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Sociaaldemokratie en Revisionisme
.I.
HET DOEL VAN DIT

GESCHRIFT.
t-

Nu de groote stroorning in de sociaaldemokratie,
die men Revisionisme noemt, zich ook in Nederland
duide[ijker en duidelijker is gaan vertoonen, nu de

Revisionisten zelfs de Nederlandsche Sociaaldemocratie
hebben verscheurd en er twee partijçn zijn ontstaan,

nu moet het de taak van hem, die het socialisme lief
heeft, zijn, om de Nederlandsche arbeiders mct het
wezen dier richting bekend te maken, niet zooals
vroeger al meermalen geschied is, alleen theoretisch,
maar nu vooral uit de praktijk.
Evenals het Anarchisme

is het Revisionisme een

noodzakelijk doorgangsstadium van die gedeelten der
arbeidendé klasseà, dîe, in landen met oierheerschend
klein bedrijf, met veêl klein-industrieelen en kleine
boeren, zich, door de traag opkomende groot.industrie,
maar langzaam ontwikkelen tot de gedachte van orga-

nisatie en de taktiek van een om de heersch"ppü
over staat en maatschrppü met de bezittende kh§sbn
strijdend proletariaat.
De arbeider ontvei nze het zich niet : de arbeidersklasse,' hoewel in vergelijking met een vijftig jaren
geleden,
.woldeTlüt snel en, ver o.ntwi§keld in denken
en organisatie, is toch nog lang niet algern;€€?t in beide
opgeklommen. Slechts in weinige landen nog is het
proletariaat waarlijk krachtig georganiseerd. En van
die wéinige lauden zijn er nog maar z,eer enkele,
waar het socialistisch denken zoo diep in de geesten
en gemoederen is doorgedrongen, dat het ze waarlijk
vervult.
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Zells industrieel zoo ver ontwikkelde landen als
Engeland en de Vereenigde Staten dragen nog maar
schaars, in vergelijking met hun groote arbeidersbevolking, de socialistische ideeën.
Is het dan rvonder, dat l*Iederland, het landje met
266 veel kleine boeren en burgers, waar de arbeiders
in de meeste plaatsen zoo gemengd zijn met dezen,
of ten minste voor zé& kort nog waren, waar de industrie
veelal nog zoo klein is, waar geen groote onoverzien'
bare massaas metaalbewerkers, kolendelvers of wevers
is het wonder, dat de socialistische
en spinners zijn,
- maar Langz;aam doordringt, en, wa,êr
gedachte ook- hier
ze doordringt, telkens nog vreemde vormen aanneerlt,
vormen, waârin zij de overwinning op het kapitalisme
niet behalen kan i
Neen, dit is geenszins wonderlijk. Wonderlijk ?.ou
het zijn, als wij geen anarchisten van allerlei slag, geen
alle en- v akveree nigi

n gs-

man ne n r g e eo ge m

ee

ns ch app elij

k-

grondbezitters, geen
-de Revisionisten hadden.

De strijd om
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macht in staat en maatsch*pprj kan

slechts door de arbeiders uitgevochten worden met de
kapitalisten, als de industrie, het transportwezen en
misschien ook een deel van den landde handel
- zolver hebben ontwikkeld, dat de maatbouw zich
schappij, die op gemeenschappelijke voortbrenging
berusf, bestaan kan. I)an eerst is ook het proletariaat
in zôô grooten getale aan\ÿe zig, eo, door het grootbedrijf, in staat gesteld zich zoo gerveldig en machtig
te organiseeren, dat het met vertrourven zoowel den
strijd om de oppermacht, als het stichten van een
socialistische gemeenschap aanvaarden kan.

Zoolang het proletariaat daar nog zôôver van verrvijderd is, als hier, zal het telkens en telkens nog, in
grootere of kleinere groepen, wegen inslaan, die in zijn
ôntwikt<elingsgang misschien rvel noodzakelijk zija,
maar die toch niet voeren naar het doel.
Zulk een weg is het Revisionisme.
Evenals het Anarchisme in zijn verschillende gedaanten de arbeiders àfbrengt van hun taak, de veral zijn de anarchisten ook
overing der maatsch*pptj r
- een maatschapp,j zond_er
zondei twijfel menschen die
evenals de anarchisten in der
loondienst begeeren,

-

\
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daad, met hun taktiek, de arbeiders langer in

de

loonslavernij en onder de rnacht der bourgeoisie houden
ë a[ bedoelen zij dit zeker niet, z,oo brengt ook

- van hun grooten
het Revisionisme de proletariërs àf
het ze langer
houdt
groote
doel,
en
hun
strijd en

onder de macht der bourgeoisie door ziin taktiek,
al is het ideaal der revisiônistische sociaaldemolcraten
zij
een
en
al
bedoelen
socialisme,
ook
het
zonder t*rjfel
'dergelrjk resultaat, als vertraging van den strijd en
verburgerlijking der arbeiders en verschuiving van het
doel, zelf niet.
Dit aan de arbeiders van Nederland duidelijk te
maken, hea voor het gevaar, dat in het Revisionisme ligt
te lvaarschuwen, zooals wij dit vroeger voor het gevaar
van het Anarchisme hebben gedaan, dat is het doel
van dit geschrift.

Wü zullen trachten dit lveer zoo duidelijk en eenvoudig mogelijk te doen. Vele lt[ederlandsche arbeiders
staan, door de oorzaken die wij boven schetsten, nog
aan het begin van hun bevrijding. Z$ zijn als kinderen

die beginnen te loopen, of als jonge mgnschen die
voor het eerst zelfstandig worden. Eenvoud en klaarheid en preciesheid is, offi, wat gezegd wordt, te doen

begrijpen, noodig.
Het spreekt ook van zelî, dat wij zonder den minsten
haat tegen de Revisionisten zullen schrijven. i{iet alleen
bederft die het heldere begrip zoorvel van schrijver
als lezers, maar er schuilt, hoèwél *rj zelf tegenstanders
van het Revisionisme zijn, ook niet de minste haat tegen
de Revisionisten in otls. Integendeel wij kunnen zeer

goed begrijpen, hoe zij, ook als

ziJ

vroeger anders

waren, door de Hollandsche toestanden, de Hollandsche
werkelijkheid, waar zîj meer en meer mee in aanraking
kwamen, door de Hollandsche politiek, meer en meer

anders zijn gaan denken, en in een meer of minder

gedeeltelijke verzoening met de bourgeoisie een middel
zijn gaan zien om de arbeidersklasse verder te brengen.
Maar dat neemt niet weg, dat het Revisionisme als
stelsel van taktiek in den klassenstrijd even door en

door verderfelijk is, €tr, als het zich uitleeft,

even

doodend voor de sociaaldemokratie, als het Airarchisme"

n'
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i',
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Daarom gaat de strijd. Om de taktiek in den klassenstrijd, die gevoerd wordt om het socialisme te bereiken.
De Marxistische of de Revisionistische taktiek I
Welke is de beste i Op die vraag zullen wij antwoord
geven.

Nu ware het zeker zeer rvenschelijk, dat wij aan
ons betoog lieten voorafgaan eene theoretische bespreking, waarin wij in het atgemeen de redenen aantoonàen,
waarom de Marxistische taktiek de beste is.
Wij zouden dan met cijfers en statistieken moeten
bewijzen, dat de klassenstrijd zich verscherpt, en dat
uit de ekonomische toestanden der klassen en uit het
zich ontwikkelend kapitalistisch productiestelsel volgt,
dat de arbeiders alleen dool onverzoenhjken strijd'hun
doel, de socialistische maatschapp,j, kunnen bereiken.
Maar wanneer wij dit deden, zolt dit boekje veel te

worden.
groot
- Daarom
verwij zeî wij voor de theoretische uiteenzetting van het onderwerp naar de brochure ,, Marxisme
eR Revisionisme" van A. Pannekoek, en voor de
ekonomische gegevens, die bewijzen, dat de klassenstrijd scherper wordt, naar de brochure ,,I)s grondslagen der Sociaal-Dernokratie" van schrijver dezes,
die, omgewerkt naar de nieuwste gegevens, en met het
oog op de nieuwe verhoudingen in de Hollandsche
sociaaldemokratie, spoedig in dezelfde uitgave als dit

geschrift, verschrjnt.
Wij zullen nu slechts trachten het Revisionisme te
doen begrijpen door voor den lezer den strijd, die in de
S. D. A. P. tusschen de trvee richtingen.heeft gebrand,
te schetsen. Wrj zullen dàn alleen voorbeelden uit het
buitenland aanhalen, als dit voor de verheldering van
die pit het eigen land noodig is, en als zij de gevolgen,
rvaartoe de revisionistische taktiek noodzakelijk komen
moet, duidelijker toonen dan de binnenlandsche dit
doen. Dat wij alleen binnenlandsche voorbeelden gebruiken, heeft dan niet alleen dit voordeel, dat nu vèle
lezers hiervan reeds eenigszins op de hoogte zijn en
dus nog beter zien wat bedoeld wordt, maar ook nog
dit andere, dat wij door hùn uiteenzetting veel beter
en eerder de Hollandsche arbeiders zullen overtuigen
van het juiste der Marxistische, het verkeerde der

7

revisionistisehe

taktiek. Het verre blijft toch altijd

eenigszins vreefficl en ontoepasselijk, de binnenlandsche

klassenstrijd,

is

ên dê wijze waarop hij gevoerd wordt,

voCIr elken proletarib'r van onmiddellijk belang.

il
\MÂT BETEEKEI.IEN DE IMOORDEN bIARXTSME

EN

REVISIONISME I

Hoewel *U, zooals wij zeiden, het lryezen van het
Revisionisme en dus ook de tegenstelling tusschen de
beide stroomingen in de sociaal-dtmokratià, in de eerste
plaats, vooral, zouden beschrijven door de praktijk, en
nog wel door den bepaalden strijd in Holland, moeten
wij toch wel enkele woorden laten voorafgaan over de
beteekenis der namen,'_die de beide stroomingen dragen,

Het Marxisme draagt zün naam naar onzen grooten
voorvechter Mârx. Marx' Ievenswerk is geweest het
zoeken naar en het doorgronden van het wezen van
het kapitalisme. Brj zijn onderzoek heeft hij het \lrezen
der klassen ontdekt. Hü zâ.gt hoe de loonarbeiders het
kapitaal maken door een deel van hun arbeid zonder
vergoeding aan den bezitter te geven. Hij heeft geleerd, hoe de klasse der loonarbeiders door de ontwikkeling der produ ctiehrachteru NOODZAKELIJK een andere
productiewÿze MoEr willen, en hoe zij bij de pogingen
om dien wil uit te voeren, t€ verwezenlijken, in strijd
moet komen met hen, die bij cle oude productiew§ze,
de kapitalistische, belang hebben.
Die theoretische ontdekkingen heeft Marx in de
praktijk omgezet. Zijn leer iJ tevens daad, is tevens
strijd. Hij zeide niet alleen : het kapitaal ontstaat door
onbetaalden arbeid, maar ook: proletariërs aller landen
vereenigt u om dezen grondsl*g der maatschapprj te
vernietigen,

En evenals hij theoretisch gevonden had, dat de tegenstelling der niet-bezittenden tegen de bezittenden een
onoaerbragbare \,vas, immers gelegen niet in den kwaden

I
\,vil der menschen, maar in het historisch gegroeide
wezen der dingen, in het voortbrengingsproc€s,
zao
meende hü ook, dat alleen door onv€rsoenl'{hen- strijd
van de proletariêrs tegen de kapitalisten die tegenstelling kon worden weggenomen.

Marxisme is het geloof in die theorie en in dien
strijd. Marxisten worden genoe md zij, die rneenen, dat
die theorie over het ontstaan van kapitaal en over de
scheidiog der klassen de juiste is, en dat deze wijze
van den klassenstrijd te voeren de juiste is.
Begrip van de onverzoenlijke tegenstelling tusschen
proletariaat en beàittende klassen, begrip van de
oplossitg van den strijd alleen door de oaerrnaclet van
het proletariaat, en niet alleen geloof daarin, want
ach, het geloof is goedkoop, als in de kerk, maar
het handelen naar dat geloo{, het voeren van den
strijd tegen de kapitalisten vooral, volgens dat geloof,
volgens dat begrip, dat is Marxisme.
Het beginselprôgram van alle sociaaldemocratische
partijen, zoover wij ze kennen, is, tot nu toe althans,
volgens dit weten, volgens dit geloof samengesteld.
Het beginselprogram van alle partijen is, tot nu toe

althans, Marxistisch.
Om dit te bewijzen laten wij het grootste deel vall
het Hollandsche program der S. I). A. P., dat tot nog
toe, hoewel de Revisionisten het willen veranderen,
niet vefanderd- is, hier volgen. Het is ook het program
der nieurve partij, der S. D. P., en deze zaI het, wel
rnisschien in enkele onderdeelen, maar niet in zîjn
algerneenen geest rvillen herzien.
Hier is dit program. \\:rj cursiveeren die zinsneclen,

die zijn ilIarxistisch karakter, voor zoover wij het
hier op het oog hebben, bijzonder doen uitkomen.

De ontrvikketing del maatschappij heeft geleid tot de
kapitalistische voortbrengingswijze,
waarbij de grond en de
-bevinden
andere arbeidsmiddelen zich

in

handen van

enkele persCInen, tegenoaer zuelke ziclt de klasse h,eeft geuormd
zlan hen, die, z)iln alle bezit ont{tlool, totaal ü&n di: bàzittende
hlasse afhankeliik zùn,
Deze kapitalistische voortbrengingswijze heeft ten gevolge,
dat de bezittende klasse zicle stee:ds fiî€er en meer aerTiikt ieru
hoste der niet-besitters, zuier armnede toeneenzl met hun groeiend

aanlal en die zuorden üermeerderd rnet die

ler{en. üü?t. r{en

9
orzrlergaanden middenstaryd, zaelke

door de onrnogelijkheid onr

de côncurrentie tegen hei groot kapitaal vol te"hotdêD, hnn
kleiq bezit hebben verl_ore[ en tot- Proletarilrs ziin .{ertaah,t.
Tocnemcnde werkeloo sheid tegenoair ouermatig

dagen; gebrek aan koophracltt

Ë"gi

ar lteids-

bii de rnassa, uàardoor dc

ontzaglf ke _ ücrrneerdering üan_ het rnaatschaÿpeliiÉ ar bcidsüerffizgen haar niet ten gocde komt,. cn, de snella -oPeenaolgtng_

üa,n crisissen en faillissementen. bcwiizen, dat ondeV h,ct slcliel
der Qeslaandc particuliere_aoortbrengingsa$ze de mensclthcid dc
niet meer kan beheerschen,
'ûroductic
Nevens deze teekenen van ondergang der bestaande
voortbrengingswijze voeren de noodZakèlükheid om de
machinerie op groote schaal in exploitatie te brengen, de

snelle samentieliking van alle arbéidsmiddelen in handen
van een steeds kleiner wordend getal personen en de vereeniging van dezen dot alle conëurrentie doodende maat-

schappüen (trusts enz.) rr.oodwendig tot de maatschappelijke
organisatie der voortbrenging (socialistische maatsChâppij).
Onder den invloed der oeconomische revolutie heeftêén
deel van het proletariaat zich vereenigd met het doel, om
de totstandkoming der socialistische voortbrengingswijze te

i:

bevorderen.
Bi dit streuen
k_/as-se,

slait het oP den tegensland der bezittendc
die hicrb{ gebruih rnàakt uan"de staatsrnacht om het

ûestaande oeclno?nische stelsel te handltauen, waarbÿ' z/_ steunt
-beatustop dat gedeelte uan het proletu iaal, dat nog niet iot
heid üa?a ziinc taak als reuolutionaire hlassi is sekomen.
,E[ieruil heeft ziclt. de klassensh'iid onhaikkeldi die ziclt zootuel olenbaart in den str{d eener zelfstandige arteiders/artq
ort. dà lolitiehe macltt en tir

ofu,ekkü

üan hàt htassebewùstziin

b/ de ârbeiders, als in 4..+ strijd deivakvereenigiqgqq tegén
de patroons ter verkrijging van verbeterde ârbeidsvoorwaarden.

Het is de internationale sociaaldemokratie, waarin de ârbeiders der geheele wereld, die tot bewust zijn van hunne taak

in den klassenstrijd

De

zljn gekomen, zich hebben georganiseerd.

sociaaldemokratische arbeiderspartij în Nederland
stelt zich ten doel, ook het Nederlandsche proletariaat te
doen deelnemen aan dien internationalen stiijd
' der arbeidende klasse.
ZîJ uil daarb/ zooaeel mogetiik elke oeconunrische of politiekc
beweging der arbeidcrs ter uerkriiging üarl betcre leaenxtnnl'zaaarden zoodanig ondersteufien,- dat daardoor hun klassebc,

zl4tstzÿ'n wo! dt oÿgewekt en h,anne rnacht legenoaer de bezittendc
klasse zuordt uerslerkl.

Zoolane het den arbeiders nog niet mogelijk is de staatsrnacht in-handen te nemen, zal"zij trachtén,'alle politieke
rechten te veroveren, en deze te Éebruik€D, zoorpàl orn het
geheele Proletarz,aat_ iryt, dcn klassenstrijd le organiseeren, als
onz inaloed le uerhriigen oÿ
-in de zaetgeüing ler-inuoering uan
onrniddelliihe uerbcteiingen
den toistanl tler niet besîttende
klasse en- ter be sÿoedtging der oeconomische reoolutie.

I
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Ieder lezer ziet het oîveruoenlijle karakter van dit
program. Het is zonder twijfel Marxistisch.
Uitclrukkelijk staat er de ônverzoenlijke, Marxistische
theorie : De klasse van alle bezit ontLloot tegenover
de bezitters van den grond es de arbeidr*îddelen.
De bezitters steeds rijker, de niet-bezitters afnemend
in welvaart, in aantal steeds toenemend. De toenemende ellende, bewijs, dat het stelsel niet kan blijven
-niet
bestaan. Dat is alles Marxistische theorie. Maar
minder is wat volgt de onverzoenlijke Marxistische
daad : de strÿd orn de staalsrnaclet, het sterkste bolwerk der kapitalisten, als allesbeheerschend doel der
arteiders, en, vooral niet minder: elhe tearcging zôô
te üoeren, dat her hlassebearusrzÿ'ru üa.rî etÉ-aùeider
wordt gezuekt.
IJitdrukkelijk staat de strijd om de staatsmacht en
de opwekking van het klassebewustzijn v66raan, de
verbeterde arbeidsvoorwaarden door de-vakvereeniging
op 4q tweede plaats; en uitdrukkelijk staat nogrnàals
het klassebewustlzijn en de macht tegenover dt bezittende klassen en de organisatie van het geheele proletaûaat in den klassenstrijd v66raan, en komt dàarnà,
als laatste punt, de onmiddellijke verbetering in het
lot der arbeidende klasse.
\,ÿij zullen in dit geschrift nog vaak de gelegenheid hebben er op te rvijzen, daÈ de Marxistén deze
hoofdzaken van dit program ook, als zijnde geheel
in hun geest, willen handhaven, de Revisionisten
het rvillen verlaten of er van afivijken.
I\{arxisme rvil dus zeggen het voeren van den strijd
zôô, dat bü elke handâiog het socialistisch klassebewustzijn rvordt gervekt, ei dat de gedachte aan de
onvérzoenlijke tegenstellitrg, die onder het kapitalisme
tusschen proletariërs en bezitters bestaat, bü de proletariërs opkomt, wakker blijft, sterker wordt.
Wat is nu het Revisionisme i
Het is iets meer dan tien jaren geleden, dat de twijfel
aan "de juistheid van de theorieëÀ van Marx en van de
strijdwijze, die uit zijn verschillende theorieën voortkomt,
een vasteren vorm aannam. Het was vooral Eduard

Bernstein, die trachtte dien twijfel in den vorm van
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nieuwe theorieên te brengen"

Dit gelukte hem

niet: tot een nieuw stelsel kon hü niet

evenwel

tr<omen, het

bleef bü eenige uitingen van twijfel, het opperen van
eenige bezwaren, het aanvoeren van enkele statistieken
en cijfers tegen ondercleelen der Marxistische leer.
Gegevens en bezwaren, die gewoonlijk gemakkelijk
r,verden . weerlegd. Tot nu toe kan men zeggen, dat
het daarbij gebleven es; twijfel hier, twijfel ginds, Rlaar
in de plaats van het oude Marxistische gebouw, geen
nieuw. En tegenover dien twijfel, steeds meer en
grootere nieuwe gegevens, die het gebouw van Marx
versterken.

r)

Het is hier niet de plaats om op de theorieën der
Revisionisten in te gaan. In het algemeen beteekenen zij zeer weinig, €o in Holland zoo goed als
niets, Des te meer is het noodig hun praktijk te beschouwen. Want hierin is hun beteekenis en hun

invloed veel grooter.
De Revisionisten wilden de leer en de praktijk der
Marxisten heraierî. Revidere is het Latiinsche woord,
dat herzien beteekent. De herziening der theorie van
Marx leverde niet veel op, maar die der praktijk lokte
zô6 velen aan, dat men nu Revisionisten vindt in alle
landenr en dat het Marxisme zoowel in den vak- als
in den politieken strijd is doorgedrongen en overal
een belangrijke plaats inneemt.
Wat herzag het Revisionisme nu in de praktijk t
Het herzag de praktijk van den onverzoenlijken strijd
tegen het kapitalisrne, zooals die uit de leer van Marx
volgt. Het kon die leer zelve niet herzien. De concentratie van het kapitaal, het steeds toenemend aantat
der bezitlo ozen, de aldoor grooter wordende maatschappelijke ellende, de verscherping van den klassenstrij,i,- de beheersching van clen ménschelijken geest

r) i\Ien zie ook hiervoor binnen kort de nieuwe editie van ,,De grondslagen der Sociaal-Demokratie", door H. Gorter, \Vie van de
theorie der Revisionisten meer rvil weten, leze Bernstein zelf en het
boek van Kautsky tegên hem in de Hollandsche vertaling. .Men zie
ook in de ,rNieurye Tijd" van de laatste jaren de bestriiding van prof.
Treub, en de artikelen tegen de beschouwingen van W. H. Vliegen
door Saks en Van der Goes. Ook de revisionistische brochure ,rTheorie
en Beweging" door P. J. Troelstra erl de bestrijding daarvan door
F. van cler Goes.

t2
door het maatschappelük zijn, het Revisionisme knaagcle
er wel aan, maar de harde schaal hield den heerlijken

kern van het Marxisme ongedeerd. Maar, zonder
nieuwe theorie, in de praktijk van het Marxisme zette
het Revisionisme diep de tanden, e o het wist die
praktijk, juist in zijn onverzoenlijkheid, hier en daar
(zooals in F'ranknjk) zelfs tijdelijk te vernietigen.
De herziening der praktijk kwam op dezen nieurven
niet-Marxistischen regel neer : Voer den klassenstrijd
niet meer onverzoenlijk, strijd niet altijd zoo dat ge
de verovering der staatsmacht en het socialisme vô6rop
stelt, strijd niet altijd zoo dat het klassebewustzijn der
arbeiders wordt opgeu/ekt, maar . . . richt uw actie zoo

in, dat ge aan de burgerlijke klasse niet te veel aanstoot geeft, houd uw eigenlük. bedoelingen op den
achtergrond, verwacht niet alles van uw eigen kracht,
doch ook iets, en zelfs veel, van de bourgeoisie en

vooral van de burgerlijke democratie, ondersteun die,
sluit compromissen met haar, verwerp niet principieel
haar begrootingen maar ga in haar ministeries, als
ge er een onmiddelhjk voordeel in ziet. Doe dit alles
ook al wordt het klassebewustzijn van de arbeiders
geschaad. \il'ant . . . het onmiddellijk voordeel, dat ge
met uw toegeven behaalt, is meer waard dan het toenemen van het revolutionair bewustzija.
N{en voelt het: hier is I{erziening aan het woord.
Hier is n'el geen theorie, \\'aaruit, zooals brj }{arx, de
praktijk volgt, die met de theorie een geheel is ; hier
ontbreekt een leer, maar de praktijk is er. En rvel
een geheel'andere dan de ^\Iarxistische.
Niet de onverzoenlijke meer, die het klassebervustzijn en het socialisme vôôrop zet, zooals het Hollandsche
program dat u'ij mededeelden. \iet eerst, als hoofdzaak, de klassestrijd om de staatsmacht en ter oprvekking

van het klassebewustzijn de taak der Arbeiderspartij.
Niet, zooals dââr, nogmaals als hoofdzaak herhaald,
dat de strijd om elke verbetering zôo moet worden
gevoerd, dat, in de eerste plaats, èn om het socialisme
èn om de hervorming te bereiken, het klassebewustzijn
en de macht wordt versterkt, en eerst daarna, en daardoor,

als tweede, de levensstandaard wordt vergroot, niet,
zooals daar, ten derde male herhaald, dat de organisatie

I3

van het proletariaat eerste en voornaarnste is, êtr eerst
daarna en daardoor moet komen, eo het best komt,
invloed op tle wetgeving ter invoering van onmicldellijke
verbeteringen. Neen, anders, geheel anders. Het
onmiddellijk voordeel hoofddoel.

Er is geen revisionistische leer, en er is nog geen
revisionistisch program, waaruit wij de waarheid, dat
dit de praktijk der Revisionisten is, kunnen bewijzen.
De Revisionisten tooien zich nog altijd met de Marx-

istische prografils, en zij verbergen ge\ryoonhik hun
afwijken van de Marxistische taktiek door gebruik
van de Marxistische leer met den mond. Het is alsof
zij zich eigenlijk schamen daarvan af te wijken. Dus
daaruit kunnen wij hun praktijk niet zwart op wit
laten zien. Maar de praktijk, de taktiek die ziJ met
hun daden volgen, die ligt ook in Holland nu al open
genoeg voor ons, dat wij aan de'arbeiders, die ons
lezen, duidelijk kunnen maken, dat het verschil, wat
wij hier tusschen Marxisme en Revisionisme schetsten,
werkehjk het feitelijk bestaande verschil is.
Marxisme beteekent dus: onverzoenlrjke strijd tegen
de kapitalisten, met het socialisme en de opwekking
van het klassebervustzijn v66rop, de hervorming, als
noodaahelÿh geaolg hieraan, er nà; de Herziening,
het Revisionisme beteekent: de onmiddellijke hervorming v66rop, hoe zij ook verkregen wordt, als
het moet zonder opwekking van het klassebewustztjn,
als het moet met vervra arloozing van het socialistisch
einddoel l),
Dat dit het onderscheid is, eï wat uit dit onderscheid van taktiek in de praktijk voortvloeit, willen
wij nu met de geschiedenis der Hollandsche Sociaaldemokratie en haar scheurirg, duidelijk maken.
t

) \Mij

zullen verder in dit geschrift aantoouen, dat de verwaarloozing
rvekken van het klassebewustzijn op

van het socialisme en van het

den duur veroorzaakt, dat er geen verbeteringen komen. Dat dus het
Revisionisme, behalve dat het de arbeiciers niet tot socialisten maakt.
ook zijn eigen cloel, el.e hervormingen,, niet bereikt.
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III.
DE EERSTE PRAKTISCHE GESCHILLEN IN DE

NEDER.

TANDSCHE SOCIAALDEMOCRATIE. HET REVISIONISME
VERTOONT ZTCH.

r. De Agrarisehe Kwestie
Op bijzonder heldere en overtuigende wijze komt het
verschil tusschen Revisionisme en Marxisme aan den
dag in den eersten strijd, dien de beide groote richtingen in Holland tegen elkaar voerden. Die eerste
strijd liep over het landbouwprogram der sociaaldemocratische arbeiderspartij.
In dat program kwamen twee voorname punten voor,

die tegeÀ hét onverzoenlijk voeren van den klassenstrijd, tegen de bevordering van het socialisme en het
klassebewus tzijn ingaan .
Het waren de volgende:
De S. D. A. P. eischte: ro. dat door de pachters alleen
paeht zou behoeven te worden betaalJ van de netto
opbrengst van het bedrijf;
zo. dat tegen matigen prUS door de gemeenten
grond en bedrijfsmateriaal zou worden in gebruik
gegeven a?rl landarbeiderq, om hun een zelfstandig
bestaan

te

verschaffen.

Elk arbeider, die maatschappelük heeft leeren denken,
zal zien, clat het krvijtschelden (van staatsrvege) aan de
pachters van hun pacht een reaktionaire maatregel is.
Wanneer het rverkelük geschiedde, dat de pachters
alleen pacht zouden -betalen, als er, na aftrek van alles
wat zij zelf behoetrren, nog rvinst overbleef, dan zouden
de pachters niet geprikkeld rvorden om hun bedrijf
tot het uiterste van productie te brengen, en het
kapitaal in de handen der groote grondheeren zou
dood kapitaal zijn, dat zich niet door jaarlijksche
toevoegi"ns der pacht ontwikkelt. De pachter zou zoo
beschermd zijn, dat zijn bestaan vereeuwigd genoemd
mocht worden. l{u eischt juist de ontwikkeliug naar
het socialisrne, dat het kapitaal steeds sterker wordt
en de productie aldoor beter. Zonder den vooruitgang
van die beide han het socialisme niet komen. De
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S. D. A. P. had dus een punt op haar progranl, dat
de ontwitr«keling naar het socialisme tegenhield.
Bovendien is de eisch, behalve tegen de richting
der ontwikkeling ingaand, ook on uitvoerbaar. Hij paail
de pachters met iets, dat onder het kapitalisme niet
bereikt worden kan. \Mant nooit zullen ,ij, die onder
het kapitalisme de macht hebben, hem toestaan.
Hij moet dus waarlijk reaktionair genoemd worden,
Want bij reaktionaire maatrlgelen gaat dit altijd sam.en:
'z,e zijn onwenschelijk, omdat ze de maatschappelijke
ontwikkeling terug willen draaien ; en daareloor juist
zijn z,e ook onuitvoerbaar, en stuiten op de werkelijke
machtsverhoudingen af . Onwenschelijk en onuitvoerbaar houden ze dan, als ze toch gepropageerd worden,
het ééne tegen, dat alleen wèl verbetering brengt :
de bewustwording van de noodzakelijkheid van het
socialisme.

Aan de pachters beloven wat onuitvoerbaar

en

on$renschelijk is, is ten slotte iets, dat niet alleen het
socialisme schaadt,-maar ook hen zelf. Het geluk en
de welvaart, die wij hun belove n, zotrden ioch niet
komen,
en de eenige rverkelijke uitredding der pach'ters, het- socialisme, zou zijn vertraagd.
En niet minder gelden d,eze bezwaren van het
andere punt: de uitgifte van grond aan landarbeiders.
In kleine stukjes zou de gemeente haar grond verbrokkelen, talrijke kleine pachters zouden ontstaan, die
met alle middelen kleine bazen zouden zien te worden,

arbeiders zouden gaan uitbuiten, als zij konden, en
andere belangen zouden krijgen dan de arbeiders.
Ï{et klein bedrijf zou ztch ontwikkelen door toedoen
van de arbeiderspartij, terwijl toch een der voorwaarden voor het socialisme de ontwikkeling van het grootbedrijf is I En de kleine boer, in den kapitalistischen
eonÇurrentiestrijd gebracht, zou zich afbeul€Ê, zooals
alleen een kleine boer het doet, . . . o door ons toedsen.
Twee reaktionaire programplnten dus, die ni.t vddr
het socialisme, maar èr iegen rverken.
Daarom verklaarde schrijver dezes, i\{arxist, zich er
tegen en stelde ophef6ng van die punten voor.
Troelstra ijverde heftig v66r hun bewaard blijven,
Qoa, nret deze woorden, die het karakter vaR het

\6
Revisionisnre voor u, lezers, cladelijk

ten

cluiclelijkste

zullen cloen uitkomen. Henriette Roland Holst had
geschreven i ,,zeker, er zijn op het platteland_ nog wel
àrbeiders, die meenen dat hun ziel en zaligheid van
het hebben van een klein stukje land afhangt. Maar
dat mogen rvU niet aankrveeken, rvant dan zouden r.vij
een klàsse van menschen verrneerderen, die geen
sociaaldemocraten kunnen ziin. Wlj moeten juist in die
menschen de hoop wekken, dat alleen de sociaalclemocratie hun een gelukkig leven kan brengen"
Hierop nu schreef Troelstra (,,Het Volk" van l z April
rgor):
-

,,Heel goed gezegd; uitstekend zuiver op de gtaat maar

toch. . . .

Die arbeiders, zoo weinig thuis in het Marxism-e, hebben
des winters honger als ,ii op eigen of gehuurden grond

sgeen aardappels }ebben verbôuvrd.
Ik stel me mevrouw Holst voor, tot die menschen betoogende dat het toch heel dom is zoo hun ziel en zalig'
Ëeid op een stukje grond te zetten, want dat alleen het

. enz. enz.
dat zij den grond op de voordeeli-gste wijze in
gebrulk krijgen, 200 ruqgelyk cdôperatief
-hem lgçrenbebouwen hebben, rvant daarop
maar zorgt"in' etk geuât dat zij
socialisln€ ..

Zorgt

komt het voor hen het eerst àafi,
Eene arbeiderspartij, die ter wille van theoretische

over-

rvegingen een deei der arbeidersklasse, dat haar. hulp noodig
"in zrjn benauwdheid en ellende,
het
he§ft,
-met \oqq op
sociaiisme âfscheept, zal zeker weinig -Aans hebben,.die
arbeiders voor haré beginselen ontvanlielijk te makeql" .. .
,,\\-ü hebben te doei, rvat noodig is, om de ellende der

mënschen te r-erzachten, kan Éet, op eene wijze, die
tevens hunne gedachten in onze richting .stu.urt, - k-an dat
nict, dan tocti en in eik geval, omdat -riij niet een kliekje
politici, maar het hongereîde volk .eif moeten ?iin,-in zijn
iechtmâtig streven, o"m zich reeds thans. op den bodem
der huidi[e maatschappij van het .nogdige. te voorzien". . . ,
,,Zelfs etn partijgenbbt-arbeider had vèrklaard: ,,Och, als
we maar groird hàdden !" zeî mevrouw Holst o.p. het kongres,
blijk5aar verwonderd over zoq yeinig. inzicht.
s
haaq i zqrg dat hf grond bezit ;--hoe.hij hem beIk ze|
werken "zal, dat koint eersl In de tweede plaats aar. de
orde: eerst lerten, dan de theorie,"

Men kan zijn eigen oogen niet gelooven, dat een
leider van een socialistische partij ooit zoo iets neersehreef, maar het is volkomen naar cle regelen der

.j::=,-
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\Mij zullen de praktijk dier
taktiek later dikwijls aantreffen.
En Van Kol zei zeer duidelrjkt
,,Als Kamerfractie verklaren wij daarvan (van ons landbouwprogram) geen duim breed af te qijken. Aan deze
zelfde paragraaf hebben wii onze zege (bü de verkiezingen

opportunistische taktiek.

op het platteland) te danken."
In deze woorden der beide Revisionisten komen de
volgende eigenschappen van het Revisionisme al zeer
duidelijk aan het licht:
I o. Msn wil niet-proletarische klassen betrekken in

den strijd van het proletariaat door hun dingen te
die aaru de onTwihheling uaTt h.et socialis?lt€,
dus aan laet proletariaat nadeelig z'ÿ'ru.
beloaen,
20

. Men wil door de proletariêrs den strijd

voeren op

eeru

zu'/ze, die nadeelig

'is aaru

ook laten
ket opwehhen

aan h.et hlassebewastz'ÿru.
3o. Men spiegelt ook dingen voor, die ruiet alleeru
nadeelig s'ln, fiaa.a.r die rruen ooh ruiel aitaoeren harr.
Men kweekt dus ook nog teleurgestelden.
En 'n/aarom doen de Revisionisten dit alles i
Niet dus ter' opwekking van het klassebewustzijn,
niet dus ter bevôrdering- van het socialisme. Deze
worden geschaad I Maar waarom dan ? Ter verkrijging
van een onmiddellijk voordeel.
Van Kol zegt het: aan dit program hebben \mj onze
z,ege

te

grond

I

danken.

Troelstra zei het (op het Congres te Utrecht van
l9o r ) als een heerlijk gevolg van dit program : ,,De
meerderheid der socialistische vertegen\n/oordigers is
afgevaardigd door de landbevolking."
En: kan de arbeider grond krijgen op socialistische
wijze, dan zôô; kan het niet, dan toch en in elk geval.
Dus: al gaat een maatregel tegèn het socialisme in,
al wordt het klassebewustzijn bij het proletariaat tegengehouden, het doet er niet toe, als de partij er maar
kamerzetels door krijgt of de landarbeider een lapje

I)e Marxisten zijn tegen een dergeltjke taktiek. Zij
willen alleen maatregelen, die het socialisme bevorderen
of niet tegenwerken.

:.i?=EæqîEz-_
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De Revisionisten zijn er, na den heftigen tegenstand
van Troelstra e, d., toch toe moeten komenr offi toe
te geven. Ook deze tegenstanders hebben ingezien,
dat deze punten uit het program wèg moeten en het
congres in I)en Haag in ïgo1 heeft ze \4/eggenomen.
Maar toch leeft ook hier het Revisionisme nog voort.

Wü lazen zeer onlangs in eene correspondentie in
,,Het Volk" uit F'rieslafld, waar door den invloed

der kleinboersche omgeving en der socialistische predikanten het Revisionisme steeds sterker wordt, dat
in de F'riesche gemeente Het Bildt de sociaal-demokratische gemeenteraadsleden hebben voorgesteld, dat
de gemeente grond {L koopen om aan arbeiders te
verpachten. Het Revi§ionisme gaat dus zôôver I Ter
wille van het onmiddellijk succes (want de slechte
gevolgen komen later) wordt zelfs een congresbesluit
der eigen partij gebroken. Hiertegen is tot nu toe noch
door de kamerfractie, noch door het partijbestuur, noch
door het orgaan der S. D. A P. openlijk geprotesteerd.
Men wil dus toch blijven doorgaan met uitgifte van land
aan arbeiders, met het scheppen van een schare kleine
ondernemers, die door hun positie en den drang naar
eigendom vijanden kunnen worden van het proletariaat
en zijn ontwikkeling kunnen tegenhouden. r )

z. De schoolkrvestie
Het landbourv-program is het eerste groote geschilpunt geleest, rvaarin het \\'ezen van het Revisionisme in
Iriederland duidelijk aan den drg krvam. Spoedig krvam
een trveede : de vraag of de S. D. A. P. bereid zou zrjo
staatsgeld, subsidie, te geven voor godsdienstige scholen,
scholen, \vaar, nog meer dan op de godsiienstiooze staatsschool, de geest der jeugdige arbeiciers-kinderen rrordt

l) Het |oorstel is in dien gemeenteraad. met kleine meerderheid.
verworpen. Men kan .er zeker van zljn, dat het in Friesland aan de
S. D. A. P. stemmen zal brengen !
I{oe de revisionistische geest in de S. D. A. P. is cl.oorgedrongen
moge ook blijken uit het volgende feit: Op meer cLa,l eene vergadering in dit jaar, t9o9t werden de bovengenoemde woorden van
'froelstra, als schrijver dezes ze .citeerde, door de leden der S. D.
A. P. Iuide toegejuicht, ondanks dat, voor eenige jaren, hun eigen
partij bü Congresbesluit hun bedoeling had verworpen !

TEE
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vervuld met gedachten van onderworpenheid en slavernij

aan de heerschende klassen.
De Revisionisten (enkele Marxisten \ryaren mèt hen)
u/aren er v6ôr het geld toe te staan.
De Marxisten er tegen.
Ik laat hier in hoôfdzaak volgen wat ik zelf toen
over het vraagstuk schreef (,,Het -Volk" van zo Febr.
rgoz). Het geeft het standpunt, dat de Marxisten in
het algemeen en de sociaaldêmokratische onderwijzersvereeniging in het bijzonder toen innamen, en dât de
Nieuwe Partrj, de S. D. P. nu inneemt, duidelijk weer.
\4Iü l-a!.en ryeg de bespreking der godsdienstlooze
-looze
bijzondeie school. Die- is, a"ls algerneene

staat.

volks.
school,. voorloopig onmogelijk. \4/ij' spreken"nu alleen ôver
wat wij in den àctueelen strijA ôvér al of niet subsidiè
moeten vragen. .Deze strijd -dytfrst _ons partij te kiezen

tusschen staàtsschool en gêsubsidieerde seète-sôhôol.
En nu is onze gedachténgang deze:
De staatsschool ên tle gesubsidieerde secte-school oefenen
beide dwagg. llit op dJarbeiderslilusse. séidê-âât*oe;;i
Flt d"n- polifieken én economischen dwang der UeritiJnâé
klasse. hfaar de gesubsidieerde secte-schoôi meer. W;ni;ij
gebruikt het sterke middel van den eodsdienst ook.
. De -gesybsidieerde secte-school is"dus schadelijker yoor

de arbeidende klasse dan de openbare. I)aarorÂ ii:n wii
tegen de e,e.Tsle, vôôr. de laatste. lYaar de keus is tussôhen
twre mogelijkheden, kiezen wij de beste.
}Vü. weigeren alle.subsidie eâ v_ragen als consequentie de
verplichte neutrale staatsschool. wü doen dit of gronden
alleen aaî den klassenstriid ontleenâ.
De sociaaldemokratie stélt zichten doel 4.e onteigening der
kapitalisten. Om hiertoe te komen wil zij her pioléia?iâat
glgan]§eeren tot een vaste, geschoolde, welbewuste massa.
om dit te doen is er (e"" grolt_middel:"de propaganaa. pè
propaganda door het klaar maken van de'hoôfdîn en het
doen . ontbranden in de harten van den klassenstriid. Die
propqbanda wordt gevoerd door hêt aoiâaiiÈ-rooiri.ii.o
van de ware verhoudingen in en de \rrare ontwikkeling- van

de maatschappij.
. Die proptg àida, en de organisatie die er het gevols van
is, ç her, hoofddôel, het vêrreweg belangrijkste"
doei der
partij. Ook van de parlementaire a"ctie. e '
\\rel neemt _de paitij aan en bevord.ert ze alle wetteliike
rnaatregelen, die liunnên dienen tot verheffing *lan trèt riioletariaat, maar deze zijn, door den onwil d"er bezittelde
klas,ssn, zoo goe+ als alliid.maar klein en armoedig. Eens
rn de üen, eens. m 4e twtntig jaar wordt iets van betèekenis
behaald, maar in dienzelfddn üd is dè àieu"ir;Ë-üài*

'
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in kracht toegenomen. De organisatie van het proletariaat
door de propàganda is dus het hoofdrloel.
Nu spreekt het, meen ik, vanzelf,, en ligt het in het
\ryezen dier propaganda, dat niet alleen het verkorldigen
van de volkomen waarhêid omtrent de klasseverhoudingen
het eenige doeltreffende kan zijn, maar bovendien dat er
nooit dodr de partij daden kunnen worden verricht, die in
strijd zijn met de vrrkondiging van den klassenstrijd.
!ÿ'anneer men bedenkt, dat het godsdienstig onderwijs
op school door de bezittende klassen (en sinds de subsidie, ook door den staatl) wordt gebruikt alsmiddel
tot onderdrukking der arbeiders, Tvanneer men dan
van den klassenstrijd ook- in
bedenkt, dat de propaganda
zich sltiit dit overal - luide te verkondigen, dan staat het
vast, dat, wanneer wij zelf in de kamer millioenen voor dat
onderwijs geven, onzé daden niet in overeenstemming zijn
met anze propaganda.

Aan de propaganda voor onze beginselen wordt dan
afbreuk gedaan,

De sociaaldemokratie kan nooit in een maatregel toestemmen, die door de bezittende klasseÉ wordt genomên of gebruikt om de onderdrukking der arbeiders te vergrooten.
Ik weet zeer goed, dat men hiertegen zal zeggen: ]uist
door de weigering der subsidie wordt de klassenstrijd bemoeilijkt, de gelôovige arbeiders komen minder tot de

S. D. A. P , hef resultaat is: zwakkere klassenstrijd.
lMelnu gesteld dan eens, wat niet zal gebeuren, dat de -gelggvige arbeiâerstot ons in mâssa kwamen, doordat wij zesubsidi'e
gaîen. lVat hadden wij dan i Dan hâdden wij in onze partrj

ôf onder onze kiezers"een groot aantal menschen, diè het
niet met ons eens waren op menig punt. De liefde voor
den godsdienst brengt dikwijls met zich angst voor

conse-

queniies, vrees voor aI te radikale begrippen en maatregelgn.
Is er niet groote kans, dat rvij nieuwe concessies zouden
moeten doen ? tr'laken rvii door toegeven hier, nie-t toqgeven daar noodzakeliik. Is onze paitij zoo sterk, dat zij
innerlijke verzwakking dragen kan i \een, juist dit zou verzwakking zijn van den klas.enstrijd. \-asthouden aan ons
program, opkomen teien ailes wat den arbeider verdrukt,
clit alleen brengt ook de geloovigen ten siotte, maar dan
duurzaâm, aan onzen kant
Zulke vragen zijn altijtl hun eigen antwoord. Het is niet
alleen de principieele, maar ook de opportunistische taktiek
die ons verbiedt subsidies te geyen.
Nog een enkel woord over dé ethische redenen. Troelstra
heeft-gezegd: ook om ethische redenen, om het begins-el
yan rèchtvaardigheid en moraal kan de S. D. A. P. de
staatsmacht niet'. gebruiken om de gewetens te dwingen.
Ik geloof niet, dat dit juist is gezegd. Juist in de- gesubsidieerde secte-school worden de Sewetens meer gedwongen.
N. B, nog wel van kinderen die niet kunnen oordeelen. Het

2t

is niet een der minste

verdiensten van het voorstel der
D. O. ,V,, dat -het een gewetenl{atafr{, dqor den staat o!
se hool uilgeoefend, wegneemt. Het is dwang om van
{wang te_ bevriiden, om grooter vrijheid te bràngen. Dit
is de S. I). A. P. waardig,. die in ait. vII van haar strijdS.

prograrn van hetzelfde beginsel uitgaat.
-

van welken kant wij ôus ook de kwestie bezien, \ilii
rnoeten ons voor de motie der S. D. O. V. verklaren. Oni
ethische en taktische redenen. Maar bovenal om de reden

van principieele taktiek, die de onderwiizers tot in het
hart hebben geraakt door te zeggen : de staàtsmacht is voor
de s. D' A. P. het middel tdt bevrijding van het proletariaat, niet tot onderdrukking. Daarom mdet de S. D;4. P.
zün tegen de millioenen die oÀderdrukken, vôôr de neutrale

staatsschool, die lang .n]-et geheel, maar toch meer bevrijdend
werkt dan de gesubsidieeide secte-school.
Van dit principe hoop ik dat het congres niet zal gaan.
Niet met toegeven -voert en wint men den klassenstrijdllrliet

m_et toegeven van het schadelijke wint men het prolétariaat.
Maar men_-wint en proletariaat en klassenstrijd door, onverzoenlijk, alleen te eischen wat het best, aan te nenien wat
goed, en te verwerpen wat slecht is.

Dit waren in hoofdzaak de rerJenen, die de Marxisten voor hun taktiek aanvoerden.
Maar zij baatten niet. Op het Groninger Congres
varl Tgo2 werd een resolutie aangenomen waarin de
S. D. A. P. algemeen, verplicht, kosteloos, voldoend
lager onderwijs eischt met betaling aller kosten door
den staat, maar tevens ,,constateert, dat een groot deel
der arbeidende klasse in l.[ederland voor zîjn kinderen
godsdienstig onderwijs eischt,
en het onge\rrenscht acht
het daarin tegen te werken, -daar de bociaaldemokratie
de eenheid der arbeidende klasse tegen geloovig. en
ongeloovige kapitalisten op maatschappelüL gebied
niet ter wille van theologische geschilpunten heeft te
verstoren."
De resolutie stelt daarom alle mogelüL" eisôhen voor
goed onderwüs, maar verklaart zîch, als deze vervuld
zün, bereid het staatsgeld ook voor de godsdienstige
sekteschool toe te staan.
Duidelük wordt dus gezegd, dat men om de geloovige arbeiders niet af te stooten millioenen uit de
staatskas wil toestaan aan hen, die door middel van den
godsdienst de arbeiders dom en onderworpen houden.
A[le actie, zegt het program, moet in de eerste

22

plaatq de bewustmakirg der arbeiders ten doel hebben.

\Morden de arbeiders bewust van den klassenstrijd
en zijn doel, als de arbeiders zeïf de heeren helpen

de arbeiders in staat van geestelijke slavernij en dom.
heid te houden I Zeker niet.
Het

vi/as ter rville van het kleine

onmiddellijke voordqel,

om arbeiders na niet af te stooten, die anders toch,
misschien later, maar beter, tot ons zouden komen,

dat men dien maatregel nam.
Zoo zal men eens misschien kunnen zien gebeuren,
als de geloovigen maar geld genoeg weten te krijgen
voor hun scholen om ze wezenhjk ,rgoed" te maken,
dat de S. I). A. P. gedwongen zal zijn dat geld
voor die scholen toe te staan I Zoo zal men eens
misschien zien gebeuren, dat het getrd, zao noodig
voor sociale hervorming, verkwist wordt vcor een
legio scholen voor sekte zoo en sekte zus !
En het is niet onmogelijk, dat eene klerikale
regeerirg het met de heele of halve hulp der liberalen
nog eens zoover brengt"
Het Revisionisme ziet hier vreer alleen naar het
onmiddelliik voordeel, Het Marxisme zag naar het
verdere d-oel, en stelde den onverzoenlijlen klassestrijd, de bewustmaking, en het luide verkondigen van
het socialisme als de beste taktiek.
Met deze resolutie had de S. I). A. P. den
eersten stap op den weg naar het Revisionisme
gedaan : zîj beteekende de breuk met het revolutionaire }larxistische program.

3. De Spoor$'egstakiog
De derde groote krvestie, die het Revisionisrne met
het Marxisme in botsing bracht, betrof de Spoorweg-

\Merkstaking van rgo3. Hierover kunnen wü kort zijn,
orndat hierbij slechts een enkele karaktertrek van het

Revisionisme aan den dag-komt. Deze evenwel zeer sterk.

I)e feiten liggen zeker nog elk in het geheugen.

Zij \ryaren in hoofdzaak

deze:

Na de gelukte eerste staking, had de regeering de
dwangwetten tegen eene herhaling g.ereed gemaakt.
Met de organisatie a vân onderkruipers en met militair
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vertoon trachtte zij de arbeiders in bedv,ÿang te houden.
Door de arbeiders zelf was het Comité van Verweer
ingesteld, waarbij de S. D. A. P. was aangesloten.
Dit had besloten in het uiterste 'geval een algemeene
staking van spoor\ieg- en havenarbeiders af te kondigen.
Troelstra, toen hoofdredacteur van ,,Het Volk", schreef
o" a. ter opwekking en aanmaning van de arbeiders
in het algemeen en de leden der S. D. A. P. in het
bijzonder (,,Het Volk" van 3 Februari r9o3):
,,D. heeren die thans in hunne woonkam ers, op hunne
societeiten of redactiebureaux, zoo kalm en logisch \ryeten
te betoogen, dat de arbeiders allen het kiesrecht niet behooren fe verkrijgen, zullen ôôk eenmaal het kaartenhuis

hunner redeneeringen door den sterken adem der arbeidersorganisatie omver zien blazen.
I)e algemeene werkstaking ,zal, zoo noodig, ook in ons
land de konservatieven tot rede moeten brengen en zlj
zal dat doen, daarover valt ondanks de houding der meeste
vakvereenigingen op dit oogenblik niet te twijfelen.
En, nlg §rooter oaerutinninçen, door middel der werkstaking

beh.aald, bergt de toekornst

in haar

schnnl."

In een ander artikel (rz F'ebr. r9o3) :
,,Een deel der arbeiders, de rechten die zLJ in den strijd
voor en met hunne organisatie noodig hebben, bedreigd
ziende door de aanranding daarvan door de Regeering,
leggen ter aftuering daaruan hunnfitaak in het ar beids/roces
neder.

,,Wü willenr" zeggen ztj, ,,zelfs den honger trotseeren om
althans het eigendomsrecht op ons eigen lijf onverkort te
handhaven. Om niet een slaaf of koelie te worden, willen
wij ditmaal eens uiet uw knecht zijnJ'

En nog elders (l Feb.) :
,,Als zij (de transportarbeiders) het. willen,
jaren

hebben wü

het algemeen kiesrecht; als zij daarvoor
binnen enkele
blind zijn (n.1. om hun organisatie daarvoor te geven), verkrijgen wij het niet."

En wederom elders (zr Febr.)
,,Arbeiders, kameraden,

vuurdoop."

Op 27 Febr.

:

vrienden, dit wordt onze

:

,,IIit dezen strüd, dien alle georganiseerde arbeiders met
geestdrift en leeuwenmoed aarlyaarden, zal het Nederland§che proletariaat gelouterd en gesterkt te voorschijn kornen."
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En op zB Febr.

:

_ ,,Alles gereedhouden, opdat op het eerste woord van het
Comité van Verweer een reuzenstaking toone, dat de NederIandsche arbeider liever ten onder §'aat dan zich te laten
vertrappen. Thans is het niet andàrs mogelijk dan hard
tegen hard, deze schurkenstreek drvingt tot alle wettige
middelen van verzet en ver\Yeer."

Troelstra zelf was het bovendien gerveest, die in de
vergadering van 20 Febr. het voorstel had gedaan
namens het bestuur der S. D. A. P. om ,,ter r.vering
van een wet, die de vrijheid van staking aanrandt"
den arbeid neer te leggen.

En ook later (ro Maart) schrijft hij nog:
,Pe beweging door de dwangwetten van Dr. Kuyper
onder de arbeiders gewekt, overtieft in kracht en revolttionaire gezindheid atlés wat'tot heden in de l.lederlandsche

arbeidersbeweging heeft plaats gehad. De agitatie door het
Comité van Vérvileer op iouw {ezet slaagt tiitmuntend; de
meetings der christe$ké verrade"rs der arbêide rszaakwoiden
geregeld omgezet in propagandavergaderingen
tegen de
-vêizet
Regeering.; de geest ÿan
tegen dep âanslag op de
vakbeweging groeit overal h.et gaat goed Bo0. . . .
. . . , De leiders cler beweging kunnen thans het aangename
besef hebb_en, dat het nief meer noodig is de massâ op te
wekken ; zij is .reeds opge\ryekL. haar révolutionair instinkt
ontwaakte en zij is tot gioote dingen in staat. . . .
Zet de vijand- zijn mdordval voor u open, gü zult er niet
in loopen. iin tot-den uitersten strijd, d'e #eikstaking, zult
grj atléen overgaan, als het mnet, en Éii de zekerheifhebt,
dat gü uwe vakorganisatie, dat- werk van zooveel jaren van
moeite en vlijt, niet aan ontbinding en vernietiging ten
prooi stelt. . . . Arbeiders blijft nuchtei en rvaakt." -

Kortom, Troelstra had voortdurend, in overeenstemmirg met het Comité, n'aarbij de S. D. A. P. was
aangesloten, de arbeiders tot staking, als zij noodig
mocht worden, als ze moest gebeuren, aange zet. En
plotseling laat hij daarna zijn bekend artikel: ,,Wat
nu i" verschijnen, waarin hij, zonder voorstel of besluit
van zijn partij, zonder _ besluit van het Comité van
Verweer, aanraadt de politieke staking tegen de wetten
op te geven, e nr waar het kan, te staken voor ekono-.
mische eischen. Ekonomische stakingêtr, die, in dien
toestaf,d, tegenover die regeering en die directies,
natuurlük ook politieke stakingen waren geweest en als
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zulke door de regeering en de directies zouden zijn
bestreden. Wij laten hier alle nadere besprel«ing van
de zaak weg, vast staat, dat deze daad tegen de-besluiten en de taktiek der organisatie inging.
Troelstra dacht blijkbaar, dat hij met deze persoonlijke daad van hem de beweging, die naar zijn meening
' in een slecht spoor -ging, in een goed kon krrjgen.
Hü schreef blijkbaar aan een persoon een macht toe,
die een persoon, in de arbeidersbeweging althans, niet
hebben kan.

Dit is een kenmerk van het Revisionisme, tegenover
het Marxisme. De Marxisten meenen, dat de taktiek
der arbeidersbeweging, die zij zich zelf oplegt, niet

door één man gewijzigd worden mag. De Revisionisten,
dat het individu er buiten kan gaan, en dat hij, door
er buiten te gaan, voordeel brengt aan de arbeidersbeweging.

De daad van Troelstra \rras, in het klein,§gelijk aan
de daad van die socialisten, in Frankrryk, die, terwijl
hun organisaties besloten hebben niet deel te nemen
in ministeries, dit toch doen, meenende daarmee het
proletariaat van groot voordeel te zijn. Tot nog toe
zijn, zooals bekend, die individualistische pogingen van
Revisionisten, nog niet goed voor het proletariaat afgeloopen , Zij hebben ver\r/arring veroor zaakt, en de personen, die die proeven namen, hebben niet het proletariaat verder, maar ztch zel{ buiten hetfisocialisme
gebracht.

Zoo heeft ook de poging van T., zijn ingaan tegen
de besluiten van zijn partij en het Comité van Ver\üeer, geen licht en vocrdeel,; maar schade en verr,varring geschapen.
Dat alléén iets doen, dat naar eigen ideeën (die niet

uit de organisatie, haar algemeen karakter en wezen
voortkomen) de arbeidersbeweging tot iets dat rnen
persoonlijk wil, drüven en dringen, het persoonlijk
zoogenaamde ,,leiding geven", dat zullen wij in den
loop onzet beschouwingen nog vaak als het karakter
van het Revisionisme zien.
Het Revisionisme, dat niet gelooft in de Marxistische leer, dat alleen die daden slagen, die gedragen
en gestuwd worden door de ontwik[eling de-r eko:no-
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mische krachten in dingen en menschen, moet gelooven dat menschen, individuen, wonderen kunnen
verrichten, ook al gaan ,ij tegen die krachten in t).
De Marxisten zijn, onmiddellijk en later, scherp tegen
deze individualistische daad van Troelstra opgekomen.
Voor hen rryas deze geheele actie van de l{ederlandsche
arbeiders,

jr, een rÀisschien te vroege,

maar toch ook

niet door hen uitgelokte, uiting van kracht, van strijdlust en rvil; een, gegeven de verhoudingen, noodzakelijke strijd, \r/aaraan wU, toen wij ons eenmaal
hadden verbonden en verbonden b{eaeru, met alle kracht

moesten meedoen, en die geen enkele van ons op
persoonlijk initiatief, langs onorganisatorischen weg
mocht tegenhouden.
Hier, in dit optreden van Revisionisten en Marxisten,
ziet men ook weder het groot verschil tusschen hen.
De eenen verwêchten veel meer van een persoon, die
zich als een koning boven de massa verheft, de anderen

zien in de kracht van zulk een, voor zoover hij zoo
handelt, geen heil. Integendeel, zij meenen, dat zulk
een optreden groote schade aan de arbeidersbeweging
brengt

I)e drie tot nu toe behandelde voorbeelden: de
Schoolkwestie, de Agrarische kwestie en de Algemeene Staking geven den lezer al een goed beeld van
het verschil tusschen de groote richtingen in de sociaaldemocratie.
Bescherming van pachters en geven van grond aan
landarbeiders, ooh tegen de ontaikheling der maatsckaÿ!t' naar ltet socialisme in. . . .
Bereidwilligheid om sektescholen te steuneo, ooh als
me?t aneet dat het hlassebeuustzÿ'n arcrdt zterstiÈt door

die daad....

Persoonlijk optreden ooh tegen het haraÈter en den
t) Eens en voor goed wijzen wij er hier op, dat in de woord.en en
geschriften van Revisionisten dikwijls wel theorieën van Marx te vinden
ài1n. Maar het is naar hun daden dat men zien moet. En met deze blijken
zij niet aan ci.e theorieën van Marx te gelooven of. ze niet te achten.
Deze opmerking hier moge gelden als waarschuwing voor den lezer
tegen het onder Marxistische taal verbergen v.an revisionistische
daden.
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