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En Troelstra zei:
de -verklaring af
,,ik acht mü eerlijkheidshalve verplicht,
'geacht,
dat na de
had
versciiijniirg van het gewijzigde- ontwerfi diq agitatie egn
andere- richling had genomêo. . . . De sociaaldemokratische
Kamerklub tràeft ziih noch voor, noch tegen die agitatie

te leggen, dât ik het wenscheliik

geuit. Wat is hieraan te

lachen

!

(Marchant: Omdat de

âgitatie is uitgegaan van de sociaaldembkratie in haa-r ge-heeI
dâarom lach ili). I)e sociaaldemokratische Kamerklub heeft
met die agitatie niets te. rnaken gehad" r).

Van Schaper \r/as 't al lang bekend, dat hü

op

ander standpunt stond.

Troelstra's verklaring, die niemand verwacht had
zijn brochure ,,Irr zake Partijleiding" verscheen eerst

i-r maakte daarentegen groote sensatie.
Het partijbestuur sprak zijlr, verwondering

daarna

over

Troelstra's onver\ rachte houding uit, waarvoor het in
een ingezonden stuk in ,,Het Volk" : ,,Een slecht
voorbeeld" van Troelstra den wind van voren kreeg.
Het agitatiekoniitee deed eveneens op haar laatste
vergadering van I I Maart, waar het P. B. bij monde
van Spiekman en Mendels ziin solidariteit met de
gedragslü* van het komitee betuigde. Troelstra vefdedigde zich in ,,Het Volk' van 16 Maart, waar hij er
op wees, dat dit konflikt tusschen de fraktie en het
komitee door hem al voor een jaat vooruitgezien en
voCIrspeld lryas.

,,Heeft men (d.i. het komitee) afstand gedaaq v.aq het
ÿrinciiieele verzet tegen het optwe{F en Bg5l aan, wat Spiekman
in overeenstemming met het dôor mij gegeven advies in
zljn artikel z) schreef, nl. den tegenstand motiveeren met
hèt oog op hel slaangeld en den o|zeggingslenntJnl_ ^Reeds
uit de àangenomen motie blijLt, dat ôit niet is geschie4. . . .
De inschaîeüng in het B. \M. bleef, als hoofti' en principieele Êrief beÉouden, ook in de aangenonien motie . . . .
.'.. de agitatie bleef in'de oude hjn en"de oorzaâ"k van het
gevreesde konflikt was daar. Dat dit konflikt zich bij de
behandeling in de Kamer zotT openbafen, behoefde dus

r)

De houding der Kamerfraktie hier is wederom een goed v-oorbeeld

van de persoonlijke politiek, van het ,,leiding geven". Niet de massa
beslist hier wat het tlest voor haar is, maar de Kanoerfraktie. En deze
ziet hier \Meer naar de liberalen, in plaats van naar cle arbeiders.
z) Dat n. b. tegen Schaper's standpunt, dat Troelstra ook innam, ge-

richt

was

!
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niemand te verrassen. Dat de soc. dem. Kamerfraktie zich
in deze omstandigheden niet als woordvoerder van het
Agitatiekomitee kon gedragen, ligt voor de hand."

Hier worden sluwtwee dingen tegenover elkaar gesteld,

die niet tegenover elkaar sfaarr. Want de bel.*â.ring
der werkstaking door staangeld, opzeggingstermijn en
schadevergoeding ïÿaren ook voor het komitee
redenen tot verwerping. Maar het zag tegelijk dieper
en vond in het burgerrechtelrjk karakter de grondfout,
waarop deze belemmering der werkstaking berustte.
Het schijnt enkel een misverstand als de een zegt:
omdat de grondsl*g die bepalingen meebrengt, verwerpen wij de rvet; en de ander zegt : als die bepalingen
er niet uitgaan, vervyerpen wij de wet, dus daarvan
zal onze stem afhangen. Voor de praktische houding
maakt het ook niet veel verschil. Maar wel voor de
principieele: het agitatie-komitee zàg; dat het er om
te doen $ras, de ÿakbewegirug te belernmeren, terùijl
de Kamerfractie de illusie trachtte te wekken, dat het
een wetsontwerp rmel goed en hwaad \ryas, dat door
de voorstellen der Kamerleden zoo te wijzigen zau
zin, dat de werkstaking tenminste onbelemmerd zou
gelaten worden.
Ir{atuurlijk ïyas het er de bourgeoisie niet om te doen,
de werkstaking vrry te laten; natuurlijk raakte deze niet
bij ongeluk door hun weldaden aan de arbeiders in het
gedrang. Het tvas hun in de eerste plaats te doen om de
werkstaking te belemmeren, zonder dit uitdrukkeliik te
zeggen, onder den schijn van sociale rechtvaardigheid.

Dâârom werd de vorm van een regeling van het
arbeidscontr act, als onderdeel van het burgerlük wetboek, gekozen, die van nature een gelijke behandeling
der beide partijen meebracht.
Wat er van de illusie der kamerfractie terecht
kwam, bleek, toen de behandeling aan de drie artikelen
toe was, u/aar het op qan kwam. Troelstra verdedigde
den 12den Juni een amendement op art. t63gt over
de schadevergoeding, dat het niet als dringende reden
tot opheffing van het kontrakt met recht op schadevergoeding geldt, als deze het onmiddellijk gevolg
van werkstaking of uitsluiting is. Van de aanneming
of veru/erping van dit ame ndement zou de stem der
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sociaaldemokraten v66r of tegen liet ontwerp afhangen.
Het werd natuurlrjk verworpen; en de fractie kon dus
tegensten:men. Maar het merkwaardige \ryas, dat her
er eigen@h niet eerus soo heel aeel toe deed, of het
amendernint uerworperu af aarugeruowten was ; atant het
artihel beaatte geen dairugend recht. r) Schaper drukt dit
in zijn pas verschenen werkje ,,In den Strij d" {bla 48)
zeer slim aldus uit: ,,Men kon deze zaak overlaten
aan de ekonomische macht der partijen; de wet moet
"alleen geen aansporing of drijf kracht zijn in cle verkeerde richting* Dit zou door het amendement worden

voorkoriren, terwijl

het artikel de slechte richting

inslaat."

Het tweede der artikelen, dat hierbij van belang is,
opzegtenn'ifn, werd rnet goed/eeuring der sociaaldenoohratisc/ee fractie zoruder slemnzing aarzgenorneru.
,,Op zich zelve beschouwd \r/as er dus voor een opzegtern:ijn ter lengte van den betalingstermijn zooals
oüeîn den,

wel wat te
het artikel r63gi ten slotte luidde
zeggen" (Schaper in hetzelfde boekje).- Op het derde
dier artikelen, over het staangeld (t 63 8s) stelde de
sociaaldemokratische fractie

een amendement voor,

om elk beding van staangeld nietig te verklarell
Toen dit verworpen uras, slerruden se aôôr ket artikel,
dat kd staangeld saructiorueerl, op grond, dat het de

hoogte van het staangeld beperkt. z) Net den vorigen
d*g had de Kameroverzichtschrijver van ,,Het Volk"
nog geschreven : ,,Dat het staangeld verbode n . . . .
zal rvorden, is uitgesloten ; de groote meerderheid der
Kamer is bl,jkens de stemming van Dinsdag vast
besloten o?71 de belerurnerirugen der zuerkslakirug, die in
het orut'zrerp uoorhofiîeru, te behouden."
Van een verbetering van het ontwerp in deze hoofdzaak dat op andere punten zooveel mogelijk verr) Troelstra zeide (zie l{ancleliqgen der Staten-Generaal; op rz Juni
tgo6 zelf : ,,Maar wil men bij aanneming v.arr ons amendement de
poenale sanctie ook iu geval van werkstaking bij tusschentijdsche
inbreuk op het contract hanclhaven, laat nren dan in het collectief
contract vân dit wetsartikel uitdrukkelijk afzuÿhe?l.. o. Men waagt is
dit dwingenci recht! Neen, men zal er van kartnen afaijheftt. c, t
z) Het artikel werd aangenomen met 63 tegen 3 stemmen, (Handelingen Tweede Kamer van t4 Juni 19o6).
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beteringen voorgesteld werden, spreekt van zelî
was dus niets terechi gekomen. Het standpunt uaru het
korniTee, dat het ontzuer! iru zÙ'n kerrupurut onaerbelerlù'h e7, lrincipieel aerzuerpelih had genoemd, zaerd
door dit resultaat geheel gereclttuaardigd. Tegelijk
bleek hoe verkeerd het standpunt van de Kamerfractie
was. Ze stemde natuurlrjk tegen de geheele wet,
omclat deze door haar heele opzet en uitvoering den
strijd der vakbeweging belemmert. Maar door niet dit
groote en algemeene standpunt voorop te stellen,
moest ze de kleiae punten voor en tegen tegen elk aar afwegen, er moest ze haar stem tegen laten afhangen
van een amendement op een artikel, dat niet eens
dwingend recht \ry'as. Hadden de burgerlijke partijen
het amendement op art. t63g t aangenomen, dan was
formeel de werkstaking erkend, maar in werkelijkheid
hadden de patroons dezelfde kontrakten kunnen maken
die ze nu de arbeiders opdring€R, maar dan volgens
een wet, door de sociaaldemokraten goedgekeurd I
Een schijnvertooning, dat ver\ryerpen van de wet om
het niet aannemen van een amendement, dat niet eens
dwingend recht bevat.
Een zwakheid, de aanneming van den opzegtermijn.
Een onsociaaldemokratische daad, het stemmen voor
het staangeld.
Dat vraren de noodzakelijke gevolgen daarvan, d-at
de Kamerfraktie niet, als 't Agitatiekomitee der Vakvereenigingen een principieel standpunt ingenomen
had. Het Agitatiekomitee
durfde handelen naar deze
overtuiging : de bourgeoisie schakelt deze wet in het
burgerhjk wetboek in en beschouwt daardoor patroon
en arbeider als gehjk.. Maar zij zijn geen gelijken en wij
willen dus hier ook niet als gelijken behandeld worden,
want dat bevoordeelt de patroons- en benadeelt de
arbeidersklasse.

De revisionistische kamerfraktie aanvaardde de juridische gelijkstelling.
De vakvereenigingen zagen in de burgerlijke regeeringen, die na elkaar hen met dit wetsontwerp bedreigden,
den aÿ'and hunner klasse, die hun klassenstrijd belemmeren wilde. I)e revisionistische kamerfractie ?.ag in
de regeering aooruitstreuende heraor?n€rs, die aan de

,d
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arbeiders sociale verbeteringen wilden brengen. Zii
verwachtte hervormingen van de liberale regeering en
moest trachten dit ook aan de arbeiders voor te spiegelen. Daarom moesten zij bij de wet op het arbeids-

kontrakt die houding aannemen.

d. De Klassemoraal.
Een nieuw bewijs van de geestelijke verzwakking
en den achteruitgang, die het Revisionisme onder de
arbeiders brengt I
Ik had in een brochure I ) geschreuen over klassemoraal. Ik had aangetoond, dat in de kapitalistische
maatschapprj, in den klassenstrijd die daar gevoerd
wordt, een algenneenC (b.rr. de christelijke) moraal niet
gelden kan. De verdeeling in klassen, door het produktieproces veroor zaakt, dwingt ons, had ik geschreven,

het zedelijk gebod dat in ons leeft, niet te volgen
tegenover alle menschen, maar, in den klassenstiijd,

oflzefi tegenstanders kwaad, alleen onzen klassegenooten goed te doen.
De belangen der klassen zijn tegenstrijdig, \,yij kunnen
niet tegelijk onze klasse en de vijandige klasse dienen,
wij moeten één van beide doen, en brengen dan van
zelî door de eene te helpen aaî de andere sbhade toe.
Het zedelijk gebod zeLf schrijft ons in den klassestrijd voor, oruze kameraden te hulp te komen. Eu dit
sluit de benadeeling der vijandige klasse in zich.
Als voorbeelden van wat ik bedoelde moge het
volgende, uit een der brochures over het onderwerp
aangehaalde, gelden

:

,,Toen verleden jaar bü de groote mijnramp in Reden, in
Dujtschland, in het Saargebied, tweehonderd mijnwerkers

vreeselijk omkwarnen, weigerde Ce Pruisische regeering, blj
monde van minister Delbrück, de instelling van door den
staat bezoldigde, bij geheime kéuze door de àrbeiders aangestelde mijn-controleurs, uit de rijen der arbeiders eelve aan
alle mijnen. H,ü zeide, dat deze menschen politieke agitatoren
zouden worden en verdedigers van de ,rbrutale" eischen der
arbeiders. Daarom kon hij"ze niet aan de werkgevers ,rop

r) ,,Het Historisch

Materialisme, aan Arbeiders verklaard", IJitgave

,rD. Tribune", lMijttenbachstraat r3, Amsterdam.
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den hals laden". Dat'er geel arbeiders-controleurs zija, is een
van de oorzaken der steeds talrijker wordende mijnrampen.
De Pruisische klasse-regeering wil dus liever de-arbeiders
dooden. dan het profijt der kapitalisten en hun macht in den
staat verkleinen. Uir klassebelang. Dit is klasse'moraal

Men kent het onge-lu.k in de Radbod-mijn bij Hamm,
voor eenige dagen, waarbij 35o arbeiders werdenversfikt en verbrand. Misschien, zeeî waaischijnlijk, had het door arbeiderscontroleurs voorkomen kunnen worden, want het water voor
de bevochtiging der steenkool en het neerhouden der koolstof ontbrak. Misschien kan ook onvoorzichtigheid medeoorzaak zijn geweest._ De miin_was volnieuwebngeoefende
krachten,_ grootendeels Polen. Velen pas uit hun land aangekomen. Yerleden jaar heeft de Rijksdag bepaald, dat in volksvergaderingen .qeen vreemde talen gesproken mogen worden:
o.a. om de socialistische propaganda onder de vreemdelingen
tegen te houden. In de miinwerkersvergaderingen in'W'estfalen
wordt ook veel over de gevaarlijkheid van het bedrijf en de
maatregelen daartegen gesproken. Dit nu was met de Polen
onrnogelijk, ze verstonden geen Duitsch, hen in massa in hun
eigen taal toespreken is verboCen, Waarschijnlijk is het ontbreken van arbeiderseontrole de ootzaak van de ramp, mis.
schien de onwetendheid van eeq. niet genoeg ingelichten
vreemdeling. - In _ beide gevallen_ is de Durtsche régeering,

d. w. z. de Duitsche regeerende klasse, schuldig aan gewonen
moord op klassetegenstanders En op welbewusten, vooraf
goedgekeurden moord, want de regeering was van te voren
door de socialisten voor deze gevolgen gèwaarschuwd.
En deze moord, herhaal ik, geldt al§ klassemoraal, als
iets goeds dat de regeerende klasse moet doen. Want rvederom

heeft de Pruisische minister, nu, na de laatste ramp, de aaîstelling van arbeiderscontroleurs. op dezelfde gronden geweigerd tot levendige voldoening en onder âpplaus iler
meerderheid. Liever moord op de arbeiders dan vermindering
van eigen klassemacht,

Is dit een voorbeeld van de klassemoraal

der

heerschenden, de volgende illustreeren wat wij bedoelen,
uit de moraal der onderdrukte klassen :
..,,Onderstellen. wü eens een fanriek waar de loonen slecht

zljn en een vakvereeniging die ze op wil voeren. Alleen
met een plotselinge staking is dat te bereiken. Alles is
zôovet, de arbeidêrs staan klaar, na een paâr dagen zal
het beginnen. De patroon evenwel heeft iets gemerkt, hii
laat een arbeider, een voorman komen, êo vraagt hem of
er wat gaande is en rvat. Als de arbeider een ontwijkend
antwoord geeft, dan begrijpt de patroon en bestelt onderkruipers. De arbeider liegt dus: êr is niets gaande, ik weet
van niets. In de oogen van den patroon is dat slecht, in
die van de arbeiders goed. Dergelijke gevallen komen
onophoudelijk voor. Leugen kan dus goed zijn.

.*+*
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Onderstellen wij een sociaal-demokraat, als klerk op een

ministerie werkzaam. Hij krijgt een ontwerp in handen dat
zijn klasse bedreigt. Hij steelt het en zendt het aan de

of ,,EIet Volk''. Dat is uitstekend wat.hij doet,
gevallen komen geregeld voor.

3,Vorwârts"
in
onze oogen. Zulke

Oneerlijkheid tegen de vijandige klasse kan dus een deugd
zijn in de oogen der eigen klasse.
Vôôr de tweede staking in rgo3 hadden wii afgesproken
plotseiing de treinen niet te laten rijden. f)e mànnen die
dat uitvoerden, werden ontrzuw aan hun maatschappü.
Wij vonden hun daad de hoogste trouw.
Het is eigenlijk overbodig nog verder te gaan ; om tegenover

de huichelachtige burgèrlijke moraal de onze zoo helder
mogelijk te zelten voor het proletariaat, ter wille van de
duidelijkheid voor hen, doe ik het:
De arbeiders der Commune hebben niet geaarzeld met
de vuurwapensr die z4 hadden, de vijandigé reactionaire
klassen te bestrijden. Moord in de oogen der tegenstanders,4e hoogste heldenmoed en zelfopofrering in die van ons.
En zoo is het ook met onze Russische partijgenooten en
kameraden.

En oqngeE-eeflü -zaLL ik, nogmaals, met bijzontlere feiten,
-kunnen
bewijzen dat ook onie tegenstanders: fabrikanten,

besturen van patroonsbonden, staàtslieden, redacteuren van
couranten, de leden der klassen in het algemeen, voortôurend uit kiassebelang arbeiders bedriègen, oheerlijk
behandelen, onsolidair zîSn rnet hen, en dat zij daarom, als
het in het wezenlijk belang der kâpitalistische klassen is
en binnen den klassenstrijd valt, worden geprezen door de
hunnen. Ook dat zïj het âooden van arbeiôers niet ontzien,
ais het hun klassebelang schijnt te z7jn. I)aarvan gaf ik
trouwens boven al een sprekend voorbeeld.
Maar die clingen zljn aan de arbeiders, voor wie dit toch
vooral geschreven wôrdt, zôô bekend, dat ik er niet lang
over behoef te zijn.

Het is noodzakelijk, dat de arbeidersklasse ook over
de nloraal de waarheid weet.
Want overal, maar misschien nergens zoo erg als in
ons klein-burgerlük, klein-boersch landje wordt het
voeren van den klassenstrijd, op deze wijze, zooals
de sociaaidemokratie dit doet, voorgesteld als onzedelülu. Wel voeren alle kiassen hem zoo, maar m€n
hnichelt en veinst, dat dit niet zoo is. En tienduizenden arbeiders, door priesters, en in de school, e o
thuis met verouderde beschouwingen verblind, gelooven dit en blijven het tot hun dbod gelooven. En
zelfs velen die dên klassenstrijd voeren, Ë"grüp", toch
,
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niet goed, daar de verouderde voorstellingen ook in
hen nog nawerken, hoe het toch komt dat de moraal
zoo dubbel is. Dat wij voelen dat het goed zau zijn
tegen alle menschen goed te zijn, en dat wij toch, in
den klassenstrijd, tegen dat gevoel in handelen, en
dan toch overtuigd zijn goed te doen.
Als de arbeider weet, dat dit uit het wezen der
maatschappü voorkomt, dan zaL hij met vreugde de
klassemoraal in den klassenstrijd volgen, dan zal het
gevoel van twijfel of hij goed handelt, hem niet meer
kwellen, dan zal hij gematr<kelijker de zijde van het
socialisme kiezen, dan zal de oude moraal van het
kapitalisme bU hem plaats maken voor de hoogere
der sociaaldemokratie. Dan zal hü ook inzien, dat juist
door den klassenstrijd van het proletariaat de tljd
nadert, dat alle menschen jegens elkander wezenlijk
goed zullen zijn.
Dit alles had ik uitvoerig besproken en met talrijke
voorbeelden uit de praktijk toegelicht.
In de Tweede Kamer viel men daarop aan. Het was
de aartsconservatieve leider der reactionairen, jhr. de
Savornin Lohman, die met volkomen verdraaiing van
wat ik gezegd had, de klassemoraal van het proletariaat als onzedel,jk beschimpte. Hij deed dit vooral,
door, rvat ik over den klassenstrijd had gezegd, uit te
leggen, alsof ik het ook voor het gewone dagelijksche
persoonhjke leven had bedoeld, alsof ik alleen over
de moraal der arbeidersklasse had gesproken,

en door

- aan
het voor te stellen, alsof ik die klassemoraal

de

arbeiders predikte.
De vertegenwoordiger der klassen die den klassenstrijd tegen de arbeiders op de wreedste wijze voeren,
die, zooals ik in mijn antwoord r ) en hier boven toonde,

ook voor moord, sonrs welbewusten moord op het proletariaat niet terugdeinzen,
de vertegenvroordiger van
die klasse, die onder de huichelarij
van het christendom
den klassenstrijd voert, hrj ontkende, verdraaide,
bespotte en hoonde de open moraal van de arbeidende

r) Zie de
bachstraat

'Wijttenbrochure ,filassemoraal", Uitgave: ,rD" Tribune",

r3, Amsterdam.
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klasse, die niet altijd tegen alle menschen goed kan
zijn, maar dit ook openlijk erkent.
Het was aan den vertegenwoordiger van het proletariaat geweest hem te ontmaskeren en de waar[eid

te

toonen.

Maar zooals reeds zoa vaak in de laatste jaren :
Troelstra liet de zaak van het prolet arîaat i;r den
seek, en koos, in diepste wtezen van wat hij zeide, de
zijde der bourgeoisie. Hij antwoordde aan Lohman o.a, :
,,trl'at ons allen in die uitir:Êên, zooals zii ons door den
ziijn medegedeei-d, het meest tegen de borst
heeft gestuit, -*S, dat dâârin werd geràgd d;f de sebôden
yap. zelfopoffeiflng, solidariteit, voôial obk die van eqllijk;
heid en t_rguw, niet zouden lelden tegenover een vr;and

heer Lohman

van ofize klassen,

rr

o

Wanneer het' kind van een fabrikant in het water valt,
dan behoeft grj niet te denken dat die arbeider zal zeggen:
Laat dat kind maar verdrinken. . . .
Tegenover elkaar hebben !vü ook daarom waarheid en
e-erlijkheid te betrachte-n, omdaf de regel: ,,rvât gij niet wilt,
dat p geschiedt,- doet dat ook aan een ander nîèi," het uitvloeisel is van deze overtuiging; wü hebben dat têgenover
*in
elkaar noodig, _.?ls- kultuur[:eà'schen riratigen wij
ons
gerygenschappelijk belang onzen strijd (bedoéld is dê ktasseu-

strijd) .daarmeê.

. . .r'

Men ziet het: niet alleen dezelfde verwarring als
b'ij Lohman: gevallen buiten den klassenstrijd (het
redden van een fabrikantskind door een aibeider)

in plaats van wat irq den klassenstrijd geschiedt, maar ook de huichelachtige, binnen het
kapitalisme onmogelijk te vervullen rnoraal van het
Christendom (rvat glj niet wilt enz.) gesteld in den

genomen

klassenstrijd boven de moraal der proletarische klasse I
'Weder een
groote stap, nu niet op het politieke
of ekonomische, maar op het wijsgeerige terrein,
maar daarom niet minder gewichtig, naar de bour-

geoisie. En nu niet naar de burgerlijke demokratie
alleen, maar naar de ergste reactie. Het Revisionisme
kan het blijkbaar hier met de geheele bourgeoisie wel
vinden I ).
aan

r) Troelstra trachtte in het

slot van zijn rec{e wat

ik

gezegd

had.

eenigszins te vergoelijken. Echter zonder iets van zijn beweringen
terug te nentren. Zie hierover ,rDu Tribune" vaa \3 Februari 19o9.
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€. De lryerkeloosheid en de krisissen
Bii de interpellatie van Troelstra over de werke-

loosheid in het najaar van I go8, vertoonde het Revisionisme wederom scherp, hoever het afwijkt van de
waarheid, die de sociaaldemokratische *etenschap en
lr.t - program der sociaaldemokratische partijen verkondigen.

Zaoals de lezer weet, woedt, ou in.het voorjaar van
r9o9, nog altijd de krisis die in r go| begon, de grootste,
meest verspreide die de wereld nog ooit âag, €n,
naar het schijnt, niet alleen door de o§pervlakte die zij
teistert, maar ook
door haar langen duur allerhevigst,
Over de maatregelen door de-Regeering te neàen
tegen de werkeloosheid uit de krisis in lr[ederland ontstaan, hield de leider der revisionistische l{ederlandsche Kamerfractie eene rede.
wij zullen ter kenschetsing van haar, en om het
onderscheid tusschen Marxismà en Revisionisme immer
duidelijker te laten uiikomen, hier eerst laten volgen
wat het inmiddels opgerichte klarxistische weekb-iad
,,De Tribune" over deze rede schreef. ,).
In ,,I)e Tribune" van 24 October leést men:
Onder den aandrang van de toenemende rverkeloosheid
heeft de Kamerfraktie' een interpellatie oue. aJwei<Aôosheid tot - d.e Regeering gericht 'bij monds uæ dè; teider

'

onzer fraktie, Troelstra.
Er is geen- twijfel ..aan-, of de interpellant, partijgenoot
Troelstra heeft mêt qijn drie groote redevoerin[en i6t aan
het einde van de debâtten tce, die dagen geduürd hebben,
in het midden van de aandacht gestaân, die uit de beidé
klassen vân onzà maatschappü aaÂ deze'interpellatie werd
geschor!..e1, I{pqh de Minisidr ru et zijn,,reddin§van de parrikuliere liefdadigheid", noch Professor en Karàerlid, dê vnjzinnlg-demokraat Treub met zijn vertoon van geleerdheid,
konden met hun besprekingen legen het absolute overwichi
van Troelstra's woordèn in dëze zaal< opwege!. En inderdaad,
als het enkel erom Bing, om met de- moéitilt< te verkrijgen
gegevens een eenigszins treffend beeld van dé werkelooshéid
in ons land te geven, dan heeft Troelstra in zlineerste rede
zija taak zeker uitmuntend volbracht. Of als hêt enkel nnaar

t)

\Mij - ûemen het voornaamste uit die artikelen ook daarom over,
,is vooral ook de aanleiding zijn geworden, 'waarorn aé
Revisionistea besloten de beste, strijdende Mariisten uit de S. D. A. P.

gmda!

te stooteu.

ïo2
de kwestie

rwas,

om een frivool politikus als den minister

eenige moeilijke oogenblikken om zijn antwoord te bezorgen,
dan heeft onze leider met zljn interpellatie en zijn tweede

rede vooral zeker zijn werk wel gedaan. Maar er'is niet
aan te ontkomen, en 'froelstra kon er dan ook niet aan
ontkomen, in een debat omtrent de werkeloosheid is meer
te doen - , o voor den leider n.1. van de sociaaldemokratische
arbeiderspartij.
Een ding stond vooruit vast en is dan ook achteraf

duidelijk gebleken: Direkte gevolgen kon de interpellatie
niet hebben en heeft ze dan ook niet gehad. Prof. Treub
;iê;r *àtià nôtaùen. âgË*;;;rs.;à;;;
ir, itrt-uailià
het voornaamste, de ko[stateering iil. van het feit, dat de

locstand bÿzonder ongunstig is, en eveneens het bevorderen
van de werkloosheid-verzekering. Bn de ,,clericale" minister

die met den ,,demekratischen" meneer Treub arm in arm
ging, vatte het restje van Treubs motie 266 op, dat ze ruet
u00r h,et oogenblrh gold en eenvoudig den algemeenen regel

stelde, dat de Regeering particulieren en gemeenten zao
noodig in dezen te steunen trad. \& aarbü de heer Heemskerk
natuurlijk van te voren al zoodaniqe .erklaringen aflegde,
die deden zien, dat hü op het oogenblik en in de naaste
toekornst niet van plan tryas, in deTen door de Regeering
steun te doen geven Resultaat dus, als men op de direkte
gevolgen alleen let, zooals wij zeiden: nul.
Maar de Internationale Sociaal-demokratie weet dat wel.
Zij weet wel, dat niet het kapitalismê
de toenemende
-Ia,
werkeloosheid kan bestrijden.
als de ellende van een
bijzondere werkloosheid hier of daar misschien tot voor
de bourgeoisie gevaarlijke excessen zov leiden, dan zou de

kant

een lapmiddel vinden om tenminste die excessen
gaan, zonder natuurlijk het euvel te kunnen bepgiken. Màar de gewone en de buitenge\ryone werkeloosheid,
die elkaar regelmatig opvolgen als lesultaat van de planlooze. particuliere kàpitalistiiche produktie-wijze, wat kan
een kapitalistische Re[eering daarfegen willen doen ? Geen
Regeerrng zal zichzelf toch den r:ek omdraaien I Dat moeten
haar.. vijand-en, haar.. tege-lstand_ers doen en die vijanden
op zljn sterkst, dat zija wij, de Sociaaldemokratie.
Als dus een onzer een interpellatie houdt over de bijzondere werkloosheid van thans dan kan wil de interpellatie niet zinledig zijn de beteekenis geen andere
tryezen, dan uit vraa§ en antwoord den arbeidérs duidelijk
te -toonen, dat er een u i t w e g is voor het gekwelde en uitgebuite proletariaat, een anderè dan de hulp die een Kapitalistische Staat nu eenmaal het proletariaat niet bieden
wil. Inderdaad is de arbeidersklassé sinds eenrse tientallen
van jaren in staat met de feiten, aan ekonomid en historie
ontleend, aan te toonen, dat er zonder tæ,ii/e/ een \ryeg is,
dat het zell zulk een weg ur e e t. Dat dé arbeiders dien
weg hunnen arcten en er niet meer aan behoeven te tw/fclen

tegen

te

ro3

is het werk van onze groote voorgangers Marx en Engels
en van onze andere Marxistische theoretici, in éen woôrd
van anze theorie: onze socialistische wetenschap. Wil
rnen

in

zake de werkeloosheid den eenig mog,elijken uitweg

uit het l.apitplisme, niet in h.gt kapitplisme, -spoedigel vogi
de arbeidersklasse doen oprijzen, wil men de arbeiders de
de eenlg mogelijke Praktiik doen
eenig mogelijke lohtæk,
kennen orn aan -de werkloosheid te ontkomen, dan heeft
men ze die theorie, die arctenscltap van het sociaiisme mede
te deelen, dààrdoor te - propageeren het eenige. eq oigt
geringe praktische resultaat, dat een interpellatie als die
van Troelstra ten slotte kan opleveren: het inzicht in den
_

feller wordenden strijd op leven en dood, dien de arbeiders-

klasse tegen de kapitalistische maatschappü te strijden heeft.
Een praktisch politikus in de sociaaldemokratie moet
dus de theorie üerstaan, moet ze kennen en kunnen ver.
dedigen. Het is misschien een z\vare eisch voor een ,,burgerman", maar de arbeidersklasse kan met mincier in haren
leider niet toe. Dat weten wê, de socialistische wetenschap
is zeker voor de arbeidersklasse soms gemakkelijker te

verkriigen dan voor een man voortgekomen uit de bourgeoisiêl De arbeider kan onmiddelliik ait zljn eigen leaen
weten, wat de socialist, uit de burgerklasse voortgekomen,

eerst uit de leer moet leeren, büv" iets wat voor Troelstra
nog niet vaststaatt dat de ekonomische klove
tulschen de twee klassen steeds dieper
wordt.
Maar als men dit niet rveet, uit leer of leven niet geleerd

heeft, hoe kan men dan weten, w e t e n, dat het Socialisme
door het werk der arbeiders zelven kornt? Als de mogelijkheid
nog bestaat, dat de klove tusschen de trvee klassen niet
dieper wordt, dan daalt ons Socialisme van een wetenschap
tot een geloof, van een zekerheid tot een verwachtiug.
Met geloof en met hoop evenwel zljn de arbeiders genoeg
gepaàid. Daarvoor hebben ze het socialisme niet aoodig.
Oôk de kerk doet ze gelooven dat het h iernamaals beter
zal zijn, en de brave liberalen en demokraten hopen dat
gàuw beter zal worden. Maar juist het dieper worden
het "de
van
ekonomische klove tusschén de twee klassen, wat

de arbeidersklasse in het levsa voor zijn oogen ziet
gebeuren en die de sociaaldemokratie in haar leer van d-e
scherper wordende klasse-tegenstellingen uitdrukt, dat is
wat ons de wetenschappetijke zekerheid geeft, dat er een

,

arbeiders-klasse is, die wel m o et kiezen tusschen ondergang

van haar zelve of ondergang van de andere klasse. En
de sociaal-d'mokratie is juist het teeken dat de arbeiders-

klasse gekozen heeft: 'den ondergang van de andere, van

het kapitalisme.
Daai is geen twiifel meer, daar is zekerheid, is het eenige
wat wij den - arbeiders hebben te zeggen. De keus is geschied. De arbeidersklasse werkt allerwege, niet aan overbrugging van een ,,mogeltjk" kleiner wordende klove, maar
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door het dieper worden van de klove ziet zii iuist in, dat

: Pe. proletarische- rêvolutie, de
verove-ring en gmmgkeer van de kâpitalistische maatschapprj
door de arbeidersklasse. En al onze feiten en statistieÈéq,
al onze redekracht en enthusiasme kunnen en moeten wii
aanwsnden om slechts dit ,,ééne mogelijke" den arbeiders
te lafen zien, €n z,e du§. ?oo rpoedig'Àoeàüt<-iôt aie"-*.g
v?p organisatie en strijd"te brengen. Dan- alleen houden
wij de afrekening die Troelstra nlet heeft kunnen houden
in het Parlement . . . uit gebrek aan vast inzicht en socialistiéén uitweg slechts bestaat

sche wetenschap. Dan alleen schrikken de kapitalistische
regeerders een moment op, zooals zij wel vooi de wetenschappelijke zekerheid van een Bebel opschrikten. Maar
dan ook alleen wordt het strijdende en liidende proletariaat
een eind verder gebracht door het socialistisctre licht dat
zij zign oprijzen, op den weg der proletarische revolutie.
_ Wij -zullen de Handellngén moeten afwachten, om op
de verbazingwek\ende
defàils van de derde speech
-Maar van
Troelstra in ons blad nader te kunnen ingaan.
één
dirs -staat nu toch wel elkeen voor oogenl Daar mankeert
iets in de vertegenwoordiging van de arbeiders-klasse in
ons Parlernent. Niet elkeen- za| direkt overtuigd wille,n zijn,
dat het het Marxisme is, dat daar ontbreekt. - Maar wel- is

het nu duidelijk uitgesproken in de Kamer, dat onze
internationale lêer in Troelstra haren verdediger niet zal
vinden. f)it thans openlijk te hebben geroond is zeker

een niet gering voordeel vàn Troelstra's werkloosheiddebat.

Et g.rrt immers niets boven het uitspreken van wat
hjk is."
en in het nommer van 3 r Oktober :

werke-

- ,,trVrj stellen voorop, dat wat ons betreft, Troelstra inderdaad èn Heemskerk-èn 'freub verslagen heeft. Maàr daarom
heeft _hij nog niet,- en dat was het eene noodige, de arbeiders die naar hemluisteren,van de noo dzakelijkheid
van het socialisme weten te overtuigen. Dat heef'[ hü niet
kunnen doen. omdat hij zelf wel van de mogeliihheid van
het socialisme overtuigd is en sterk in het sociali§me gelooft,
maar niet uit de maatlchappelüke feiten heeft leeren"wetbn,
dat het komen moet,
D.e ,,immanente economische noodzakelijkheid" van het
Socialisme staat voor hem niet vast. Maâr als die noodzakeliikheid niet vast staat, dan staan we met onzen w i t
om het Socialisme te brengen op even vasten bodem als
de boeren en de kleine burgerij, als de middenstand, die
ook allerlei moois en rechtvaardigs willen, maar wier wil
niet in overeenstemming is met de noodzake@ke ontwikkeling der maatschappij.
Troelstra duqft 'in " de Kamer uitroepen : ,,'W'at g?.?t h.t
gns -aan,, hoe wij er komen, als wij er maat komeÀl" Dit
is de uitroep van een wanhopige, die niet weet hoe
hü er zal komen. Maar dit is juist de grootê kracht van
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den revolutionairen strijd van het proletariaat, dat wij wèl
weten, hoe wij er komen. De revolutionaire middelen
worden ons door de maatschappelüke ontwikkeling in de

hand gedrukt. Onze taak, onze socialistische taak, vooral
bij de krisis, is het juist, het proletariaat duidelijk te.maken,
hoe het die door de maatschappelijke ontwikkeling gegeven
middelen gebruiken moet.

Dat Troelstra ten slotte de ge\trone anarchistische en
burgerlijke karikatuur van Marx lieeft gegeven in zijne derde
Kamerrede, als zou Marx bewezen hebbén z ,dat ook zonder
den wil der menschêr,. .. door de werking der ekonomische
krachten zelî, zij alellendiger zullen wordeî en het socialisme
daarom komen moet,"
zullen hem daarom niet hard
-- vre
vallen. Hij kan niet meer
anders. Maar we geven hun die
willen belrijpen hoe door de werking der" ekonomische
krachten de wil der menschen, tenminste van het proletariaat, werken moel voor het socialisme, in overweging eens
te gaaî lezen het boekje van Engels, dat ook in -he[ Hol-

landsch verschenen is: De Ontzuikheling uan het Socialisme
uan Utoÿze lot Wetensclt,aû. Dan zullen ie met ons tot onzen
sprjt zien, als ze dit boekje met Troelstra's derde Kamerrede vergelijken, dat onze leider niet weet te maken yan
de politiek, wat de Socialist er van maken moet: de wetenschap van de produktie."

'

Inderdaad, ,,I)e Tribune" had gelijk. Troelstra had
het wetenschappelijk socialisme, dat alleen vastheid
en zekerheid aan het proletariaat geeft, verloochend
en een utopisch socialisme in zija plaats gesteld.
Wij sprel<en er hier nu niet veel over, dat hij een
bespottelijke voorstelling van het Marxisme gaf. \Mü
wijzen dat slechts even aan. I )
Hij stelde op rekening van het orthodoxe Marxisme
I o. de Revolutionaire Bedelaarsleer toen hij zeide en
met die ,,theorie" de Marxistische bedoelde:
,,Die arbeiders (bedoeld zijn georganiseerde, strijdende
arbeiders) hebben niet noodig om te streven naar het
socialisrnê, dat er met een abstracte logische theorie beTvezen wordt dat z/ alle ten slotle in cllende gedornpcld rtJnlden,"

20. de katastrofentheorie

:

,,de theorie volgens welke in een plotselinge uitbarsting
de kapitalistische maatschappü in een socialistische zal

worden omgezet".

r) Zie over

<ie beteekenis varl Troelstra's redevoering vooral het

artikel van Saks in de ,,liieurve Tijcl" van Februari ryog.
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3o. de vaî-zelf-Theorie:

.

,1ofn de georganiseerde strijdende arbeiders in beweging
te brengqn voor een strijd vôor een ander maatschappélük
stelsel ,,behoeft niet de ekonomische immanente noodzakeiijkheid bewezen te worden die het kapitalisme uit zich
zell in het socialisme .doet overgaan."

Dit alles stelde Troelstra op rekening van cle Marxisten.
verzwakte daarmede van af de tribune der Kamer
de sociaaldemokratie, wier program Marxistisch is. Hij
uitte precies dezelfde domheàen tegen haar als dé
vrijzinnigdemokraten. Wat hü zei kan men grootendeels ook in het boek van prof. Treub vinden. Hij
versterkte dus de vrijzinnige demokraten, en bereidde
opnieuw, door afstanà te dôen van het wetenschappelijk
socialisme, een bondgenootschap rnet die burgerlijke
demokratie voor.
Maar dit laten wij voor het oogenblik varen. Elk die
het Marxisme kent, weet dat geen der hier door den
Revisionist genoemde stellingen die van het Marxisme
zijn, en dat het Marxisme juist die theorieën heeft
bestreden. Het is reeds erg, dat de onwetende proletariër van de tribune der Kamer zulke onwaarheden
over het socialisme hoort.
Maar erger was dat Troelstra beweerde :
,,De theorie volgens welke in het ekonomische stelsel zelf

Hij

de onverbiddelilke noodzakelijkheid bestaat, op straffe van
ondergàn1r tot het socialisme te komen, moogt gij (Treub)

ons uit handen slaân. Voor het proletariaat, dat sterk is,
t's de moge/fhheid ?lan het socialisrne reeds uoldoende om de

maatschtppü in de richting van het socialisme te veranderen."

Dit is een verzwakking nog veel grooter dan de
valsche voorstelling van de maatschappelijke ontwikkeling volgens Marx. Hier is een reactie zoo groot,
als wij zelfs zelden nog door een Revisionist openlijk
zagefi getoond.
De socialisten. voôr Marx, ja, dfe geloofden, dat de
mogelÿ'Èkeid van het sociaiisme reeds genoeg was om
de arbeiders tot verændering der maatschappij naar
het socialisme te brengen.
Daarom bedachten zij hun schoone plannen van een
socialistische gemeenschap, etr meenden Cat de massa
die wel zou kiezen als ze maar de schoonste u/aren.
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Zoo deed b.v. Owen. En nu nog doen dat de heel
dwazen, de reaktionairen als van Eeden.
'Maar Marx toonde ons, dat het, niet mogelijk, maar
rzoodzoheliÉ v/as, dat het socialisme kwam en dat de
arbeiders het brachten. Hij 'toonde dat uit h.er wesen
aan den arbeid, uan het Produhtieproces aan. Deze
beide tmoeteru het proletariaat tot opstand tegen het
kapitalisme brengen, efi înleteru hun de zege verschaffen.
En dat is de kracht der arbeiders in hun strijd. Zij
voelen, dat zij iets doen wat moel, wat niet ânderi
kan. Dat geeft hun de reuzenkracht, rvaardoor zij alles

kunnen lijden, en alles, het schijnbaar-oamogelijkste,
kunnen ondernemen.
Wie hun die kracht afneemt, en hun zegt, dat ,,de
mogelijkheid van het socialisrne al voldoende is", die

kan dat alleen doen, omtlat hü gelooft dat

de

noodzakelijkheid van het socialisme ruiet aanwezig is.
Anders zov hü een misdaad begaan aan dat deel van

het proleteriaat, dat zoo vast op de noodzakelijkheid

vertrouwt, de sociaaldemokratie.
Troelstra, de Revisionist Troelstra heeft met deze
uitspraak getoond, dat hlj niet overtuigd is van de
noodzakelijkheid van het socialisme.
Hij heeft daarmede de zaak van de l{ederlandsche
sociaaldemokratie enorm verzwakt, maar die van de
vrijzinnigdemokratie (die ook gelooft dat het socialisme
misschien, over een 5oo of Iooo jaar wel eens komen
han) zeer versterkt. Ook deze uiting is dus een stap
naar de bourgeoisie en bereidt een zich onderwerpen
aan de burgerlijke demokratie voor.

Het Revisionisme deed ook aaî de praktische propaganda voor het socialisme een zeet slechten dienst,
toen Troelstra opmerkte op eene andere plaats in
dezelfde rede, dat de periodiciteit (het regelmatig

terugkeeren der krisissen) twijfelachtig was,

r)

en

,,Of de crisis periodiek voorkomt, of zij al dan niet erger
wordt, dat is voor ons niet de vraag, Zij hangt ons steeds
dreigend boven het hoofd met haal na§leep van nood en
l) Zie over deze en andere plaatsen
Kamer van zo October 19o8.

cle
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werkeloosheidr
dat is ons genoeg om ons te verzetten
- dat
tegen het stelsel,
zulke rampen kweekt."

Ook hiertegen kwam het Marxistisch orgaan ,,I)g
Tribune" op, terwijl zij in een drietal artikele n, aan
de hand vaà de stukken tegen Treub van J. Saks in
het maandschrift ,,De Nieuwe Tijd" r ) o. a. bervees, hoe
de krisissen sinds een eeuw periodiek zijn en hun
karakter

in 't

algemeen. hetzelfde btijft.

Het orgaan schreef o. a. :
,,Wii vrâgen niet: wat heeft Marx hierover gezegd, maâr
deze leert dat de golflengten
der productieperiôden, de productiekringloopen (d._ry.' z.
de tiiden waarin de produktie van krisis iot overprodgktie
stijgt en dan weer tot krisis daalt) korter worden. Eerst
wài de periode gewoonlijk r r jaar. Krisisjareq immers
waren : 18r§, r Bz5, r836, 1847. Daarna ro I 1847
-r§57.
Daarna g: 135T-1866. Daarna kwamen de lange depressies:
\875-r97g; r88z-r887; r87r-r875. Bij deze laatste waren
de Jarer r878-r87g, 1886*1887,-en 1894-1895 het_ergst.
Dan tusschenruirnten van B tot g jaren. In rgoo breekt
weer een krisis uit of een betrekkelük korte depressie (tot
rgoz). En reeds in $o7 komt deze groote over de geheele

wat leert de zuerkeliihh,eidl En

kapitalistische wereld zich uitbreidende krisis.
De zoogenaamde voorspelling van Marx is dus te-n volle
bewaarheid in dien zin, dât de perioden der mod.ern-kapitalistische ontwikkeling al korter- worden, dat in 't algemeen
genomen de ,,krisissén" als overgangsvorm van hooge naat
lage produktie zich handhavenl en dat zij, met de ontwii<t<eiing van het kapitalisrne, mêer en meer îan plaatselijk
beperkte rampen tot wereldplagen uitdijen".

De feiten spraken dus voor het Marxisme.
En wat spoort nu den arbeicler meer aan tot het
socialisme I Als hü hoort dat de krisis haru, of als hü
weet dat zij rnoel terugkoment en wel met steeds
korter pauzen I
Troelstra verzwakte met zijne bewerirg wederom den
klassestrijd. Zao werd het krisisdebat, ondanks het
goede dat er in voorkrvârn, toch ook weder een stap
naar, een versterking "van de burgerlijke demokratie,
die ook hier, in de hoofdpunten, beweert wat de
Revisionisten beweren.
r)_Zie den jaargâng van lgo8 van de ,,rNieuwe Tijd."

rog

-f. De Algemeene Politiek
Maar de tot nu toe genoemde fouten en zwakheden
van het Revisionisme, hoe groot ook, zijn klein in
vergelijking van de algemeene politiek, waarvan zij
de onderdeelen en gevolgen zijn.
Evenals, wanneer op een stoomschip de machinerie
niet goed werkt, alle deelen van het schip gevaar
Ioopen ontwricht en ontzet te worden, zoo is het met
de klassepartij van het prolet ariaat, als de politiek die
de verhouding tot de andere klassen regelt, niet in orde is.

Voor de strijdende arbeidersklasse is, praktisch, dàt

de hoofdzaak. Regel de verhouding tot de andere
klassen in uw praktische politiek z6ô, dat zij aarL
de werkehjk. maatschappelijke verhoudingen, de verhoudingen van den klassenstrijd beantwoordt, en u\lr
machine zal goed loopenr uw schip hecht en sterk
blijven en naar zin doel gaan. Maar verzet de politiek
naar uw persoonlijken zin, ga buiten de verhoudingen
der klassen een plan bedenken, dan hort en stoot uw
machine binnen kort, de romp loopt gevaar, de machine
weigert en grj wordt een prooi van den wind.
De Revisionisten, baas op het schip der sociaaldemocratie, regelden de politiek naar hun persoonlijk
plan, niet naar de kracht der massa, niet naar de
\^/ezenlijke ekonomische verhoudingen. Men had in I9o5
op de }iberalen vertrourvd en wAS meegegaan met het
blanko-artikel. \Mat kwam daar nu van terecht I
De zwakke liberale Regeering, wier positie door de
verkie zing der Prov. St aten nog zwakker geworden
was, kwam eindelijk in den herfst van rgoT met haar
voorstel van Grondwetsherziening. Haar voorstel \r/as,
dat alle bepalingen omtfent het kiesrecht uit de
Grondwet zouden verdwijnen en een blanko-artikel,
'
dat niets bepaalde, in hun plaats zau komen.
In welke houding werd toen de revisionistische
Sociaaldemokratie geplaatst ?
Het leege en rvaardelooze van zulk een artikel,
de holheid van die schijnleuze der liberalen kon zij niet
aantoorlen. Een rede van propaganda voor de arbeiders, waarin zij hun toeriep, dat de vrijzinnigdemokraat
en liberaal bedriegers zijn, die de zaken verschuiven

r$f

I IO
en niets eerlrjkr zeggen willen, €r, als het blanko-artikel
soms wegvalt, weer wat nieurvs zullen bedenken om

lreer de arbeiders te lijmen en te sleepen r die kon
- door de
zij niet houden. Immers, zij u/as gebonden
houding bij de. herstemrning van I9o5. De urgentie
(onmiddellijke noodzakelijkheid) van het algemeen kies-

recht \l/as toen geweken voor anti-Kuyperianisme. Daar
moest zij nu mee mede.
De houding der Revisionisten moest nu wel dubbelzinnig worden, zooals zij het na I9o5, wij zagefi het,
in alle groote vraagstukken was. Iets naar de arbeiders,
iets naar de vnjzinnigen. De politiek van de twee
gezichten.

In eene uitvoerige recle steide haar leider als de
natuurlijke verhouding der partijen in onzen tljd de
antithese : democratie tegenover conservatisme. En dat
terwijl in de parlernenta-ire en politieke praktijk in cle
laatste jaren gebleken was, dat alle demokraten, links
en rechts, de belangen der arbeiders verlvaarloozen,
en dat het er hun ilechts om te doen is, offi, door
den steun der arbeiders, met de kapitalistische partijen
(rechts met Katholieken en Flervormden, links met
Îiberalen en ùrij-liberalen) te kunnen regeeren. Terwijl
zoo goed als alle demokraten in de Kamer voor het
militarisme aldoor grootere uitgaven toestaan, en geen
van hen weet \ryaar hij het geld voor de sociale hervormingen halen moet. Terwijl de vrijzinnigdentokraten
juist voor het algemeen kiesrecht niet ernstig strijden,
noch bereid zijn het vô6raan te doen gaan.
,,Wij moeten, zeide Troelstra (Handelingen der Tweede
Kâmer van r9o7),
- naar een antithese van konservatief
en demokraai: ,,Wij moeten alles toejuichen wat de
strekking kan hebben den politieken strijâ in ons land te
plaatserr op een reëelen bodem, êtr de reeele bodem is in
bnre rlagen,' nu rle sociale krueslie di ponfuk zoo zeer be hcerscltt,
nilar hit m{ uoorkomt: de honseraatieuen aan den eenen, de
dcrnokraten aan den andercn hcint,

\Mat zal de sociaaldemokratie doen
van het Revisionisme luidt:
t.
t

i.\
1.'.

,r.
,ÿ

:,
its

il

i.i

{o..-'..*=

I Het antwoord

,,D0 ÿartien die in hoffizaah aoor dezelfde belangeru strlfden,
zullen door de feiten ethaar ztz'nden, niet om in elkaar op te
gaan, maar odr door den aard van hun streven elkander bij

