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RECHT DOOR ZEE.
« Reeht dOM' zee» is de naarn rail ons

blad dat lieden verscbijnt en dut wij u

tel' medewerking aanbevelen.

Wij den ken dat er nog menschen

genoeg gevonden worden, die, wars "an
aile geknoei, gekruip ell geploeter zonder
omzien vooruit willen naar de have van

v rijheid , vrede en geluk.
Krachtige, stoere mannen hebbcn wij

noodig, die ons helpen den weg baneu
door de walgelijke, rotte en huirhelacu

tige maatschnppij , waarin het krioel t van
alle soorten woekerbeesten en bloedzui

gel's; waari II 1 eugen, bedrog en on recht

zegevieren en al wat goed, e�el en

schoon is, word t bezoedeld, vertrapt en
versmoord.
Ieder doe zijn plicht, want wie gij ook

zi] t : arm of rij k, baas ot slaaf, allen voelt

gi] den ni pend en klauw van den niets

sparenden gelddraak in uw nek. Alles
gaat door zijnen zweJgenden strot: Ge
'zondheid , onschuld , zielenadel, kracht,
liefde, schoonheid, plicht, deugd en eel',
vrijheid en blijheid ..... alles, alles ver

dwijnt, lerwijl ziekte, honger en ontucht
de merischheid ondermijnt tot zeUs in
hare teederste kiemen.
Dit kan DOg mag's wereldsloop zijn.

Wij yoelen het, en zullen daarom sterk

stuan, a1 ware llet desnoods met weini

gen. Strijden zullen wij met de zwakken
tegen aIle verdrukking ; aIle schuimers

streken, waar wij ze ook zien, hetzij van
hoog of lang, openlij k aallklagen . De
etterbuilen der huidige wanmaatschappij
dienen blootgelegd; opdat eenieder lJet
afschuwelijk monster, dat zich s�hijnhei
lig met een clekmantel nn bcschaafcl
heid sierl, kan mijden.
Of omen arbeid zaJ gedijen ot hij zal

vruchten dragen ? Dit zijn \Tagen die gij
zelf moet beantwoorden. Voelt gij daar
binnen in uw borstietsals eenen hevigen
dorst naar rechtvaardigheid, dan is uwe

plants in ons midden. I-Iet hMgt van u

ieder afzonderl ijk at, of wij zullen slagen.
Wij rekenen op yeler hulp zoowel stoffe

lijk als zedelijk.

Te kampen zullen wij hehben mel de

loeiende golven , mpt storrneu , onweer,
gebrek en ellende : aoeh met OilS dod:

bet heil der menschheid \'001' oogen,
zullen wij eenmaal zegevieren Meed
dus! rnannen , vrouwen, moed ! RACht

door 't schuirnende sop!
Op dan! gij allen di« de vrijheid en

waarheid lief hebt. Op l menschen van

gevoel en plicht. Op l minnaars van kunst
en wetenschap.
0[1! slaven der velden, mijnen en

Iabrieken. Op l werkeloozen, zieuen en

hongerlijders. Op ! gij allen, die nu zie1
of lijf moeten verhoeren om de korst

brood. Schouder aan 'schouder zullen

wij de oude 1'0Lte stellingen doen kraken

en incen slorten. Wij willen eene betere

Maatschappij waarin het eene vreugde en

eer zal zijn te arbeiden, en waarin niets
doen en leven ten koste van anderen als

laag staat gebrandmerkt.
KOI1l aan ! wie wil ? Hij helpe ons met

woord, pen, raad of daad.
N. MAAT.

�
De In t.ernationule.

Ontwaakt, verwoepenen del' aaede !

Ontwaakt, verdoemden, in hongers' sfeer!
Reedlijk w'tUen steoomt over de aarde

En die stroom rijst al meer en meer.

Sterft, gij oude vormen en gedachten !

Slaaf geboornen, ontwaakt, ontwaakt !
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Beg-eerte heeft ons aangeraakt !

Makkers, ten laatste male,
'Tot den strijd ons geschaard,
En d' Internalionale
Zal morgen heeeschen op aal'd !

De staat vel'drukt, de wet is logen,
De rijkaardleeft zelfzuchtig voort;
Tot bet merg worlll d'anne uil:gl:lzogen
En zijn recht is een ijdel woord.
Wij zijn het moe naar anderer wil te leven,
Broeders, l100rt hoe gelijkheid spl'eekt:
G een rec1Jt, maar plich tis opgeheven.
('reen plicht, leert zij, maar recht 0utbreel<t.

Makkers, ten laatste male,
Tot den strij(i ons geschaard,
En d' Internalionale

Zalmorgen heerschen op aard !

Waar' llfEESTERS zijn
, Daar zijn SLA VEN.

De heerschers dOM dulvelsche lislen
Bedwelmen ons met bloedige damp.
Broeders, strrjdt nietmeer voo r andere l.wlsten

Breekt de rijen ! Hier is uw kamp.
Gij die ons tot nelden wilt maken,
o barbareri , denkt wat gij doet :

vYij hebLen waaprien hen te rak en ,

Die dorslig schij n en naar ons bleed.
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En el' Internationale
Zal morgen heerschen op aard !

�

Samentrekking der Kapitalen
Zooals Wij in ons eerste nummer zegrlen

zuHen wij de hoofden del' arbeid ers trachten
.
te onlwikkelen, dusdo ntg. tnt .lat zij .zullen
Inzl e n dat eene vakvereeniging lol wat meet'

is voorbeschikt dan om strij.l te voercn VOOI'

eenige centen meer per uur, een achturigen
arbeidsdag ofdergclijke andere verbeteriugen
die het lot van den zwoeger wat verzachten ,

maar tech hem voortdurend gekneld houden
onder het stelsel dat wij loonslaven nnemeu.

De groote strijd van eene vakve recnigtng
moet zij 11 , om eene samenleving, waarin de
eene mensch zich aanstelt als de meester over

den anderen, doen te verdwijnen om plaats te
maken voor een andere, waar elkeen geeft
volgens zijn_e krachten en het recht heeft tc
nemen naar zijne behoeften.
Hoe daartoe te geeaken'! Ziedaar een vraag

stuk dar. op zooveel verschillende maniel'en
wordt beantwoord als er kleur in den reg'en
boog zijn. En nochtans niets schijnt gemak
kelijker en zekerder te zijn dan dit, het zal
volgens sommige zoo natuurIijk gaan als de
aarde op vier en twintig uren om de zon d'raait.
Een van die middelen is volgens zekere par

tij leiLlers gelogen in de samentrekking del'

kapilalen.
Onlangs leesden wij zoo een artikel in het

blad ( Vooruii», waarin mel cijfers bewezen

werd, dat de kleine nijverheid en kleine han-
del slil aan maar zekel' verdwij nen.

.

IIi Frankrijk bestonden in '1866 cen milloen
450.233 nij verheidsgestichten en in '1896 be
stonden er nog slechts 724.240.
In '1866 waren er 335.8'12 l1Uizen voor de

.

kleeclingsnijverheden in '1896 wat'en e1' nog
245.28'1.
En zoo gaat het voort in aile bedrijvgn, zegt

«Voomit), en bijgevolg is ele Socialislische
theorie j uist, welke voorspelt dat de klein

nijvemat's en kiein handelaars de rangen van

het proletariaat komen vergrooten,
Van dit standpunt uitgaand� staat de strijd
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del' vakvereeuigtnge n schoon en gemakkelijk
Denkt eens na : Van jaar tot jaar verminde

ren de uitbuiters en wij kunnen reeds uit

rekenen, altijd volgens die Lheorie, wan II eel'

het kapitalistisch tijdvak zal een einde nemen;

wantIogiek doorgevoerd, staan wij op het

laatst met millioenen menschen die niets be

zitten, tegenover een enkelen kapitallst, die
zich meester heeft gemaakt van den ganschen
aardbol, aIleen door de natuurlijke(?1) wet del'
samenstrekke n del' kapitalen !

,

Ee zoolang tot er nog slechts een is zullen

wij uiet moeten wachteu ;' neen, er mogen er

nog enkele horiderdeu van dat soort zijn; de
niets bezitters zijn in overgroote rueerderbeid;
zij sturen hun afgeveerdi gdeu naar Kamel's en

Senaat en alms wordt er eene wet gestemd om

die eeniae honderde bezitters te onteigenen
en zonder slag ofstoot komen wij aan het ge

meenschappelijken bezit. Deze formuul die

doorgaat bij de Sociaal Democraten van aile

Ianden als wetenschappeli.k vastgesteld, legt
den grondslag del' parlernentaire taktiek.

De arbeiders behoeveu maar goed te stem

men, en eens de meerdcrheid , de kreleeren

zij het staatskollectivisme of Communisme;
alle uitzutgers zullen zich kahn onderwerpen
aill1 de uilspraak,van het parlement, zondel' 1e
trachlen den min'3ten legenstand Le bieden,
want hun aan Lal zal overeenkomstig de wet

del' kapitalisLische opeenhooping, zeer ver

minderd zi.1n !?

Zeker, het is ongeLwijfeld waar, de eHende

vermeerderL bij de voortbrengers, maar niet

bij de bOUl'geoisie, nieL bij de kleine Kapila
lis1en.

De theorie del' samenlrekking del' kapilalen
is vooruitgezet door Karel Marx, en dat is ge

noeg, opJat deze aan vaard word t als een dogma
door hel overgroot geJeelle del' sociaal demo

craten.

Elke groep of parlij heeft zoo zijnen afgod
en of het nu door de reiten bewezen wordt, dat
hij gefaald heeft of niet, toch blijft men voort

durend Lij dat « verouderde » axioma.

Niemand kan het ontkennen, indien deze,
door Marx geforntuleerde wet, nietind l'uischle
tegen de werkelijkheid, dan zouden wij loch

reeds een aanvang moeten zien met het afne

men del' kleine kapitalisten, want eene halve

eellW hebben wij reeds achter dtD rug sinds

die wet werd opgrsteld. Gedurende dezen tijd
hebben de produktie en de ruil eene onge
hoorde vlucht genomen ; de groote privaat
forLuinen, millarden werden gevormd, kolo
sale maaLschappijen ontwikkelden zich .... ,

volgens deze wet moest het aantal kleine kapi
talisten verminderd zijn. In ieder geval elke
aangroei in het aantal moesl buiten gesloten
zij n. Laat ons 11U zien wat de statistiek van

Engeland ons leert. (Getrokken uit De Soc.
Democralen hare daden en leering,)
Engeland, buiten Amerika, is wei het lacd

del' kapitatislische productie bij uitnemend
beiel en dllS is het hier ook dat de klein kapi
talen het eerst en het meest zouden moeien

verdwijnen.
Om het tegendeel te bewijzen zouden wiJ.een

reeks cijfers kunnen aanhalen, 'doch bepalen
wij ons bij enke1en.
Nemen wij, om te beginnen, de belasting

schuJdigen en vergeten wij niet, dat de for
tuinen beneden de 100pond sterli ng of omtrent
2500 fl'. geene belasting belalen.
Jal'en: Aantal bolaslingschuldigen: POI' IO.OOOinw. :

1850 65.389 23
1860 85.530 30
1870 130.375 42
1880 2'10.480 (33
1886 250.000 70

•

1n36 jar-en is h et aantal belastmgschuldigen
met eenjaarlijksch inkomen bovende5000 1'1'.

verd rievoudtgil , te rwijl de bevolking slechts
met 40 pel' honderd is verrneerderd.
Van 1869 tot '1889 zijn de klein eigenaars

die een fortuin hac1den van 5000 tot 12.500 fl'<
Loegenomen met 72 per hond erd ; de bezitters,
van 15000 tot 22.500 fr. vermeerdert met 29.
per honderd ; die van 25.00.0 tot '100.000 fr.

28 pel' hon derd en die van '100.000 fr. Lot

meer dan een millioen zij n insgehjksverhoogd
met 28 per 11 onderd.
Uit deze cij ters, die wij zouden kunnen ver

tienvoudigen , blijkt dus duidelijk, dat er tot
heden nog geen kwestie is, dat de klein kapi
list verdwijnt ; het tegendeel word t ten zeerste

bewezen.
Wan nee r het prole tariaat dus zijn vertrou

wen stelt op de veldwijning, langs natuur

lijken weg, van dell kleinen uitzuiger en hij
eenmaal zal komen te .staan voor enkelegroote
kapiLalislen, dan trekt hij a an een verkeerd

eind en kornt bedrogen uit.
De theorie vall Marx is dus valsch, en ter

zelfder lijd vervallen ook de praktische mid

delen die zij n e aauhan gel's voorsch rijven , na

menlijk de parlcrnentaire actie, om een einde

te slellen aan ae overheersching van den

arbeid door het kapitalisme,waarin, zooals wij
gezien hebben, de kleinen een overwegenden
rol spelen.
Er dienen dus andere middelen aan de hand

gedaan te worden, opdat de vakvereenigingen
hunnen strijd met welslagen kunnen voei·en.

In andere artikelen zuHen wij die middelen

bespreken, nada1 wij eens zullen gewezen
hebben op de uitbreidingeler kleine nijyerheid.
N. B. - Dit artikel was door m,ij aangebo

den om opgenomen te worden in de IlOUTBE-

1;VERKER, het blad van den Ona{hankelijken
HoulbeweJ'kel'sbond, dod! het werd geweige1'd.
1;Vij laten de leden oOl'deelen ovel' del'gelijke
handelwij:e. F"cins Verbelen.

��

Aan de Mechelsche kameraden.
Zooals u ziet is het eene afgedanezaak.

Wij hebben ons blad « Recht cloor Zee »;
di t sLrijdblad een lang en duurzanm be
staan yerzekeren; dat hangt slechts van

ons at.

l\IeclJelen telt kameraden genoeg, die
het vrijheidsJie\'end socialisme aankle

aankl6ven, om een strijdblacl tot stand te

houden, samen met de Antwerpsche
Immeraden en vriendcn van andere
vlaamsche gewesten waar de anarchie is

doordrongen.
Wat ons onlbreel{t dat zijn vertrouwe

lijk8 bijeenkomsten onder al de kame

raden, want.llOe\'eJe zijn er niet die wij
nooit in ons midden zien en toch ver

kleetde aanhangers zijn van ons gemeen

schappel ij k ideaal.

Nu er een bJao is gesticht zou het

van IJet grootste belang zijn dat eens al

de vrienclen samen komen om de propa-'
gande voor het blacl goed te regeJen.

.

Nemcn wij eens clat er Yijttig mannen

opkomen en die zeggen : Het blad mQet
en zul blij \'en 1m'en , dan is dit een vol

;trokken feit.

, Vijltig kameraden, en elk neemL voor

,jzijne rekening bijv. 10 of 20 bladen, dan

kornen wij tot f)OO of ,1000 numrn rs van

Recht door Zee, die wij clan in al hoeken
van de stad kunn ell versp reiden; el i(
een lieelt toch wel Lien' �f twintig keu
nissen di_e:min ofmeer lust' gevoelen '9l11
te lczen, want wij meeneu dat het niet

"

genoeg is de lectuur zoo maar op �oeclcval
hei 'ail rond te c1ee]'8IJ. Neen we moeten

;' \' ..

mi n ofmeer verzekerd zij n dat er.leesl ust
zit in diegene waaraan meri een blad

geeft of verkoopt.
Ge ziet dus, vrienden, met hoe mcer.

leden wij zijn hoe beter en gernakke
lijker het werk kan verricht worden.

Wij roe pen dus, diegene op, welke
lust gevoelen om mede te werken voor

,de verspreidiug der anarchistische ge
dachten, ell ook diegene welke ons

stofleli.k zouden willen steunen.

Eene vergadering _

zal dus plaats
hebhen l\Iaanclag 7 Meert, om 8 uren

's avonds, in he: lokaal De Beurs, Borze
straat.

OJ) rnannen, Op, en niet. geLelmcL.

�

UIT RET LEVEN :DER PAUZEN
Wij g..aan niet uit van het slandpuDt del'

sociaal democraten dat godsdienst privaat
zaak is.

NeeD, wij gelooven en zij_n tevens 0:-rertuigd
dat de godsdiensten, eender hge zij zich Floe
men, als ei'n maatschappelijke kwaal moet
aanzien worden. ledel'e godsdienst,' en dat

. vooml in de beschaafde landen, is een 8teun

pilaar van de maatschappelijke wanverhou

ding, en samen met troon en beurs, v'ormt de
godsdienst die drie eenheid, die voor bet
menschdom gedurende eeuwim veel wee en

ellende heert te weeg gebl'acht. Uitgaande van

diL standpunt, zal « Recht door Zee » de gods
dienst irachten te ond.ermijnen door aIle mo

gelijke en eerlijke mid,delen.
Wij zuHen in ODze kolonne11 dus b,eginnen

met de geschiedenis te schrijven der Pauzen,
of beter gezegd, eenige brokstukken aanhalen

,

uit het leven del' Pauzen, die zich het meest

hebben doen kennen g-edurende hun Leven.

Volgens de roomsche kel'k, begint de reeks
del' Pauzen weI met Petrus, die zij als den
eersten paus erkent, doch wij meenen betel'
te doen met eerst eene schets te geven van

het leven en werken yan Jesus, die dan toch
wei werkelijk cle eerste paus is geweest, want
het hoofd del' roomsche kerk noemt zich de

wereldlijke vertegenwoordiger van Ch ristus

op de aarde.
Schetsen wij dus in korte trekken het leven

van Jesus, aannemende clat hij werkelijk
heeft bestaan nu omtrent 2900 jal'en geleden.
Gedurende dit lijdstip leefde hetjoodsche volk·
onder de oYel'heersching van hel 110meinsche

rijk en dewanverhoudingdie ertoen heerschte
tusschen de l;Jezittende en Diets beziLtende
klasse kunnel1 wij bijna vergelijken met den

hedendaagschen toestand.
De verdrukking van het nederige volk nam.

hoe langeI' hoe meer toe door de romeinsche :
overheersching geholpen door de joodsche
geld Aristocratie en het priestel'dom.
Allerlei 'sekten vormden zich' om op te

komen tegen die onverdragelijke tyra11ie en ;

uitbuiti n g. ,

; Onder die voorriaamsle selden noemen wij :

:De Esseers, de Stoicijnen, 't N'eb 'Platcinis'me','-J ,

',;..---



en 't Paulinism.e en tevens sloten zich daar
revolutiouuatre elementen bij aau zooals de
Zeluten.
Deze sekten nu legden den . groudslag "Van

het Ch ristendom, zooals het l.rter door Je'sus
gepredikt werd. '

Jesus zelf is ee n Esseer van afkomst als wij
eene .Toodsche legende mcgen gelooven, die
over die over diens geboorte bestaat.(Zie daar
voor het Leven van Jesus, door Domela Nieu
wenhuis).

De invloed der Esseers Llijkt ook duidelijk
als wij verscheidene selden' nagaau uit het
Nienwe Testament.
Jacobus, V hoofdstnk,1 vers: Welaannu,

gij rijken, weent en huilt over uwe ellendig
heden die oyer u kornen.
2· Uw rijkdom is verrot en uwe kleederen

zijn van de motten geeeten geworden.
4· Ziet het loon del' werklieden,

�

die uwe

Ianden gemaaid hebben , wat door u verkort
is, roept en het geschrei dergenen, die geoogst
hebben, is gekernen tot in de ooren van den
H�e.r Sabbath. ;..

i
',,'

' '

Verder in de handelingen der apostelen,
lezen wij het platste communisme. Hand. II,
hoofll.44 : En allen, die geloofden waren hij
een, ell hadden aile dingen gemeen.
45" En zij verkochten goederen en have en

verdeelden dezelfden aan allen, naar dat elk
van noode had.
Hand. IV,32. En de menigte van degene die

geloofden, was een hart en eerie ziel en

niemand zeide van hetgeen hij had, zijn ergen
dom was, maar aile dingen waren hen
gemeen.
Deze eenige voorbeelden get1'okken uit'de

leer van Jesus en de eerste apostelen zeg'gen
duidelijk dat er bij de opkomst van het his
tendom geen spraak is geweest van godsdienst
noch van die kerkelijke feesten en ceremonien

MENGELWERK

DE GESCHIEDENIS
VAN HET

13 r it S,Che Vakvereenigingswezen
DOOR

SIDWEG en BEATRICE WEBB.

« Het verzamelen dezer bouwstoffen en

zelfs de wijde uitgestrektheid van het onder
zoek zelf, zouden onmogelijk zijn geweest, als
wij niet het geluk hadden gehad de hulp te

verkrijgen van een voor dien arbeid zeer

bevoegd collega. In Master F. 'vV. GALTON
hebben wij een ijverigen helper gevonden,
aan wiens onvermoeiden arbeid wij de uitge
breidheid oazer bouwstoffen en statisl.ieken
verschuldigd zijn. Zelfeen bekwaam ambachts-'
man, en gedurende eenigen tijd secretaris van
zijn val5.bond, ,�racbt hij YQor die, taak niet
alleen scherp vernuft en onvermoeiden ijver,
doc1� ook,een persoonlijke bekendheid met de
bijzonderheden vall het leven en de orga:p.i;
satie del' Vakvereenigingen', die zijne meile�
werking van onschatbare waarde deed zijn.
In ons laatsle: l)oofdstuk hehben wij ean

duidelijke schets van het inwendige leven
eener Vakvereenig:ing, afkomslig van zijri
pen, opgenomen ))'"

.

'VOORBERICHT. S. en B. WEBB.

'J) Den leer'ling is het vakvereenigingswezen
weinig 'meer dan een woord. Hij kan nu en

dan de werklieden op zij n winkel de vereeni
ging en hare verricbtingen hoorenbespreken;
en hij \-veel c1atna een «club-avoncill een aan-

1

_ .. :::e .
�� .•_. �=t:

die wij thans waarnernen in de roornsche
kerk.

Neen, Jesus was daar niet om op te bouwen
of een nieuwe godsdienst te sLichten, maar hij
stond op om afte breken met het oude regiem
waarbij het grootste gedeelte van het mensch
dom verdrukt en vertrapt werd door een zeer
kleine minderheid. Jesus was de man van

karakter die rond uit voor zij n gedachten dierf
opkomen en die e r zij n leven voor gat.
Hij liep op geene zijpaden, heulde niet met

de rijken om een verbetering langs hier of
eene verzachting Iangs daar; hij giug regel
recht zij n gang, predikte onvervalscht zijne
leer en dreef met de zweep de kooplieden en

schacheraars uit den tempel.
Jesus, zooals wij hooger zegden, vormde

geene kerk of partij waar hij zich aan het
hoofd van stelde, maar had aIleen voor oogen
de mensch op Le leiden tot mensch.
Er was onder de eerste krislenen geen

paus die heerschte over de kristene we reld.
Bisschoppen, aartsbisschoppen en prelaten

wareu ongekend. In hunne vergaderingen
was het oudste lid die als voorzitter zetelde en

de vergadering leidde.
Het was maar later toen het christendom

toenam in aantal dat de slimsle en de door
trapsten zich begpnnen aan te stellen als blij
ve nde hoofderi die dan weer later zich zelven
aanstelde of werden aan gesteld als aartsbis
schop, bisschop, enz., enz.
De leer van J eSLlS en der eerste christenen

werd stil aan verloochend en langzamerhand
kwam men er toe, de-grondslag te leggen van

de Roomsche kerk met al den aanhang zooals
wij ze th:J.l1s kennen, ofschoon nog wat op
kleiner schaal.

Zooals het met't christendom is gegaan zoo

gaat het met aIle kerken en parLijen die

tal verhalen van de gebeurtenissen der ver
gadering zuIlen worden gedaan; terwijl hij,
als er vele georganiseerden op zijn werkplaats
zijn, zelfs wa-rme debaLten over de in de ver

gadering gedane voorstellen kan te hooren
krijgen. Maar het voornaamste onderwerp zal
aItijd het persoGlllijke zijn - wie op de V8r

gadering was en welke onder kameraden
werden aangetroffen; want de « Club 'J) is in
den regel de plaats van samenkomst voor de
veleranen in het yak. Indien hij ergens werkt
waar ook een del' vakvereenigingsbestuurders
arbeidt, zal hij nu en dan een woord van raad
of aansporing, ,« dat hij er om moet denken
zich aan te sluiten als hij een man zal zij n
geworden ll, vernemen. Over het geheel zal
echter zijne kennis van en belangstelling in
de vereeniging zeer gering zijn. :Maar mocbt
er, terwijl hij nog een jongen is, in zijne
werkplaats eene werkstaking uitbreken, dan
zulIen het bestaan en de macht der vakvel'
eeniging hem zeer duidelijk worden. En als
hij alIeen, of met de andere jOllgmaa�jes, hi
de overigens verlaten werkplaals arbeidt, zal
hij zelfstandig aan het denken gel'aken. I-lij
zalnatuurlijk een hevigen afke'er 'hebben van
de in de werkplaats gebrachte onderkruip-ers,
want het kam'eraadschappelij1s' gevoel is 'bij
jongens sterk ontwikkeld. En, hij zal met aan
merkelijk genoegen waarnemen, dat het in
den regel minder waardigen werklieden zijn.
; Maar als de werkgever « geen kwade kerel))
is en hem goed en vriendelijk behandelt, zal
ihij toch in den regel denken dat de mannen

ougelijk hadden te staken. "iiVant cle jongen
ibeschoLlwt den werkgever als iemand « die de

flannen werk verschaft)) en besch(,lUwt

machtig en groot worden en allen in een
midden samen trekk en.
Wie hijv. in ons land de opkomst en greet

wording der sociaal democratie heeft bijge
woond en gevolgd, zal bemerken dat er van
de eigentlijke leer vanhet socialisme niet veel
me.el' overschiet zooals die over twintig jaren
werd gepredikt.

De Sociaal Dernocratie volgt dezclde, die
door de kristene ke rk is docd gemaakt. Er zijn
nag wel geen erkende officieele pauzen doch
alIes leid t er naartoe en die welke nog enkele

,

jaren kan wachten dat zij er wel zullen toe
komen.
De autonome, vrije groepen, zooals die be

stonden onder de Internationalen met hun vrij
denken en vrij over hen zonder te siaan onder
de dicipline del' partij of hoofdcomiteit zijn
sinds lang verdwerien. Er is een heid en ecn
ze 1 vigheid onder de Sociaal Democratisch e

partij ten koste van het beginsel juist zooals in
de Roomsche kerk.

De besluiten van een congres moeten met
den zelfden eerbied gevolgd worden als de
geloofs punten del' kerk.
Die daar buiten gaat of er tegen handelt

wordt in den ban del' partij of del' kerk ge
slagen.
Het gezag wordt door de Sociaal Democraten

zoo zeer in eere gehouclen als door Rome.
Beiden komen dus in oorsprong en ontwik

kelin g volkomen overeen en daarom vinden
wij het goed ze hier in clit arlikel aan elkander
te toetsen. F. V.
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rlaarom eene werkstaking als een ondank
baarheid; en ve I'll er heeft hiJ' lloa een vaaa" "idee dat de werklieden in de positie verkeeren
van velen tegen een, waarom hij zich onver
wijld aan cie zijde yan de zwakste parlijschaart.

Als de ionge man het einde van zijnleertijd nadert, ziet hij zich vaa,k toegesproken door vakvereenigingslellen, die er bijhem oj) aandringen, zich bij de vereeniging
aan te sluiten. Hij merkt ook op, dat er meer
aandacht aan hem wordt gewijd en dat hem
vaak naar zijne meening over vak-aangelegenheden wmdt gevraagd. Ten slotte wordt
,hij uilgenoodigd tot een bezoek aan het koffie-
huis waar de club-vergaderingen worden
gehouden en mactkt kennis met de vereeni
ging bestuul'ders en met een aantal zijnervakgenooten.

De voordeelen, door de vereeniging aan
geboden worden breed uitgemeten, waarbijgroote nadruk wordt gelegd op de fondsen tot·
uitkeering bij ziektell, invaliditeit, overlijden
en vooral bij werkeloosheid. Want de vakver
eeniging is de eenige instelling, die uitkeeringbij werkeloosheid verstrekt. Tegen ziekte en
overlijden kan hij reeds verzekerd zijn bij de
eene of andere der tallooze uitkeerings-ver
eenigingen; maar de uitkeering bij wel'ke
loosheid wordt nergens verstrekt dan door
eene vakvereeniging, omdat het alIeell daar
mogelijk is te weten, of iemand, die opuitkeering aanspraak ma,akt, werkeloos is
door slapte, of slecht gedrag, of onbekwaam.
heid, en zelfs of hij inderda�d weI werkeloos
)s.

(Wordt voortgezet).



faw... WiA -- ;

DE OUDE EN DE JONGE
UIT DE AUTONOMIE.

DE OUDE:

Is weder een dag met haar zorgen voorbij ?

'k Mag nauwlijks gelooven dat het zoo zij ....

Doch de Zorine des daags zinkt achter de kust

En 't gelui der klokken noodigt ter J-USt.

Ter rust? - 0 hoon, van rust te spreken
Tot hen, die onder d' arbeid haast breken,

Wier leven 66n eenige arbeidsdag is,

Waarvan ieder uur ter dood voert gewis ....

En de dag mijns levens, wat wordt hij mij lang
En thans kornen er uren, waarin 't mij wordt

[zoo bang
En toch zoo licht, alsof mij d' avondrust

[maande:
Houdt uwe hoop op 't betere staande !

DE JONGE-:
Ja, vader, de stem van den nieuwen tijd,
Bereikt uwe oorcn , =: Wij zijn bereid !

DE OUDE:

Een nieuwe tijd? Ik geloof niet daaraan
<, De oude was slecht - een nieuwe, wat kan

Die bcters brengen? - Mijn 200n! Het is u

[gorden
Met een hoop, die nimmer verwezentijkt kan

[worden.
Ik heb gcleefd - en in zeventig jaren
Het lijden van zcvent.g levens ervaren.

Ik wenschte, ik ware voor vijftig gestorven
Ik had mij voor vijftig de rust reeds verworven

Gij weet het, mijn-Zoon, hoe 't is begonnen
Hoc 't zich van dag tot dag heeft verder ge-

[sponnen
D' arbeid eens slaven was voor mij het begin
En die arbeid des slaven bracht hun sle chts

[gewin.
Ik heb gewcrkt ... en heb hun gcmaakt rijk
'k Heb gehonger(l met de mijnen tot 'k schier

[was een lijk ;

Doch zij hebben gebrast, gezopen allc dag
Zie, zoo was het leven dat op mij lag ...
Een leven tot 't welk wij, groot en klein,

De in armoed geborenen, veroorcieeld zijn ...

En dat is het eind : dat 'k nu prijs moet geven

Aan hunne genade mijn krachtloos leven!

Doch eer ik van hun tafel eet een stuk brood

Dat mijn zweet hun verschafte .. _ eer sterf ik

[den dood_

Ja, mij, oude yan dagen is een lot beschoren_

Dat de wcnsch mij ontrukt : Ach! ware ik nim

[mer geboren!
DE JONGE :

Bij mij hoort ge, vader, en zult bij mij blijven
Tot eens uw moede lippen verstijven.
Doch eerst zal de toekomst u deez' vreugd be

[reiden
Dat gij sterft in 't geloof : ni�t vergeefs was

[mijn Jijden_
Vader, uit alle oorden verneemt men de kon

[den
Dat zich broeders en zusters in scharen ver

[bonden
Om te strijden voor vrijheid, voor recht en

[voor brood,
Met woord en met daad, met kruit en met lood

De kerkcn vernietigcnd, de troonen verbrijze
[lend,

Bezitters ontervend en beulen grijzelend,
Alles verwoestend wat den weg hun lean sper

[ren :

Vooruit! is hun krijgsroep-dc zege nietverre!

DE OUDE :

Mijn Zoon, och, llciegaarne moeht iku gelooven
'k '\>ViI u 't vertrouwen op de toekomst niet

[rooven.

Doch, zie, ook onze vernietigde dagen
Droegen wij steeds niet met nutteloos klagcn.
Ook wij, wij hebben ons dikwijls vercend

Om die schoone vrijheid te bekampen.
Getrouw ons om 't vaandel des opstands ge-

[sehaard
En niet eerie ontgoocheling bleef ons bespaard.
Met schoon klinkende woorden is men bij ons

[gdwmen
En hecft ons, die vertrouwden, alles ontnomen.

Wij hebben gestreden en ... werden g-::slagen
En durfden 011Z.:! verraders geen rekenschap

[vragen.
Wij werden ontmoedig door hUI1 kruit en lood

Wij bleven in el1ende, en zij ? - werden groot!
Het zijn leugenaars, mijn zoon, en wie hen

[gelooft,
Wordt geloof, hoop en liefde geroofd.

DE JONGE :

Zoowashet, mijn vader.-Dochwilt ubezinnen,

Juist waar gij hebt vei loren, daar zullen wij
[winnen,

Want wij hebbcn deez' kostbare leere getogen
U it de leugen dergenen die u belogen :

Zelf slechts vooruit, O'1S zelf slechts vertrouwen

En zelf een nieuwe toekomst ons bouwen.

DE OUDE:

Uw woorderi ; ... zij klinken verwarmend en

[goed
Doch mij, d'ontmoedig.Je, ontbreekt thans de

[moed.
Doeh zeg : Is ieder uwer genoegzaam sterk

Op den dag, dien gij wacht, te volbrengen zijn
[werle ?

DE JONGE:

Zij is 't ... De vrijheid, waarvoor wij sleehts
Cleven

Haar hebben w' 011Z' ziel en lichaam gegeven.
Doch nu, hcor onze leere : De mensch is vrij !

Hij wordt niet beheerscht, doorwienhet ook zij;
Voor elkis zijn arbeid, voor elk de belooning
Hij geeft geene schatting, aan heer noch aan

[koning.
Zijn is zijn daarzijn. Hij heeft niet te geven
Dien and'ren « den staat », zijn geluk en zijn

Cleven.
Hij kent geenen God meer, is niet meer door

[den waan

Des geloofs eens anderen onderdaan.

Vrij is zijn liefde, vrij is zijn leven!

Zijn vijand is slechts, die hem wettenwilgeven,
Zoo is de wereld, die wij ons willen stichten

Doch eerst komt de slaaf om zijn beulen te

[richten
DE OUDE :

'k Bezin mij, 'lc bezin mij, en '1;: lean 't niet

[verstaan
Zal ieder zijn eigenen weg dan slechts gaan ?

Bestuurd niet v�m boven als een pop aan een

[draad,
Nietsmeerverplichtaan dienroover 'den Staat, ?

Geen annen, geen rijken, geen zwakken, geen

[sterken?
In zichzelven sleehts dienend de heilige werken

Der menschheid-? Geen wet, geen dwang, geen
[onderdaan?

Of aBe orde dan niet moet vergaan ?

DE JOKGE :

De orde van heden ? Ja, die zal vergaan !

Doch op eigene beenen zal ieder dan staan,

Zijn waarde als men.sch boven alles eeren

En daarom ook die van geen anderen deren.

Doch vrij moet hij zijn. - In ketens gevlecht
Van meesters en beulen, is redeloos eh slecht ?

(Wordt vOOligezet.)
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