stiijd .
,Onjuist is lief, wat onze llaatschappij betreft, dat zij geen willig
oor lead voor grieven van bet personeel .
Het tegendeel is waar .
„AVenschen of grieven, oils overgebracht lietzij door enkele personen, lietzij door vakorganisaties, zijn door oils immer onderzocht
en aan deze is, voor zoo veel mogelijk tegeinoet gekomen .
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.,Olljuist is het . dat de orgallisaties vats lief pel soneel, zooals ill
lief cotlcept-adzes wordt gezegd . ZOO grievend zijn ter zijde
gesteld .
.,'sVel heeft de i Iaatschappij geweigerd eerie vereeniging to
erkeiinen, waarvan het besttiur bestond slit personeii, niet tot hair
personeel behoorende, die nleer ell meor neiging vertoondeil tot lief
drijven van politick, hetgeen wij nosh ill lief belting' van lief
persolieel lochl ill (tat der 1laatschappij oordeeldeii .
,,Iii strij(1 islet (le feiten is, Tat (le staking zoude zijn uitgebrokeli,
omdat bestaande grieven Been gehoor vonden . Het is van algelneeiie bekendheid, dat de staking uitsltiitend flit soli(_lariteitsgevoel fillet de bootwerkei°s wei°d geproclanleerd . I)it staat dnidelijk
in het iiialllfest van lief hootdbestllili' der vies Vei'eenigingen van
Spooi'\vegpersoneel flan de ill«'oilers van -\insterdanl d .d . 30 Jantiari
j .1 . Nadat islet eerie algemeene werkstaking ill het spoorwegbedrijf
gedreigd vvordt, volgt daarop
.,Ueze strijd, gestreden door i ninl 8000 vei eeiiigde Spoorvvegmailllen . vvaarbij zich ongeveer even zooveel oil-georganiseerdeli
zullen aansluiten, zal (1 a a tevens dienen om onze loosen, (lie vool'
lief nleerendeel niet hooger zijn dais ' 10 her week, wat to does
stljgen en onze werktljden, (lie ill dell regel niet nlilldei' zijn dill
14 ~l 1i) 11111', vvat to doeli vernlinderen ."
,Eerst na lief uitbi'eken van de staking zljil (le gi'leven cell nuttig
nliddel gewordea ion de agitatie levendig to liouden .
,,Wij zouden het op grond vale het bovenstaande zeer betreui en,
indien Zij , die aanspi'aak niaken op den main van el'listige nlannen
of vl'ouvven, eerie zoo ongelllotiveerde beschuldigilig . gegi'oild op
Onjuiste voorstelling van feiten als lief adzes bevat, zoudeil onderteekenen en achten oils \'erpliCht 1 islet crust daarop to 1vljzen .
.Wij v ertrouweii dati ook . dat het adzes door [vV toodoen zal
1vorden gelvljzigd .
1)E 11 AM) VAN A11111NISTILL 1'IE .

(act .) F . Tu . AVESTEB\VOITI)T . Vooi •, rittei .

(

)

IT . H O ELL,

ISeci

eta I l s .

In de V. Rottt,'d . (it . (lieliden de heeren L . 5inlons en Piof .
Treub, behoorende tot do X1 van vie het a(_Ires-Berg c . s . was
uitgegaan van antwoord . Het adzes werd dodi lien verdedigd .

voorziening neergelegd in artikel I van bet ontwerp van
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Terwijl voor dit adres weed gewerkt in de meetings van sociaaldemocraten en anarchisten, ten erode er handteekeningen voor to
verkrijgen, nam de adres-beweging tegen de tweede strafbepaling
in de strafrecht-novelle (verbod van stakes) een groote uitbreiding .
In hoofdzaak kwamen al die adiessen hierop veer, dat de tijd liiet
gnnstig was, dat de gemoederen niet kalni genoeg wares oni cc
met een dergelijke sti atbepaling to komen .
NIET NU,
Zo O luidde liet in die adressen .
Door de lioogleeraren Oppeliheini, Greven, Lorenz en anderen
werd lies volgende, bet zoo genaamde Leidsche adres verzonden .
„fan de Tweede Kamer der Staten-Geiieraal .
;,De ondergeteekendeii, ingezetenen van Leiden
,,Overtuigd dat de aanneming van artikel II van bet door de
regeering bid konlnklijke boodscliap van 25 Februari 1903 ingediend
ontlwerp vali wet, houdende aaiivnllnig en 1wijziging van het \Vetboek van Strafreclit, niet is in 's lands belang en dat artikel I
van dit ontwerp liiet oiigewijzigd tot wet behoort to worden
verheven
„riclit tot uwe vergadering het verzoek
,,I . to besluiten tot niet aanneming van bet voorgesteld artikel
II van bet bedoelde ontwerp van wet,
„II. de
wet, indien deze op dit oogenblik geraden words geacht, zbo to
treffen, dat de gevallen, die zij bestenid is to omvatten, met scherpte
en nauwkeurig worden omlijnd .''
Ook werd een Rotterdamsch adres aan de T weede Kamer verzonden, dat afweek van bet adres-Berg e . c . (het z . g . adres
der 11), dock waarin aangedrongen werd oils d el c c over to
gain tot de behandeling van de tweede strafbepaling .
De onderteekenaars van bet Rotterdamsch adres waren : AV . N .
Bakker, a,ssuradenr ; fir . K . AV . Brevet, recbter : G . A . 1I . d e
Bruyn, wijnhandelaar : Mr . G . '1 T . die Jongh, rechter : Job . F .
van de Griendt, dir . Griendtsveen ; Dr . H . Klinkert, geneesheer :
H . J. Lanibert, notaris ; H . (' . Lohr, predikant :1)r. (~ . Pekeibaring .
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redacteur ; A . Plate, cargadoor : Mi . J . Ronibach, advocaat : J .
Schi euder, hoofdonderwijzer ; Mr. A . 0 . H. Tellegen Bzn ., rechter
dr. 5 . J . Warren, rector ; Mr . P . J . van Wijngaanden, ilotaris .
,,Met de strekking van dit adzes oils vereenigende, bevelen wij
het ten onderteekening anal'' - sclireef de N. Rott . Cf ., die daarmede ook liet standpunt van .,Niet nn'' imiam .
Ook lief Algem . Nederl . lVerkliedenverboiid, Bestnursleden o . in . :
de heeren Heldt en de Klerk (deze laatste tevens lid der Tweede
Kainer), zond eon adzes aan de Tweede Kamer, waarin alleeii
het voorstellen van een enquPte goedgekeurd en at bet andere
afgekeurd wend .
Indruk inaakte van zelf
HF:T AI)nE

DEh LIIii:1 ALE LTNIE .

Het Iioofdbestuur der Liberate Lnie lead aan de afdeelingen bet
volgende ontwerp-adzes toegezonden
„ldau

ale Ttceeile Ji'a zer rler St . Geuer aal .
.,Geveii met verschuldigden eerbied to kennen de ondergeteekendeii .
.,dat zij met instemmiug hebben begroet de inaatregelen, door de
Regeering genomen, om bij alle eventualiteiten bet gezag en de
orde to haiidhaven : dat zij op hoogen prijs stellen de indiening
der wetsontwerpen, welke beoogen bet vormen eener spoorwegbrigade en bet instellen eener enquete naar de nib eidsvoorwaardeli
bij bet spoorwegbedrijf
„dat zij hot echter bedenkelijk zonden acliten, indieli mcii in doze
tijdsomstandighedeii van onrust en spanning overging tot de beliandeling van strafbepalingen, die, zoo zij tot stand kwamen
vburdat de wet de rechtspositie der werklieden heeft geregeld en
herstel van grieves heeft gebracht, het rechtsgevoel der natie
zonden schokken en aan bet gezag ernstige schade zonden toebiengen ;
„dat tocli alleeii de partijen van wanorde en anarchic er door
zonden winners, indien, zonden nicer, door strafbepalingen tegen
werkstakingen en beleiumering vaii de actie der vakvereenigingeii .
verbittering en ontevredenheid zich ook meester maakte van die
kringen . waar de prediking van verzet tegen de bestaande orde
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van zaken tot heden gelukkig Dog gees ingang beeft gevonden .
,,Redenes waarom ondergeteekenden met aandrang aan uw college
vet'zoeken de beliandeling van de lngedlende aanvnlling vale het
wetboek van Strafrecht voorloopig nit to stellen,
.,'t \Velk doende .
hij (lit concept-adzes was llet volgend schrijveil gevoegd
,, Aai

d e A/ 1 eeli~ujee ilea' 11;be~'«-le l Tn ie .

„In deze dagen van onrust en spanning wenscht bet Koofdbestullr
van de Llberale [isle een ernstig w00rd tot de aangesloten afdeelingen to richten .
; ;A`r at voor alles aanleiding tot onrust geeft, is de zelfverblinding

der uiterste partijen .
,, fan den eenen karat verzet tegen de bandhaving van bet gezag,
opruiing en verheerlijking van wanorde en anarchic ; aan den
anderen karat weasel geven aan de dwaling dat door maatregelen .
die tegen bet rechtsbewustzijn van bet yolk indruischen, de rechtsurde en bet gezag beveiligd en stakingen, waardoor de openbare
dlenst of bet verkeer wordt belemmerd, voorkomen kiiniiell
worden .
. ;Het komt 0115 wenscbelijk voor, dat in deze dagen tegenover die
uitingen ook de stein wordt gehoord van degenen, die met de
regeering bet gezag hoog willed houden en elk feitelijk verzet
tegen de gestelde machten islet kracbt willen onderdrukken, maar
tevens vast overtuigd zijn, dat alleen dais de komende dingen met
gerustheid kunnen worden afgewacht, indien afgezien wordt van
pogingen om de maatschappelijke orde en bet verkeer to beveiligen
door aanranding van rechten . op welks beboud een zeer groot deel
van bet Nederlandsche yolk terecht prijs stelt .
,,Wat in de laatste dagen van Januari is voorgevallen, wordt
door 0115 Diet verdedigd . De spoorwegstaking was verklaarbaar,
maar Diet gewettigd . Verklaarbaar, omdat er op grond van rechtmatige grieves groote ontevredenheid heerschte onder' bet spoorwegpersoneel en Binds lang to vergeefs op herstel van die grieves
was aa,ngedrongen . Niet gerechtvaardigd . omdat bet doel Diet
geevenredigd was aan de middelen ; omdat bet Diet verant.woord
was bet verkeer to stremmen en handel e» industrie groote schade

298

ACTESTUKKEN DEh SAME ZWEhlyG .

toe to brengen voor, zooals lief deter dagen up eerie meeting werd
gezegd, „een betrekkelijk weinig gewiclitig" gesehil tussehen patroons
en arbeiders op lief gebied van bet transport to water .
„Mast nog meet is to veroordeelen de bonding van de leiders
na de staking . Door lief succes verblind, gingen zij zelfs dreigen
met een nieuwe spoorwegstaking - niet ore betere arbeidsvoorwaarden to bedingen, mast om de leden der Staten-Geiieraal to
beletten naar Den Haag to gaan, indien zij nieenden dat lief doel
was dwangwetten tot stand to brengen .
„Onder deze omstandigheden was bet niet alleen verklaarbaar,
mast volkonien gewettigd, dat de Regeering, op rile eventualiteiten
bedacht, ook met alle middelen die to barer bescbikking stonden
voor handhaving der orde zorgde, en maatregelen beraamde, oni
bij herhaalde dienstweigering op groote schaal streii ming van bet
spoorwegverkeer to voorkomen .
,,Had de Regeering die maatregelen van wettig verweer vergezeld
doen gaan van bewijzen, dat zij - tlians voorbereid oni alle nitspattingen van losbandiglieid krachtig to keeren, aan den andereii
karat ook bet reclit van alien gelijkelijk wilde eerbiedigen en aan
billijke wensehen wilde tegemoet komen - zonder eenigen twijfel
zoude zij aan bast zijde gevonden hebben alien, die, niet door
partij- of klassen-belang op een dwaalspoor gebraclit, uitsluitend
lief belang van bet land beoogen .
„Mast to onzaliger ure is bij de regeering de lust ontwaakt, oni
aan genoemde maatregelen kraclit bij to zetten door strafbepaliugen,
die eerie bedreiging zijn zoowel voor lief gezag als voor bet reclit,
„Voor lies reclit - want zoolang de \Vetgever niet de rechtspositie der werklieden lieeft verzekerd en lien voldoende besehermd
lieeft tegen willekeur en onredelijke behandeling, is bet strijdig
met bet reehtsgevoel h un to ontnemen bet wapen der staking, dat,
schoon een tweesnijdend zwaard, under de bestaaride ordening als
uiterste verweermiddel onmisbaar is .
„Voor bet gezag - want geen beter middel om de partijen van
wanorde en anarchie to versterken, dan door onnoodige wetten
bet zaad van ontevredenlieid to doen ontkienien ook iii die kringen .
waar tot heden de prediking van verzet tegen de bestaaride orde
van taken nog geen ingang had gevonden .
,,Is de indiening van dit strafwetje reeds op zich zelf tlians niet
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zonder bedenking, nog bedenkelijker zon het zijn dit tegen den
wnscll van zoovele duizenden van allerlei riclltnlg door eene partijmeel'dei'lleid to willen doordrijven . Indies de regeering in 's lands
belting mocht besluiten, voorloopig althans, van dezen, onder den
indruk van het oogenblik bei'aamden nlaatregel of to zien, zal gees
ernstig man heal' verwijten, dat zlj voor bedreigingen van Socialistische en anarchistische meetings is gezwiclit . Evenmin als eene
regeering, die zicli zelve respecteert, zich door bedreigingen zal
latell afhouden van hetgeen zlj in 's lands belallg noodig acht,
evens in als zlj nit vreds van dell schljn van zlvakheid op zlcll to
laden, rechtmatige wenscheli van lien, die langs een anderen weg
islet hair iii hoofdzaak Iletzelfde doel beoogen, liooghartig afwijzen .
.,Geese verbittering, maar verzoening moet de lenze zijn .
. . is rle regeering zich op dat standpunt weet to plaatsen, zal zij
zicli islet de wetten tot het instellen van eene arbeidsenctnete en
llet vornlen van eene spoorwegbrigade voorloopig tevreden stellen en
dit oogenblik geese behandeling vragen van de ingediende strafwet .
. .Agar onze overtuiging zal reeds uitstel van beliandelilig de rust
in de genioederen does terugkeeren . [it den card der zaak zal
dei'gelijk uitstel de beteekenis liebben, dat men een Zoo ingrijpende
hei'ziening van lie 5trafwet islet wil behandelen als eene noodwet,
nlaai' daarvooi' gunstiger tijden wil afwachten en herstel van grieves
vail laden voorafgaan .
;,Van de voorgestelde enquete verwachten wij veel goeds, vooral
ais die gevolgd 1 ol'dt door maatregelen in dezelfde richting . 'sVij
denken daarbij in de eerste plaats aan de reeds zoolang door de
Liberale Jiiie verlangde regeling vale lies arbeidscontract . Die
reg'eling is door het gebeurde nog mcci urgent geworden . Daarbij
zal dais ook de wenschelijkheid en uitvoerbaarlieid van arbitragerechtspraak bij geSChillen tnssclieii werkgevers eil werknemers tei'
sprake komen . Van verschillende zijden, o . a. in llet bekende adres
der lieeren jin . Berg c . s . to Amsterdam, werd reeds aangetoond
hoe dais bet voorstel der regeering een veel nicer aannemelijk
karakter ZOl hebben gehad . Ook char dus de erkeiining, dat strafbepalingen tegen werkstakingen, al zijn ook de voorgestelde geheel
onaannemelijk, oncler zekere omstandig'hedeil niet Zondeii zijn to
veroordeelen : maar wel op dit oogenblik zonder nicer . zonder nadere
aanvullingswetten .
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„Tot zekere hoogse geldt lit ook vaii de voorgestelde strafbepaling,
die tot doel lieeft de vrijheid vaii den arbeid, de vrijheid van bet
niet-stakes beter to beschermen . In beginsel is er diets tegeil en
alles voor to zeggen, dat eenige uitbreiding wordt gegeven aan de
bepaling, waarbij straf wordt bedreigd tegen lien, die anderen door
geweld of bedreiging met geweld dwiiigen iets to does of na to
laten . Ook zoiider dat er sprake is van geweld, kan de vrijheid der
burgers op schromelijke wijze worden aangeralid . Maar om in die
leemte to voorzien lieeft de regeering een nietiw artikel voorgesteld .
dat veel to ver gaat, en zelfs hoogst onsehuldige laden strafbaar
zou stellen . Niet zonder recht is zelfs beweerd, dat bij ongewijzigde
aanneming bet regeeringsartikel alle werkstakingen als de strekking
hebbende om door bet veroorzaken van hinder aan de werkgevers
deze wederrechtelijk to dwingen tot het voldoen aan gestelde eischen,
als verboden liandelingen zouden moeten worden aangemerkt .
,,Is bedoeld artikel dies nit lit oogpnnt niet aannemelijk, de vraag,
hoe deze stoffe goed to regelen, was reeds een geschilpunt in 1886
bij bet vaststellen van ons tegenwoordig 5trafwetboek, en nien
eindigde toes met eerie ontliouding van regeling . In de verscliillende
buitenlandsche wetgevingen is eerie alleszins bevredigende regeling
bezwaarlijk to vinden . «'carom dan nu niet, waar de Regeerilig
toch aan eerie uitbreiding van bet wetboek van Strafrecht - naar
men zegt

- bezig is, kalmer tijden afgewacht, om lit gewichtig

vraagstuk aan de orde to stellen .
„Op al deze gronden komt bet ons hoogst gewenscht voor, dat
ook de afdeelingen van de Liberale TJnie van lien gevoelen does
blijken, en, zoo zij bet met ons eens zijn, in die richting liaar
stem doers boons. Een hierbij gevoegd concept adres geeft dnidelijk
aan, wat naar onze meening met hoop op succes kan worden gevraagd . Moclit het des ondanks tot behandeling der dwangwetteii
komen, dan zouden wij met de heeren jhr . Berg e .s . aanneming
betreuren . hleelien nu ecliter deze adressanten verwerping der
strafnovelle to moeten vragen, wij voor ons zouden tevreden zijn
met een uitstel tot den tijd, dat de door ons genoemde voorwaarden zijn vervuld . En daarop dringt dan ook ons concept-adres
aan.

Mocbten er afdeelingen zijn, die bezwaar nien in een zelf-

standig adres en aansluiting bij liet adres jhr . Berg c . s. verkiezeli .
dan achten wij lit wenscbelijker dan gelieele onthouding, oindat .
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al is de conclnsie diet geheel gelijkluidend, de bedoeling van beide
dezelfde is . Maar wij geven aan acne beweging tot nitstel de
voorkellr boven die tot velwerping, omdat naar ons inzien uitstel
van behandeling ook door de regeering zon knnnen worden aanvaard .
Het Hoofdbesttlnr der Liberale Unie,
Mr . H, (TOEMAN BORGESIUS, 's-Gravenhage,
Uoorziltei .
I) J. VAX HOFTEN, AVeesp .
Mr . H . PIT . D E KA TER, H aarlenl .
W . P . KOEPS . Hoorn .
J . VA N R AVENHORST, Apeldoorn .
Mr. P . RINK, Tiel .
Dr . 1V . P. RUVSCH . 's-Giayenbage .
C . SCHILLEII AN S, Zntphen .
HUIBERT VETH, Dordreeht .
A . ROODHU VZEX . Enkhnizen,
Seeiete d 1 .S ."

11 Maart ward aan de Tweede Kamer verzonden het volgende
.din i;s

VAN HET BESTLT[FI VA T)E VRIJZ .~DEMoci . BOND .

.Aai (le Tweede I%ame) • rler ~S'tate~o enei aal .
Gedrongen door den crust van de dagen, die hat Nederlandsche
yolk thans doorleeft, veroorlooft zicb het bestnur van den Vrijzlnnlg-DemocratlSChen Bond, naar aanlelding wan hat aanhanglge
ontwerl) y~lll de `vet tot aanvulllng en wijzlglng van hat \Vetboek
gall Strafrecht . met eerbled, nlaar met aandrang teyens, de anndacht Uwer Kamer to yragen voor hat onderstaande .
..In hoofdzaak zich vereenigend islet bet adzes, ter zelfder take
door jhr . nil. . E . `V . Berg en anderen tot ITwe Kamer gerlcht,
verklaart ook voornoemd bestuur hat in 's lands belang dlep to
zllllen betrellren, illdlen de wetsvoordraeht van de regeerlng kracht
gall wet erlangt .
, .Het bestmir step op den voorgrond, dat het gezag moat worden
hoog gehonden, en dat hat mogelijke, ook van regeeringswege,
moat geschiedeil om eels herhaling van bet in de laatste dagen
,.
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van Januari voorgevallene to voorkomen, en order alle omstandigheden den voorrang van het spoorwegverkeer ter voorziening in
de eischen van 's rijks dienst en ter voldoening aan internatioiiale
verplichtingeii to verzekeren .
,,Dock het is overtuigd, dat de voorgestelde artt . 358bis. ter en
quater van het \Vetboek van Strafrecht to dies einde noch noodig
loch doelmatig, en bovendien in ziclizelf verwerpelijk zijn . Het
legt er daarbij klem op, dat zelfs van liet standpunt dergenen,
door wie daarover antlers geoordeeld wordt, die artikelen in gees
geval tot stand mogen koinen v~Ordat, nit een onpartijdig onderzoek,
de billijk bevonden grieven van het spoorwegpersoneel zijn weggenomen, en den leden van dit personeel waarborg is verstrekt
voor liiin reclitspositie en valor de erkenning liiinner organisaties
metterdaad .
,,Eveneens gnat lief bestuur uit van het beginsel, dat de vrijlieid
om to arbeideii door wet en overlleid moet worden beschermd . En
lief ontkent niet, dat bij werkstakingen soliiwijlen feiten worden
bedreven, die strenge afkeiuing verdienen, al wordt daarbij niet
bepaald geweld of bedreiging met geweld gebezigd .
,,Dock - daargelaten, of niet to vinden is een regeling, waardoor
het verloop van ernstig e gesehilleii tusschen werkgevers en werklieden in rustiger barren wordt geleid - is lief de besliste overtuiging van lief bestuur, dat door lief nieuwe art . 28dbis, hetwelk
de regeering iii het wetboek viii strafrecht wenscht in to lassehen,
alleszins geoorloofde laden strafbaar zouden worden gesteld . Dat
tengevolge van lit artikel groote onzekerlieid heerselien zou omtrent
hetgeen wel en hetgeen diet geoorloofd is . Pat ook hierdoor de
groei en de kracht der vakvereenigingen op hoogst bedenkelijke
wijze beleinmerd en geknot zouden worden . En dat tevens de
eerbied voor de wet en voor het gezag door de rechtsonzekerheid,
die ontstaan zou, niet versterkt, niaar verzwakt zou worden .
„Zijn overtuiging is tevens, dat lief ontwerp, tot wet verheven,
wel verre van rust to zullen brengen, de bestaande onrust verergeren en nieuwe beroering wekken zou . Dat daardoor, zooals voormelde adressanten terecht schreven, klassen-vervreeinding, klassentweedracht en klassen-liaat zouden worden aangekweekt ; terwijl
het zeker niet de roeping van den `vetgever is, de naar verbetering
van hun toestand strevende werklieden op verkeerde wegen to
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rlrijven (wat toch het gevolg van de voorgedragen strafbepalingen
~vezen zoll), Inaar lntegendeel juist als zljn 1'oeping nloet vol'den
beschouvvd, de vel'schlllen(le nlaatsehappelljke groepen zooveel
mo elijk tot elkander to brengen .
Daarom spreekt het bestniu - gedreven (1001 liefde voor land
en yolk, voor dcii ~ocialetl vrede en voor de vreedzaam-gezonde
alit vikkehng tier lllaatscllappelljke verhondingen -- tie llartgl'ondlge
hoop nit . tint [we hanlei nloge yerhoeden tie noodlottige gevolgen,
the nit de aanlleming van bet wetsontw erp zouden voortyloelen .
. .Hetwelk doende, enz .
, .let Bestllllr van den V rljzinnig-i)enlocl'atisehell Bond
A . KER,I)LTK, Vuoi'zltter .
C . A . 7ELVERDER . Seeietarii .
's-Gravenhage, 11 lltaart 1903 ."
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HET COIITE VAN VERWEFR AAN 'T WERK .
Het Comite van Verweer ontwikkelde een grooten ijver . Door
het verspreiden van manifesten, door het organiseeren van vergaderingen door schier heel het land .
AVat het laatste betreft
kwam in Het Volk vaii 4 Maart under liet sprekend opschrift
„NATIONALS PHOT ESTDAG TEGEX DE TUCHTHJTIS\VET",

de volgende proclamatie voor
,,Het Conlite van Verweer roept de Plaatselijke Comite's op,
(.tell Zoi2dag 8 Maai t a .s, to willen makes tot een algemeenen
Protestdag van het Nederlandsche proletariaat tegen den moordaanslag op de vrijlieid van de arbeidersorganisatie en op lief reeht
van stakes, neergelegd in de door de regeering voorgestelde tuclitliuiswet .
,,In de volgende plaatsen wenselit het Comite groote meetings
to hebben gehonden, wail°voor niet alleen in die plaatsen, maar
ook in den omtrek, propaganda moot worden gemaakt
„Leeilwarden, Sneek, Heerenveen, Gronlngen, ` inschoten, Asses,
Meppel, Zwolle, Kampen, Hengelo, Enschede, Almelo, Deventer,
Arnhem, Nijmegen, Zntplien, AVinterswijk, Vtrecht, Am ersfoort, Hilversum, Amsterdam, Zaandam, Haarlem, Den Helder, Enkhuizen,
Leiden, Deii Haag, Gouda, Delft, Rotterdam, Dordrecht, Middelhurg,
Vlissingen, 11laastriclit, Tilbnrg, en zoo mogelijk to Roozendaal,
Venloo, 's Hertogenboscli, Boxtel, Roermond .
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,,Deze meetings moeten belegd en georganiseerd worden door
rte plaatselijke Comite's vein Veiveei', of door plaatselijke vereenigingen .
„De kosten zijn desi,oodls voor het Centraal Comite van Verweer .
Spiekeis Uelloeveii e'et to WOi(lelr rya) gevi rtagdl . Ze zullen door het
Centraal Comite worden gezonden .
,, In dell 1001) van morgen, AVoensdag, ontvangen (le plaatselijke
Comit2's er niededeeling van vie komt .
Een algemeen manifest
voor al deze meetings zal worden vervaardigd . Wij verzoeken de
plaatselijke Coinite's of vereenigingen, die de organisatie van deze
meetings ter hand semen, ons onniiddellijk mededeeling to does van
zaleli, ilur van aanvang, enz .
,,Eels gelijkluideilde cootie zal `orders ronilgezonden .
„Arbeiders van Nederland .'
„Op voor de agitatie !
„Op voor awe belaagde vrijheid !
„Op voor uw vermoord wordend recht !
„Laat deze dag een dag van w apenschonwing zijn, opdat onze
ver`vaten heerschers weten, islet welk een maclit zij to does krijgen, indien zij ons tot het iliterste drijven .
.,Het Comite van Vei weei
.T . OIIDEGEEST, Voorz .
W . H . VLIEGEN, Seer .
Bilderdijkstraat 112 .
G . VAN ERKEL, Penning .
Rozengracht 164 .''
Amsterdam, 3 Maart 1903 .
In Het Volk van 6 Maart werden de names van de plaatsell en
de sprekers voor Zondag 8 11laart genoemd
Leenwarden : (Zaterdag) Sprekers Luitjes en Hugenholtz .
Harlingen : F . Kamstra en Roosje Vos .
Sneek : Wijnkoop en D . 0 . de Fries .
Heerenveen : Liiitjes en Geertsema .
Groningen : F . v. d . Goes en v . d. Zwaag .
Winschoten : Tijhof en Giezen .
20
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Asses : Lod . van Mierop, A . B . Soep, G . Koppe.
Meppel : C . de Klerk eii H . Kenther .
Zwolle : llendels en A . van dell Berg .
Kampen : Bominer en Lansink .
Hengeloo : J . Loopuit en Jantzeli (Dordt) .
Almeloo : De Levity en Snijdelaar .
Ensehede : Can Kol, AVolfswinkel en Brinkhuis .
Deventer : Helsdingeii, Koltliek en Jacobsen .
Arnhem : A . H . Gerliard en Metliufer .
Apeldoorn : Gerritz, westra en Kloosterman .
Zutfen : L . I1\[ . Hermans en J . 11 I . van Oogen .
Nijmegen : ill . d e Boer en Wibaut .
\Cinterswijk : H . Lasonder en Reinalda .
t'trecht : Schaper, Reens, Uudegeest .
Ameisfoort : Pothuis en Heilingman .
Hilversuni : Fc)rtuijll ell Verdorst .
Amsterdam : Troelstra . Domela ~ieuwen11uis . F . van Eeden, B .
Polak, P . M . Wink en J . J . van Oogen .
Zaandain : Vliegen en Wessels .
Alkmaar : Ter Laaii, Van Erkel .
Haarlem : Ter Laaii en Van Erkel .
Den Helder : Van Kuijkliof en Jongens (Zaterdag)
Enkliuizen : Ossendorp, Holland en Lindeijer.
Leiden : P . Hols en lllelchers .
Den Haag : Gorter, Amnierlaan en Samson .
Gouda : S . Lindeman en F . A, de Groot .
Delft : P . L . Tak en Overman .
Vlaardingen : F . V . Sch midi en Jute Unsinan .
Rotterdam : Rolandt Hoist, Reinders en Eichelsheim .
Dordrecht : Spiekman en ,1 . Portegijs .
Middelburg : J . AV . Sleef en Ter Laere .
Vlissingen : J. AV . Sleef en Ter Laere .
14laastricht : B . R.eijiidorp en Baart .
Tilburg : S . de Miranda en Baak .
's-Bosch : v . d . was rden en Spierdijk .
Schiedam : K . C . Brock en K . Pries .
Tiel : Cli . Levendig en Bergmeijer .
„Alle sprekers gelieven aan deze aaiivvijzing to voldoeil . We
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hidden al same kraeliteli ii t di'' ell liebbeli ze llaai' beste 1vetell
opgesteld .
, .AOOrnit au
Laat doze ~t nnI1o(ap schlttel'ell(l zijn

a l'e 'ice l "

LIet ('oin t~ VU

Ann dat adies \\a v+aorafgegaali op 27 Fe>a ilari eels Manifest.
lilt stnk, dat ill motel getale over lies land w erd verspreid
luidde aldlls
, . Het Comite Fall V er1veei' . vel'tege1111 oordigellde de V el'eeniglng
van ~t)OOr- ell 1, raniwegpersoneel, Boll(1 Call Slllkei'bakkei's, Algenleellen Ieelledenbond, Bond vali niillelens en olld-miliciens, Conlniuuilstellbolid . Beeldhonw ersbolld, Federatle Call ~l'rallsportarbeidei's,
]\leilbelunakersbulld . l\la.chilllsten- ell ~tokei'sband . Typografetlboild,
ii\letaalbeweikel'sbolid . Tininiei'lledenbwld, Blerbroii versgezellenbond,
Ohi~el'liedellbulid . Beliangels- ell ~tofteerdelsbolld . Steenbwlvcersbond, llletselaal'sbolld . Fotografenbediendenbolld . Soe .-Delll . Aibeiderspartij, Bond Call Xlilitaiie hleei'111akei's, Nat . Aibeiders-~eere tariaat, Gemeenscllapppelijk Grondbezit . Seliildersgezellenbwld,
Bond van Marinematrozeil . Sclieeps- en Bootwerkeisbolld, Viije
oeialistenvereelligillg, Bakkei'sgezellellbond, Knipersgezellenbond,
Glazenwassehersbond, Cacaobe'`verkersbond . hleerniakersbond . Boekbindersbond, Viand- en hietbewerkersbond, Algeni . ~\ederl . Biamantbewerkersbolid, Stlikadoorsvereeiligillg, Nedei landselle Bond van
Genleente-\verklieden,
Sig'ai'enlilakel'sbwld . Bilillensclilppersbond,
Bond van hapitenis, EStnurlieden ell 1 .lekkneeliten . Textiel- A1'beldersbond, Bond vooiLandarbeiders . heeft lwt v dgende Manifest
aan bet Nederlandsehe yolk gericbt
. .1_ c teerling is gevvorpen .
; .he Begeel'ing V'all 0115 land is bei'eid1villlg gezw icht vooi' den
op hair nitgeoefendeli aandrallg van beallgstigde kapitalisten, ell
lieett cell \vetsontwel'p ingediend, (lit cell bl'Utalell aanslag inholidt
op 11et kleine beetje reclit, dat den arbeider in \ederland tot nog
toe in de wet was toegekend .
, .Het reclit van werkstakillg ~vordt aan 100,000 arbeiders gewoon
ontnoinen, en voor alle allderen . wider bet lnai to : Bescllerming van
de vrijheid Call arbeid, Gall dllsdanige banden gelegd, dat ook de
kle111ste ~verkstaking' d(o i 1a arbeiders betaald zal nioetell worden
met niaanden en maanden gevangenisstraf .
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,.Het reclit van werkstaking, lief eenige economische wapen der
Nederlandsclle arbeidersklasseb
wordt vermoord . dat is de somber e
tijding, die \'V'oensdag slit den mond van Neerland's groot.en Christelij ken staatsman ons weed gebraclit .
„Misdrijf beet 't in 't vervolg in Nederland, als de arbeider
Barrens moede, zijn armen mat neervallen langs zijn lichaam, en
weigert to werken op de voorwaarden, hem door kapitalistisehe
ondernemingen of besturen voorgeschreven, buiten zijn invloed, en
ondanks zijn wil . illisdrijf beet da .t en als misdadiger zal bij, die
meent de vrije beschikking to kuimen voeren over zijn eigen hoofd
en harden, de gevangenis in .
,.I)rie wetsontwerpen zijn ingediend . 'Twee daarvan kui nen ons
betrekkelijk koud later . De regeering `wil een spoorwegbrigade
oprichten, om, in geval van staking der spoorwegarbeiders, tocli
den dielist op eenige hoofdlijnen gaande to houden . En verder wil
ze een staatscommissie benoemen tot lief instellen van een onderzoek ten aanzien van de rechtsverliondingen en de voorwaarden,
waaronder bet personeel bij bet spoorwegbedrijf in dienst is .
„Indies dit laatste voorstel eenige beteekenis heeft, dan is bet
door de zelf-aanklacht, die er in ligt . Men erkent, niet to weten
order welke rechtsverhoudingen bet spoorwegpersoneel leeft en
werkt, en benoemt een commissie om dat to onderzoeken, maar
tegelijk begirt men al maar vast, dat personeel to verbieden bet
werk to stakes . Onverscliillig hoe de arbeidsvoorwaarden zijn,
waaronder ge werkt - werken moet ge . en zoo niet, dan de gevangenis in, voor maanden, voor jaren !
„\Vant dat is de keen van deze nien we tuclitbuis~wet, die men
durft voorleggen aan een vergadering, die zicli noemt de vertegenwoordiging van een vrij yolk !
„De eerste bepaling in dat wetsontwerp, dat „tot aanvulling en
wijziging van bet „'sl'etboek van Strafrecht", is deze, dat bij, die
een antler door hinder of overlast of door middelen, geschikt om
vrees aan to jagen, wederrechtelijk dwingt iets to does, na to later
of to dulden, kan gestraft worden met drie maanden gevangenisstraf . En indien dat misdrijf door meerderen samen words gepleegd,
words bet zes maanden
, .Door deze bepaling kan een cootie, waarbij verachting words
uitgesproken over patroons of onderkruipers, kan een wordd, een
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gebaar, een blik, letterlijk alles, Worden gestraft. Het posted bij
werkstakingeil wordt onmogelijk, werkstakende arbeiders Worden
ten proof geleverd aan de politie en de jastitie, die met behulp
van deze elastieke bepalingen letterlijk kunnen does wat ze w illen .
, .Schandelijk, gemeen, is de char dog bijgevoegde bepaling, dat
dengene, die voor dergelijk felt wordt gestraft, ontnomen kan Worden het recht om to kiezen of gekozen to worded, waardoor stakingsvonnissen `vordell gestempeld tot onteerende vonnlssen .
,Deze bepalingen gelded diet alleen voor het spoorwegpersoneel,
nlaar voor alle arbeiders . De wet vordt in dienst gesteld van de
onderkruipers en van de patroons . De wet wordt een jachtniiddel
op de arbeidersorgaliisatie .
;, AVordt er ill deze bepaling, die aan de in dienst der heerseliende
klasse staande politie en justitie een vrijbrief geeft tot elke load
van willekeui tegen de arbeidersorganisatie, de \verkelijke bedoeling
diet eenlge scliaamte tenniinste dog vei'borgen achter eels dekmantel,
deze dekmantel zelfs valt weg als men zich richt tegen de arbeiders bij openbare diensten, dat zijn alien, die in dienst zijn van
gemeentell, provincien, staat, en waarbij de `vet voegt het spoorwegpersoneel . :fan deze arbeiders wordt verboden het werk to
staked !
„De enkele arbeider, die dienst weigert, kan gestraft worded
diet zes maanden.
„hldien liet in vereeniging gebeurt, zooals dat steeds liet geval
is bij verkstakiiig, kan men gestraft Worden diet vier jaren
gevangenisstraf .
.,Deze straf kan ook opgelegd Worden aan .,leiders" of „aanleggers," die zeif diet aan de staking deelnelnen, m . a . w . aan de
bestuurders der organisaties !
..Ell, indien de staking stremming ill deli dienst of in liet verkeer tengevolge heeft, vat natmurlijk haar doel is, dad kunnen de
deelnemers en leiders gestraft Worden met zes jaren gevangenisstraf .
.,En ook tegen dit „misdrijf," liet werkstaken door spoorvegstaats- of gemeente-arbeiders, is buitendien dog de straf bedreigd,
adders alleen bid onteei'ende vonnlssen gevoegd, 11 .1 . ontzetting lilt
de burgerrechten .
,,En snel wil ze er bij zijn, de Regeering, de christelijke regeering!
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Dc wet treedt ill werking den dag llarer afkondigirsg . Het
gait mot de wetten tegen, vlliggei' Bail islet de wetters voor de
arheiders !
. . 1)e Ongevallellwet w erd in werkiiig gesteld 23 inaanders na
hare afkoiidigiiig, deze Tnchtliniswet treedt in werklllg op den
rlag der afkondiging zeif !
Vol k Z(n

;ATerlei lami

Steeds vvaart ge trotsch op ntive betrekkelijke vrijheid, die Bier
cn char werkelijk eenigszins gniistig afstak hij dell toe,stand in
enkele andere landeil .
.,Erl nu? IM et Pen ink trekt meal het Pad van deli vooi'liitgang
tei'ng, en snelt let reuzenschi'eden het pad der hi ntaalste reactie op !
.e
eaetie wil nlemand ! heeft Dr . Knyrper ill de Kamer nanlens
de regeering gezegd .
. AVelk Ben ongeloothjke hook!
,Is (lit gees reactie? \Vat zoii er Flail vvel meeten gebenren als
men Bells w1 l i'eaetionnair was
,,Folk van Nederland! \Vat wilt ge zijll
„Eeii reactiomiaii'e vrijheidsinooi'deiirle natie, die islet bi'nut geweld llet being streveli rler hoogerop willende ai'beidersklasse seer
wil steak :~ Een natie, (lie in de moderne wergild islet afschnw zal
lwol'dell geno and als Belt inane Fall vei'waten heei'eii ell tot slaves
gesteinpelde knechteii'~
.,Ahilt ge dat `.'
., A\ elnil, clan zijn we niet PPn natie nicer, rlan zijn we er twee .
die elkander niet kennen, die elkander veratschuw ers als bet licht
rle (lnisternis, als de voorilitgang de reactie .
.,mot)

bCl(1eis i'((O ~1Tede ; laiul !

,.Met sombere bittei hei(l neeint ge kennis van (lezell hoiidsch
brntalen aanslag op iiw PPnig eeonomisch recht !
,,EPii kreet van woede heeft er geklonken nit lionderddnizend
inondeil, hij de kennisname van deze planners van rechts- ca vrij11eidsinoord .
. Uvve rechteii, n« e vrijlieden zijn in gevaar !
;, E) %Ve organisatie, liet middel van strijd . waaimedee gij «vorstelen
kondet, oin a op to wei'ken lilt dell poet van ceuwige armoede ell
tyrannie, vvordt helaagd .
Het lleilig recht der verdrnkten en geknechten . onl islet

I-lET C0,w11TE VA VERWEER AAN

'T WEEK .

311

elkander to strijdeli voor eels betere wereld, wwordt a otitrnkt,
doordien men nil het wapen ontneemt, waarmede ge then strijd
allereerst moest voeren .
Tegen deze planners eeii kainp aan to binders, zooals die in oiis
land nooit is gezien, dat is op llet oogenblik uw groote, heilige
pli(lit .
bet lwat er onigaat in de zlelen deter vrljheldsmoordende
heersehers omgezet \vorden lll \vetten, clan zal dat tocli nlet gebeuren . doll nadat ook list laatste stukje masker van hors reactlonnaire aangezichten zal zijn afgerukt .
.. Arbeider, Burger met vrijheidszin en rechtsgevoel !
Tegen deze ontwerpeli, die zelfs apes overtreffen wat in eenig
beschaafd land aan vrijheid-knevelende wetter bestaat, nioet een
groote . gewweldige agitatie wvorden gevoerd .
1)aartegen most al wat in ons land niet lijdt aan brandkastdelirium in 't geweer !
,Daartegen most elk wettig middel ill vollen omvang wvorden
aangewend !
.,Daartegen moeten honderdduizenden stemmen zich vereenigen
iii een grootsch, eendrachtig, verpletterend protest .
„De dagen vale na of totdat de Kamer hair beslissing heeft genomen, moeten worden gewvijd aan de agitatie tegen deze schandelijke
planners, van wier misdadigheid en volksvijandelijkheid de regeering
zich volkoinen bewust is, want alvorens ze to publiceeren, heeft
ze zich omringd met tienduizenden soldaten .
,,Arbeiders, loop to hoop om uww belaagde rechten to redden!
.,Bezoekt bij duizenden de protestmeetings, en laat de verkondiging van uw vwil den heerschers toeklinken als helder en indrukwekkend bazuingesclial .
, .Weg met de reactie en haar planner van reclit- en vrijhoidsmoord !
.Hong de organisatie van den haar bevrijding strevenden arbeid .
HET COMITF VAN VERWEER."
Ainsteid am, 2 i Febr . 1903 .
Aaii het hoofd van hot TVeekhlad dci Algem .
Veieeie . va~~
to aIrz/cegpe) soneel kwwam het volgende voor
, .AVij deelen hierbij bet personeel mode . dat, mochten wij tot

spoor- e ;
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eene nieuwe staking gedwongen worden, deze niet zal eindigen,
voordat omtrent de looneischen voldoende uitkomsten zijn verkregen,
waarbij dan de onderkruipers, evenals bij de Gooische stoomtram
is geschied, zijn uitgesloten .

,Het Hoo fdbestuur :
F . H . PETTER .
.T . OUDEGEEST .
De geest, die in deze Manifesten uitkonit, werd men ook gewaar

in Het Volk en in volksvergaderingen .
In Het Volk van 5 Maart kwam de volgende advertentie voor

Koopt! - Leest!

Verspreidt!

Het is plicht van ieder sociaal-democraat to zorgen
dat ons e, v. Zondagsnummer, met o. a. de groote
dubbele plant

In den Naam van Christus!
in handen van alle Nederlanders komt.
Koopt !

Leest !

Verspreidt !

Bedoeld werd de bekende en beruehte plant in Het Volk (8
Iaart), waarin DR . KUYPER voorgesteld werd den reeds geketenden arbeider worgende . Trouwens, Zondag op Zondag werd in
Het Volk door sterk sprekende platen op liet in die dagen toch
reeds licht to bewegen gemoed van de werklieden gew erkt . O .a .
door de plant, waarin het Binnenhof werd afgebeeld met een schavot, waarop Mr. LUCASSE als beul en Dr . NOLENS als priester fnngeerde en waarop reeds een paar sociaaldemocratisehe kamerleden
zijn onthoofd, terwijl de beer Hugenholtz op het blok ligt .
Merkwaardig om de hartstoehtelijke taal der sprekers en de opgewonden stemming der aanwezigen was de vergadering die Donderdag 5 Maart to Amsterdam werd gehouden en waarin Dr . GoRTER heel broederlijk
met Do~JELA NIEUWENH[1S de menschen
„kokend" maakte . Het Volk geeft er het volgende versiag van
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,,Maar widen was de geestdrift derAlnsterdamsche arbeiders zoo
groot en zoo duidelijk als gisteravond bleek (Donderdag 5 Maart) bij den
eersten aanval op de dwangwetten . Bij duizenden stroomden de arbeiders to zamen, om to protesteeren tegen de beknotting van hun rechten .
;,Spoedig bleek dat de reusachtige zaal van bet Paleis to klein
zou zijn en Herd door bet comite onmiddellijk de groote zaal van
Plancins gehuiurd, voor de honderden die teruggestnnrd zonden
moeten worden .
IN HET PALED VOOll V OLKSVLI .TT .

„Tegen zevell uur begon bet reeds nit alle deelen der stall naar
bet Paleis to stroomen en om acht nnr was de zaal zoo vol dat
er gees man meer bij kon . In de doorgangen, de nevenzaal en
op de galerijen stond men dicht opeengepakt en het podium dreigde
under den last van honderden to bezwijken .
,,Over de voile breedte der zaal wares doeken gespannell, beschilderd met motto's als : „Keert na afloop kalm huiswaarts" en
,,Werkt voor de organisatie", en herinneringen aan Dr . Kuyper's
plunje . Lawines motto's, op de dwangwetten betrekking

oude

hebbende, werden van of de galerijen over de menigte uitgestrooid .
,,fielder en blij klonken onze liederen op, getuigend van de
geestdrift der tallooze protesteerenden .
,,Ongeveer half negen opende W o 11 r i n g, namens bet Plaatselijk ComitP van Verweer, bestaande nit 91 Amsterdamsche organisaties, de meeting en deelde merle dat Gorter, Koithek en van
Erkel zouden spreken .
„C* o r t e r geloofde dat vooral voor de ouderen in de beweging
de laatste dagen van Januari een verrassing wares ; wij hadden
niet kunnen denken dat het zoover in ons land reeds was met de
arbeidersbeweging .
„fiat past dais ook thans islet een enkel woord de mannen to
gedenken die voor 25 a 30 jaar de mode vaan in Nederland hebben geplant . In de eerste plants moat dais Domela Nieuwenhuis
worden genoenid . (Daverend applaus) .
Men zal spr . niet van
vleierij kunnen verdenken ; steeds bestrijdt hij de anarchisten, maar
wij vergeten thans alias en vereenigen ons alien tegen bet kapitalisme . (appl .)
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,,Iu (le laatste rlageii 'ail Jrlr1ii,iti i is n e zoi~ i(rii lief proletariaat
lieeulijk opgegaan en rlaaitegeiwrei gaiit (le taiiele zoii i'aii lief
I uypei'i;« ansc]ze (Jhr •isteiidoin (Jude) : en wat in 19 eeiiwen iiet is
gesehied, is nn voor het eerst in ins land gebenrd : de solidariteit
der verdrnkte klasse heeft zich onmiskenbaar geopenbaard .
.,Spr . gaf vervolgens eers overzicht van den aanvaiig en lief verloop vaii den strljd der tranSportarbeiders . De namen van de di'le
rangeerders, die dies schooners morgen weigerden een trein to formeereii vaii de geboycotte wagons, dienen bewaard to blijveil in
de Barters vaii lief proletariaat, meer dan die vaii Knyper en [ohman . Het moet een heerlijk schoiiwspel zijn geweest toen de 500
mail van de Rietlanden order het gejiuch der bootwerkers lief terrein verlieten : op dies dag scheen een socialistiseli zoiinetje . Voor
de tweede inaal brak het socialistisch zonnetje door toen de groote heeren van de spoorweg-maatschappij aan de vakorganisatie
moesten verzoeken, asjeblieft een trein to willen later loopen, oil'
lien naar den Haag to rijden, oin niet de regeering to onderhandeleii .
,Toes was een oogenblik de sociaaldeinocratiselie idee bewaarheid :
ale ai beiders meestei i?ao rle iiaacliine, (le iakorganisat~e iegelaar
r'aii het be(li'ij f; en de iiietsrloeoei oiet (leis hoed iii, (le limit, (le
werkliedeit belee fd oni hue toestemininq i :erzoekeiirl . (Daveieiid
appla'us) .
;, Alle arbeiders van welke gedachte ook sloten zich aaneen en
alle verdeeldheid was gebannen .
,,Hoe was de hooding van Knyper tegenover deze lieerlijke
broederschap van het proletariaat? Hij wide dnidelijk in de Kanier,
hoewel met een beetje deftiger woorden : „had ik maar genoeg
soldaten gehad, dan had ik ze wel direkt order de knie gekregen ."
(Ge fluit) .
„Dat is zijn antwoord op hetgeen wij bet hoogste acliten .
,Als Dr . Knyper zegt : „wat her plants greep was een onhezonnen aanslag op den hoofdfactor voor de levensbeweging der
maatschappij", dan antwoorden wij : de geheele inrichting der
kapitalistisehe maatscliappij is eers aanslag op den hoofdfaetor der
maatschappij : den arbeid ; als Dr. K . spreekt van een ondnldbare
belemmering der Overhead aangedaan in de riitoefening van haar
functie, dan zeggen wij dat al de levensfiincties deiarbeidende
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klasse altljd, niaar nn hog meei', door liens ondnldbaar woi'den
belemmerd . En zijn vei°wijt van opoffering van de welvaart van
heel een yolk aali zncht naar klassen-invloed slnigeren wil woordelijk
op hem en zijn klasse terng .
.,In 1872 zei Dr . Kayper dat de zwakken sleclits eels rechtsniiddel hebben : rle vverkstaking : in 1t~01 riep hij tot God dat de
arbeiders gees dag en Been nacht knnnen vvaehten op verbetering :
dertig jaar lang lieeft liij de arbeiders alle schoons en goeds
beloofd, als men hens maar aan de regeering bracht en toes hij
aan de regeering kwa ni w;'.s zijn eerste (land de haringspeetsters
den naehtarbeid wederoni op to leggen, en zijn tweede (land was
het eenige ooilani van den nbeider . (le werkstaking, den link
of to snijden .
.,Daai'tegen konien wig in verweei' . Het is nlet aan spi' . to raden
lvelke gedragslijn nn gevolgd moet lvorden . maar hlj raadt ten
dvingendste aan naai' het advies van lief ('omite van Verweer to
liandelen .
. .Kameraden ! weest solidair en socialist, schnift in my vakorganisatie, in nw politieke partij en in de coy peratie, de socialistische idee voorop ; als gij onverbreekbaar zijt vereenigd, dan
zal de schijnbai'e overlvinning (lie Knyper m, .ssc1l~eil zal behalen,
niets antlers zijn dan een nederlaag . (Applacs en ,gejuir_h) .
.,Gedurende Goiters rede kwam Domela Nienwenhnis ter vergadering en werd met applans en gejnich begroet .
Xa D r . G ii r t e r voerden lief woord K o 1 t Ii e k en V a n
E r k e l . De laatste stelde de volgende niotie voor en natiiurlijk
onder toejniching der vergadering
Dc groote monstermeeting in lief Yaleis voor Volksvlijt enz .,
de ingediende dwangwetten tegen de arbeidersbeweging besprekende,
, .besluit tot bet niterste de vrijheid der arbeiders-organisatie
to verdedigen en als een roan de gedragslijn van bet Landelijk
Comite van Verweer to volgen ."
.,Ook de beer DOMEGA NIEFWENH["[` voerde bet vword . 0, mrn
wide hij
.,In de hooge kringen maakt men zich volgens de pens niet
bijzonder bezorgd : desniettemin heeft de koningln-moeder De Savornin
Lohman bij zich ontboden om haar in to licliten . Zij gnat daardoor
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bij den duivel to biecht ; laat zij ook Oudegeest en Petter ontbieden,
dan wordt zij tenminste niet eenzijdig ingelicht .
„De liberale pegs doet het nu voorkomen alsof zij de wetten to
seherp acht en zich scharen wil aan de zijde der vrijheid . Deze

huichel heeft eeiz politiek doel : de liberalen wi-llen Kuyper later
vallen o fli daardoor veer op het yi'oene kussseiz to kome i ; daarvoor
later zij hem op liet beslissende oogenblik alleen, dock warm zij
aan de regeering, bet zou er lieusch niet antlers uitzien . Het
Fransehe ministerie \Valdeck-Rousseau was even reaktionair als
alle voorgaanden .
„De bezittende klasse tracht nu de arbeiders angst in to boezemen
door troepenvertoon, zij trakteert de soldaten en tracht deze daardoor
tegen ons op to zetten ; deze opriliing van bovenaf is geoorloofd,
maar als een der omen een onvoorzichtig woord laat glippen,
wordt liij gestraft ; maar onder die soldaten zijn ook der omen en
het zou kunnen gebeuren dat de regeering in dat opzieht een
langen news 1iaalt .
„De dag der aanneming der wetten zal voor de bourgeoisie een
onheilspellende zijn . De regeering zal ondervinden, dat de bajonetten
gees gescliikte plants zijn om op to gaan zitten .
„Indien gij voor niets terugdeinst om deze wetten tegen to gaan,
hebt gij alles gedaan wat gij doers moest .
„Laat ons fluiten om die wet ; bier heb ik bet ding !" Het wordt
verseheurd ! (App laus) .
„Op de vraag van den Voorzitter aan de aanwezigen in de zaal .
op het podium en op de galerij of zij tegen de cootie zijn, wordt
met een donderend „neen" geantwoord .
,,Na een opwekking 0111 de agitatie onverzwakt voort to zetten,
maar kalm to blijveil, ging de vergadering onder bet zingers van
den Socialistenmarseli niteen ."
Ook op andere plaatseli in ons land werden ,,protest-vergade~
ringers" gehouden . In de protest-vergadering to Delft, woensdag
4

Iaart gehouden, trail bet Kamerlid SCHAPER op met MR . T . DE

VRIES,

voor zoover bekend de eenige anti-revolutionair die de

Strafreehtnovelle afkeurde . Trouwens, de beer De Vries had onmiddellijk na de werkstaking van 31 Januari in bet door hens
met den heel'

STA ALMAN

geredigeerd blad (god gedankt voor de
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kraclrt, die op dien dag de arbeiders hadden ontwikkeld . De beer
De Vries betwistte (volgens het verslag in de N . Rott . Ct .) cat
de dwangwetten op reclrtsgronden berustten . „Men weet nn" --zoo ging hij voort - ,.cat de regeermaclrirle snel kan werken, als
lret er om gnat onreclrt to doers, door arbeiders in de gevarrgenis
to stoppers, maar gait lief onr bepalingen to ont`verpelr in bet
belang der arbeiders, cars `verkt de staatsmachine traag ."
Zooals reeds gezegd is, de beer Mi . T . De Fries was, zij bet
dale gedeeltelijk met den beer Staalman, vrij vvel de eenige onder
de anti-revolutiomtiiren, die eenige sympathie betoonde met de werkstakers of met bet Comite van Verweer. Alleen deelderr de bladen
merle cat de
VOO .spool'- eat tiayy we1peisoneel
to Zwolle in een acres aan de Tweede Kamer verklaarde niet in to
stemmed met de Strafrechtnovelle . Dock later kwam die vereeniging
daarop terug en schaarde ze zich aan de zijde der Regeering .
P1

ot .
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VERZET TELEX HET COJ\JITE VAN VERWEER .
Opmerkitig verdient, dat terwijl de sociaal-rleinocrateil en de
anarchisten ollder hull Comite van Verweer eels zoo liartstoclitelijken
ijver aan den dag legden, alleen de woordvoerders der christelijke
pal'tljen tegen lien opts den in volksvergaderlngen . AVoordvoerders
van andere ricliting lleten zich niet hoof en .Nocb de vrljzlniiigdeinoci aten, nocli de Llberale Enie-manners ti aden voor llet voetlicbt . Zij bepaalden zich, gelijk op de vorige bladzijden bleek, tot
adresseeren . De heeren Limburg, herdijk . Goeman Lorgesins .
Pyttersen en anderen schreven . .Girondijnselie" artikeltjes - zooals
de ltiredeulaiuler die kwaliticeerde - waariii ze reel meer de Regeering dill het Colllite ;'an Verlweer ollder handers namen ; doeli
ze kwamen, voor zoover bekend, in gees en' .e1e volksvergadering .
Toeli flu de Zondag van S lllaart (de )rotestdag voor het Comite
van Verweer) nadei'de, schreef liet Va lei'lood. overtuigd van de
noodzakelijkheid, dat ook van die zijde eenige kracht in de rolksvergaderingen beboorde slit to gaan, het volgende ;
,, AVaar de socialisten Zondag een protesdag lioiiden vragen wij
kuiiilen andere democratiselie eii vrijzinnige lieden, die liet eerlijk
meenen diet onze arbeiders en die tegenover bet drijven der 5 . P .
A . P .-manners staan, diet eveneens dies dag meetings nitschrijven
over heel bet land en hull bekwaamste «'oordvoerders er been
zenden om heel de burgerij to overtnigen van het gevaar, dat
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rlreigt wall twee kanteii, van (le zijde dei regeering ell van de
zijde (Tel' onbezonnen wool'dvoerdel's del' socialisten ell anarchisten ?
Het is rill liieei' dais iioodig . (Lit nieli Itiei'vaii doordrollgell horde .
\Valet sehijut liet niet alsof het gezonde, kalnie verstalid, dat altijd
eeii voorreclit van ons yolk is g eweest . i n deze (lagen geheel beneveld is ? Zlen de aiheiders filet nicer in dat hull val heiveging
niets to makes heeft islet de soeiaal-democratie, dat de arbeidersorganisaties liet 'tt verst zullen brengen als ze de eigenlijke politiek
hnitell 11111 streveli holldeli, zooals Engelalid liet hull leerde ~
.1 )e nianneli . (lie even !veinig gevoelen vow de aanhaligige
straf~vetswijziging als voor de ~vijze van protesteeren daartegen van
de socialisten . zij hebben tbans eeii pliclit to verviillen .
l)e tivoordvoel'dei's vale de rlclitiiig van het Vwlicluifd kivameil
('cuter niet opdagen . I)aai'elltegeii (11th ikkelden de (hristehjke
partijen odder h un w oordvoerders Dr . de Visser . Ds . Talma, Mr .
Aalberse, Mi . Syhi andi . 1)s . van Lmimiel . Mr . S . de Vries (het
hamerlid) . De \Vilde . AVirtz, van ( )versteeg, Paten \Veijers ell
anderen een buitengew one kraclit .
In de 7edei lC!odei vali G Maart kwani under het opschiift : ,.De
. AVerklieden-organisatie'' liet volgende stick voor
(Dlr
,.Deter dagen stoiid in de l1vedei laIidei, dat in den laatsten tijd
voor de Ghristelijke \Verkliedenvereenigingeii de velden wit zijn
011 to oogsten . 1)e ivaarlieid van dat ivoord blijkt mij elken dag .
Ik word letterlijk ovei'stroomd met ilitnoodlgiiigen flit de meest
versehullende deeleli `'an olis laud, oin de behulpzame hand to komen
bleden tot bet oprlchteli vial dergelijke ` el'eenigingen . Maar seder
mensch gait slechts eels gang .
,.IIet is inij, die de laatste chic woken bljna avond nail avond
islet „- erklieden vergader en nog allerlei samenkomsten gedurende
de volgende dagen hob bij to woileli, in de verste verte oninogelijk
aan die noodigingen to voldoell . Toch moot van de tljdsomstandigheden worded gebrnik geinaakt am
onto christelijke w erklieden
krachtig to organiseeren . Daarom richt ik bier openlijk de nitnoodigiiig tot ambtgenootell, onderwijzers ell andei'eil, the zic11 bereld verklaren ell gescliikt gevoelell, olu inij to helper, mij hull naam
en adzes op to geven . Ik kin dais al de brooders, die op versehillende
plaatseii deze actie when beproeveu, op hen als sprekers wijzen .
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,,Broeders !
uw steun .

ernstig pleit

ik

in

deze

gewiclitige

dagen

op

J . TH . DE VISSER.

A m s t e r d a in, Keizersgraclit 451 ."
Tegenover lief Comite van Verweer werd een Comite ran Vei d ed i.giiig opgericht, blijkens het volgende
MANIFEST AAN DE NIET-RE\'OLUTIONAIRE ARBEIDERS .

„Het Comite van verdediging meent sail de door haar vertegenwoordigde Cliristelijke arbeidersorganisaties het volgende to moeten
berichten .
,,Gelijk bekend is, is oils Comite samengesteld na de oprichting
van het „Comite van Verweer" en de publicatie van de cootie !O
Februari to Amsterdam aangenonien, bij welke inotie eene algeineene werkstak-i-ng op een nader door lief Comite van Verweer to

bepalen dag werd aangekondigd ,,ter veering van de wet die naar
lief Comite beweert de vrijheid van stakes aanrandt ."
„Tegen deze beweging, waarbij het dreigen met eene staking
werd gebraikt als verzet tegen de bij de Regeering en Yolksvertegenwoordiging in beliandeling zijnde wetten, heeft oils Comite
gemeend to moeten pi otesteeren, door woord en ge$chri ft, ten elide
al wat order oils volk van Cai istelijke belijdenis is, teruq to hou(len
Vaia dezen revolutionairen weg .

„Merle ten gevolge van dit oils optredeii, is eene andere tactiek
'let eene algemeene naar eene menigte kleinere
voorgeschreven .
of grootere werkstakingen, dan hier dan daar, voor to bereiden is
thans het doel waarop wordt aangestuurd .
„Oils Comite meent d e Clir. arbeid ers /tier voor ten zeerste to -inoeten
waavschuwen, teneinde ondanks de veianderde taktiek Itetzel f de
revolutionaire d oel NIET to helpers bevord eren .

„Ook al zullen bij deze stakingen, hier en daar, op den economisclien
basis, hooger loon, verkorte werktijd enz . worden voorgesteld,
toch mag b U d ezen stand van taken gees e-nkel man, bij oil-ze of ganisatie aangesloten, rlaaraan -steed oen .

„Het Conlite van `'erweer heeft nu eenmaal aan den strijd op
het gebied der vakbeweging een politiek en revolutionair doel
verbonden .
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..Dit onwettig verzet, dat niet wordt opgegeven, inaaa thaws op
blijft voortdiwen, to hestr jden, achteil wij de ernstige
plicht en dine roeping vaii ie(ter, (t)e met ons eli remolution((ir
aneler'e wijze

ortiedeim i(eii .5cht te/ei( to staaii, eo meeot, (tat (dice,, ii( deli ire(/
i an oi4e e(~ net het goed i ee/,t rtes am

tienlei's-m

omi,satie is to

zerde(tigeir e~i to imaioli,aiei( .

et

t' ail

C oamitc

Vcl'(tritl(Ji1/17

NAIIE\~ I>~: Ho if Ti1mE I'[ I F:N 1' AN
\e(tei l .

11 'e( A1 .

i'ei b(~,,(l . .f a1/ i )0(11,i0i})

K . K ATER, Eei c- Vooi•. : ittei' .
P . VAX V"LIET . Vooi'z ittei .

K . A . i ROXI)IJS .
("Iii' .

Seem etaiis .

Wei / lieiteir-Vex eenigioy ,Jlaoi teu

Ds . P . VAX WIJK JI1., Eei e-Vooi
I) . J . K . SCHENKEN, Voorzittei° .
J . H . ISRAEL . Seri etai i~s.
(u h lzr .

1 ationateii

B

Lathe,''

: itte( .

em Amaaboio1 .

V'ISSER, Ee-re-Vooi~ittei
W . A . (TEXXEKEN, fool ittei
A . v. OOI. ,S'ei i curl is .
I)t, . .1. TH . I)E

.

('iii i.1elijk Am /eiil,c-1S'eem etai iaat.
l . HITIZIXGA . Vooi z fitter .
.T . I)OV\VIES, ~S'eci eta 118 .
[TI;ECHT. 24 illaart 1903 ."

Het ('omite van V'erdediging organiseerde in tai van gemeenten
vergaderingen, waar sprekers van de aangesloten vereenigingen
optraden voor voile zalen . De heeren .T. K11zIxGA . voorzitter van
het Christelijk Arbeids-5ecretariaat en lid van den gemeenteraad
to Kannpen, en K . A . (uoNDIJ~, to Vtreclit, secretaris van het
Christelijk \V'erkliedenverbond ,,Yatrimonium , onderscheidden zich
daarbij op bijzondere w ijze .
Ook van roomsch-katholieke zijde werd groote actie ontwikkeld .
21

A& 'I : .~'1'I I KF N I)E1 ; ,S a1[E\ZW E1~1~ii .

\ erspreid werd het volgende
, .11 .1 \ 1 F1~

''

, .AVaar reeds an(lel'e (1lii'istelijke oi'galiisatiell lilting liehbeii ge~
geven aan hale gevoelells, i'ekenen de bestllren der groote Katliolieke
\Verklieden-Vereenigingen in Xederland het zich tot stiengeii
plicht, ill deze ernstige dagen eeii woord to spreken tot hire ledeli
in het bijzonder en tot de «erklieden in het algemeen .
,. AVij alien kennen den toestand ell wij begl'ijpen dat Ileze hoogst
gevaarlijk li4 .
.Eels tedei'atie van vei'schillelide vei'eenigingen Stalin op Belie
algemeene werkstaking aali . De aanleidiilg hiertoe is liet felt
geweest, dat georganiseerde \verklledeli weigerden samen to wei'ken
met illet-georganiseerden .
.,Daarillt zijil de ti'oebelen ontstaan, waarvan wij getiligell zijli
geweest . en nii de Regeering inaatl'egelen neemt, ter vool'komi11 '
van dezelfde feiten . agiteert men tegen de voorgestelde -v tten .
, .Werklieden!
, .demand ijvert nieer voor liet ordelijk vereeliigingsleven dan
vvij . Niemand wenselit vnriger dan wij, dat alien tot orgaflisatie
toetreden . . . . tocli ifloet.en wij beslist afkenren den dwang, die de
werklieden tot eerie bepaalde organisatie `vii doen ingaan, op straffe
anders werk- en broodeloos to w orders . AVij eisehen voor iederen
werkman de vi'ijlieid van ai'beid op, ell ofsehoon wig vei'klai'en, flat
de patroons onze oi'ganisatlell inoeten erkelnlen, vei'ooi'deelen wig
alles wat met file vl'ijlield in strijd is .
,. TV2j keei'en ills ook ('t ' (1( rr,yit((tie . (lie rly,oi so)itilri(/tip iii (lee
rlngeii irOr(lt oodei 'hoU(leii .

erklied en!
, .De nitlegging, die in niet weinige bijeenkomsten en vergaderingen over de stakingswetten gegeven wordt, is oojirist .
,,De sfakioy ~roi'rlt iiiet belet, is niet strafschnldig . 5trafbaar wordt
alleen gesteld de ('outl'aetb, eek . en dat flog alleen 'i'ooi bepoalde
takken z' an ilieost .

,.AVaar nn een contract gesloten is tnsschen den werkgever eli
werkneiner, d(t. ,r eisclit Loch de rechtvaardigheid dat die verbifltenis
wordt nagekomen ?
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. .leer joist zegt .Het Ce1tti'lrJn" van 2 Maart 11,
,,I)e Regeering step niet voor . het werkstaken strafbaar to
stellen, .elfs evict bet werkstaken van ambteliaren, personeri in
openbarell dienst werkzaani en spoorwegpersolieel .
, .Alleeri ~wil de Regeering strafbaar stellen . wat inderdaad
ie(ler weldenken 1 titan stl'afwaardlg noeinell moet : het •t aken
door deze 1)el'sonell, luul'iea (lit gepaarti gnat met contractbreuk .
.Zegt (Ills -- gesteld tat cute opzegglngstei'niijli t\vee lweken
is -- lief gelieele spoorlwegpersoneel met de 14 dagen deli
dienst op (cell lwerkstaking dei'balve in optima foe nla), Bail is
tilt 111et strafbaai' volgens 't i'egeerings-olitwerp .
..W alllleel' this ill palllfletteil ell tagbladell de socialisten (tell
volke verkonden, tat de Regeering eels aanslag ~~ it plegen op
het vereenigingswezen, de vakvereenigiitt,en den kop indrnkken .
Ball is dot eenvoudig een fatale leugen, zelfs ten opziclite van
lief spoorwegpersoneel, - tenzij de socialisten niocliten willen
beweren, tat een vakvereeniging alleen tan goed werken kan .
indien 't den werkman geoorloofd is willekeuiig zijn contract
to verbieken, zelfs als daardoor gevaar voor de
gansclie gemeenschap ontstaat" .
,, AVij moeten (ills a fkeurei~ de aanvnring tot laden vau verzet . . . .
SVij kennen al to goed de ellende, die nit mike laden geboren
wordt : (le gevaren, waarniede deze vergezel(l gaan . en daarom
waarsclinwen wij een ieder met allele nadrnk, om in (ieze dagen
niets to doers . waariut ralllpen ell ongelukkell 1001' nn en later
kunnen komen over nw eigen personen ell over awe vroii well ell
kinderen .
.Iii /((((fin (te) • t~e1u1/(ize1ulen oi(ze)' letter c ei pen ~rij Ii,, ook
(e)1 e tail oh1s (file (e)((ntc'oo/'deli)khei(l, it acuee~ • cit ale tegec/('ood (lige
U , ijze

van optreden ernstige gezolgeo . .zulleir o)itsta((1? .

, .Iii het welbegrepen belang van alleil protesteereii wij tegen lief
manifest van bet , .Coinite van Verweer" ell wijzell lief terllg als
niet wedergevende nocli de juiste beteekenis tier wettell, nC ch de
stenllning van dnizenden ell duizenden Nederlandsehe arbeiders . Ook
wij erkennen tat er toestanden zljn, die verbetering eischen, niaar
wij zijn ervan overtnigd tat die verbetering alleen tars eene blijvende is, wanneer zij steunt op den grondslag van rechtvaardigheid en orde .
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SAMENZWEIU G .

,.Christelijke \Verklieden!
ulre ChristelUke oi ;yaiiisatiei/ , hebt vertrouweii
in uwe besttu'en, werkt sanien met lien voor wien het gezag heilig
is en hebt voor dat gezag dies hoogen eerbied, die oiis bevo1en
wordt door onze Cliristelijke beginseleii .
,,w e r k 1 i e d e n!
„Laat a niet voeren op gevaarlijke paden : blijft op den weg der
orde . Stennt onze Regeering en vormt een sterke kraclit tegen den
geest vari wanorde . Dan zal ons dierbaar vaderland wederom de
rust genieten, die voor de welvaart van alien noodzakelijk is .

"$teurt vora1

;,He! Centraa,l-Bestuui' Gait deli-

\'erl . R . K. VolksboI/d''
W . C . .1 . PASTOORS . Voorzittei . Den Haag .

B . LA11 MERS . Secrete us, Amsterdam .

He! Bestuei rlel ,, ,St-Josephs-Gezellen-Vei eeeigiey"
G . H . F . STUFFED, Centraal-President, Amsterdam .
\V . A. SCHADE v . WESTRFM Hzx . . Secuetai is', Amsterdam .

Het BondsbestuuI rae den ,,Bond Lee Ii . K. Werkliedee-Vereeni yie yen in het 4ai tsbisd om" :
H . ENGELS, Voorzitte-u . Enschede .
G . A . LIETHOF, Secretaris, Arnhem .
Het Bestuur van den
Bond' :

's Hertoyenbosschee R . K. TVei°kliedee-

Tos . V . Ii . HOEVEN, Voorzittei .
11I . T, NI . V . I) . DO N K, Secreta i is .

lie! Bestum van deli , .Bredaschen B . K. Voiks bond"
\V . C . NIENTINK . Voorzitter .
P . 11IICHIEDEN . Sec i etai is .
lie! Centraal-Bestuui van den ,,Limburyccken R . K. Volksbond"
ANDI . VLIEGEN, Voorzitteu, Gulpen .
LEON BRO1IJWERS, waarn . Secretai is . Gulpen ."
`'ports werd door den Bond ra,i, ()rde, een vereeniging van
spoorweg-personeel, dat, zich verzette tegen het Comite van `'erweer, gepoogd de spoorweg-beambten en andere w erklieden to
overtuigen van het verkeerde der middelen, door de socialisten en
door het Comite van Verweer aanbevolen . In een der NIanifesten
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door den Boiid i;aii Orde verspreid (5 Maart) ktiwam o . rn . het
volgende voor, dat door de Nieewe Coei'aid genoenld werd
EEC' 1VEL`PREKE\ I) \V~ )ORI) .

.,,Laat bet oils vergtuid zijn . islet cell eriistig woord n to waarseliuwen tegen de opruiende tail vaii inaiilien . die ii niet kennen,
en die alleen van a gebruik willen niakeli om de sociaal-democratisehe arbeiderspartlj een overlwinnlng to bezoi'geli .
.,Er ligt zooveel gevaar in dat heftige optreden, in dat aantoonen
van enkele grieved, sterk aangedikt . AVaiineer een paar dnizend
menscheii in de zaal aan wezig zijn en de spreker weet a door zijn
woordeii op to winder, dais gevoelt ge n sterk en dais laat ge
ii zoo liclit inedeslepen oin to roepen met deli grooten hoop
„Stakes, stakes ."
. . AVai seer ge ecliter daarna terngkeert in den kring der uwen,
wil daii eens overwegen wat door den spreker is gezegd en vraag
dais eens uzelve of of er ook iiiet zijn liclitpwiten en of er in aw
lever daii werkelijk zooveel ellende is, als men it lieeft wines
doer gelooven . Grid zult daii begrijpen dat men ii en uw gezin
ongelukkig gait makes, dat men de tevredenheid verjaagd lieeft
nit uw htlis, dat men a koeien met gouden hooinis belooft, onidat
meii meent alles to kunnen bereiken, onidat men ii \wll doer gelooven
dat, als ge maar sterk aaneengesloteii blijft, gij alles kinit verkrijgen .
Men vergeet niet a er bij to zeggen, (hit de weg, die leidt
naar lief doel, (Tat men bereiken wil, door bloed en tranen zal
loopen ; seen is dais verantwoord op gegronde verwijten ; men lieeft
a imniers to wren gewaarschuwd . llaar in de opwinding van het
oogenblik, order den indruk vas de opzweepende woorden van een
vurigen volksman, let ge islet op die kleiniglieid .
,Men laat u trouwens niet den tied tot nadenken : meii sleept a
van de eerie vergadering naar de andere en overstelpt a vender
met opraiende inanifesten .
., En niemand is er die u wil wijzen op de liolle frasen, op den
ernst van de liandeling lwaarvoor men aw huip itoodig lieeft .
, .,Kunstmatig zijt gij gebraclit in een toestand van verbittering
en veroorlooft a dingen to does, waarvoor ge bij kahn overleg
terag zolidt deinzen .
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; .Men heeft de spoo~wegnianneii noodig, omdat zonder hen een
algemeene werkstaking niet geliikken kan ."
EEN WOORI) VAN VERM AAN .

Aan de predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk wend
het volgend sehrijven gerieht
,,Ontegenzeglijk is in de laatste tijdeii op droevige wijze openbaar geworden vat reeds lang leefde in zoo nienig hart .
„Het is daaroni wel naar aanleiding van den toestand van spalllling,
waarin oils Vaderland in deze weken en maanden verkeert, maar
meer Loch nog lettende op den geest van loslating van God en
van Chi'istns, zoo duidelijk \vaai' to nemen in tal van kl'ingeii, van
hooger en lager geplaatsten, dat lief lno(~el'amen vaii de Algemeene
Synodale Coininissie der Nederlaiidsche Hervoi mde Kerk zich op
broederlijke wijze wends tot de voorgangers barer gemeenten, islet
bet nitspl'eken van den wenseli, mu op Zondag 15 Maait as ., in
de openbare godsdienstoefeningen, der genie ente de noodzakelijkheid aan bet hart to leggen van een ootmoedig, hartelijk en vertrouwend wederkeeren tot den God alley genade .
;,'Loo zullen do gevoelens van trouw aan Hare Iajesteit, onze
geliefde Koningin, woi den versterkt, lies vaderland gezegend, de
regeering des lands eii de vertegenwoordigers des yolks bemoedigd
worden lll lion zware taak, ell de geineente van Jezus CIhl'lstus
worden gesteld tot een Bells en een zegen voor de wergild!
,,Namens bet moderanien van de Al gemeene Synodale Commissie
der tir ed . Herv . Kerk .
1)h . G . .1 . VAN DEE FLIER, Pi esid ei't .
J . KNOTTENEELT, ~S~eci etai is . i)

ij I)e I{tg>rhe Svtio le 's toeu your vat ijetrel't de meer~lerheid sties iiu l urn,
~~e-lid 0 ouk de S ttudaie Ci11t1n1i
ue geecht ~verd ,orthodox'' to zi,jtt . Door deo
Lit-leg der vei kiecinget t ow •l e clan-ikale beet urea . k o t dntrop . We
Ic Ileeg,;che
S~ node 1 c(O tllo(lt'1'0 .

VIII .
IN YOLK -VERG ADERINGE

T.

Ill lid hO7k van I Maim schreef \1r . Troelstra : De hooding
der arbeiders steekt zeer gmistig if bij die dcr Bege_,erlng ell
hare viienden .
I)eze bewering k\vam iii een zonderlnng llcht to stain, toes in
tie nleetinngs de sprekers van de (liristclijke partijen door de seemlisten belnoeilijkt werden ell .,relletjes" daar van bet gevolg wares .
zoodat de politic dik~verf er bij to pas incest konnen . Lezenswaardig
is wit de N. Rottei ~1, .
Cit van i~ llaart daarvail sehrijft, en dat
bier ill zijn geheel w of dt opgenomen :

Bij strooibiljet wares de arbeirlers tegen Donderdagavosd drinngend
opgeroepenn door ,bet ('onnite tot Verdediging'', gevormd nut de
verschillennde christelijke vverklieden-organisaties bier ter stele, tot
eenn groote openbare vergadering in bet gebouw Jeruel . .,om to
komen van oiler den dwang, dies de socialisten en anarehisten op
ins vrije yolk wines leggen ." Er zoo worden gesproken over den
oproep tot stakes'' en -- stolid er in den oproep -- . . debit gewenseht ."
Het kerkaclntig gebou`v, waar Jei ul l zijn godsdienstige samenkomsten houdt, en waar tegen de mires en urn de booggewelven
in roode letters vrome spreukes zijs gepenseeld, liep din ook na
acbten stampvol . 1)e bankers b eneden . d e g alerijen . d e trappers
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daarheen, opgepiopt vol menschen, die tot aan den ingang samengedtongen stonden, de achtersten op stoelen geklommen .
En aanvankelijk was alles in stifle aandacht . De voorzitter, de
beer Honborg, decide in zijn toepasselijk openingswoord merle, dat
eerst mi . J. G. Sybrandy nit Den Haag zou spreken ; vervolgens zoo gewenscht - debat over zijn rede, en daarna zou bet woord
aan ds . B . Wielenga nut Arnhem zijn .
Maar weidra bleek toch al, dat de schare niet zoo heel volgzaam
was, want al dadelijk kwam een stem op tegen den zijns inziens
to korten tijd aan de debaters toegestaan, en toen mr . Sybrandy
nanwelijks zijn rede was begonnen, wend er eenige malen geroepen
dat hij harder moest spreken, want achterin kon men hem niet
verstaan .
De spreken keurde de groote spoorwegstaking of : hij ontkende
dat bet een dyad van organisatie en van solidariteit is geweest,
en als ernstige gevolgen noemde hij de stakingsmanie in bet gansche land, de heerschende spanning, de schade aan den kleinhandel
en den groothandel toegebracht, bet nog dagelijks weerkeerend
verlies van de spoorwegmaatschappijen, wat alles op de arbeiders
terugslaat . Maar bet grootste nadeel is toegebracht aan de arbeidersbeweging ; een massy werklieden scheiden zich van de zoogenaamd
neutnale vakvereeniging af, en samenwerking van christelijke arbeiders met sociaal-democraten en anarchisten is voorgoed onmogelijk .
De christelijke arbeiders moeten zich aaneensluiten .
Op de leiders den sociaal-democraten rust de groote schuld van
deze staking, omdat zij bet yolk hebben opgeruid . Maar bet is een
Pyrrhus-overwinning geweest ; flog eenmaal zoo'n actie cal de
arbeidersbeweging is voor goed verloren (s c h a t e r e n d g e 1 a c 1i) .
Vervolgens trekt spreken in scherpe bewoordingen tegen sociaaldemocraten en anarchisten to velde ; hij verwijt Oudegeest, niet
als vakmail, maar als politick socialist to hebben geharldeld, in
den geese van de firma Samson en Troelstra . Ten slotte verwijt
hij de leiders de rechtsorde to hebben verbroken .
De rede van mr. Sybrandy was aanvankelijk door een enkele,
weidra door meerderen met gefluit en luid gelach begroet, maar
aan bet slot grog bet handgeklap en gejuich in gesis en gestamp
en gefluit op .
De voorzitter meende . dat bet bij nader inzien beter was,
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nil eerst bet wooed to geveli aan ds . Wielenga, eii bet debit tot
daarna to verscliuiveii . 14laar vele steminen verzetten zich bier
heftig tegen : de eenmaal beloofde discussie weed geeischt, er weed
dat is eedbreuk, contractbreuk", en oiider bet gegeschreeuwd :
stamp en gesis stenlde de voorzitter in de aalivankelijke volgorde
toe . En teen meteei kloilken viii alle kanten . van links ell rechts
en acliterin, van (le trapper ell de galerijen, names van debaters,
die bet wooed verlangden .
Het eerst zoo dan de vrije socialist Samson in discussie komen,
en bij weed met laid gejuich, bier en char gefluit, begroet . flair
hlj vroeg den voorraiig to geven aan een Spoorwegman, die weg
moest : wederom barstte gekiap los, eii de man met de pet van de
S . S . verdedigde mi in korte woordeii bet goed recht van de
staking, en wees op enkele inisstanden .
Vervolgens zette Samson een breede redevoering op, waarin bij punt
voor punt sir . Sybrandy besteed, en de heerscliende toestaliden fel
liekelde . Toeii zijn tijd verstreken was, waarschuwde de voorzitter hem
to eindigen : bij verklaarde spoedig of to zullen makes, maar joist
tegen de slottirade verzocht de president hens to eindigen . Pat gaf
weer lievige protester . Eenige Comite-leden slisten : , ;laat hens maar uitDock toes dit gesehied was, riepen verscliillenden zijner
spreken
geestverwanten, die voor discussie wares ingeschreven : „Ga maar
door Samson, je hebt mijn acht minutes erbij", „en de mijne !" „en
de mijne'." - „de mijne ook !" weed van alle kanten geroepen .
andere vergaderden kwamen hiertegen op . maar zij werden oversist en opnieuw stak Samson met een vervolgrede van wa1, waarbij
Ilij de christelijke arbeiders voorhield dat bun patroons niet beter
zijn dan de rest, en dat zij gelooven moeten wit zij wines, maar
naast de andere werklieden is lien plants . Die andere arbeiders
willen ook gees geweld, maar als 't moet ztillen zij aaneengesloten
stain om bet geweld van de overheid to pareeren, die cliristelijke
regeering, die de soldaten wapent met scherpe patronen, waarvan
s pr . er een den vergaderden voorhield . Toes bet gejuich, met wit
gefluit erdoor, weer verstomd was, zei Samson, dat bij iiog de
beschikking had over acht minutes, maar die stond bij aan mr .
Sybraudy of voor zijn repliek . En bij ried de vergadering a an zich
kalm to houden, en rustig argumenten tegen argumenteli to stellen .
Nieuwe debaters vroegen, eisehten bet wooed . Maar de voorzitter,
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die slecilts nloeilijk gehoor koil vinden, rook omdat hlj geen
hamer had 0111 aan zijn verzoek um stilte kracht bij to zetten,
wees enkelen hllnner af, want zlj hidden hull minutes aan unison
gegeven .
Nog versclleen de hear Viertelhansen rip hat podium, (lie de
sociaal-democratic tegell de aanvallen vale lllr . Sybrandy verdedigde .
\Veer geroep 0111 het wooed . I)e voorzitter weigerde, nlaar door
andere bestuurderen weed hij overreed ook nog aan den transportarbeider Barendregt debit to verleenen, die toes verklaarde van
den advoeaat Sybrandy een wetsuitlegging to hebben verwacht,
vooral van de vage woorden .,hinder" en .,faster'', waarvan hij
vervolgens zijn islet vale plastische voorbeeldeil toegelicllte interpretatie gaf . Maar zijn tijd was welds verstreken, en toes rte voorzitter hem (lit aankondigde, vial Barendregt in heftige persoonlijkheden nit, ollderstreept door gestamp en geklap van een deal,
en door gesis van een antler deal der vergadering .
DOCK elndelljk ell telangenleste troll ml . Sybrandy dais veer
naar voren om to komell replieeeren . Hlj 11lerkte op, dat de debaters nu anderhalf iiur aan lief wooed warell geweest, en dat hij
nog wel naar Dell Haag terug wilde, en dat ds . A ielellga ook
nog zijn cede moest houden, zoodat hij lnaar heel kort toll antwoorden . Daarbij zei daze spreker dat Samson, voor een werkjongen, wel heel schrander en ontwikkeld was, naar toeh was hij
een slecht jurist (yewelr1i,q yefluit en yesis, eeniy applaus) . Hij
verklaarde, dat slit de politieke verbroedering tusschen Rome en
Dordt Illl zal voortkolllell cell samengaan van katllolleke en antlrevolutiollaire arbeiders . met ieders volkomen godsdienstige vrijheid,
tegen hat ongeloof . (Gie-ve ul yefluit, yesis en yestamp . eeniy (tpplaus . De spreker waeht r ustig . d e voorzitter klopt met de vuist
op den lessenaar, bestuiuderen roepen om suite .) Eindelijk merkt
de spreker op . dat de peer Samson ook niet door getluit onderbroken is . (Geroep : , jai{el, , jan el, hie1, bier) . I)e spreker zegt dit
dais to betreuren . maar nit protest daartegen moesten de anderen
't dais nu llalaten . Een stein van de galerij : alweer een inbreuk
op onze reehtell ! Mr . 5ybrandy geeft vervolgens een verdediging
van de voorgestelde strafbepalingen . Hij betoogt dat die niet tegen
de organisatie zijn gericht (geschreeuw : wel waar . ~rel 'caar .
tuel?-tlauisic et. innilkoif ivet !) Dus -- eoncludeert de spreker -- dau
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verstaat gij onder organiseeren : de ineiisclien to dwingen om toe
to tredeli .
Nu wordt lief i'unioel' op zljll hevigst . Van
kanten woi'dt
gegild : gelogen, Been, neeii . nietwaar, wij willen de vr'ijheid, jij
~vi1 de knoet ! eiiz . . under di'eunelld gestanip, ell gefluit, eii gejuich,
eii gez`vaai islet lioeden eii zakdoeken . Viii de galerij niaant een
bootwerker olii stilts, en ass hij verstaanbaar is, roept hij eenige
nialeii : laat 5ybraiidy uitsprekeii, dr . Kuyper heeft Loch al sang
een baaiit,je voor liens ! \vaarop hot rumoer \veer begint .
N u koint de eoniinissaris vali p olitie . d e Beer L . Ii . (1 . Vuyk,
die al telkens op de lieiii eigen geinoedelijke, kalme manier de
opgewondeneii oil zich heed lieeft getracht to bedaren, op het
podium stain . En ineens heeft hij stilts . Hij waarschu\vt : ass de
orde niet terngkeert, zal ik de vergadering inoeteii opheffen . lunar
ineteen vale list rtimoeii ge koor iii : ., sluiten dill mint, sluiteii
Vel'scliillende dames ell heeren op de vool'ste i'ljeu di'ingen zeniiwachtlg naar den uitgang
de meilschen klimmeii op baiiken en
stoeleii, liangen over de baltlsti'adus to gillen en to tluitell .
Dill springt unison lveer op list tooneel . Laat mr . Sybrandy
uitsprekeii, gebiedt hij, wees toeli kaim : na hens lieb ik ilog wel
gelegenheid mu to antwoorden .
De voorzitter en vele bestuurdereii : peen, gees dupliek !
Dat is bet seiii voor een hernieuwd latiwaai . De coinnlissaris
Vuyk traclit de schreeuwers to kalmeeren . wijst met zijii wandeistok
naar boven . waar een man, rood van opgewondenheid, sclireeuwend
a Tel de balustrade is geklomnienn en roept hem toe : pas op boor!
De beer lJittenbroek tracht to vergeefs de vergaderdeii toe to
sprekeli . Het ru noer duurt voort . De Beer Vuyk verzoekt den
voorzitter, the blijkbaar den cooed verloren heeft, de vergadering
wolf to zetten, of hij zal liaar sluiten .
Dan roept Mr . Sybrandy : Door de onhebbelijke wijze van optreden
viii socialisten en anarcliisten is dit een totals nederlaag voor
hun beginselen .
Het rmnoer slant flu in gejouw en gebrul over, petteli en zakdoeken gain veer in de lioogte, de nienigte dringt op, van ills
kanten wordt de socialisteiiinarsch ingez et .
Een gelid politieagenten dringt langzaam de zaal biiilien : de
beer Vuyk inaaitt tot uiteengaan, inaar tegenstaiiders driiigen iii
isle
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heftige disputen tegen elkander op . Het podium is vol, mr . Sybrandy
wordt door jongelieden in triomf op hull schonders getild, en
spontaan klinkt opeens in opperste geestdrift bet \Vilhelmns .
Samson wordt door tegenstanders omringd ; de beer Vuyk staat
besehermend mast hem, om erger to voorkomen .
Nu wordt voetje voor voetje de zaal leeggedreven ; als op cell
duintop bij een overstrooming staat de estrade alleen nog vol
discussieerende mensehen . totdat ook die zoetjes voortgedreven
worden . Te ruin elf uur was de zaal sclioongeveegd, de volte in
de straat er vc»r wend verspreid . Zoo eindigde deze vergadering
;,om to komen van onder den dwang der socialisten en anarchisten ;
debat gewenscht ."
Het

Volk bevatte over deze rumoerige vergadering to Jeruel,
waarover niet slechts ale Nederlarider maar ook de N. Rott . Crt .
haar verontwaardiging uitsprak, dit enkele bericbtje :
„Te Rotterdam had bet ,,Comite van Verdediging" in bet gebouw
Jeruel een grootendeels socialistische vergadering . I . I . Samson
en onze partijgenooten Viertelhuisen en Barendrecht debatteerden
na de rede van mi . Sybrandy . Onder liens antwoord ontstond
dermate herrie, dat de politic de vergadering voordat de tweede
spreker, ds . Wielenga, aan bet woord was ontruimd had ."
In Den Haag was bet niet veel beter, gelijk blijkt nit de

N.

Crt. van 4 Maart, waarin bet volgende verslag voorkwam
PROTEST TEGEN HET COMITE

v x

VERWEER .

Stampvol was Dinsdagavond de zeal en de daartoe behoorende
galerijen in bet gebouw van de Haagsche afdeeling van den Ned .
R .-K.

Volks bond .

Men kwam bijeen ter z .g. protestvergadering tegen bet drijven
van bet Contite can Verweer tot een algemeene werkstaking.
De vergadering was bijeengeroepen door Patiimonin n, den Chi .
Nat, JVerkmansbond, Maarten Luther en bet Chi. Arbeids-secretariaat .
Na een kort openingswoord van den voorzitter, den beer P 1 a t e e 1,
secretaris vail Patriyjzoniuni, spreekt de beer P . v a n V 1 i e t (Kamerlid) een rede nit, aan welker begin weed herinnerd aan de
onweersproken gebleven meening van den beer Talma, dat de
sociaal-democratic met de spoorwegstaking een zwenking heeft
gedaan naar de anarchic .
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\'~)or de clu'istelijke arbeiders moet elke staking voldoen aan
deze voorwaarden, dat vooraf alle andere middelen tot herstel van
grieven zijr uitgepot, en dat de staking nooit vvorde misbroikt
voor politieke do eleinden .
\`'erkstaking blijft de christelijke arbeider altijd een gevaallijk
wapen achten, olndat liet lienl, die liet gebroikt, kan benadeelen,
en joist hij, die bet aanbeveelt, gewoonlijk boiten gevaar blijft .
Een staking , .vale boven at", bevolen door een betrekkelijk klein
conlite, als nn liet (ioniite -rai T'ej e eei is, kan nooit voldoen aan
de eisehen van billijklleid, die de ehristelijke arbeider moet stellen .
Of dan ook wel de vele duizenden arbeiders, die officieel zollen
zijil gedv ongen aan de verkstaking deel to nemen, dit zoo gehoorzaalll zollen doer . betwijfelt spreker .
Evenz~~o acbt hij liet niet zoo zeker, dat de gevolgell van de
staking ailedll de groote bandelaal's zollen tl'effen en nlet den
minderen hall . In Italic toell lleeft de regeerlng blj de groote staking
het groote lnteriiatlonale halldelsverkeer kunllen onderllotiden, lllaal'
held het locale verkeer op, waardoor kolossale donrte ontstond
van eerste levensbehoeften, en als gevolg hiervan natuurlijk ook de
mindere plan in de eerste plants iced .
\T og w'ijst hij op de to verwachtelt verbittering, den onwil van
liet publiek, dock zijn voornaamste grief iss dat de staking, die
lien ill I'll beginner, lljnrecht gnat tegen liet belang van een
geregelde ontw'ikkeling vale de arbeidersorganisatie .
Aan liet erode der rede hoort men applaus en geflnit .
De V o u r z i t t e r verzoekt dit laatste achterwege to later, vent
hevige protester uitlokt van (le vele socialisten, die de zaal voor
een grout deel vollen .
De beer 1) e V r i e s (lid van de Kanter) krijgt liet wooed . Deze
zegt, dat de maatstaf, `va,arlnee men in deze dagen door een deel
van de arbeiders `vordt gemeten, deze is, hoeveel luen win opritien
en schreeuwen in revolotionaire taal .
Deze toestard nu is cell gevaarlijke .
Immers zij, die met die revolntionaire tail niet meedoen, kolnen
in liet gevaar van to zwijgell, wane gesprokelt moet worden .
En dit laatste lnoet worden gedaan .
\Vant wallneer niet zooveel reclttnlatige grieven bestonden bij de
arbeiders tegen hums positie, aan zon de beweging, die thans gaande
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is, niet eeu zOO grooten omvang liebbeii verkiegen, als zij
thans heeft.
taar zeeizeker is die sleclite positie niet de eeiiige oorzaak
van vat gescliied is en gees voldoend motief daarvoor . Pat tocli
wijst de historic van de spoorwegstaking al nit .
Om de solidariteit heeft nien gestaakt, oindat er een twist was
under de veemarbeiders en lief grootste deel van de stakers wist
zelfs niet waarvoor men staakte . Ta . Petter en Oudegeest verklaardeii in lion orgaileii, dat de staking lien zelfs overviel, dat
zij to vroeg kwam .
Het nltiniatuiii door de Ainsterdanisclie gemeentewerkliedeii gesteld en onmiddellijk veer ingetrokken, was een gevolg van dezelfde
verwarring in inziclit . Eeil klein deel van de geineentewei'klieden
lead eenvoudlg een terrorisnie uitgeoefend op alle anderen en zoodra
dozen zich nicer bewust ~verden van den toestand trokkNn zij liet
ultimatum in .
Tot lief zeltbewustzijii moeteli ook de ai'beiders koinen, dat zip,
tegelijk met hot aaiivaarden van himii recht, ook een pliclit aanvaarden, dat zij evenals de patroons gebonden zijn aaii belofte,
aan gegeven woord en aan eer . Zijn zij dat niet, dan heeft ook
gees arbitrage ilivloed, inimers dan lieeft men nooit de zekerheid,
dat de in bet ongelijk gestelde partij zicli aan den uitspraak van
den sclieidsrechter houdt .
Zonder terrorising zon men dat bewnstzijn bid de arbeiders ook
niet een oogenblik liebbeii kunnen tot zwijgen brengen ; zij hebben
niet hoofd voor hoofd de gevolgen van lion Joel berekend, zij lieteli
zich meesleepen en zij lieten dwang op zich nitoefenen .
Niet de arbeidersorganisatie is daaraan schuldig . maar zij, die
zich in deze dagen van die organisatie liebbeii meester gemaakt .
De christen-arbeiders inoeten zich aan die inacht weten to
onttrekken .
Ook na deze cede laten de fluitei s zicli filet onbetnigd, bet kan
lion evenwel niet gelnkken lief applans to overfluiten .
De beer 5 y b r a a d y, die an spreekt, w ijst op de bekende zwenking van bet sociaal-deinocratiscli orgaan Het Volk .
Spreker acht met Domela Nieiiw enhuis deze beweging gegroeid
boven bet hoofd van de sociaal-democratic .
Daarom wil zij nu de schnld van den bestaanden toestand
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werpen op legeering, op de groote pens enz . Ieif willen zij van
de verantwoordelijklieid niet weten .
De regeering had troepen to zenden tegen den aanslag op de
reehtsorde . die dreigde en tegen den dwang, die door de sociaaldemocraten allerwege wordt nitgeoefend .
lSprekende over de voorgestelde wetsontwerpen . zegt bij, dal de
aanvulling van de ~trafwet in de eerste plaits beoogt, de vrijheid
van deli arbeider, zich niet aim to slaiten bij een vakorgaiiisatie,
to besehei'men, ell als lllell die vrlllieid miskent, niiskent llleil dell
grondslag . waarop (IC vakorgallisatie zelf bei'ust .
Het reclit tot staking van werklieden in openbaren dienst, is
zelfs in Engeland, ivaar de vakorganisaties zu('( sterk zijn, beperkt .
Tail slotte zegt de lieei Sybraildy . (Tat de chistelijke arbeiders
van zelf op den bodeili vale list reclit sta .ali, omdat zij de socials
kwestie teiugbi engeli tot bet zedelijke, nlaar dal ook de sociaalileiiloeiatis(',lle ai'beidei's volgens de eigen llitspraak van lillll lelders .
deli wettelijken weg niet lnogen verlatell in list helang zelf van
lillll toekomstige niaatscliappij .
Rij bet debit gebeurde, wit wij tijdeils de redevoeringen dei
ofhcieele sprekers baddell zien aankomen, en accelltueerde zich de
heersehiende stemming van vljalldelijkheid eii onrust, teweeggeroepen
door dell grooten troop socialistell, die telkens de redevoerillgen
door tussclienroepen bidden onderbroken .
De andere party llama nil i'evanelie .
K 1 o o S t e r ill a 11 list milers niet zeggen, dal hid . .eenvoudig werkmail'~ was zoilder bet forsehe protest : . .was je dal illaar . dal zon
je willen!" waarop ecn luid gelacli volgde, dal veer de socialisten
niet konden verdragen : de ehi istelijken riepen tussehen hot socialistlscll gefluit in . wit liaar lillll lneening Khoosterinan tivel was .
Doze dreigde, dell tijd, gedurende `velken nien hem belette to
sprekers, niet op den toegestaners debit-termijn in mindering to
zullen bren en en zoowel door (lit . dreigement als door hot optreden
des voorzitters gelllkte bet ecu zeer korte stilts to krijgen . 11laar
ilaiiwelijks was de beer Kloosterlnan aim zljn dagehjksclie Spljze begonnen : „list stinkriool van de bourgeoisie" - Dc Nteuc e Couiant
natuurlijk, ill verband met swat dit blad schreef over de scllandaalcolportage, -- of or ontstond zoo hevige tegenkanting van katliolieke
zijde, dal de voorzitter moeite had om een oogenblik stilts to
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verkrijgen ten eiiide den spreker to verzoeken niet buiten de orde to
gaan . ii begonnen de socialisten veer to protesteereii en achtte
een aanwezig inspecteur van politie (de beer Van Aaltsz) den tijd
gekomen, zijn ambtslint om to Banger en aan to kondigen, dat de
vergadering zou worden opgeheven, wanneer bet tumult niet eindigde .
Tegelijkertijd versehenen een twaalftal politiemannen, die zich op
de glens van bet orchest en de zaal opstelden met bet gelaat iiaar
lief publiek .
Inderdaad niiste dit niet alle uitwerking . Het werd kalmer en
Kloostermaii sprak door en verklaarde, toen zijn spreektijd oni was .
dat hij nog een heeled tijd noodig had .
Hij ontvouwde eeii courant
maar de voorzitter bleef onwrikbaar en gaf lief woord aan den heel° 5 c h a p e r, die de drie redenaars
bestreed op de bekende al zuo vaak door oils vernielde grondeii .
'\Vij makeu dan ook iioeli van zijn rede, noch van die der zes
volgende sprekers, noch van de replieken gewag .
Aardig was alleeii een spreker nit Rotterdam, die tot kalmte
aanmaande, naar aanleiding van eeii voorstel van den heel Schaper
per cootie uitstel van beliandeliiig der ontwerpen to vragen, (welke
cootie niet in stemming kwam) en wel omdat men in daze tijdsomstandighedeii niet in genoeg kaline stemming was, cm met koel
hoofd to kunnen oordeelen .
De Rotterdanische spreker ~vist inderdaad zoo neutraal to blijven,
dat lief publiek niet wist, aan walker kant hij stond en de socialisten zelfs, die hun tegenstanders gees volzin Hater zeggen zonder
hoongelach of gefllllt, bun stuur kwljt waxen ,' In den aanvang foot
een deal vale de socialisten, terwijl bet andere deal applaudisseerde
we zagen menschen, die eerst floten, naar zich plotseling bedacliten
en applaudisseeren ginger op voorbeeld van geestverwanten .
In 't eind echter won bij alley harten en was zijn rede de eenige .
die aan lief slot gaan gefluit lead en alleen applaus .
(Ziehier een van zijn volzinnen : „Mij komt lief voor -- naar ik
kan mij vergissen - dat de arbeider naar bet kapitaal moat gestuwd worden en tegelijkertijd bet kapitaal naar den arbeider moat
gaan !")
Daar daze spreker de laatste debater was - aan een cliristelijk
arbeider werd bet woord geweigerd onldat hij zich to laat had opgegeven, waardoor de voorzitter zelfs socialistisch applaus verwierf
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wei'd de stenlining gedurende dell aauvallg vall de replieken wat
betel', lloewel )let niet tang thinrde, r n men teg'en llet slot dei
vergadering nu cell acllttal polltleagenteil erbij had latch koiiien .
Dij lief ltlteengaan zongen de sociallstell hun marseli .
Ons coinplinieilt tan dell vooi'zlttei' . die de moellijkste vel'gadel'iilg
had to leiden van de vele, (lie «vij in dezen stakiiigsz vangereii tijd
bijiV'oolltkf eii flit' zijn gezag nitmuntend eil ill vo1n aakte kalmie
Wist to handhaveil .
TOt mover het velslag van (IC \ /etf?( t ('Q?/I aI,t .
1-let IToi
ineldde van the vErga.(leling het vol7eude
. . De chi istelijke veieenigingeii to 's C- iavenhage hidden gister-avoiid fell stainpvolle vei'gadei'llig' ill het gebouw . . de Ih)lldsbaniel
Pe antirevolutionaire haillerledell P van
lit t elf i~ . de V ties en
de heel' llli' . Svbrandv de(len ten leeks van uitvallen tegeii Hef
ITolh., Troelsti t
Van dei Goes . de st> eiaaldeniokraten. d e leideis
tier spoorweginannen enzz l)e vei gadering was zeer woeli wider
nlenig lasterlijk woord tier sprekers .
,,Schaper werd in ziju debit door de nieerderheid (let aanwezigen
stornlaehtig toegejuicht, vooral toes hij zeide dat bet ~ti'erk van
dit Kabinet niet goddelijk, maar dnivelselt was . De anarchist Kloosterman sloot zich geheel bit Schaper inn . Ecu lnotie durfden de he stuuiders niet nail . Er was veel politic in de verg'aderillg Met
dell Socialistelimai'seh grog hell liiteell ."

Zulke berichteii kwauleil slab op slag ill Hat Folk voor . Als de
vei' 'aderingell van de socialisten nitgin g'en . had Het TTol/i er eeu
;root verslag over ; inaai van de andere vergaderingen maakte -gelijk de \Te(ie) iaade'I' ell andere blades ineerinalen opmerkten -- de
redactie zich er islet eels zeer partijdige of lengenachtige aar(ligliei(1 af.
ffet Vollc was zeer gebeten op lief Kamerlid Talma, over (hells
retie ill den Hoogdaitschen schou vbui g to s-Gi avenhage nitgesproken .
De redactie noe1Tide llellt eels ,.brutaal heerschap ." dat ,,op zijn n1 inmei
nloest genet warden ."
\u, dit laatste geschiedde din wok Maandagavond
1laart to
Delft, toes 1)s . Talma aldaar sprak en herhaaldelijk werd bemoeilijkt in zijn spreken, zoodat de politic er bij to pas lnoest komen .
.) r J
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Vermeld zij hog, dat de Protest-meetings vanwege liet (2omite van
Verweer op Zondag 8 Maart, naar de voorstelling van Het Volk,
alle praclitig slaagden . De zalen wares alle to klein ; de sprekers
spraken naar het hart der aanwezigeii, die, voorzoover ze tegenstanders der socialisten wares, niet voor den (lag durfden to komen .
Uverigens werd avond op avond in tai van plaatsen vergaderd .
Under liet opsclirift :

„hlijft inchter en waakt,'' selireef FIet

Vole, daags na den protest-Zondag e . m . :
,,De beweging . door de dwangwetten van dr . Knyper under de
arbeiders gewekt, overtreft in kraeht en revolutionaire gezindheid
alles, wat tot heden in de \ederlandsche arbeidersbeweging heeft
plants gehad .
„De agitatie, door liet Comite vaii Verweer

op

ton`v genet,

slaagt uitmuntend ; de meetings der ehristelijke verraders der arbeiderszaak worden geregeld omgezet in propagandavergaderingen
tegen de Regeeriag ; de genet van verzet tegen den aanslag op de
vakbeweging groeit overal - „liet gaot yoed ,7oO ." ,
,.De groote protestdag van gisteren heeft de kroon op dit alles
genet, en wanneer inorgen de Kaiser bijeenkomt, inn den toestand
to bespreken, zal het haar onmogelijk zijn de oogen to sluiten voor
het feit, dat she toestand It-oogst ei astig is .
„De leiders der beweging kunnen thins het aangenanle besef
hebben, dat het niet nicer noodig is, de massy op to wekken : zij
is reeds opgewekt, haar revolutionair instinkt ontwaakte en zij is
tot groote dingen in staat .
,.Vat den leiders der beweging thaiis to does staat, is veel
nicer : to zorgen, dat deze praclitige beweging de organisatie der
arbeidersklasse blijvend ten goede kome - dat zij niet worde een
brand, waarin liet half voltooide gebouw der neutrale vakorganisatie
zelf verbrandt - dat zij door hares vijand, de 'ederlandsehe Regeering, niet worde gelokt in den val, dies deze naar alien schijn
bezig is, voor haar op to stellen ."
Dlaandag U Maart trades to Rotterdam in het Algemeen Verkooplokaal op blevr. ROLAND HoLs'i' en I)OMELA NJE[WEyHU15 .
Ook wee' voor dnizenden .
Mevrouw Roland Hoist, die (zooals de 11Y. Butt . Cit . schreef) zich
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ill call llei Iualdelijk toegejiliclite redevoerilig Geed kennen als cell
faliatieke, ohgetiwoiideii vrouw, die hail' hoordei's in gloedv~~ile bewoordingen niedesleept, wide ~~ . in .
, .Ill lengte van dageii zal de 20 hebruari (de (lag van de opileliting van lies C'omite van Cei veer) met gouden letters in de arbeidersbeweging ~wordeii geschreven : ook hr . Knvpers naam zal bekend
blijven door alle tijdeil keen, omdat liij aan het Xederlandsche yolk
dell weg tot eens ;ezilidheid heeft gewezen, omdat liij bet heeft
gemaakt tot eels revolntionaire massa, die staat en niet vallen kin .
Eeil massa die een is in docl . eels in niiddelen, die niet ander•s
bedoelt dan pal to staan voor de reeliten rler arbeiders .''

Te i"erwonderen was lief zeker iiiet . da,t de geliloederen door al

deze opWiuding dci vergaderingen, door de artikelen ook in Het
Irolk -- men denke aali de plant vars Minister Kuyper
niet
bedaarden, dat de toestand al nicer gespanners ~verd . Van zelf
oefende dit grooten invloed nit ~~p de verhonding tussehen patroons
en werkliedeli . >cbier in elke plants van oils vaderland boorde men
van werkstaking of gernchten van werkstaking .
Ann de riei4c'e Cit . vars 3 llaa,rt schreef men nit een plants in
bet hidden des lands
, .Een patroon bier tel stede, die lnet zes kileclits werkt, had tot
voor kort zijn zoon op zijn ~verkplaats ; die zoon is an, cm 't yak
ook eens odder vreenide oogen to leeren, naar't Xoorden gezonden .
,.En nit ontvangt Zaterdag die patroon (de vader) een brief van
..de organisatie' albier, waarin hem wordt (diet verzocht . dock)
gelast maar heel gauw de opengevallen plants aan to viillen, of
antlers
al hij er nicer van liooren'' . I)at , .nicer'' bestaat
natunrlijk in strooibiljetteli, posters, boycot, enz .
,. 't Is werkelijk cell aardige tijd en lion ; noodig is, da.t de
regeering ook de kleinere bedrijven dan spoor en post bescliermt . . . .''
,,Inderdaad" - voegde de N. C. hieraars toe - ,.toont een staaltje
als bet bovensta.ande lveer eens dnidelijk aan . dat de eerste der
beide door de regeering voorgestelde strafbepalingen voorziet in
een leemte der wet, welke dnidelijk is aan den dag getreden door
allerlei gevallen . die zich voordeden gednrende een reeks van jaren,
overal in bet land, in de meeste verschillende bedrijven .

Ix .
1)E INTERPELLATIE\ .
Volgens besltlit dei Tweede Kaiiier van 2; Febriiari zonden ale
interpellatien van de heeren Mees eii Troelstra op I )insdag U)
Mlaart, n~ afloop van bet afdeelings-ondeizoek der due «vetsont-t
werpen worden gehonden . Ilegrijpelijk was de belangstelling in den
laude voor die interpellatieil groot .
Toen dan ook Dinsdag 10 Maart, des voorwiddags 11 nor, de
`'oorzitter Baron Mackay de vergadering der Tweede Kamer opende,
warm alle tribunes en loges overvol ; bleken ook de leden in grooten
getale opgekomen to zijn, terwijl alle Ministers aanwezig warch .
Het eerst kwaiit a an de orde de
INTEF PELLAIIE VAN 1)EN IIEE1 VIBES .

Deze afgevaardigde kon al dadelijk niededeelen, dot zijn derde
vraag : ,.Ziji1 ell inaatreg elen genonlen of to v oorbereiding om
het geregeld spoorwegverkeer voor het vervolg zooveel niogelijk
to verzekeren ?'' was vervallen, nt bet bekend worden van de
practiseke nlaatregelen . die de regeering had voorgesteld .
De eerste vraag van dell beer Mees Iiiidde : ,,Heeft de Regeering
geeii aanleiding gehad oni voorbereid to zijn op een werkstoking,
waarin ooh het spoor wegvei keen dreigde betrokken to worden "
Til er toelichtiiig tot deze yang wide spieker 0 .111 . :
„Het is zeker dat de spoorwegstaking in de laatste dagen van
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launari vuor hot pnbliek geheel onverwaclits kwanl . Hot zon tiiij
zelfs ides verwonderen indien de staking op dat oogenblik o~~k
onverwaclits is gekomen voor lien die de leiders wareli, en indieii
zij op zicli zelf hebben moeten toepassen dat bekende yword : „ik
hen leider . ik moot volgen'
„De staking op rlat oogenblik kwam (~ok onverwaclits voor de
Regeering . Het words om in de mededeeling van den Minister
van Binnenlandsche Taken in de sterkste woorden verzekerd . .,De
stool'nls' -- 7.0o spl'ak de Minister - ..enlde Jannarl in het spoorverkeer teweeggebracht, overviel de Regeering gelieel onverhoeds .
Niet hot flaiiwst gerllcht or van was vooraf tot eenig Departement
doorgedrongen ."
„Hot onverwaclite, ook voor de Regeering, staat dlls vast als eon
feit ; maar een andere vraag is deze : had de Regeering gees aenleirl og om to voorzien was gebeiird is ?
.,Voor die vraag bestaat een driedubbele grond .
„Ill de eerste plants deze . Ilet is door een mededeeling van den
hoogleeraar Treub van algenleelle bekendheid geworden, dat op
den 2Osten December van hot afgeloopell jaar eon van de bestmlrders van een der Anisterdamsche yeomen met den Minister van
Binnenlandsche Zaken een onderlioud gehad Reefs. In lies Ilaiid elsbled van 5 Febrnari hoofs de hoogleeraar eenige bijzonderheden
gegeven omtrent dat onderhond, zooals ze hem zijn medegedeeld .
.;Er is eon tweede grond voor mijn vraag . In de zitting van 19
December hoofs rte Minister van WTaterstaat woorden gesproken,
die na de gebeurtenissen van Janllari zeer de aandaclit getrokken
hebben . Er was door eon vale de lodes gezegd, dat de arbeiders
van deft waterstaat beschroomd zijn lilnl hezwaren kelibaar to
makes . De Minister hoofs toes gezegd : „Ik geloof dat die bedeesdlleid bij (10 arbeiders steeds afnemend is : althans de ervaring heeft
mij geleerd, dat de arbeider over hot algemeen niet bevreesd is
met zijn klaehten voor den dag to komen en ik geloof, dat, wailneer wij enkele dageli vender zlilleli zijn, wij spoedig znllen hooren,
dat lies spoorwegpersoneel althans niet verkeert in dies toestand
van_ beschroomdheid, die de geachte spreker aan de arbeiders van
den waterstaat toeschrijft ."
,,Mijnheer de ` T oorzitter ! Ik rekeli hot zeer wel niogelijk dat die
woorden van den Minister van waterstaat in lief licht van de
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hitei'e gebeui'teuisseli eeii beteekellis geki'egen liebben . die zlj in
de gedachten viii ~_leii ilinist-r filet liadden, maar ook lifer is opheldering gewensclit .
., Er is ii g een det d grand voor do vraag die ik stelde .1k moot
nog eens herinneren aan de mededeeling van de t4egeering, dat
bij geell der 1)eparteineilteii vllol'af ook maar liet flaniwste genicht
was dooi'gedi'ongei) omti'ent lietgeen in de laatste dagen van Januai'i is geseltied . 1k zeg hog cells . 1k neem het volkoilieii aan als
cell felt . llaar een andei'e vi'aag is : zijn er geell ?'oo`'teekenen geweest, die nok a~ui het 1)epai tenient van '\Vaterstaat konden wordeli
opgemerkt, die reeds siurls geiaiineli tijd op een ganote spam iiig
wider het spoorwegper~oneel tivezen
1)e heer tees besloot met er nogniaals op to wijzen, dat liij gaaiile
zon vernemen . vooreerst of sle Regeering van 28 Januari of voortdurend Lick op de hoogte lieeft laten stelleii ointrent lietgeeil voorviel
en in de tweede plants : wat er is voorgevallen in de conferentie
tusselien den Minister van \Vaterstaat en de leden van de Administratie
van de Hollandselie IJzereii ~poorwegmaatschappij op 31 Jaiiuari .
Na de interpellatie van deli heer 11ees kwam nail de orde de
IV'1'EI PELLAiIE V N I)EN HEEl 'FR~)EL .~'1'RA .

Als men van Item lead verwaclit een felle ; scherpe retie, dan zal
hij zeker teleargesteld liebben . 1)e leider tier . P . A . P, was
uiterst kaim . Hij begou met er op to wijzen dat de teestand van
laud ell yolk op (Tat oogenblik zees ernstig moest worden genoemd
ja, hij voegde er bij tint sedert 1848 or zulk cell gespannen politieke
toestand in vederlaiid niet was gevveest, tint lief zees de yang
was of de toestanrl op tint oogenblik met ernstiger was dan toes .
En hij vervolgde
.,ln 1847 warm in oils land volksoproereii voorgekonien in versehillende plaatsen, maar dat waxen uitingeil van een onbewuste
volksmassa, die under den oogenblikkelijkeii indruk was van abnornlale omstandigheden, die zij niet begreep, van een ongeorganiseerde volksmassa, die geinakkelijk door bet oiltplooien van
militair geweld tot rust kou worden gebracht : maar de toestand
in ons land is op dit oogenblik ernstiger .

DE 1\TEEI1 :LLAT1EN .
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den f'ellen leant staall 26 .OOO lnillciens dool' tie ReP;eeriii
bnitengelvoon opgel'oepeil, uni stl'aks, lvalllleer de toestand nog
el'1lstlgel' wordt, de bestaande spanllillg 111 stele vall, naal' lk hoop,
of to nemeli, door dwangnlaatregelell verergerd is, hlnl heilloos
werk to verrichten . Ill de pens gain dreigende gerilchten van cell
staat van beleg, die vvordt voorbereid cn wallneer men weet, dat
de miliciens, die wider de wapenen vvorders gehouden, wordeu
bezlggelloudell let oefenill ;'ell, die betrekklllg hebben op salvovullr,
dat alleen bij oproer voorkomt, daul blijkt het, welk cell hoogst ernstige
ell gespallllell toestand op het oogellbllk in ? ederland heerscllt .
.,Tegenovei' die nl obilisatle van de nlilitalre niacllt, tegenover de
dreigende maatregelen, die Gall het Ministerie van Oorlog blijkbaar
worden genomen, staat cell groote, diepgaande ontroering en bereeling wall cell zees greet dccl vale bet Nederlandsche yolk, staat
cell ontwakell, cell opvlanllnell van cell revollltiollairell geese
under de Nederlandsche arbeiders, zooals die ill Nederland nog
nice is voorgekomen, staat de mobilisatie van de georganiseerde
arbeiders in 'ederland, de mobilisatie tot een werksta .king .
,,Ue geese van ells pnbliek levee, de geese in de pens vail alle
partijen is daarbij totaal vergiftigd ell bedorven . Van eels rilstige
wisseling van gedachtell over de hangende gebenrtenissen gees
spool. Nicer, noch blj dell cell lloell bid dell ander . Een totaal
elkander verkeerd begrijpen ; een opwerpen vaii incident op
incident ; een koesteren vale misverstand op misverstalld, waardoor
de reeds zwangere atmosfeer nicer en meer bezwangerd wordt .
Van den eenen karat een opkomen van den geese van reactie,
zich op zeer bedenkelijke wijze lutende en die aanleiding geeft
aan den anderen karat tot een geese van verzet, waarvan de siting
dikwerf minstens even bedenkelijk is .
„Ons geheele volksleven omwoeld door een geweldige agitatie, waarvan niemand op die oogenblik zeggen kill wat lice einde zal zijn .
,Ik onderstel dat wij alien ill een opzicht gelijk denken, althans
naar mijn meening behooren wij in eels opzicht gelijk to denken,
en dat is, shat rle toestand zooals (lie thai~s is, zoo speed ig mogelijk
modt verande) en ; dat als de brandstoffen, zooals die reeds zijn
opgestapeld boven en beneden, zich nog vender blijven opstapelen
ell daai' eelllnaal de vlam inslaat, oils kalnie ell rastige Nederland
cell trellrlgell droeyigen tljd to gemo~t zal gaan : dat, wanneer
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niet van beide kanten met beleid en met zelfverloocliening wordt
gewerkt, het niet olunogelijk is, datt w ij in Nederlalid een tijdperk
van gewelddadige revolutie to gemoet gaan : rlat, wanneer niet
Spoedig een erode komt Mall ~.le spanning waarlll wig verkeeren,
bet oeeonomische levee van ons yolk gevaar loops de gevolgen
daarvan to ondervinden, gevolgen veel erger dan de betrekkelijk
geringe schok, die de werkstaking van bet spoorwegpersoneel,
zooals die enkele urea reefs gedmird, heeft teweeggebracht ."
Zoo grog lies door, twee ~t drie nur lang, altijd even kaim, zoodat
de Kamerleden elkander verwonderd aankeken . Ook de pers sprak
haar verbazing nit over die kalmte . De .\ ed evlaod ei schreef
„De Bonding van den beer Troelstra is kortweg perfide .
,,In de Kanier houdt liij Dinsdag een rede, waarvaii de korte
inhoud is : ,,Regeering, uw ontwerp bedreigt, zooals ge ziet, deii
vrede en de rust in onS land . De spanning van bet oogenblik is
voor alien even bedenkelijk . Handel en verkeer lijden er under .
*evoel ewe verantwoordelijkheid en geef de kalmte aan onze
samenleving terug, door bet ontwerp in to trekken ."
,,Maar wie is de man, die van die spanning de oorzaak is?
„Zie bet ZondagSnnmmer van Hef Yolk . T)aarln neemt de Veer
Troelstra een plant op, waarop Dr . Kuyper een op den grond liggeliden arbeider worgt met lies ondersclirift : ,,In den naani van Christus .''
„Deze gemeene plant is slechts de concentratie van al de leugen
en laster, die dagelijks over den inhoud van Ilea ontwerp worden
verspreid. Door dergelijke platen, door znlken lagers laster words
een deel der arbeiders tot een delirium van woede gebracht .
,,En dan roept de dader van dit alles met fluweelen stem slit
„Zie de spanning ; in den naani vale rest en orde en vrede under
de natie, trek uw ontwerp in ."
„Dit gedoe is, zacht uitgedrukt, verfoeilijke huiclielarij ."
De Staodaarrl gaf dezelfde critiek, daarbij o . iii. lierinnerende
nail de ongemeen scherpe artikelen van Mr . Troelstra in Het Yolk
van 31 .Tainiari en 2 Februari . (Zie hiervoor bladz . 57 tot G5) .
In bet Kanieroverzicht van de Nieuwe Cit. (over deze zitting)
werd Mr . Troelstra aldus sprekende ingevoerd : ., Ik zeg tot h en .
d e arbeiders : staat pal! - aldus Mr . Troelstra - en bier zeg ik
tot u, Kanier en Regeering : bedenkt was ge duet en ik bid u,
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trekt de ontwel'pen ill en stiiiii t de soldaten, waarvan gij er 26,000
lrebt opgeroepen (de minister rectificeerde :13,000, de lielft !) naar huffs .
.. Filet doet to veel denkeii aan de tactiek der sprekers op volksnieetings : gij zijt elleiidig vertapte slaves - blijft rustlg! Melt
knevelt n en zuigt a lit - houdt n bedaard ! Straks zal men nw
broeders Up n afzenden om a to vermoorden --- doet strl uw \verk !
(-ij zijt de inachtigsten, zoo gij mar wilt, gij zijt de meesters van
edei'land - maa.r rk bid n, wat roert gij a ? blijft kalm want
gij loopt gevaar ! Marcus Antonius Troelstra in den Senaat - op
lieu parlemeritaire peil : ver vein de protestmeetings en sprekend
iii de taal der Ha ul eii ugen ."
\Vat 1111 bet verdere van 's lieeren T r o e 1 s t r a's retie betreft .
-- hij wees vervolgeiis op de grieves van bet spoon-vegpersoneel .
en hetoogde dat bet onjuist was de spoorweg-staking to beschouweri als het werk van eenige raddraaiers, welke persollen melt
beticht als het ware ecu sclirikhewind over blur kameraden uit
to oefenen e11 die Bluff beveled stellen tegenover die der gestelde
niaehten . Iii drt verbasd zelde lnj
,,Laat mij zeggeil - en nu kill m cii mij gelooven of nret
dat
de sociaal-democratische partij van deze staking evenmiii iets heeft
afgeweten, als welke andere partij ook . Laat mij er bijvoegen, dat
zelfs bet Comite van Verweer zich neutraal houdt ten opzichte van
onze partij . Laat men zich de zaken tocli niet erger en grooter
voorstellen dais zij in werkelijkheid zijn en afzien van de dwaze
opvatting, alsof het gebenrde een poging ware van de sociaaldemocratische partij, om bier liet gezag in handers to semen . Zoo
sterk staan wij ring niet, dat het reeds zoo ver zon zijn . AVane liet
reeds zoo ver, dan zoii ik dat gaarne constateeren : maar met die
niicliterheid, die bij zaken . als oils nu bezighouden, betracht moet
wordeii, verklaar ik, dat de sociaal-democratische partij in Yederland zich nog lang met sterk genoeg gevoelt, 0111 zulk een vices
to reclitvaa.rdigen . Wij hebben er gees reties toe 0111 to wensclien,
Mlijne .Heeren, dat gij oils grooter en invloedrijker acht (Tall wij
werkelijk zijn . Het is ook in uw eigen belang, dat gij oils, als elke
andere partij, joist naar waarde schat .
;,En Bali herhaal ik pier tivat ik straks gezegd heb : deze
staking had gees politick doe, en wie er dat van maakt . maakt
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zich schuldig call overdrijving en apes vvat uit die overclnjving
voortvloeit is dienstig om dell toestand ernstiger to makell dan
hij werkelijk is .
.,Ovel'drljvlng dus Gall den karat del' bourgeoisie ; ovel'd1'ljvlng ook
van den karat der arbeiders, waal'van velen meenden dat lief rail
voortaan al voldoende zou zijn, oral hun duel to bereiken, oral even
to hoop to loopen, lief week veer to leggen ill verschillende vakken,
oln daardoor de nlaatscllappij naar limn hand to zetten .
., Is )let niet natuuilijk, dat de arbeiders, die nit dit eelle feit
hidden gezlen, welk een macht in hun ol'galllsatle kale sellnllen,
op een gegeven oogenblik dachten . dat zij door rle werkstaking
vef,1 meer tot stand kunnen brengen dan werkelijk lief geval is'?
Pit heeft enkele dagen gedmurd, maar de overdlijving is spoedig
geweken . Ik wijs op lief spoedrge verloop van de bew eging van
de gemeentewerklieden to Amsterdam . Zij hegonnen met een ultimatum to stellen, maar llebben ingezien, dat het eigenlijk niet ging .
en toes is de zaak tot hair gewone proportien ternggekeerd . Pit
hebben zij er mede gewonnen . dat nlen nn een beetje meer voortganb zal nlaken met de regelillg van hun toestand, doll vroeger
het geval was .
, .AVat ons betreft, wij llebben de arbeiders er al spoedig op
gewezen : vrienden, meent niet, dat omdat die eene werkstaking
door eels samellloop wall omstandiglleden gewonneil is, de strijd reeds
Zen Zljll afgeloopen . Integendeel, nu zal hlj pas beginnell, daar de
regeerende klasse hem op politiek terrein zal overbrengen .''
Voorts meende de beer Troelstra er op to nloeten vijzen, dat
door de artikelen in ale AS~ta odaai 1 en (le 1Ver1et lqi ilea de spoorwegarbeiders tot het denkbeeld gebracht zijn ; dat er lira van hooger
hand een poging to verwachten was om mill of meel zonder norm
vale proves de spool wegorganisatie to worgen . hair lief recllt vale
staken to ontnemen .
Eindelijk, konlende tot, de oproepillg der lichtingen, beweerde
de spreker dat geheel ten onrechte aan lief bekende Manifest
van Qudegeest en Petter de schijn werd gegeven van een gewelddadige bedreiging van het Nederlandsche Parlement .
„Ik kin de verklaring afleggen, dat lief nooit in de hersenen
van de spoorwegarbeiders is opgekomen, oral to denken, dat zij
bier een snort van revolutie op lief Binnenhof konden opwekken .
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om tie leden aiiders to doen stenimen dan zij naar geweteii en
pliclit zonder dat zondea doen .
. .L)egeiten die nleeilen, dat sail deze oproeping dit denkbeeld
vvas vastgeknoopt, llebben in rle oiirnstige tijdeli . waarin Vij oils
bewegen . olio in ltet vlinr gevtiorpen .
Ell vender
..AVij znilen sti aks zeker nicer van Zijn Excellelitie vernemen
ointrent de ,lanleidilig tot die oproeping, dan vwij kort geleden van
dell i1iiiistei' van Riliilenlandsclie Zaken llebben gehooi'd .
I)le \vooi'den \warm niet voldo~~nde oni to lweten, wat ei' elgen111k is gel~elll'd . 1)at de bevoegde alltol'itelt de ki'ijg'sillaclit re(tnil'eel'ds, zegt niet genoeg wool' de heool'deeluig dei' yang, of werkelijk up dat oogeublik die oproeping iioodig was .
. . A`'ie is die bevoegde ailtoriteit ge~veest
\Velke lcareil die
meer speciale feiten en omstandigheden . welke die bevoegde
atltoriteit a,anleiding llebben gegeveio no cell zoo gi'oote nitbo'elding van hi'ijgsinacht op de been to bl'engen, als lieeft
plants gehad :~
. a 1k meeu . dat op dit oogenblik 21 .00() than bllltengewoon op de
been is .
„Dit is in de eei'ste plants cell kolossaal lwegwerpen van geld,
dat is voor elk Bier miliciens f 1 per dag nit de pilblieke kas voor
voeding en dergelijke ; dat is bovendien cell kolossaal verlies van
loon, dat is cell slag, toegebracht sail de rationale productie, dat
is ellende, acliteruitgaiig, hoiiger inisschien in tal van gezinneil
iii Pen woord, lief is Hen oecononilsche slag die sail het yolk woi'dt
toegebracht .
.,Zoo lets meet ~we1 onverniijdelijk noodzakelijk wezen, waiineer
nien tott eels dergelijke daad overgaat .
,.Maar bovendien was de oproeping dier liehtingen des to erger,
omdat daardoor voedsel wend gegeven sail de bestaande spanning .
omdat de arb eiders dachten daardoor op alle manieren, wettige
dan wel onwettige, van lien recht to znllen beroofd woiden, omdat
door dat toonen van geweld de ergste vermoedens bij de arbeiders
post moesten vatten .
„Daaroni zal lief van belong zijn van de IReg'eel'ing m .eer nitvoerige en gedetailleerde verklaringen omtrent deze zaak te vernemen da,ii wij gellad hebben .

348

ACTESTCKKE\ DER SANE ZWERING .

Eindelijk stelde de heer Troelstra de vraag :
,,Zijt gij bereid de ingediende wetsolitwerpen tot wijziging van
het Wetboek van 5trafrecht in nadere overwegiilg to nemen en
eerst een detinitief besluit daaromtrent to nemen, wanneer bet
rapport van de eventueel to benoemen commissie van eliquete is
versehenen ?
,,Men begrijpe inij goed . Dit geldt niet alleen voor liet olitwerp
dat de spoorwegarbeiders bedreigt, het geldt voor het geheele
wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, betwelk aan het oordeel der Kamer is onderworpen ."
Na den heer Troelstra kwanl de Minister van Biiinenlandsche
Zaken . DR . KUVPER, aan het woord .
ANI'WUCRD VAN D R . K I vI EF~ .

Den heer Mees beantwoordde de Minister in hoofdzaak aldus
In de eerste plants wees de geachte spreker er op, dat door
professor Treub van Amsterdam in de dagbladen mededeeling is
gedaan van een audientie bij den Minister van Binnenlandsche
Zaken, waarbij een van de heereii van bet Blauwhoedenveem de
Regeering zou zijn komen inlichten en met de E .egeering zou gesproken liebben .
„Ik moet al aanstonds beslist weigereii over dergelijke besprekingen . gevoerd bij een audientie, mij omstandig nit to lateii . gelijk
ik het in professor Treub niet in het minst conform de goede
nsantie kan vinden, om aan hetgeen hem aangaande znlk eeil particuliere audientie medegedeeld is, publiciteit to geven .
,,Wanneer de directie van het Blauwhoedenveem of van een tinder
veem vooraf behoorlijk een particuliere audientie had aangevraagd,
zou ik, gelijk ik steeds doe, daarbij de conditie gesteld hebben dat
hetgeen door mij zou verklaard worden, niet in het publiek moclit
worden gedragen, dan na vooraf aan mij voorgelegd en door inij
akkoord to zijn bevonden .
„Hiervan nu is in case niets gesehied . Zaterdag 2o December
was de gewone audientie . Ik weet bet cijfer van de personen van
dlen dag niet precles, maar drukke andlenti0ii als w'aarvoor zich
laatst nog 141 personen opgaven, en gelijk bij bet Departement
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vali E~innenlalldsclie Gakell veel vooikolileii, zijn allerlnillst gesclllkt
0111 a tete reposee gewichtige besprekingen to voeren .
,,`Vie bij niij ge veest is, tveet ik zelf islet ; bij mijn Departenient
heb lk liagevraagd, niaar illeli beef( mij verzekerd dat er geell
schrijveii over was illgekomen, en ik heb zeif islet meet kuniien to
weteli komen w ie bet was . Slechts meelide liien to weten dat de
persuon islet vale lief Elauwboedenveem was geweest, mail van
cell antler veeni . I)le niljiiheer nil kwalll nllj niededeelell, dat iii
Ailisterdani oiider de bootwerkers gistliin lieerschte ell dat men
vi'eesde wool' eeii gl'oote staking .
, .IDit mill was voor mij islets nienws ; dit felt was niij volkomen
bekend . 'hocli kt)li lk lieiil zolidei' nicer geell stellli toezeggen .
. .Elk aanzuek van de zijde vali werkgevers ulii de Regeerin ,
voordat eeii stakilig is uitgebroken, op lion zijde to krijgen, is
(101)1' niij steeds pertinent atgewezeli en zal door inij steeds geweiberd w'orden : eii ik stem niij up lietzelfde standpuiit, `vaar
oingekeerd dergelijk aanbod viii de zijde der werklieden komt .
De Hegeerlng moet beginner islet lieiitraal to zijn . Pemiddelin
kou nub minder warden to egezegd .
,,Er kan voor de Regeerilig tot zulk optredeli in dergelijk conflict
noOit aanleiding bestaan, voordat zij wee( hoe het felt zicb voordoet,
in welkeii vurm, welke voorwaardeil over en veer gesteld warden,
en hoe eeii uplossing van den strijd niogelijk is .
..'I'oeii melt lilt) vroeg of lk, evenals to Ensehede, bemlddelend
zoll willen uptreden, voegde lk em bovendlen flog bij, dat na de
ervaring filet de werkgevers aldaar upgedaan, bet allerminst benioedigend VOOl niij was, niij iloginaals daai'aali to wager . lunar
ik meek bovendlen up, dat, waar ik to Ensehede zoo lets kan
doer, olmlat bet taco eeu strijd gold, dieii ik door mijn inspecteors
ken later oiiderzoeken, waarbij ik aiz i beide partijeii kan hooreii
eu zoo op de lioogte der zaak kun zijn, dat ik op arbitrage kans
zap;, char kun ik da.tzelfde diet doer bij zoo's geconipliceerd geval
als to Amsterdain . 1)e mall die char geroepen was 1)m op to
treden, was de burgemeester . En die burgenieestei' heeft dat dami
oak gedaan ell niet bet milistt is bet aaii zijn bemoeiingell to dallken,
dat de strijd die up de kaden gevoerd » erd over bet vervoer van
goedei'eli, tot cell beslisslng en oplosslng is gekomen, waal'mede men
op lief ogeilblik, naar lief schijnt, van beide zijden tevredeii is .
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,.In de tweede plants heeft de geachte spreker geviaagdd of de
ilitlating van mijn ainbtgenoot van \` aterstaat, Handel en Nijvei'heid
op 10 I)ecetiiber 1902 niet aantuusde . dat iiteii bij (Tat P~partenient
aithans kennis droeg van zekere gisting under het spoorwegpersoneel ell of niet die uitlating, dat iiteil lloogst waarschijillijk
binnen cell paar loges, zoo lieette liet . e r meer van zou hooren,
toch bewees dat inert ei' heel' van wilt .
,.Mijnlieer de `'oorzittel' ! Ple uitlating van inijil ainbtgenuot Walt
\Vaterstaat . Handel eul Nijverheid heeft islet een dergelijk vernloeden, met zulk een undel'stelde 11'eteilscliap niet het allei'iniiiste nit
to staan . Die nitlating had eenvondig deze bedoeling, dat hij
wilde zeggen, dat over een pair loges, bij de to verwachten
discussien over de spoorwegen in de Kanier, discnssien die den
23sten dier inaand, d . i. d dageii later, dart ook zijn gevolgd9
nit lietgeen moil ten belioeve van het personeel to hooren kreeg,
wel zoa benierkeit dat er bij liet spoorwegpersoneel volstrekt islet
die groote bedeesdheid en beschroonidheid bestaat oin met zijn
klachten en grieves voor den dag to komen . Ik kan dit plult (Ills
verdel' geheel later rusten . I)e opvatting van zekere zijde aan
deze woorden gegeven, bei'nst op niets antlers das op een eenvondig inisverstand .
„I)e tweede lloofdvraag van dell geacliten interpellant was : op
welk standpunt de Regeering zich geplaatst heeft toes er een
gedeeltelijke spoorstaking uitbrak en toes Meek dat die staking
waarscliijnlijk zich vender zon uitbreideii .
,,Poor dier geacliten afgevaardigde is, ten toelichting van die
yang, cell soon agendniii . een korte kroniek van den loop der
iiistorie van deze staking gegeveil : ik zal die mijnerzijds niet
llerlialen, 3lijiiheei' de X'oorzitter, niaar alleen zeggen, dat nosh
van de direetie, ilocli van dell burgeliteester van Aiiisterdain, nosh
van de Kaiser vas Koopliandel, noel! vast den Commissaris der
Koningin in de provincie, bij de Regeering eenige kennisgeving,
eenig bericlit, eenige niededeeling omtrent deze geheele zaak is
ingekonlen your den
fasten Januari, en ~vel door cell telegram
dat 1 u . Ii m . door de directie nit Amsterdam verzonden is, en
welk telegram niets antlers inhield {Ian dat er iii de Rietlandeit
nioeilijkheden wren uitgebroken . Voorts is den daaropvolgenden
dag (30 Januari) een schrijven ingekonlen waarbij dat telegram
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wend bevestigd, niaar zonder dat in dat scllrijvell jets naders aaa
de I egeeriilg w erd inedegedeeld, dais alleen djt, dat op het Centraa.lstation cell rangeerder den dienst ge~veigerd had . Later verna1ne11 \ve dat 01) dell 30steli Talllial'i onilllddellijk floor (le (hl'ectle
to Anisterdaili in on(lerllandeling was getreden islet lief hoofdbestnur van de vereeniging en (Tat tusselien de (lilectie en (Tat
hoofdb(~Stlllll' . Op eeii 1)llllt nil, de zaak reeds talllelljk \vel ill oi'de
gebl'acht was . l-let Belle 1)nnt . `vaarop llet flog' hillg', was Ire vraag .
. 3 ! toll kunnell geven . "chill,
of de Regeei'ing' ontslag van alt
de dire(',tie had /,i('il b('1'eid Ce1'klaal'd nail het hootdbestuui, 0111
blj (le Regeei'iilg h- gain vei'nellien of de liegeeriiig . vvallneel' zlj
uok het print vail art
.1 t •) egaf, harerzijds +lei' dile( .tie daarover
niet to hard zotl valid .
, .Hlervan is (Tool' het bootdbestlllll' niededeelillg gedaall ann de
hectic Ciln de taatsspoor en vgel iii cell telegraili dat van dezen
inlioud «Vas ; . .dat directie Hollaiidsclle Spoor 111111 beeft tuegezegd
die (lil'eetie aaii Regeel'ing zal verzoekeii olil ollthefflng to vel'leelien
Call vei'plichting tot vei'voel' vail goedereil hail' bid de ovei'eenkollist
opgelegd : vender dat Hollandsclle Spoor geelle ranctute zal nelnen
tegen gestaakt liebbend personeel, (Tat pees )neel in tegenwoordige
1)OSitie zal llandhaven en ook over sta,kingsdagen voile bezoldiging
hit to keeren : vervolgens (Tat gedelegeerd lid voor vervolg bereid
is aangevi aagde conferenties van spoorwegorganisaties to verleenen .
Langs dezen weg vv ordt nail directie Staatsspoor verzocht bovenbedoeld verzoek bij Regeering to ondersteunen en vender tegenover
personeel zelfde standpunt ill to neineii als Hollandsche Spool' .
W ordt aan (lit verzoek gevolg gegeven . (Tail zal lloofdbestuur bij
de Stakei's ki'aclitig op hei'vatting \verkzaanlheden aandringen ."
,.C)ok lilt nadel'e bespi'ekingen is bevestigd, dat daal'o111treilt aizoo
door de directie ill allstel'danl oiidel'bandeld was . Op dell 3osten
kl'egen wlj bovendiell de lilededeeiiilg lilt Amsterdam, dirt vv'el de
Staking bleef dooi'gaan ell ook bet ( elltraalstation aantastte, 111aar
dat die staking zich uitsluitend bleef bepalen tot bet goederenvervoer slit de Rietlanden en Oostenbiug en dat men nog steeds
in de overtuiging verkeerde, dat de staking zicll niet tot bet
personenverkeel zou uitbreiden . En ook dit, dat biertoe in elk
geval niet zoa overgegaan ti~ ordeil alvorens men van de besprekingen met de R,egeering kelniis had . Toen dit to omen kennisse
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kwam, stolid de zaak dus zoo, dat de Regeering alleen hog lnaai
deze wetensehap bezat, dat er voor lief goederellvervoer uit de
Rietlalldeu staking was, en dat er inisschien ook een staking voor
het persohenvervoer, tivat het ( :'entraalstatioll betreft, zou komeli,
maar dat hieronitrent hog liadere lllededeelingeli konden worden
ingewacht . Bij dies stand vah zakell kregell we toes 's avonds
een telegram, afgezonden lilt Amsterdam, oni 4 .45 lint, waarbij de
directie van de Hollandsche IJzeren 5poorwegnlaatscbappij een
onderhoud verzocht islet den Minister van Waterstaat, Handel en
Xijverheid, een depeche kort daarop gevolgd door cell tweede
telegram, inhoudende, dat - in strljd islet de ver1vaclltingen -toch de staking zich tot het persohenvervoer lead uitgebreid, en
dat liet daardoor voor de directie onmogelijk was onl Zaterdag q
audlentle to komell . Dell 3lsten 's lnorgens, op dlen Zaterdag, i s
toes telegraphisch bericht ontvangell, dat de heeren op een andere
wijze toch meenden to kullnen komen en this toch de reeds afgezegde audielltie verlallgdeli, ell zich zoudell aallnielden Mall lot
Departement van \Vaterstaat, ik nleeli to 2 .15 uur . Dlt liep tegel . .
Dell geheelen inorgell was de Minister van W Taterstaat 111 de Eerste
Kamer, voor de verdediging van zijn begrooting, ell eerst nadat
die vergadering was afgeloopen, kon er Ministerraad worden gelioudell om to overleggen velke de holidiilg toll zijn, die de Regeering had aan to helm . Dit llet tilt dell card der zaak geell tljd
tot breedvoerige bespreking, want hiet vbur 1 liar kon de Ministerraad bijeenkonien wegens de vergadering van de Eerste Kamer .
\'Tel is deze lets vroeger Ball 1 lull' aiteeiigegaall, inaar (lit lllelp
islet, 1Va11t de ]slinlstel'1'aad nloest voorlilt op cell bepaald lint
saalllgeroepen \VO1 dell, cll daarbij troll niet cinders gcrekend \vordeII
Mall met liet tlur, w'aai'op gewi.)olllijk de Eel'ste hauler hair morgellzlttlllg spilt, ell dat is 1 fair. A`T e Madden fills knap cell our t1Jd
Olll gelleel de zaak door to denken .
,,De Regeering heeft toen dit stalidptult illgenomeu . dat op dot
elgell oogellbhk er geen sprake troll ell niocllt zijn van cell onnilddellijk ingrijpen van hair zijde to Anisterdam . Zoodaiiig onniiddellijk ingrijpen van de Regeering zou toch geen cinder gevolg
kiinnen liebben dull olll op dat oogellbhk voor dell Rijksdienst lief
materiaal op to vorderen en door deli Rijksdienst het vervoer to
doen plants hebben . En clot niocht en kon de Regeering op dot
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oogenblik niet ondernemell, daa.r zij niet in het bezit was van de
macht on op lief materieel personeel aan to brengen . En ik voeg
er ook 11n bij, gelijk in de declaratie is gezegd, dat wij dat niet
alleen niet konden maar ook niet mochten doen, omdat de Regeering
het bind niet moc11t blootstellen a .au de ernstige gevaren, die nit
to snel en to onvoorbereid optreden zoudPn voortvloeien, gelijk
under alldereil llet geval was, zooals de lleeren wetell, bij de groote
Amei'ikaallsche stakingen to hlttsbui'g' ell to Chicago, waai' juist
zulk onvooi'bereid optreden tot zoo groote desasters lleeft geleid .
Verder heeft (le Regeering dit standpnllt ingenomen, dat ollmiddellijk
moest gezorg'd worden, zouwel in het belallg van de wei'klieden als
van de werkgevers, dat de noodige politiezorg tiverd ltitgeoefend .
.Dat is dais ook geschied. Onmiddellijk zijn de noodige militairen
in de Rietlanden geplaatst, one voor de liaiidllaving der orde to
waken, hetgeen wet Meek noudig to zijn, daai de seinsteller ill het
seinhuis, die wilde doorwerken, den v origen dag door de stakers
111 Zion bedi'ljf werd bemoeihjkt ell zelfs (laal'ill vel'llllldel'd . zoodat
hij eerst, nadat door de politie de orde was hersteld, zijn seinhuis
lleeft kunnen beklilnnlen ell een tljdlang clog vool' de seinell lleeft
kurnien zorgell .
,.,IMaar noch ter wine van de werkgevers, noc11 ter wine van
werklieden moest partij worden getrokken, noch ma cllt, zunder
leader onderzoek, der directie als zoodanig de hand boven 11et lloofd
worden gellonden . De Regeering was verplicllt een neutraal standpunt in to 11eme11 ell troll alleen, weal' zlj zelf maest optreden . dat
gedaan hebben krachtens art . ~~1 : jets wait op dat oogenblik ondenkbaai' was .
„Inmiddels lleeft de Regeel'ing voor dell postdienst gezorgd door
uutomobielen, en de kleill-verlofgaugers van de lichting 1002 der
natlonale lllllitle onmiddellljk opgeroepen . opdat zip althans in het
bezit zoll Zljll vale eenig'e militail'e macht, tell elude to knnnen
voorzien in lletgeen broodnoodig' was . Zij lleeft ten vierde onverwijld
deli conlnlandant viii! de spoorwegsectie van de genie nit htrecht
per automobiel doen overkonien en islet heal geconfereerd, in hoevel'
zijn personeel al dan niet geschikt was, t~»l, wanneel' lief noodig
Meek, ten belloeve van de Regeering op to tredell, slit welke
besprekiug eehter Meek, dat dit nletterdaad geheel ondoenlijk ion
zijn, char ons spoorwegpersoneel van de genie wee geoefend is in
.>3
J
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lief leggen van hails, het veinielen van brnggen enz ., ill et n woord
bekend is fillet deil arbeid die op de baail plaats heeft, maar in
geell eilkel OpZiCht geOefend was ge`vor(len ill lief rijdeil op tieiilen .
Al had (Ills die besprekjng kiii nen gehottden wordeii . zij kon noon
tot resultant hebben gehaul, dal men pehsoneel kreeg om (it' treineli
to doers rl)(len .
, . De Regeering heeft eindelijk, toen den 3lsten Tanuari de staking
zlch uitbreld(le OVEl Rotterdaiii. Haarlem . Amersfoort . hen Haag
en aildere plaatsen, zicli terstolid beraden vat Bans to (Toed stand .
indien de staking algeineen door ; lilg, ten elude als(lan to zorgen,
dal voor zooveel mogelijk zeker vervoer liersteld yverd . En toeij
na

1 Eebimiri upniellvv een staking dreig(l e . i s

+te Regeering

onverw ijld fillet de directlen ill overleg getreden . en lleeft Zip d
die maatregelen genoiu n . Avaardoor de Regeehing nil meeilt to
kunnen verzekeren dal wanneer er iveder een staking i)loeht
uitbreken, wat ik met dell laatsten lntel'pellant van haste 11001) dal
diet het geval zal zijn, de Regeering blijken zal voorbereid to zijn
en toonen zal al datg ene to knnnen d( ii wat noodig is om tijdelijk
en, zij lief ook op gebrekkige wijze, in den dienst to voorzien .
, .11lijnlieer de Voorzitter ! De vraag of de Regeering, alzoo staande
\Tool' de zaak, nudes,' had knilneil halldelen flan zip gedaan heeft .
zal dais eerst voor beantvvoording vatbaar zijn . ivanneer de geachie
afgevaardi de zijnerzijds aan wil ;even op welke wjjze hij meeiit,
dal de Regeering b et.e r en spoediger lead kunnen optreden .
, .De yang vat in de conferentie islet de afgevaahdigden van de
Hollandsehe TTzeren S morvvegmaatsehappij verhandeld is, mag door
de Regeering niet antlers beantwoord warden dan met een verwijzing ilaar lief met goedvinden van beide partijell geplibliceerde lll
de dagbladeii . 1let zon vale de zijde der Regeering hoogst verkeerd
zijn, indien zij . oln eigen positie to verdedigen, jets over die etmierentie ging mededeelen . (Tail lietgeen ook anderzijds door de direetie
werd toegest.emd . De It .egeering heeft daaroin ingezien de moeilijkheid die er geboren lion warden indien tlveederlel lezing ingang
vond, en Zil heeft daaroni in overleg inet de directie een stnk
opgemaakt, lietwelk aan de dagbladen is toegezonden en dal alzoo
een oftfcieel karakter dhaagt . Dat stuk lnidt als volgt
,.,.Gemeenschappelijk opgeniaakt resume (lei conferentie van 31
Jantiari . Dit resume werd npgesteld W"oensdag 4 Febrnari des
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avoids to 8 urea tell huize van den beer van Hasselt to Amsterdam,
in tegellwoordigheid van la at stgenoemden ell van de hieronder
genoemde heeren ."
.1-let vangt aan filet deze wool deli :
.., .Op 31 Jallnari 1903 heeft de raid van adillinistra .tie der Hollandsche TJzeren Spoorwegma .atschappijj vertegenwoordigd door zijn
voorzitter . mi . F . H . AVestervvondt, en door zijil secretaris, mr, W .
baron Roe11 . en bijgestaan door den chef van den algenieene~l
rlienst . jhr . iir . AV . F . van der \Vijck . zicli tot den Minister van
\Vaterstaat, Handel en Xijverlleid begeven oil mededeeling to doen
van hetgeen in zake dN werkstaking van het spool vegpersoneel
is voorgevallen, en 0111 met Zijn Excellentie in overleg to treden
ointrent de verder door de Hollandsche TJzeren 8poorwegmaatschappij aaii to ilemen handing . daarbij de vra~ig stellende, of in de
tot dllsver aangenonlen 1louding zoude behooren to worded volliard,
dan wel aan de gestelde eischen inoest warden toegegeven . Dit
overleg werd door den raid vale adnlinistratie noodig geourdeeld
niet zoozeer in het belong zijner Maatschappij, als wel in het
algemeen landsbelang, dot bij deze staking was betrokken .
, .,,De Minister. kennis genomen hebbende van de mededeelingen
van den raid, gaf als zijn gevoelen to kenneii, dot de Hollandsche
LTzerell Spoorwegnlaatschappij, toes zij eenmaal voor een dienst~
weigering stand, met de wet in de hand, niet antlers halidelen kon
dan zlj gedaan heeft . Hid, als Minister, heeft reclit noel bevoegdheid
om van deze vet dispensatie to verleenen en is dus buiten stoat
de Hollandsche [Jzeren ~~poorweguiaatsehappij van de wettelijke
verpliellting to ontslaan . Acllt zij, antler den drang der olnstandighedell, hair aldus lllgenoinell staildpllilt to 111oetell prlj sgeven, dan
meent hij dit aan hair vera,ntwoordelijkheid to moeten overlaten,
zonder daarover thans een oordeel nit to sprekeli . De exploitatie
van den spoorweg goat nit van de direetie . en de Regeering is bij
alle lnlnengllig daarln, geholidell Gall de bepalingen van de wet
en van de regleinentell .'
,,De Regeering bepaalt elzich toe zich aan dot stuk to houden,
en zij ache het harerzijds niet gewenseht lets naders over het gesprokene merle to deelen, waarop anderzijds tegenspraak zou
kunnen volgen . een tegenspraak die dan bijna diet voor oplossing
vatbaar zon zijn .''

v
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Hiermede had Minister Knyper de interpellatie van den beer
XIees beantwoord .
Tlians volgde
HE!

A\TwOORh) AA\

i1I}l .

'1 i F r

1'I

Minister Kuyper antwoordde aldus
,.Iiiterpellaiit lieeft aan de R .egeerilig in de eerste plants de vraag
gesteld : w at de gronden, de redenen wares, waarori de liegeerlng
is overgegaan tot liet oproepen van twee lichtingen .
,,Zijlis inszieils bestond daartoe niet alleen geeli aanleiding, niaar
liij nieende zelfs, dat de Regeering daardoor, in plants vale de
zaak to beteren, r_leze heeft bedorven . Op de Regeering. itlijnlieer
de \ ooizittei, rust niet alleen de pliclit om de orde to liei'.stelleo, lunar zip verstoord is, maar ook om de orde to ha,i,r1/ia 'e~r
en niet alleen om (1r~ oirl e maar ook rle iust to liandhaveli . Art . 1.1
van de Militiewet geeft dit islet even zoovele woorden to lezen .
Zoodra dies de Regeering harerzijds achtte voor de openbare orde
en rust niet longer to kuiinen instaan met de weinige troepen die
onder de lvapeiis wares, riistte op de Regeering de plicllt om
onverwijld to zorgen, dot meerdere troepen onder de wapens klvamen .
,.Gill de Kamer wel to does inzien hoe sliel in oils land daartoe
moet worden overgegaan, zal ik mid veroorloven to wljzen niet op
groote landen als Frankrijk en Duitscliland, die bun staande legers
bid lionderdduizenden teller, inaar op liet naburige Belgie, want`
twee stedeii zijii, Brassel en Antlverpen, die in bevolking samen
ongeveer gelijkstaan met de bevolklng van onze hoofdstad en on/,e
resi(ientie, en die, wat de onderlinge comniinieatie betreft . (qi
ongeveer gelijken afstand van elkander verwijderd zijn .
,. AVelnu, in Ilrussel is eels pei'inailent garnizoen van 41 i0O sins
ruim, ell in Antwerpen een van 600€) man, to zamen nitmakende
10,000 malt, en (lit is in normale omstandiglieden, wanneei' ei'
islets bnitenbewoolis is . wat tot een verstei'king van de gewapende
maclit noopt of leidt . En wat was nil de sterkte, waarover wij
bescliikten in de laatste loges van Januari? Wij hidden in Amsterdam 591 combat tastes en in Den Haag 770, dot vvii zeggen .
voor de hoofdstad en voor de residentie samen 1361 man . En toes
op 31 Januari in allerijl detachementen watch gezonden van bier
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naar nlstei'(lam, lulls ill dell Zetel del' R'egeerillg de illfallterie
geslonkell tot Up 220 plait ell iic cavalerie tot op 304 man . De
Zuch
om ill tijden, waarin er Been oefeniii en zijn, het blijvend
gedeelte, als lk lief Zoo noelllen mag, tot de kleinste proportiell t :e
beperken, heeft in oils land tot cell toestand geleid, die maakt .
dat, zoodi a er oorzaak of nlogelijkheid kan komen (Tat lllell islet
een gew apende maclit zal moeten optreden tegen eenig v erzet .
e r ollllllddellljk aioet warden voorZien ill de aallvulllilg V1Il het
blind bespottelljk kleilie aa .lltal militali'en, dal wig ondei' de 11'apellell
llebbell ell dal ill Been enkel land Zoo klein is . En waniieer flit
. Tat wij islet lief oproepell der liehtingen, `vaartoe
beweerd word
wij ziju overgegaan, althans to ver Zijn gegaan, (Tall kale ik gelooven,
dal lllell daartoe komt, als lllell zulke on vare cljfei's noemt als de
laatste interpellant deed . die sprak van 26,000 man, terwijl
er slechts 13,000, dus juist de helft, met die twee liehtillgen
z1j11 opgeroepen .
.. De toestand is mitt op het oogenblik deze, (Tat
in Amsterdam
ell Dell Haag, flit wig bnltengewo11e inaatl'egeleli llebbell moeten
nemeli, lilt mist over 5090 mall beschikken, (ills pits de helft hebben
wail het aantal militairen, (Tat in Brussel en Antwerpen in normale
tijden van rust ell stifle or(ie under (ie wapens is .
.,Ik mccii daalmefle elk vein oedell van de Iegeering to llebbell
afgeworpeli alsof bet strevell was dal (lit under de w apenell roepell
van cell inilitalre lilacbt zon strekken tot militair vertoon . bovendiell eeil bewijs (Tat de Regeering metterdaad Cr niet op gesteld
was noodeloos militalr vertooll to maker is `vet hiel'ill gelegen,
dal toes de klelll-verlofgangers van tie Melting 1 .902 Op 30 Janiiari
waren opgeroepen, na de beeindiging wail de staking op Zaterdagavond, reeds Zondagmorgen in een extra llinisterraad (ie oproeping
van de klelll-verlofgangers, die eerst na (lrie (lagell konden opkonien,
oilvel'lvljl(1 is atgeconimalldeel'(1 . AVanneei' lllell flu vraagt wat de
aanleidillg is geweest, waarom (IC hegeering gees oogenblik lleeft
geaarzeld oni eenige dagen later oniniddellijk door to fasten, ell
niet alleen veer klelll-verlofgangers, maar bovendien twee lichtingen op to roepell, (Tall moet men islet wijzen op den lowland
zooals hij zich daarna ontwikkeld lleeft, maar zicb indenken in
lletgeen gebeuid Zou Zijn als de hegeering het cells islet gedaan
lead . En (Tall verklaar ik, islet de wetenschap van is details die
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wij bezitten, dat ik list niet waag ons mij ill to denkeii waaraan
Amsterdam en mss geheele land zoli zijn blootgesteld geweest als
de Regeering ook maar sell oogenblik geaarzeld had .
„Het wordt nu voorgesteld door dell iliterpellant alsof die sells
staking maar het werk van een oogeiiblikkelijke opwelling was
geweest, en alsof, Zoo wij maar met de arbeiders prikkelden, er
geen staking nieer komen ZOU . flag ik hem herinnereii dat reeds
op 1 Februari tiveer een staking gedreigd beefy? Door een ijzerhandelaar to Amsterdam tiverden aan de Hollandsclie Spoor goedereli
tot vervoer aangebodeii . Rij (hell ijzerhandelaar was echter eeii
staking uitgebroken en de stakers wendden zich uniniddellijk tot
het personeel oils ook dat vervoer to beletten . Die tweeds staking
is alleeti voorkomen doordat de ijzerhandelaar, hoeW el gevoelende
dat hem onrecht werd aangedaan, of heeft gezien van zijn recht
0111 vervoer to vorderen .
.In de verklaring van 2<5 Februari is voorts gezegd, dat
door de bevoegde autoriteit troepen gevraagd warm die er lust
warell .
, .Vraagt mesh wie die autoriteit was, dan antwoord ik : de plaatselijke autoriteit to Alnsterdani, die berichtte er niet your in to
stain dat zij bij de stemming die in Amsterdam heersclite de orde
zoU kunnen bewared, indien de under hair gestelde macht diet
aanzienlijk werd versterkt . AVij mochten op het oogenblik er niet
aan denken, Pen Haag, waar zoo goed als gees garnizoen was .
nog nieer to ontblooten . Oproeping was dus noorlzakelijk .
.,De plaatselijke commandant to Amsterdamn min oordeelde gelijk
hij deed, 0 . a . met het oog op het gebeurde to Durgerdam . En nii
zegge men niet, dat kill niet, waist dat ligt er achter : volkomeli
joist, want antlers kon hij er ook niet merle gerekend hebben .
,,Dock waaroni heeft het gebeurde to Durgerda,in zoo diepen indruk
op help en op het geheele land gemnaakt? `Tiet onidat twee of
Brie arbeiders geweld 1neeliden to molten gebruikeli tegen manned .
van vie zij nieenden dat zij lion belangen tegenwerkteil : maar wel
0m het bitter bedroevend feit, dat er in de goede stall van Amsterdam islet zljil van oudsher zoo braaf werkvolk hondeidvljft,ig
manner to zanier bet plan hebben gevornid ons to mi(dernacht op
to stain, zich in stilts bewogeli hebben over de wegen . gewapend
niet knuppels emi lnessen, en ci toen daartoe zijn overgegaan o m
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met eels groote inaelit cell kleill getal werkliedell aan to vallell
ell to niishaiidelell .
;,i1ell moat bij zou jets lllet de zedelijke stellllllillg van cell gebeurteni rekellen . Ell dill toont het mettei'daad cell 'heel' oliheiligen
geest, lvalllloei' zoo lens niet in cell 111111 opkonit, niaal' ZOO claal'toe
eels 150 werklicden saaln complotteereu .
, . AVanneei lllell (laarblj lleenit filet rapport dool' dell btll'gemeestei'
blj de Regeerillg illgezollden )_ mtl'ent de gelti elddadiglleden, iwau aan
tie stakellde al'beidel's zieh in ni tel'danl haddell st',Illlldlg in'elllaakt,
de lleereli kenilen althalis eon enkeleii wail die aanvalleli, (lien
tegen dell heel' Keniali, onldat daze wool' doll 1'eehtel' behalldeld is 111I del'gelljke gevallen zijn llerhaalllelijk vool'gekoniell, en zelfs
is hot gebeuid, dat, waar de politic orde zocht to sclieppell, eels
agent wool' dell grond ward gegooi(l ell geschopt is getiworden en
niet doll door de komst vale meerdere ageilten is bevrij(l . Is hat
dill niet liatlillrlijk, dat de plaatselijke commandant van Anlstei chili .
d0Or dell buigemeestel' opgeroepen 0111 nlilltall'en bijstalid to veileenen, daze stellllllillg vall velen Ollder hat yolk keniiellde, ell
Weteiide . lvaal'toe lllell in stoat was, niet eiikel gevl'aagd heett of
hat persolleel Van dell spoorlveg /.ich niet ill vela opzichtell rltstig
gedroeg, lllaar begreep . (lot er affiniteit ell eolnlexiteit bestond
tussChell cell ell andel', ell (lot hat anal'Clilsme, vat, helaas, hog
altoos ill nistei'dain bl'Oeit, elk oogenhllk gei'eed stolid (Jill
de publieke orde op gansch ongevvensehte wijze to verstoieil .
,,Uok is in de deelaratie gezegd -- ell ik herhaal dit, zonder er
Cell woord vale tern ;; to lienlen -- (lot liet oproepen (Tel lichting
gebiedend noodzakelijk was, omdat gedreigd ward met een
soeialen en politieken aanval .
,, let cell .5u(ir(lCla aanval, gelijk uitgekoinell is in bet olaiiii ataou
vail lie gellleentelljke lvel'klledell to Alnsterdam, die ziell nlet
ontzageil, (Jill, tel' vel'kl'ljgillg van voldoening Gall eigen belallgen,
desnootls de lvaterlei(ling buiten 1ve1'klllg to stellen ell cell bevolking van 51D) .ki00 inwullers cell tljdlang to dwlllgell tot hat (Il'llikell
vale water, waarvan zij zelfs kondeii ell lnoesten weten, dot
bet voor cell gloot deal met loud en veil op allerlei wijzen vergiftigd was .
„Hat is gebeurd, (tat zelfs dokterskoetsjes zijn aaligevallen en
(Tat belet is Mali een doktei 0111 huip aali zijn zieken to v erleenen .
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Er was een geest losgebroken, die alle gewoon mensclielijk gevoel
tot zwijgen braclit en een onheilige tivoede deed opkomen .
„Evenzoo stand men voor een

politieke

bedreiging door het

manifest - door den interpellant wel vergoelijkt, niaar een manifest
dat niettemiii in zijn voile beteekenis voor de Regeering blijft
bestaan .
„wat zoll men van de Regeering wel gezegd hebben, wanneer
zij alles had laten gaan ; wanneer er daarna eens een reeks van
onlusten was uitgebroken, en indien de Regeerilig dan later had
gezegd : .,wij hidden lief zoo erg niet opgevat : wij hidden gedaeht
dat lief manifest inderhaast was geschreven en hebben er die
waarde iiiet aan gehecht .'' Men lead alsdan natiinrlijk en to reelit
tot de Regeering gezegd ; ,gij hebt uw tank en uw roeping niet
begrepen ."
„Dint Meet lief liiet bij . Duidelijk heeft inen uitgesproken, dat
nien iii een algeineene spoorwegstaking tevens lead gevonden het
groote middel um tot algeineen kiesreclit to komen ; lief weed aangeprezen als een politiek instrument om een regeering tegenover
de R.egeering to stellen en zoo zich een gezag to laten opwerpen
in den Stint, want lief gezag van den 4taat nan onderworpen had
moeten zijn .
„Zoo werd, vat eerst niets anders was dan een kwestie van
solidariteit, metterdaad binnen zeer weinige dageii gemaakt tot
een strijd om de macht .

Er openbaarde zich een macht in lief

land, die beweerde voortaan aan elke andere inacht, welke oak, in
maatschappij en Staat, de wet to kunnen stellen .
„Dit grog zoover, dat de directie der Hollandsehe IJzeren Spoorwegmaatscliappij in die dagen, oin slechts een enkel voorbeeld to
noemeii, een schrijven ontving van eeii man, die niet eens tot haar
personeel behoorde, van Oudegeest, die haar geheel vreenid was,
en die met Petter haar selireef : „Aangezien door u tot Sloterdijk
wordt vervoerd en Sloterdijk to kort in den ring van Amsterdam
ligt en als Amsterdam is to rekenen, niakeii wij ii opmerkzaain
dat bij lierhaling als voorloopige maatregel Haarlem za1 warden
vastgesteld . Tot Halfweg zal warden toegestaan to vervoeren .
Verzoeke uwe beslissing ; adders staakt Haarlem .''
,,Dat

lief

kwaad in dies zin doordrong, Meek evenzeer uit het

bedrijf van een machinist, een conductetir en eeii machinist-leerling
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to Steenwijk . Deze kwamen daar met een treill van Leellwarden,
en nil stapten to 5teenwijk 4 militairen ill, die opgeroepen wares .
Daarop kwamen die drie beafnbten ell widen dell stationchef dat
die viol' niet niede mochten . Die moesten wedei lfitstappen, en
anders redeli zlj niet . En toes die machinist daarover ter verantwoording werd geroepen, wat sclireef hij toes :' „Dept 1k moest
/laI (leleIi
i olr,e~ts felion en . hesluit t (1) rle ntdeeli)1rten Lee,ui'ai'den
eu Lucolle vai rle \'eclei'1a/ tl .SC11 () Ye, r ~ligih g .
.Ziedaar nil lief punt van de ol1derstbovellkeerillg' der machtell .
.,[k bell in dienst van een lilaatschappij ell ik bell tevens lid van
een vereenigin~, ell nn zeg ik tegen die directie met lief oog op
1ia(-4I trein : ik rijd lliet . I)e lllilitairell lllogen er niet i ll . lk moet
does, filet wat gij, directie . zegt, maar wat bet bestuur van die
vereeniging liiij beveelt .
,,1)it is niacht iii staat ell lnaatschappij tegenover lilaclit stellen,
en lief is dezelfde metlfode, die men nit ook op politick gebied, in
den strijd voor algemeen stemrecht of voor andere politieke belangen
gereed held . Dan zon naar diezelfde methode de macht der organisatie van de arbeiders als maclit bevelend optreden tegenover
de Regeering .
,,Nn heeft de Regeering gemeelld in gees geval en op geenerlei
wijze daarvoor to mogen zwicbten .
, .Vraagt men nil : hadt ge toch niet kunnen volstaan met minder
lllilitairell op to roepen, dan antwoord ik cut . Ik lieb straks reeds
aangetoond, hoe weinig lief flog is vat we llebbell, en hoe er zelfs
1111
liog bier to laude niet de lielft onder de wapenen is van wat
ill andere linden ill nornialen tljd aanwezig is .
,,Maar hierbij kwam flog jets adders . AVaar men bedreigd wordt
met een spoorwegstaking, heeft melt to does met een gevaar van
dreigeiide onlusten vale geheel e ceptionneel karakter .
..(+elneenlijk bepalen onlilsten zich tot cell enkele stall of streek
ell kin men met daarheen een zeker korps militairelt to zellden,
volstaan . llaar wanneer efsprake is van een algemeene spoorwegstaking, din komt inca to stain voor een kwaad dat als een loopend
vnar op cells geheel bet land doorgaat, ell wit tell gevolge heeft
dat men j11 de mogelijkheid moet zijn to gelijker tijd op tal van
plaatseii voor orde en rust waarborg to leveren .
„Vender, waar door stakende arbeiders tegen arbeiders, die gees
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lid vall de vel'eeniging zljn en liiet filet lieul wllleli Inededoell,
daden van geweld of bedreigingen worden aangewend, daar is lief
plicht van de politic de bescheinii11g to verleenell tegen zlilke
daden en bedreigingen . A aar nu de zoodanigeil zieh verspreid
bevinden ill eels groote stall, in tai vale large straten en stegeti,
daar ligt het in den card der zaak, dat de eiscli (gym politic bij de
hand to hebbeli, die zooveel doenlijk pulp op zoo uitgebreid terrein
zal verleenen, maakt dat melt niet filet de gevvone militaire lnacllt
volstaall kill, uiaar een grout korps noodig heeft .
„waar gedieigd wordt met staking bij de gasfabriek, moet mcii
buiten de stall kunnen beschikkeil over voldoende macht ter bewaking van de fabriek en vale de illalineii die daar dell dienst
zallen blijven verrichteli, opdat deze niet door de stakers uit de
stall cell 1)nrgerdamscli lot ondergaan .
„Er moet voor aanvoer en toevoer wall levelisnliddelell en brandstoffen voor die manner gezoi d worden . En voor dit ell zooveel
meer is militaire lnacllt noodig . In eeit woord : de acrd ell de
sooi't vall gevaai' waarvoor 111e11 stolid, maakten, dat men, als lief
noodig was, over cell zee(' gl'oot aantal nillitaii'en moest kuniieil
beschikkell . wij llebbell dan ook z( weinig het gevoel, dat wij
ook maar eels man to veel llebbell opgeroepen, dat vvij eerder vast
besloten zijn onl, indien lief noodig mocha tivezeil, ell lief bleek,
dat lief petal militaireu under de wapells niet grout genoeg was .
lief petal odder de wapenen geroepellell flog to vernieerdei'eil ; ~1'allt
wat er ook gebeure, voor de publieke ode en lust moeten we als
repel instaan, ell we Inogen ors filet doov eel( macht in (Tell Staat,
welke ook, later overvleugelen .
;. AVel heett de intel'pellallt, ill vel'balld fillet zijn interpellatle, sii'enenzangen gezongen : en de Regeering verklaart gaarne, dat zij harerzijtls
niets vtlrigei' ell inniger \vensclit, Mall dat de tlians bestaande spalii11tig zondei' eenig conflict ell zondel' lief uitbi'eken van eenige botslilg'
mope leiden tot lierstel van rust elf orde under de bin gerij - maar de
Regeering kent evenzeei' haal' roeping om zlcli door peen sirenellzangen, ook niet van den interpellant, ill slaap to latch zingeii .
„In do tweede plants is door deli illterpellant gevraagd of de
Regeel'llig al dill niet voornemens was oil(, brak ei' wee l' cell
staking lilt, inilitairen als spoorwegpersoneel to gebrlilkeil, ell .
indien jet, op grond van welke wettelijke bepaling .

;,llet beroep op art . 94 van de thondwet, tweede lid, laatste
woordell, nloet de Regeering zicb ollbekvvaa111 verklaren op die
vraag to autwoorden . Zoolaug wij staall voor bedreigingen als
vvaarvoor de Regeering thins staat, waarbij «ij gelloord hebben,
dat ook de interpellallt ziell eels vijand van de Regeering noelnt,
gain vVij diet onze lalallnell van operatic, zelfs diet in conlite-generaal,
Moot leggell . Het belang van dell Staat verbiedt op die vraag to
alltll'oot'den .
,,Ill de laatste plaats heeft de interpellant call de Regeering de
vraag gesteld, of zij lliet de -traf`vet-novelle tijdelijk zou ktulnen
tei'ngllelllell in at\vaelitiug van de uitkolllst V' t11 bet ollllei'zoek der
en(lllete-collllllissle, (illl eerst later detillltlet daarovei' to besllssen .
I)aaruver is duor u, llijnheer de Voorzitter, reeds opgelllerkt, dat
(lit diet zoo kin . En lnetterdaad, bet zou ook m . i, geheel ongepast
en ollbetanlelijk zijn, illdien de Regeering, die wetsontwerpen bij
de Kamer indient en van die Kamer very acht een Voorloopig
Verslag, waarin slit den boezelll rler Kalller allerlei denkbeelden
aan de hand zitllen wordell gedaan, maar dill geadstrueerd islet
de argmnenten . the door cell Conllnissie van Bapporteurs behoorlijk
zljll toegellcht, harerzijds nleende llll reeds bid een llltel'pellatle hair
nieelling d drover to niogen zeggen . De lllterpellant vel'gist zicll
clan ook, lvallileel' hij incept, dat, indien de hauler help toestaat
een interpellatie to houden, de Regeering verplicbt zou zijn op elk
zijaer vragen to antwoordell . Verplicbt daartoe is de Regeering
alleen . llldlell de Kanler zelt lllllchtlngen vraagt, lllaar cell algellleell verlof tot eels zekere interpellatie, waarbij llet undelwerp
zeer vaag ell i'lllnl is gesteld, invUlveert in bet midst islet de verplichting dei' Regeering oni op elke vraag', die de interpellallt
gelieft to does, to alltwoorden .
„Hiernlede heb ik nalnens de Regeering de beide interpellaties
beantwourd ell ik eindig daaroill, llijlllieer de Voorzitter, met to
verklarell, dat de Regeering an, gelijk ill bet verleden, diet adders
beoogd heeft, llocll beoogt dais old de recllten van rr.lle groepen van
ingezetellen to handhavell ell to besehernlen en ~vaar zij to zwak
zijn beschehnld, ze to bevestigen, ze sterker ell beter to w aarborgen
litaar ook dat under de belangen, die aan de hoede der Regeering
zijn toevertrouwd, lnede en zelfs in de eerste plaats behoort, bet
hoogllouden van bet gezag, waar zonder dat your geed enkele groep
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in lief land vrede, orde en rust derikbaar is . En daarom is mijn
conclusie, dat de Regeering nooit, tee wille van welke groep ook,
de hoogheid van de orde in den Staat zal prijsgeven, maar ze
met hand en tand verdedigen zal tegen lien, die haar moedwillig
bedreigen ."
Ook de Minister van \Vaterstaat, de beer D e M a r e z O y e n s,
kwam aan bet wooed, meer in bet bijzonder om den beer Mees to
beantwoorden . Deze had gesproken ;,van een zwak plait ten aaulzien van bet Regeeringsbeleid ." De Minister verklaarde, ook in
aansluiting islet wat door Minister Kuyper reeds was gezegd . niet
to weten waar dat zwakke punt gelegen was . Dit lichtte liij als
volgt toe
„Ieder, die van de gebeurtenissen heeft kennis genomen, weet dat
de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij teen zij die audientie
vroeg, reeds grootendeels had toegegeven aan de eischen van bet
personeel . De organisatie zon erkend worden, iedere staker zou
op bet oude loon veer worden teruggenomen, geen wraakmaatregelen zouden tegen de stakers worden genomen en bet voile loon
voor de stakingsdagen zou worden betaald . De eenige moeilijkheid
zetelde in art . 31 van de wet en de toezegging weed gegeven .
dat men haar Den Haag zon gaan um de Regeering tijdelijk opheffing van art . 31 der Spoorwegwet to vragen . AVelnu, als men
dit in bet oog lioiidt, is elk veider commentaar naar nnjn inzien
overbodig, want bijna elk wooed van bet op de conferentie gesprokene, zooals dit in bovenbedoeld verslag is veruield, heeft op
dat aangewezen doel betrekking .
.,I-{et is begrijpelijk dat men joist over dit punt wilde spreken,
want lief gedelegeerd lid van den raid van administratie lead op
art . 31 der Spooi wegw et gedoeld in antwoord op de waarschu« ing
van bet personeel, dat bet, voor bet geval dat mocht worden gelast week to verrichten, waardoor de patroons, bij vie gestaakt
weed, llun bedrijf konden voortzettell, dit zou weigeren . Pit was
geschied in de bekende proclamatie, waarin die bestuurder verklaarde : wij kunnen niet toegeven, want de wet verbiedt lief ens .
Nu meende de Regeering - en zij meent (lit nog -- dat aan bet
verzoek tot ontheffing van ait . 31 door de Regeering ouimogelijk
ken worden voldaan .
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, .Zij zag zees wel ill, dat haildhavitig vast dit artikel de maatscliapplj inoggelijkerwljze 111 moe1111k11edell Zon breii ell, en zip moest
fills wel de mogelijklieid oi,derstellen, fiat de maat~ehappij op de
sell of adders wij7e tot cell seliikking - lk zal iiiet zeggen met
list artikel, maxi' in verbaild litet list artlkel - ZOll traclitell to
gerakeil . Z1j koti evenwel iloc i daal'toe nailmanen . noels list afradeil .
;,Niet aanmanen . oindat list wel leer heldhaftlg 7011 liebbeii gestaan to zeggen : tot gees prigs moobt gij lets toeg'eveit : uw toe7eggingen zijn reeds veel to vei' gegaan . want de maatscliapplj
kon alleeii beoordeelen . of Zip iii die liolldiiig' 7011 llebbell kuniiei
volliarden .
;.11aai hog veel minder moclit de Regeeriitg er toe aansporen, art . 31
ter zijde to stellen, eii zij Iteeft (lit 700 `veinig gedaail, fiat ik den
indrnk ha(l, toes de heeren mij verlieten, fiat de ma .atschappij op
liaal' sulk ZOll blllveli staail ell fiat zlj niet tot sell schlkklng'
Zoll konien .
Dat de lieereii iliderdaad, toed zij niijii kabinet verlleten, dicer
geneigd warm (1001' to Zetteii, doll toe to geveil, is bevestlgd door
list offieieel schrijven, fiat ik ontvailgen lieb, over list bijleggeii
(ier geschilleii .
, .1)e peer loses wide : de lieereit waxen oiltmoedigd over list
onderllolld met den Minister naar hills gegaail, ell (laaraail is list
toe to schrijv-ell . (1at zij hebben toegegeven : maar ik most fist ten
Zeerste betwisteit .
,, De brief, (loot' llilj dolt 2den Februarl ontvangeii, liiidt als volgt
„'\Vij ltebben de eer I w Excellentie lnede to deelen, fiat de
werkstaking oii(lel os personeel geeindig(1 is en de dienst weder
volledig llitgeoefell(l «'ordt . lily OfZC terllgkomst van de aildielltle
li.xcellentie op 11 . Zaterdag, vonden wij den toestand zoobij lJ
danig verergerd, fiat wij oils b lie! al~/e)neeir belauq verplicht
aelitten aan de eisclien van lief personeel toe to geven . De veenieil,
w lei' goederell oils pei'soileel diet Ivilde vervoereii, hebben oils lief
nenieli wall fiat besllllt gemakkelijk geinaakt . De (lienst werd (iaarop
glsteren hervat ."
„Derhalve : terwijl de maatschappij volstrekt diet is aangespoord
oni toe to ;even, integendeel liaar bestlinr, naar ik ineen, den
lndrllk moest ontvangen, fiat bier gemeend werd, fiat Zip Zoll doorzetten, is fiat bestllllr, eerst nadat de afgevaardigde leden in
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Amsterdam `varen tertiggekomen, tot bet beslllit gekomen . aan de
eischeii van bet personeel to inoeten toegeven .
„Ik vlei mij, dat ik Bier lief ingenomen standpunt lieb gehandhaaf4l .
dat wil zeggen, dat ik als lid der Regeering de fairbeid heb betracht
ten aanzien van den tekst van bet onderhoud tusselien de Regeering
en den raid van administratie . Wat ik (laarbij heb gevoegd, zijn
argumenten ontleend aan van elders gebleken oinstandigheden ."
Hierna kwamen
J)E REI'LIEKEY .

De beer TR0ELST1A betuigde zijn teleurstelling over de redo
van Minister Knyper, sommeerde de andere afgevaardigden van
Amsterdam, speciaal de lieeren Bijleveld . Heeinskerk ell 1)e Visser .
om ook bun meening to zeggen . vooral omdat Bier de belangen
van Amsterdam op bet spel stonden en eindigde skills
„De groep van sociaal-democratiscbe ledeli der Tweede Kanier
verklaart bij deze
,,dat zij, om de dreigende spanning die bet land beroert to doeli
eindigen en bet gevaar eerier nieuwe werkstaking to wren . bij de
beliandeling der interpellatie zoo kalm en bezadigd mogelijk is opgetreden en van de Regeering lleeft g evraagd . d e ingediende wets
ontwerpen tot wijziging dei' Straflvet iii nadere ovorweging to neinen .
en eerst na de versehijning van bet rapport der eventueel to hencemen enqul te-eommissie daaromtrent een defliiitief beslllit to nemen
.,dat de Regeering op deze vraag gees antwoord lleeft willen
geven, under voorgeven, dat bet Voorloopig Verslag over bedoelde
`vetsontwerpen nog niet is verselienen
„dat de Regeering, door zicli ac/liter dit voorwendsel to verseliuilen, baar onwil of oninaclit toont, am tot een normaal verlooh (Eel
bestaande ernstige omstandigbeden inede to werken
, .dat de voile verantwoordelijkbeid voor de to verwacliten gebenrtenissen daardoor valt op de Regeering en haar vrienden, die,
hoewel daartoe herhaaldelijk door (ins opgeroepen, gees poging
hebben gedaan om een minnelijke oplossing mogelijk to maker ;
„dat de sociaal-democratische Kanierleden in dezen stand van
zaken de arbeiders aansporen, Been aanleiding to geven tot bet
gebruiken van bet geweld, waarop de Regeering blijkbaar steunt,
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111,` r aanshig op de recllten der arheiders-orgallisatie door to
Coeren : docll tevens pal to stain voor die rechten ell deze door
alle vvetrelijke middelen tot 1)et niterste to verdedigen .''
0111

Ook Minister T([\ eEo kwaln nog 0011 llet wooi€t, i11 de eerste
plants naar aanleiding au de hen ering, door dell beer flees opnien« to horde gehraeht . riot woar in April 19111 call de Regeering
door hot 1>estnn1 icr Ted . V er . Call silool'- en traniw egpersoneel
eon s(hl'I,jvell was toegezonden, daaruit genoegzaanl zoude zijn gehleken dot er gegevens aOn vezi~r woven . die llet Cerllloedell wettlgden dot er to eenigel' tied cell spoorwegstal ;lng z.~~n olitstaan .
haarop antes ord(le Minister Knv1)er als volgt
..hat he ereli van den geachten afgevaardigde wellsch ik te rescontreeren met deze korte heriniiering . dot, hlijkens hot orgaan
Can de Xederlandselle V ereeniging `'all spool'- ell tranLwegl)ersoneel youl `19 .1 annari 1 ~~O3 . 111 cell op 11 Tallllarl to Amsterdam
gehuuden algellleelle vergaderillg . door dell heel' Ondegeest . den
loan . die 111 deze vereeniging de eerste vlool speelt en van w'lell
moll (ills nlag verwachten . dot hij althans w eet \Cat el' in zijn
elgen Cereeniglng hl'oelende of glstellde is . deze verklaring is afgelegd ' . .Onl even vel de vereeniging zoo stork to maker . dot w Ij
hot h onsvsteem kunnen afscllaften . llelpt slechts de propaganda
met de load . Longs dell 11'eg der vakact-le kill hot persolleel 111et
taken . hat laatste zal nnalldel's doer dais adi'esseeren of
tuurlijk in de eerste > > jaren oils strijdmiddel niet kllllllell zljn ."
, .I'll yang Ik tocll (loll gt'achten afgevaardigde : wanneel' in cell
Cergaderilig . AWail' men `'all groote \vourden holldt . door dell Illan
die de gelleele vereeniging door ell door kept, oi) l1 Tanuari gezeg d w ordt : daarvall kill hlj oils in fle eerste `ijf ell tw intig
jaren nag islets kome11, en hij e1' zelfs hlj voegt : ; .heholldens Cool
eon ellkel tramvveglllaatschappijtje" -- hoe dais de geacllte afgeCaar(llgde Call de Regeering ondel'stellell of wensehen kin, dot zll
was llltgegaan van de overtoiging : nu kolllt er cell staking "
Ell daarna tot de t~veede cede van den peer Troelstra komende,
wide de Minister
, .In tie oeconomisclle w orsteling tllssehell de w erkgevers en de
werklieden hekleedt llet stakingsrecht de eerste plants nail de zijde
van de w erklieden . hit is steeds door mij erkend en wordt door
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mij op lief oogenblik evenzeer voorgestaan . Het recht tot stakes
staat this voor mij vast . Evenwel, en ik voeg er dit nadrnkkelijk
bij, zonder contractbreuk, gelijk ook in het verleden llooit antlers
door mij beweerd is ; llataurlijk ook zonder dat men misdaad pleegt .
Of zon de heer Helsdingen het niet met mij eens zijn, dat een
man bij de brandweer, die, wanneer er brand uitbrak, wegliep en
de brand in den steek lief . een misdaad zon plegell? 11laar waar
nil dat Staklngsrecllt lll gezonden zlll en wel volledlg door nllj
erkend wordt, daar vraag ik, of dat stakingsreclit aan de zijde tier
werklieden denkbaar is, zonder dat aan de zijde van de werkgevers bet recllt van lock out daartegenover staat . Ook mag dan,
wanneer dit de twee wapenen zijn waarmede men vale de eerie en van
de andere zijde met elkander strijdt, gevraagd wordell, of lief aangaat to beweren, zooals de beer Helsdingen scheen to does, dat
de werkgever terrorisme zolt plegen, wanneer hij van zijn recht
van lock o2~t gebruik maakt, zonder to erkennen dat dan ook elke
staking van de zijde tier werklieden terrorisme is in denzelfden
zin waarill die geachte spreker het woord bezigde .
„Eindelijk beweert de geachte spreker (n.l . de heer Troelstra),
dat wij de bewoordingen van bet manifest ties heeren Oudegeest
niet to letterlijk ell to ernstig moeten opvatten, omdat het maar
was een voorwaardelijk manifest . Hiermede koln ik tot het eigenlijke punt waar het op aankomt .
„Hoe zijn de sociaal-democraten opgetredell brines ell in de Kamer ?
7ij llebben gezegd : wij bezweren n, dat wij stain voor ernstige
gebeurtellissen, zoo gij als Regeering niet toegeeft .
„En waarin zonden die ernstige gebenrtenissen llu bestaan y
Hierin, dat er ee11 algemeene werkstaking zon geproclameerd ~vorden .
,,Gevoelt de afgevaardigde nit Amsterdam III nu niet dat hij zijn
elgen posltle geheel ontwrlcht eli ontzeliuw t door wit hlj aall lieft
slot zijner retie Ileeft gezegd
Op zijn standpunt zon alleell deze
conclusie logisch zijn, als hij wide : geeft de Regeering toe, dan
zal er noon weder een algelneene werkstaking to vreezen zijn .
flair aan lief slot wide hij : wanneer de regeling van het algemeen
stemrecht niet komt, dan ligt het voor de hand, (Tat daarvoor een
algemeene werkstaking zal geproclameerd worden . Wat volgt
hiernit ? Uat de rampen, die door hens zelf geschetst zijn geworden,
ernstiger dan de revolutien en de binge tijden van 1848, over het
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land ztlllell uitgestort 11'ol'dell door hem ell ziji1 pa1'tljgellooten zeif .
Iminers zelde hij : ki ijgen w ij geen algeineen ste111Peclit, Jail llloeten
al die ranlpell hair over oils land gebracllt w ordell .
, .AV air lllell Gall dell eenen k~tnt cell conclllante boding aaiineenit
en zich yoordoet als ielnaiid die rust en orde wil helper beyorderea
ell llerstellen, char elselite, dunkt niij, lie consekwentle, dat lllell,
on) up politick gebied tot zijn duel to konlen, Jan zelf er ook yoor
terngdeinst, om dezelfde ontzettende middelen to bezigen, yier
afwending lllell thins met zooyeel aandrallg gall lie Regeerlng yraagt .
.. AVaar de Veer Troelstra Gall {le Regeerillg yerw ijt : gij wilt gew eld gebrniken, char is hij het (ins die zelf optreedt uni to zeggen,
dat hij your politieke tloeleinden bet getiveld der yakorganisaties
w11 misbrniken . (ingetw ijteld, yakyereeniglllgen zijn ook hair mijn
oyertuiging datgene wit wij hebbell 1lloeteii. L)le yakorgaliisatles
w ensch ik zelts krachtlg : maar lk yoeg er aanstollds blj : yakor ganisaties die lliet de zelfbeheersehing en zelfbeperking hebbell
0111 alle 11o11tlek bluer hair yergadeiingen to houdell, die beantwoorden in Been enkel opzicht aan hair duel .
,, \Velnu, zoolallg van de zljde der soeiaal-dellloei atoll ell del'
anarchisten de Vakvereeiligingen, mat lnlj ook nu bet w ool'd
cells gebrulken, , .besmet" wordeii met de politick, zoolallg zulleil
zij die yakyereenigingen inlet opbouw ell, plait de opkonist er vain
belemmeren . Alleen zij die zich daartegen yerzetten, die toonen
dat zij de ontwikkeliilg en de eyolntie in bet arbeidsieyen yerlangen, zillion door yakorganisatie die gev ichtige belangen beyorderen.
.,Eon en alder dwingt mij . Mijnheer de Voorzitter, ten slutte de
v raag to stellen : A`Tat is de ernstige kenze, tivaarcoor w ij staid '~
.,Er is ill bet land een (Jyerheid . Die (Jyerheid regeert in cut
land niet absolnnt, nlaar regeert constitutioneel in overeeilstel m ing net de historlsch yerkregen rechten ell yrijbeden van
ons yolk . `'eilig mag gezegd, dat er weinig linden zijn w air
de recllten van llet constitatloneele levels zoo stlpt ell strong geeerbiedigd worden ass ill ons land .
„ Wat ligt nn in die gedachte dat er een Oyerbeid is `! I)it, dat
er door die Oyerheid langs constittttioneelen weg een wet gesteld
wordt en dat elk geed burger ill Nederland zich, ass er een wet
tot stand komt, daaraan heeft to onderwerpen . Daartegenoyer
24
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step zich nit een maclit in den Staat, een maclit die absoluilt
regeert en waar elke eonstitntioneele waarborg bij ontbreekt, een
nlacht die, gelijk nog onlangs werd aangeduid, eveilals een machinist, die op een locomotief staat, slechts even aan een schroef
heeft to draaien oin de geheele macliille to doen stllstaan, alleen
maar een smal briefje of to geven heeft, om de geheele Overheidsmachine to doen stilstaan . Door die macht nu is de Overheid bedreigd . Er werd toch gezegd tot de Regeering : wanneer gij bij
nw wettelijke maatregelen niet doet wat wij ii zeggen of wanneer
gij iets durft to doen wat wij niet dulden of toestaan - din zullen
wij tegenover n met getiveld optreden .
„ Vanzelf rijst bier de vraag : zal de Overheid, in wettigen constltutioneelen vorm optredende, bet lioofd moeteli bnigen, moeten
zwichten, moeten bukken voor een bedreiging van die geheime
nlacht ; of wel, zal die geheime maclit moeten bukken en zwichteii
voor de `vettig tot stand gekomen wet, voor de Overheid ? Een
vraag, die thans liierop neerkoint, of de Overheid in dit opzicht
onderworpen zal worden aan de heeren van bet Comite van
Verweer. Doet zij dat, daii is er geen Regeering meer Een iedet•
.Eenidolsan,diehogvanliefzgzeggen
in ons land, die de hoogheid van het gezag - dat wil
de lioogheid van de wet, op wettige wijze tot stand gekomen
wil eerbiedigen, inoet krachtens dies `vil aan de zijde van de
Regeering staan .
„Het optreden van een maclit in lief land, die aan de Overlieid
de wet zou `villen stellen is bet neerwerpen van den Staat, bet
omverwerpen, bet prijsgeven van de Overheid . En dat dit nn inderdaad bedoeld wordt, blijkt nit lietgeen door den geachten afgevaardigde zoo straks werd erkend zelf gesclireven to hebben . Door
den beer Troelstra is gezegd dat bij alles psychologisch wilde verklaren . Het liangt daarbij maar af, Mijnheer de Voorzitter, van de
psychologisclie w etten die men volgt ; en hem zal ook wel bekend
zijn, dat slit den wortel van verschillende pliilosophieen een zeer
ondersclieiden psychologie is opgekom en . A'elms, de Regeering is
dan zoo vrij er ook eerie psycliologische beschouwing op na to
liouden en bij bet licht flier beschouwing raadpleegt zij nauwkeurig wat de heeren sclirijven : zij raadpleegt bun nitrogen niet alleen
wanneer zij Bier stann to spreken, maar ook wanneer zij zich vrij
nit tot bet yolk richten .
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„'sVelnu, in Het Volk van Dinsdag 3 Febrnari weed letterlijk dit
gezegd : ,,Het groote, alles-overweldigende klassebelang zal de
strijders binders en diet alleen de transportarbeiders, maar bet
gansche Nederlandsclle proletariaat zal zijn eenheid beter inzien
en de gelederen sluiten .
.,,.En hleimede zal 00k, nog ulcer clan tot lieden, bet bewustzijil
ontwaken, dat de arbeiders niet alleen de werkgevers in liunne
vakken tegenover zich hebbell, nlaar dat al die werkgevers vveer
eerie groote organisatie hebbell . den Sta(If, islet zijn geweld van
justltie, politic en militarisme, die bun door' de arbeidersklasse
1110 et lvorclen ontrnkt .''
„En in hetzelfde orgaan van 1 Febrnari, dat was alzoo den dag
na 31 Janual'i
.,,,Iii ons land, `vaar hanr_lel en verkeer de hoofdzaak vornlen,
moeteil bet de transportarbeiders zijn, die de keen der arbeidersbeweging vormen . Zj kunnen, als zlj goe(l lngellcht en geol'ganiseerd zijn, bet kapitalisme in Nederland treffen in zijn Achilleshiel . Zij kunnen Regeering en wetgeving dwingen, de eischen der
arbeiders op politick en oeconomisch gebied to vervullen, indien
ze slechts zo6veel inzicht liebben, om hunne kracht .ige organisatie
zoo noodig dienstbaar to stellen aan de algemeene bewegiog . Als
zij liet willen, hebben wij binnen enkele jaren bet algeeneen kiesi°eclzt, als zij daarvoor koud zijn, verkrijgen wij bet diet ."
,,Ziedaar, llijnheer de Voorzitter, de bevestiging van wat ik zoo
steaks beweerde . Als nil de beer Troelstra zegt, dat bet de
bourgeois-pens was, gelijk hij bet noemt, die de spanning in de
gemoederen heeft gewekt en daardoor aanleiding had gegeven tot
bet oproepen der lichtingen, dais vraag ik toch : was lets in den
fellen toon van wat ik daareven voorgelezen heb, toes reeds geschreven in eenig antler blad ? Let wel, dit is geschreveil op
Zondag 1 Febrnari, een dag nit de staking . 1 ) wanneer nil de geachte afgevaardigde aan de Regeering toevoegt : gij wilt geweld
en gij toont dat door niet op mien vraag to antwoorden, dais behoef ik over dat niet-antwoorden geed wooed mijnerzijds ulcer nit
1) I iiuister Kuyvper vergiste zich flier. Het door hen aOligeha<tl(le artikel is niet
op Zondeg 1 Februari, meal op Zaterdag 31 Jauuari geschreven . Pit maakt de
zaak voor den beer Troelstr .: nog erger . Men zie op hlz . 6 ;2 .
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to latell . AVaniieer llij niet zelf gevoelt hoe ongepast, sloe ollbetamelijk lies zon zijn van de Regeering 0111 op cut oogenblik in
ofwacliting van het \'oorloopig Verslag to spreken, (Tall laat ik
hem gaarne zijn parleinentaire ideeen : maar dan zeg ik : ik heb
ook (ie mijlle . Zoo hij ecliter daarllit afleidt, dat vvij geweld
willed, dan antwoord ik : wanneer de Ovel'lieid in gemeen overleg
met (10 Staten-Generaal zal hebben gehandeld - ik laat nn gelieel
in het lllidden 111 1velken zin -- en wanneer doll lllet blj Ilelil ell
degenetl voor wie hid het opnemen wll, liet streven zal bestaan
oil tegen die wettlg111k tUt stan(l gekomell maatl'egelen van de
Overheid ill openbaar verzet to komen, dan zal er van de zijde
Fall de Regeering natuni'lljk van geweld Been sprake kllnnen zljll .
.JIaar waiiiiee1' wettiglljk tot stand gekomen besllllten van de
(lverlleid in i'ederland met geweld door liens en de zijnen worden
aanget.ast, dan zal de ltegeering hair plieht en Iiaar roeping kennell 0111 dat geweld to keeren en to onderdrnkken .''
Nogmaals kwam tie peer T r o e 1 s t r a aan liet woord, ook 0111
to verklaren dat hij niet heeft gedreigd met geweld, waarop Minister Knyper ivees op Troelstra's eigen woorden : . .dat de transportarbeiders door to stakell de Re feeiioy en de e t'fyeriii,y moete~r
Kiernlede waren de interpellatien, die twee dagen ha,dden geafgeloopen .
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