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noemde "het gewone standpunt," waar hij een ander tegenover stelde,
is niet het standpunt der partij, Het heeft allen schijn, dat de door
hem gelaakte voorstellingen over socialisme, die in Brabant verkondigd
worden, toch niet zonder invloed op hem zelf gebleven zijn. Hij bezwaart
er zich over, dat de Brabantsche priesters het ekonomisch programma
en doel van het socialisme zorgvuldig verzwijgen en alleen der Marxisten
'opvattingen over ideeën, recht en godsdienst meedeel en; maar waar hij
beide te samen als "het gewone standpunt" aanduidt, moet daartegen
opgemerkt worden, dat de partij alleen haar ekonomisch programma en
doel als haar standpunt kan beschouwen. Het standpunt der partij is
neergelegd in haar programma van beginselen. Daarin w rdt het ekono-
misch karakter van de kapitalistische produktiewijze, hare werkingen en
gevolgen geschetst en de daaruit voortvloeiende noodzakelijkheid van
een socialistische produktiewijze. Meer niet. Leerstellingen over den
oorsprong der ideeën staan er niet bij.

Het mag ons niet al te zeer verwonderen, dat zich over het standpunt
van de partij telkens deze zelfde misvatting vertoont, want hierin bestaat
-er een scherp verschil tusschen onze partij en andere, tusschen de heden-
daagsche beweging van het proletariaat en vroegere klasse bewegingen.
Alle klassestrijd in de Europeesche maatschappij werd tot nog toe
gevoerd onder ideologischen vorm. Dat wil zeggen, dat de klassen de
beteekenis van hun eigen optreden en doel niet aanzagen voor wat ze
waren, n1. het streven naar bepaalde veranderingen in den ekonomischen
bouw van de maatschappij, maar ze beschouwden als een strijd voor
een nieuw geloof of voor nieuwe opvattingen van recht. In vroegere
eeuwen werd de klassestrijd in godsdienstigen vorm gestreden, in lateren
tijd onder den vorm van het liberale bijgeloof, als strijd voor eeuwige
natuurlijke rechtsbegrippen, die men trachtte te verwezenlijken. De

95

soc~al~st~sche arb~.idersbeweging is de eerste klassebeweging en de
sO~lahstrsche partij daarom de eenige partij, die haar ekonomisch doel
ZUiver erkent en uits~reekt, vrij van alle ideologische bijmengselen. Zij
h,~eft bepaalde 0,rvattmgen over de maatschappij, die ze leeraart ; maar
ZIJ weet, dat met het verbreiden van deze opvattingen haar doel is,
maar h~t b.ewerken van een ekonomische revolutie, het socialiseeren der
produktiemiddelen. Zij is niet de vereeniging van hen, die over de
maatschappij gelijke denkbeelden hebben, maar van hen, die hetzelfde
doel beoogen, al brengt dit laatste mede, dat er een zekere gelijkheid
van denkbee1~en bestaat. Deze gelijkheid wordt door de partij slechts
zooverre geels~~t,. als ze tot motiveering van het gemeenschappelijke
doe~ noodzakelijk IS, en zoover staan die denkbeelden dan ook in de
begmselverklaring van de partij omschreven.

Daartoe behooren noch de waarde- en meerwaardetheorie van Marx
noch het historisch materialisme. Toch zijn beide voor de partij van
het al1:rhoogste gewicht; zij liggen als wetenschap aan de beginsel-
verklanng tel~. grondslag, en zij vormen een deel van de overtuiging
van afzonderltJk~ leden. van de partij; niet, omdat dit zou geeischt
worden - de uitzonderingen bewijzen het - maar omdat de meesten
door hun e.~varinge.n in den maatschappelijken strijd tot die overtuiging
g~~ome~ zIJn. ~elde, de ekonomische en de - laten we zeggen -
wlJsgeenge theorie, verkeeren daarbij in gelijksoortige omstandigheden,
en geheel ten onrechte meent Redelé, dat de eerste als mathesis zoo
vast e~ algemeen geldig is, en de tweede een soort geloof, een levens-
~ee:, .dle men naar believen kan aanhangen of verwerpen. Geen van beide
IS JUiSt; ~e .m~ening, die iemand over de mogelijkheid en wenschelijkheid
eener ~.oclahsttsche .. produktie zal hebben, wordt voor een groot deel
~oor ztjn geloof, zIJn levensleer bepaald; en het historisch materialisme
IS een wetenschappelijke leer, die op feiten, op ervaring gegrond is.

Wat het eerste betreft: mag de ekonomische wetenschap voor ons
ook k heid b . .een ze er el ezitten, welke die van de wiskundige waarheden
n~bij komt, hoe vele geleerde mannen van wetenschap zijn er niet.
die onze mathesis veroordeelen als een foutieve rekensom zoodra zij
als verdedigers van de bestaande maatschappij optreden. ' Er is hier
w.el degelijk een verschil in reken wijze in het spel. Hoevelen zijn er
niet, die het probleem wel aandurfden, het narekenden en als uitkomst
vonden, dat de socialistische produktie niet mogelijk is, omdat ze tot
alg~meene armoede zou voeren. En de oorzaak van dit verschil? De
ethiek, dus een deel van de .levensleer. Zij nemen aan, dat de natuur
van den mensch en de zedelijkheidsbegrippen onveranderlijk, in elk
geval. onafhankelijk van de produktiewijze zijn en dat de teO'enwoordige
ervan nO' nl dat d b id I" b..b" e ar el ers zoovee mogelijk hun werktijd trachten
te verkorten en aan hun arbeid niets aangenaams kunnen vinden, af-
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doende bewijst, dat de mensch van nature lui is en alleen door dwang
of nood tot werken overgaat. Wij nemen aan, dat deze zaken door
de stoffelijke omstandigheden geheel bepaald worden, en de vermelde
ervaring een natuurlijk uitvloeisel van het kapitalisme is. Zij besluiten
uit hun leer, dat bij een socialistische produktie de luie arbeiders het
zullen verdraaien te werken; wij besluiten uit de onze, dat zij zooveel
zullen arbeiden, als voor overvloedige produktie noodig zal blijken.
Van dit verschil in gevolgtrekking uit de "levensleer" hangt het ver-
schil in de uitkomst van de rekensom af.

De ervaringen, die Redelé zelf aanhaalt, kunnen leeren, dat zijn beschou-
wingen niet opgaan. Wanneer zoovelen het probleem niet aandurven,
en niet gaan rekenen, en wanneer speciaal de Christenen om het wijs-
geerig deel van het Marxisme het ekonomische deel onbezien verwerpen,
kan dat natuurlijk geen "bloot toevallige omstandigheid" zijn, juist omdat
het algemeen is, en personen als Redelé gelijksoortige uitzonderingen zijn
als kapitalisten, die lid van de S. D. A. P. zijn. Het is het praktisch bewijs.
dat de inzichten over socialistische produktie en het aanvaarden van de
socialistische ekonomie met de levensleer wel degelijk te maken hebben.

Het historisch materialisme daartegenover berust niet op een eenmaal
aangehangen levensleer, maar op ervaring. Het is uit feiten afgeleid,
zoo als alle wetenschap uit feiten afgeleid is; dagelijks nog kan ieder,
die wil, de feiten in den maatschappelijken strijd opmerken, die de
theorie bevestigen. Voor deze theorie, deze wetenschap, gelden zoo.
goed als voor de ekonomie Redelé's woorden: "ze is waar, zooals een
"wiskundig probleem, zooals een chemische analyse; zij is voor ieder
"waar. Ik bedoel niet, dat een ieder er de waarheid van erkennen zal. ... "
Als alle wetenschap is ze onbetwistbaar, moet ze door ieder aanvaard
worden, kan zij alleen door onkunde verworpen worden - maar als
alle wetenschap wordt zij in het begin door onkunde verworpen,
die uit klassevooroordeel voortkomt, en zij wordt eerst algemeen, of
liever, officieel erkend, wanneer de klasse, die zij dient, tot heerschappij
gekomen is. Zoo konden de waarheden der natuurwetenschap, die men
nu zegt, dat voor ieder waar zijn, in de I 6de en I7de eeuw eerst alge-
meene erkenning vinden, toen de bourgeoisie de heerschende klasse
werd; maar nog thans zijn er kleinburgerlijke ea kleinboersche kringen,
die zich als machtelooze minderheid tegen de bourgeoisie in hopeloozen
strijd verzetten, waar de waarheden der natuurwetenschap niet alle
erkend, en met ongeloof of hoogstens onwillig toegeven bejegend
worden. Zoo als de natuurkunde in de Isde en 16de eeuw, zoo gaat
het de maatschappijkunde, de Marxistische wetenschap in den tegen-
woordigen tijd. Als bezit van een nog onderliggende klasse moet zij
door harden strijd algemeene erkenning van haar waarheid afdwingen.
en deze strijd is één met den klassenstrijd zelf.
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In de benaming wetenschap, die hier telkens voor het hl' t . h. . s onsc
materialisme. zoowel als vo.or de ekonomie gebruikt wordt, ligt reeds
hun plaats 111 en beteekenis voor de socialistische beweging besloten.
Allereerst vormen ze den grondslag voor het beginselprogram ; ... . b' ZIJgeven
aan de daarin uitgesproken stellingen, die anders niet meer dan een
samenstelling van eenige onvolkomen ervaringen uit de hedendaa sch
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maatsc a~plJ zou en ZIJl:, de stelligheid van wetenschappelijke waar-
heden; ZIJ geven zekerheid, dat hierin niet eenice toevallize rnisschi.. b b , len
snel verdwijnende verschijnselen geschetst worden, maar het wezenlïke
blijvende en belangrijkste uit den ter-enwoordis-en tijd Daarom J,

., .., b b' mogen
WIJ zeggen, dat de partij op Marxistischen grondslag staat. Maar niet
enkel in de beginselen, ook in de dagelijksche praktijk vormt het
historisch materialisme haar grondslag. Praktijk van handelen berust
altijd op voorafgaande wetenschap'; en hoe beter de kennis van de
uitkomsten der wetenschap bij leden en aanvoerders, hoe juister en
d~eltreffender de. praktijk d.er partij. De nagenoeg algemeene opvatting
bIJ woord- en penvoerders IS dan ook, dat de historisch-materialistische
opvattingen een onmisbaar hulpmiddel zijn tot het aoed begrijpen van. h b b
wat 111 et maatschappelijk leven gebeurt. Natuuurlijk wil dit niet
zeggen, dat ieder lid der partij deze opvattingen kennen en aanvaarden
moet; een partij kan aan haar leden niet voorschrijven de leeringen
van een of andere wetenschap als waar aan te nemen; in ons geval
ontbreekt den meesten reeds tijd en gelegenheid zich daarmede voldoende
op de hoogte te stellen; maar de leiders zullen tot leiden, de woord-
voerders tot woordvoeren ten nutte van de partij 'alleen dan bekwaam
zijn, als zij deze opvattingen tot hun eigene gemaakt hebben. Ook kan
een par~ij zich niet als hoofddoel stellen, een wetenschap te propageeren,
omdat m het wezen van een partij ligt, dat haar doel praktisch-maat-
schappelijk is. Zij moet echter al datgene in de hand werken, wat
voor haar algemeen doel bevorderlijk is; en in dezen zin behoort ver-
breiding van al die kennis, die men te samen Marxisme noemt tot de
middelen die de partij moet gebruiken. Aan de arbeiders, die uit' klasse-
besef het socialisme zijngaan aanhangen, deze juiste inzichten in wat om
hen heen gebeurt, te geven, is een van de voornaamste middelen onze
beweoi . liik kegmg mner IJ ster te rnaken. Dit nalaten, uit vrees hun overge-
leverde vooroordeelen en wanbegrippen, die men natuurlijk met den
naam levensbeschouwing te veel eer aandoet, te bezeeren enomver te
werp~n, is niet alleen schadelijk voor onze beweging, maar ook plicht-
v~rzulm tegenover henzelve, die er recht op hebben, bij alle vrijheid
die ze houden alleen dat aan te nemen, waarvan zij zelf de waarheid
volkomen begrijpen, zoo goed mogelijk ingelicht te worden en met alle
kennis en wetenschap, die wij bezitten, op de hoogte gesteld te worden.
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"Van een anderen kant" wil Redelé het socialisme "bekijken". Nu
is het socialisme niet iets om te bekijken; het is een maatschappelijke
beweging, aan welker invloed niemand ontkomt; sommigen worden
medegesleept als helpers, aanhangers; anderen worden geprikkeld tot
verzet, tegenstand. De schrijver zelf is, blijkens zijn stuk, ook niet iemand,
die het enkel met koele belangstelling, als een merkwaardig verschijnsel,
bekijkt, maar een warm voorstander, die op zijne wijze onze zaak tracht
te bevorderen. We hebben de geciteerde woorden dan ook als een
bescheiden uitdrukkingswijze daarvoor te beschouwen, dat hij een andere
opvatting van het socialisme verdedigen wil. Waar deze opvatting in
het bijzonder voor de propaganda in katholieke streken het verlok-
kende verschiet opent van een gladden gebaanden weg in plaats van
het doornige pad, dat wij er thans voor ons zien, verdient de proev~
ongetwijfeld belangstelling; maar de eerste vraag is, of ze juist is De
praktische overweging, of de van materialisme afkeerige gezindheid
van zoovele arbeiders inderdaad een andere soialistische leer eischt
- waarop wij straks nog terug komen - moet vooreerst wijken voor
de vraag, of deze leer' wetenschappelijk houdbaar is.

De waarheid van een opvatting tegenover een andere wordt getoetst
aan de praktijk; en als volgens de eene deze praktijk als iets natuurlijks
te verwachten en te voorspellen was en de andere haar als dwaas en
verkeerd veroordeelt, dan is hierin reeds hun verschil aangewezen als
tusschen een op ervaring berustende wetenschap en een utopistische
fantasie, die uitdrukt wat de maker gaarne zou wenschen. Redelé be-
treurt het, dat in Brabant zoo zorgvuldig de ekonomische zijde van het
socialisme wordt verborgen gehouden; maar waar hij daarvan spreekt
als "dit alleronzinnigste standpunt" en "deze alleronmogelijkste methode",
daar heeft hij blijkbaar verzuimd zich de vraag voor te leggen - die alleen
helder inzicht geven kan, maar dan ook in de richting van het historisch
materialisme voert - waarom nemen overigens verstandige menschen dit
aIleronzinnigst standpunt in en volgen zij deze alleronmogelijkste methode?

Wij betreuren de geschetste verschijnselen niet minder, maar zij verwon-
deren ons niet; integendeel beschouwen wij ze als geheel natuurlijk. De
katholieke kerk is sinds eeuwen een onderdrukkings- en uitbuitings-instituut
van den eersten rang geweest; haar belang wordt niet minder dan dat der
kapitalisten door de overwinning van het socialisme bedreigd. Geen
wonder, dat wij kerk en bourgeoisie hun onderling mededingerschap zien
vergeten om gezamenlijk tegen den nieuwen vijand front te maken, die niets
over zou laten, om er met elkaar om te dingen. De houding van de
vertegenwoordigers der kerk, van hare waardigheidsbekleeders, zal dan
ook tegenover ons in alle opzichten overeenkomen met die van de
bourgeoisie. Ook tot leden der bezittende klasse kan men hetzelfde
betoogen, als Redelé betoogt: "de voor alle menschen gelijk erkenbare
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voordeelen en logick der gemeenschappelijke produktie"; ook van hen
hoort men "alleronmogelijkste" redeneeringen, de grootste onkunde d

I· I . , ezonder ingste . asterpraatjes omtrent het socialisme; ook bij hen is blijk.
baar alle logika op de loop, als zij over socialisme oordeelen. Zoomin
als wij ons over deze houding van de bourCTeoisie verwonderen .

b , zoomln
doen wij dat over de. houding van de katholieke kerk in Brabant. ..

, WIJ
weten, dat het klassebelang de hedendaagsche bevoorrechten en uit-
buiters er toe drijft, de afschaffing van hun bevoorrechting met alle
kracht tegen te werken.

Daarom doet ook het betoog, dat het katholieke geloof zich niet
tegen het socialisme verzet, niet veel ter zake. Waar de kerk zich
tegen het socialisme verzetten moet, zal zij geen middel ontzien het te
bestrijden, en een katholiek, die ernstig voor het socialisme propageert,
zal eenmaal voor de keuze gesteld worden tusschen dit en zijn kerk.
Het is waarschijnlijk, dat nu en dan, evenals anderen, zoo ook
katholieke priesters door de waarheid van het socialisme getroffen
zullen worden; maar dat zij daarvan niet in de kerk openlijk zullen
kun~en getuigen, kan de ervaring leeren, die de zooveel onschuldiger
Chnsten Volkspartij en haar leider, priester Daens, opgedaan hebben.

~it. Redelé's beschouwing over des pausen uitspraken omtrent het
soclahs~le . blijkt, dat hij meent, dat de paus zich met opzet niet tegen
het socialiseeren der produktiemiddelen heeft willen verklaren. Maar
\~ie, die ze .~eest, herkent daarin niet juist dezelfde verkeerde meeningen,
die men bij woordvoerders van de bourgeoisie algemeen aantreft, of
toen ter tijd aantrof? Het is niet te betwijfelen, dat de paus de be-
doeling heeft gehad, door zijne verklaringen niet een of andere leer,
maar de socialistische beweging te treffen, zoo als die in de bestaande
partij in. a.lle landen belichaamd is; ware hij beter opmerkzaam gemaakt
~p ~e JUIste bedoelingen dezer partij, zonder twijfel zou zijn veroor-

eell11g de "kollectieve productie" getroffen hebben.
Waar de Brabautsche praktijk alzoo door onze opvattingen alleen

geheel b .. liik .. ..egnJPe Ij gemaakt wordt, en deze dus waarschijnlijk ook de
beste ...aanwljzl11g zal geven voor de actie daartegenover te voeren, kan
een nad k .. kere ritie van de fundamenteele idee "recht" hier ter plaatse
overbodio' geacht d N' bodi

b wor en. Iet over odlg IS echter een nadere be-
schouwing va d . 1id n e pogl11g, let bestaan van een vaste algemeene rechts-
I ee uit Marx lf f 1 id D . . .ze a te el en. eze afleiding grondt Zich op de
oVerweging' d ti'a, a s er met zulk een fundamenteele idee van recht-
Vaardigheid e h id. n vroom el was, aan Marx en zijn tegenstanders beiden
eigen dat d d h ., an e sc erpe bittere toon in Das Kapital aangeslagen,
ongegrond billiik ..en on I Ij zou zIJn. Ook van andere zijde is het verwijt
van inkon k t' Ise wen re we gehoord, als zouden Marx' verontwaardiade
en ho d . d kk" bnen e UIt ru ingen geheel !11 tegenspraak zijn met zijn leer, dat
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de handelingen der kapitalisten noodzakelijke uitvloeisels van het pro-
duktiestelsel zijn. Nu was Marx ten eerste geen neutraal wetenschap-
pelijk schrijver, maar een partij man, een socialist. Hij voelde de feiten,
die hij zoo koelbloedig analyseerde, evenals wij die voelen, zooals een
arbeider ze voelen moet. De daden van tyrannie en terneerdrukking
door de kapitalisten, het goedpraten naderhand met schoonschijnende
redenen: de arbeiders voelen die hevig als onrecht, als slechte daden.
Maar ook blijkt hier bij nadere beschouwing geen tegenspraak tusschen
de praktijk en de leer te bestaan. Het wetenschappelijk inzic~t to~h
doet niet anders, dan aanwijzen, dat de personen als zoodanzg met
verantwoordelijk zijn. Het maakt ons oordeel, ons voelen over de
daad niet zachter, maar in plaats. van de schuld te geven aan per-
soonlijke ondeugden der kapitalisten en tot haat tegen hen aan te
sporen, werpt het schuld en haat op het stelsel. "De gedaanten van
"kapitalist en van grondeigenaar," zegt Marx in de voorrede van den
lsten druk van Het Kapz'taal "schets ik geensdeels in rooskleurig licht.

- Maar het is om de personen slechts in zooverre te doen, als zij de
""belichaming· van ekonomische kategorieën zijn, dragers van bepaalde
"klasseverhoudingen en belangen. Minder dan eenig ander kan mijn
"standpunt, hetwelk de ontwikkeling van ekonornische maatschappelijke
"vormen opvat als een natuurhistorisch proces, den enkeling verant-
"woordelijk maken voor omstandigheden, waarvan hij maatschappelijk
"het voortbrengsel blijft, hoe hoog hij zich er voor zich zelf ook boven
"verheffen mag."

Het getuigt dan ook van een totaal verkeerde opvatting van de
historisch-materialistische leer, als haar konsekwentie te verwachten, dat
men afstand doe van ethische oordeel vellingen. De theorie verklaart
den oorsprong dezer oordeelvellingen, wijst hun verband aan met de
materieele toestanden, met de klasse, waartoe men behoort, maar maakt
ze daardoor niet tot illusies, tot slechte aanwendsels, tot bekrompen
hebbelijkheden. Zoomin als door de ontdekking van de afhankelijkheid
van ebbe en vloed van den stand der maan deze getijden onbehoorlijk,
laat staan onmogelijk, zouden worden, evenzoomin worden ethische
oordeelvellingen door de ontdekking van haar afhankelijkheid van
ekonomische omstandigheden onbehoorlijk of onmogelijk. Slechts de
illusie wordt verstoord, dat men met "algemeene" overal geldige
ethische nor en te maken heeft, en het bovennatuurlijk-geheimzinnige,
dat in de woorden "ethisch" en "zedelijkheid" gehoord werdt, houdt
op te bestaan. De ethika wisselt met de klasse, en elke klasse acht
goed, datgene wat voor haar, als klasse, heilzaam is.

Een kapitalist moet het verzet van de arbeiders, hun pogingen tot
verbetering van hun toestand, daarom afkeurenswaardig vinden, omdat
zij, onbeperkt voortgezet, de mogelijkheid van winstmaken, dus - in
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het kapitalisme daarmee identiek - de mogelijkheid van de produktie
zelve in de waagschaal stellen. Den mensch-onwaardigen toestand
van de arbeiders, mag hij zoo hij een gevoelig mensch is, betreuren:
hij is overtuigd, dat het niet anders kan, en dat het dus gedragen
moet worden. Wat onvermijdelijk is, kan niet slecht zijn. De socialistische
arbeiders echter weten, dat het kapitalisme niet onvermijdelijk is, en
voor hen worden al die uit het kapitalisme voortvloeiende daden, waar-
onder ze te lijden hebben, evenals het kapitalisme zelf, slecht en onrecht,
omdat ze niet door een overtuiging van noodzakelijkheid van het stelsel
vrijgesproken. worden. Hetgeen is, wordt gemeten met den maatstaf
van wat kan zijn; en daarom is de proletarische klasse-ethika, waarnaar
wij de handelingen der kapitalisten oordeelen en veroordeel en, een
hoogere dan de burgerlijke, omdat zij meet aan een maatschappelijken
toestand, waarin geen gebrek en geen onderdrukking meer zullen zijn.

Ongetwijfeld was het niet een persoonlijke liefhebberij van Redelé
zijne opvattingen bekend te maken, die hem tot het schrijven van zijn
stuk leidde; hij is er toe gedreven door de belangen van de propaganda
in Brabant. Hij betreurt de geringe uitbreiding van onze partij in die
provincie; het grieft hem, te zien, hoe daar de arbeiders door verkeerde
voorstellingen van het socialisme afgehouden worden; daarom wenscht
hij het ekonomische doel beter bekend gemaakt te zien. Maar ook dan
nog, is zijn vrees, zullen de arbeiders door het materialisme van de partij
afgestooten worden; en nu is het voornaamste doel van zijn schrijven
een schets te geven van een socialisme, dat in praktijk en doel met
het onze overeenstemt en tegelijk aan het geloof van de Brabanders
aangepast is; dat dus naar zijn verwachting meer sukses zal hebben,
als het gepropageerd wordt, dan het onze.

Nu kunnen noch dergelijke wenschen, noch de bestbedoelde raad-
gevingen de partij van het standpunt afdringen, dat zij inneemt. Het is
niet willekeurig gekozen; de beginselen zijn niet eenige toevallig zoo naar
believen uitgekozen stellingen; zij berusten, zoo als bovên gezegd is, op
een goedgefundeerde wetenschap en kunnen niet anders zijn, dan ze zijn.
Een wetenschap, die wij weten dat waar is, kunnen wij niet laten vallen
en voor onwaar verklaren. Niet wat wij willen, maar wat wij moeten,
bepaalt onze houding. Een partij, die zich van haar ei&:en wezen wel-
bewust en oprecht is, moet noodzakelijk godsdienstloos, .d. w. z. zuiver
ekonomisch zijn. Wij kunnen dat, wat tegen de vooroordeelen indruischt,
zoo noodig wat verbergen - het is reeds dikwijls gezegd - zij het ook
alleen, om aan het woord te kunnen komen, gehoor te krijgen en dan
de lasteringen tegen ons te weerleggen. Zooveel dit kan, zonder aan
de waarheid te kort te doen, zal ieder propagandist het onwillekeurig
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doen; het is de natuurlijke taktiek, die ieder van ons wel eens in
praktijk gebracht zal hebben, dat men aanknoopt bij het gemeenschap-
pelijke, zich in de gedachtenwereld van de hoorders verplaatst en van
daaruit de noodzakelijkheid van het socialisme aantoont. De schade-
lijkheid van het voortduren van het kapitalisme moet ieder opmerkzaam
toeschouwer zoo duidelijk in het oog springen, dat het in strijd komt
met het beste, dat in iedere levensopvatting, in ieder geloof is. Dat
bij deze zachthandige aanknooping het socialisme op geen enkele
manier tekort behoeft te komen, volgt uit de straks gegeven schets
van het standpunt der partij. Dat de maat niet overschreden wordt,
en dat niet de partij, om sterker sympathie te winnen, voor wat anders
(hier speciaal voor den godsdienst vriendschappelijker) uitgegeven wordt
dan zij is, zal men aan onze propagandisten kunnen en moeten over-
laten, die allen weten, of kunnen weten, dat elke zoodanige overschrij-
ding van de maat in een latere nederlaag haar natuurlijke straf vindt.
Wij zouden niet beter alle uitzicht, om in die zuidelijke districten vasten
voet te krijgen, voor langen tijd kunnen bederven, dan door ons bij
de propaganda in Brabant of andere geloovige streken een christelijk
manteltje om te hangen. Tegenover alle laster, alle domperij, kunnen
wij niet beter en met meer duurzaam sukses strijden, dan door ons er
tegenover te stellen, juist zooals wij zijn.

Nu is met een verklaring, dat de partij niet van den weg kan afwij-
ken, die haar beginselen haar voorschrijven, niet genoeg gezegd. Want
Redelé stelt de vraag, hoe de geloovige massa's tot het socialisme zullen
komen; en het antwoord op die vraag is niet enkel van theoretisch
belang. Als het waar is, dat werkelijk ons niet-godsdienstig standpunt
op den duur een beletsel zal zijn, dan zal dat op onze praktijk niet
zonder invloed kunnen zijn. Als wij niet tegemoet kunnen komen, zou
er een andere, in dat geval niet konkurreerende maar ons aanvullende,
partij kunnen opstaan, die christelijke leer en socialistisch doel in zich
vereenigt. De theoretische mogelijkheid daartoe ligt reeds in de opmer-
king besloten, dat de noodzakelijkheid voor socialistische produktie zóo
in het oog springt, dat de aanvaarding van dit ekonomisch streven zich
met elke levensopva tting en elk geloof zal laten vereenigen. De
uiteenzettingen van Redelé zelf geven er het bewijs van, en aan zijn
wenschen ook zou zulk een partijvorming het meeste beantwoorden.

Het zal blijken, zoo het al niet gebleken is, dat de levenskansen
voor zulk een partij zeer gering zijn. Mag men niet zeggen, dat het
reeds gebleken is, na het fiasco, dat de Daensisten in België, de Katho-
lieke Volkspartij in Nederland gemaakt hebben? Naar de theorie van
Redelé zouden deze partijen een opstaan in massa moeten veroorzaken
of minstens een steeds stijgend sukses in katholieke streken moeten
hebben; te meer nog, waar ze nog niet eens het op tal van vooroor-
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deelen stuitende .socialisme, maar alleen de voor ieder zooveel begrij-
pelijker demokratie voorstaan. Heeft Redelé, om in zijne omgeving te
blijven, zulke voortreffelijke uitkomsten van "de Eendracht" te Eind-
hoven gezien? Heeft de goede uiteenzetting, die indertijd in het gelijk-
namige blaadje van de ekonomische leer. van Marx stond, soms een
sterke socialistische beweging in Eindhoven gewekt? Die ervarinO'en
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toonen aan, dat niet het materialisme van de S. D. A. P. het beletsel
is, dat een zegevierend doordringen van het socialisme in Brabant
belemmert. u weer is er een partij formatie in de maak, eene Chris-
telijke ationale Arbeiderspartij, waarvan "Maatschappelijk Welzijn"
het orgaan is, die zich even konsekwent als wij tegen de heerschappij
van het kapitaal verzetten wil en voor demokratie, voor volksmacht
opkomt, maar tegelijk positief Christelijk wil zijn. Ook aan deze zal
men hetzelfde lot kunnen voorspellen, dat in Duitschland Naumann's
Christelijk-sociale partij trof: misschien een korte bloeitijd en dan verval.
Waardoor verval? Door haar christelijkheid of liever door haar gebrek
aan Marxisme. Haar ontbreekt dat leidgesternte.: dat wij in ónze
wetenschap, onze theorie bezitten; zij zal soms, vooral in het begin,
op het gevoel af het juiste vinden, maar dan eens in verwarrins- komenb ,

onzeker zijn, aan de schoonschijnende verlokkingen van politici der
bezittende klasse ten prooi vallen, en het spoor geheel bijster raken.
Ten slotte zullen dan de arbeiders, ook de christelijk opgevoede, de
dwalende gidsen moede worden, haar om haar praktijk den rug toe-
keeren, en ons volgen.

een, de kortere weg, dien wij hier een oogenblik konden meenen
te vinden, leidt niet naar het doel, dan alleen door ons door een
moeitevol moeras weer op den hoofdweg te brengen. En op de vraag:
hoe zullen de massa's, voor wie het materialisme een "gruwel" is, tot
het socialisme komen, moet het antwoord volgen: langs denzelfden
weg, als anderen er gekomen zijn. Nu is dit in het g'eheel geen lange
omweg over afzwering van de aangehangen levensleer en aanvaarding
van het materialisme heen. De partij propageert niet anders dan haar
ekonomisch inzicht en streven, en zij vraagt enkel, daarmee in te
stemmen. Zij vraagt aan niemand, zijn geloof op te geven; een ge-
loovige kan een waarachtig socialist zijn, al zal hij in den regel niet
het meest geschikt als leidsman zijn.. Er is dus geen geldige grond,
waarom de geloovige massa's op den duur van onze partij afkeerig
zullen zijn. Het is dan ook alleen door zijn reeds in het begin aange-
voerd misverstand over het wezen der partij, dat Redelé kon meenen,
dat een andere partij en een andere propaganda noodig zouden zijn.
".?e propaganda in een katholieke provincie als oord-Brabant, indien
ZIJ zuiver socialistische en vruchtbare propaganda wil zijn, moet dus
overtuigend aantoon en de materieele mogelijkheid en wenschelijkheid
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van 't ekonomisch socialisme" zegt hij; maar doen wij iets anders? Zijn
grief is, dat aan de Brabanders alle kennis van ons ekonomisch weten
en streven onthouden wordt. Maar bestaat de propaganda van onze
partij niet juist in het bekend maken van haar ekonomisch inzicht en
doel? Om de door Redelé geschetste euvelen te bestrijden behoeft de
partij niet anders te doen, dan haar bekende en beproefde taktiek te
volgen: haar beginselen, haar doel en streven uiteen te zetten.

Zal dit tot het doel voeren? Er is geen reden, daaraan te twijfelen,
waar wij reeds in zoovele streken gelijksoortige bezwaren op deze
zelfde wijze te boven zijn gekomen. De Brabantsche werkelijkheid -
een groot-industrieele streek, die in socialistische gezindheid nog zoover
bij andere streken in ons land met minder ontwikkelde industrie achter
staat - geeft nog geen reden tot ongerustheid; te minder, waar eenige
oorzaken voor deze achterlijkheid zijn aan te wijzen. Hoe sterk de
tegenwerkende kracht van de katholieke kerk is, kan het zooveel
sterker industrieel ontwikkelde Rijnpruissen toonen, waar het socialisme
ook een hardnekkigen tegenstand vond; maar tegelijk' leert deze
streek, dat ten slotte tegen ons voortdringen geen macht bestand is.
Voor Brabant is het geval ook daarom ongunstiger geweest, omdat,
door .de algemeene toestand der arbeidersbeweging hier te lande, de
propaganda deze provincie vrijwel verwaarloosd heeft. Toen de vroegere
partij er aan toe was daarmee een begin te maken, ging zij onder, en
de zware worsteling, die de jonge S. D. A. P. lange jaren moest door-
maken, veroorloofde haar niet, de propaganda in het Zuiden met kracht
aan te vatten. Eerst nu kan men zeggen, dat zij voldoende versterkt
is, om aan een doelmatig bewerken van dat moeilijke veld te kunnen
gaan denken. En wij moeten er op rekenen, dat het nog vele jaren
duren zal, en de woorden van onze mannen herhaaldelijk zonder wer-
king langs hen heen zullen gaan, voor die diep terneergedrukte, door
geestelijken en kapitalisten gelijkelijk er onder getrapte proletariers uit
deze woorden een eerste schijntje van hoop en geloof in de toekomst
zullen putten: voor zij eindelijk zullen begrijpen, dat het geen waan,
geen droombeeld is, dat hun als toekomst voorgehouden wordt; voor
zij ten slotte moed en kracht zullen vinden tot verzet tegen hun onder-
drukkers.

Maar ten slotte zal het komen, zooals overal, langs den rechten
weg van beginselvaste propaganda.


