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Orgaan van de
Soc.-Dem. Partij

Redactie:

Als we dit schrijven, is de uitslag van de verkiezingen nog niet bekend. Maar hoe die ook moge
uitvallen, zeker is : de Soc. Dem. Partij heeft tot
genoegen van de gansche burgerlijke klasse, tot
genoegen ook van de kleine burgers en de verburgerde arbeiders, zoovelen daarvan in de S. D. A. P.
aanwezig zijn, slechts een gering aantal stemmen
op zijn kandidaten gehaald. Was dit al van den
beginne af niet anders te verwachten, juist de slapheid van den strijd, mede veroorzaakt door de
doodmaking van den politieken zin der arbeiders, juist
door de S.D.A.P., maakte dat dit aantal stemmen
nog geringer is, dan het bij feilen, uitlaaienden
en opwekkenden strijd had kunnen wezen.
De S. D. A. P. zal vooral niet nalaten, het stemmencijfer zoo klein tegen ons „uit te buiten." De
S. D. A. P. moet en kan niet anders, omdat zij
hoe langer hoe meer tot niets dan een verkiezingspartij, een ~volks"partij zonder Socialisme, zonder
leus, zonder stuur afzakt. Als iets in deze verkiezingen gebleken is, dan wel dit, dat de zoogenaamde
Arbeiderspartij niet meer in staat is, de arbeidersklasse in den politieken strijd tegen de bourgeoisie
aan te voeren, den weg te wijzen. Zelfs tegen een
zoo glibberig liberaal als Prof. van Hamel wist
Troelstra in het „groote" debat niet eens onze
leuze, het Algemeen Kiesrecht te stellen. En toch
is de strijd voor het Algemeen Kiesrecht het teeken
waarin het proletariaat zal overwinnen. En toch
is juist daaruit alleen de onbetrouwbaarheid van
het onverheelde, linksche, zoogenaamd liberale en
zoogenaamd dernokratische kapitalisme voor den
strijd tot uitbreiding van de macht van het proletariaat door het A. K. te verklaren. Maar de
S. D. A. P. vooraan Troelstra, weet daar niet van
of wil er niet van weten.
De Sociaaldemokratische Partij is dan om met
burgerlijken, anarchisten en revisionisten te spreken,
geslagen. Maar proletariaat van Nederland, met en
door u begint onze taak pas. Anders dan voor de
S.D.A.P. zijn voor ons de verkiezingen niet hoofdzaak maar een van de middelen om de massa tot
inzicht en organisatie te brengen. Met de verkiezingen
rustte bij de S.D.A.P. grootendeels de bewustmaking en het felle verzet tegen de gansche burgerklasse, ten einde zetels te behouden of te veroveren.
Wij wijzen bijv. op Troelstra's herhaalde verdediging
van liberalen en vrijzinnig-demokraten ten opzichte
van hun plannen voor de toekomst zooals Tr.
trouwens in 1905 ook al deed, getuige zijn toen
te optimistisch opgemaakte rekening aan het adres
der blanko-koncentratie.
Wij zeggen ook hierop, dat er in overeenstemming met wat hij vroeger reeds op het Kongres
van de S. D. A. P. te Rotterdam zeide, hij in een
zijner verkiezingsredevoeringen in Handwerkers
Vriendenkring er op wees, dat hij zich een aan
dernokratische, aan onze klasse-eischen voldoend
Vrouwenkiesrecht kon voorstellen, zonder dat het

H. GORTER,

W. v. RAVESTEIJN Jr. en D. J. WIJNKOOP.

Algemeen Vrouwenkiesrecht behoefde te wezen Verklaringen die in den mond van den leider der S. D.
A. P. niet anders beteekenen dan opzettelijk of
onopzettelijk de vlag strijken voor de bedriegelijke
leuzen hieromtrent van Liberale Unie en Vrij zinnig
Demokraten. Voor de partij van het proletariaat,
voor onze Soeiaal-Demokratisehe Partij is immers
elke beperking van, elke verzwakking naast het
Algemeen Kiesrecht een aanval, die de bourgeoisie op onze bestaande of wordende macht wil
doen. Voor ons begon pas met deze verkiezingsstrijd zoowel een nieuwe fase in den strijd van het
proletariaat om het A. K. te veroveren, als onze
strijd om de aanslagen van de bourgeoisie tegen
onze macht de aanslagen ook en het bedrog in de
sociale wetgeving af te weren.
Thans gaat de verkiezingsstrijd in den kiesrechtstrijd over. De Soc. Dem. Partij heeft tot taak:
zooals vroeger enkel De Tribune, dien kiesrech'tstrijd
vooraan te brengen bij het proletariaat en in verband met de internationale en nationale gebeurtenissen dien strijd zoodra mogelijk met nieuwe
middelen, tot zoo algemeen mogelijke vereeniging
en bewustmaking van de arbeidersklasse te gebruiken.
In dien zin komen we, hoe schijnbaar klein ook
op den dag der verkiezing, telkens grooter terug.
Wij zullen den strijd voor het Socialisme door
middel van den kiesrechtstrijd voeren. Zoo alleen
bereiken we ook de meest mogelijke machtsvorming
voor de sociale hervormingen.
We komen terug. Neen, we zijn er reeds. Want
bij de heistemming steunen we alleen de kandidaten
Wp.
die voor onverzwakt A. K. zijn.
-

We komen terug.

J. C. CETON,

Kwakzalvers.
Op het Nederl. Dandhuishoudkundig Congres, dat
verleden week te Hoorn werd gehouden, kwam o.a.
aan de orde het volgende punt:
„De regeeringsbemoeüngen met den landbouw
hebben totnogtoe bijna uitsluitend ten doel gehad
de productie te bevorderen. Hoewel moet worden
toegegeven, dat het uitoefenen van invloed op
de verdeeling der producten van den landbouw
veel moeilijker is, kan toch de tijd niet meer
verre zijn, dat ook in deze richting moet worden
ingegrepen. Wat is in dit opzicht in de naaste
toekomst te doen ?
De heer Rauwerda. vrijzinnig-democratisch candidaat van de liberale concentratie in het district
Franeker, had op zich genomen deze moeilijke
vraag te beantwoorden.
Inderdaad verdient de opgeworpen stelling wel
een bespreking. De staat zorgt wel voor de bevordering van de productie; de staat behoort ook te
zorgen voor een billijker verdeeling van de
productie. We zouden niet strijden voor een
socialistische, een communistische maatschappij, als
we het niet de moeite waard achtten aan dat vraagstuk onze aandacht te wijden.
De eigenaar van den grond heeft, evenals de
eigenaar van een fpbriek, een mijn, een werkplaats,
juist door zijn positie van eigenaar de macht,
anderen voor zich te laten arbeiden. Die anderen,
de arbeiders besteden hun arbeidskracht op de
productiemiddelen van den kapitalistische;! eigenaar

en deze palmt, juist krachtens zijn eigendomsrecht,
de meerwaarde die ze voortbrengen, als pacht of
winst of dividend in. Dat is een euvel, dat niet
alleen kleeft aan den landbouw, in den vorm
waarin die thans wordt bedreven, maar dat kleeft
aan onze geheele kapitalistische maatschappij.

De staat stelt zich tot taak de productie te bevorderen, de staat bekommert zich niet om de
billijke verdeeling van de producten. Ook dat is
een eigenschap van den staat, die niet alleen bij
den landbouw, maar bij het geheele bedrijfsleven

tot uiting komt, omdat de staat van thans is een

klassenstaat, die uitsluitend het oog heeft op de
belangen van de bezittende klasse. Dat doet de
staat precies zoo bij het aanleggen van havenwerken, het bevaarbaar maken van rivieren, het

ontginnen van mijnen, het zoeken naar delfstoffen.
De staat behartigt als klassenstaat de belangen van
de eigenaars van de productiemiddelen; de staat

bemoeit zich niet met de belangen van de verbruikers, van de arbeiders. Juist daarom bestrijden we
dien klassenstaat en streven we, mede door de
ontrukking van die staatsmacht aan de kapitalistische klasse, naar een maatschappij, waarin de
verdeeling van de producten beter is geregeld dan
in de tegenwoordige. En in afwachting van onze
volledige regeling van de productie en van de verdeeling ervan, trachten we door loonsverhooging,
door verkorting van arbeidstijd, door andere maatregelen alvast van de hoeveelheid producten een
zoo groot mogelijk deel voor de arbeiders te veroveren.
Voor ons is beantwoording van de vraag, op dat
congres opgeworpen, dus niet bijzonder moeilijk.
Laat ons zien, hoe de heer Rauwerda, die geen
soc.-dem. is, die de kapitalistische maatschappij wil
handhaven, het kwaad, dat ook hij zich in de onjuiste
verdeeling van de producten ziet, wil bestrijden.
Maar laten we eerst even constateeren, dat het
landhuishoudkundig congres zich niet met het besproken vraagstuk bezighield, omdat het zooveel
hartzeer had over de uitbuiting van de arbeiders,
wel, omdat het verbetering wenscht in de toestanden van de pachters die voor zich een grooter
stuk van de meerwaarde willen, dan waarop ze nu
beslag kunnen leggen.
De verbetering van de toestanden der landarbeiders nam in het praeadvies van den heer Rauwerda
dus natuurlijkerwijs slechts een bescheiden plaats
in. Hij wenscht dat gemeentebesturen, of andere
organen onder invloed daarvan aan landarbeiders
grond zullen verpachten, hetzij voor het vormen
van kleine zelfstandige bedrijven, hetzij als aanvulling van het loon, dat ze bij den boer verdienen. De instemming, waarmee de heer R. en anderen
dit vervallen punt van ons program weer opnemen,
is een bewijs te meer, dat de bestrijding ervan
van marxistische zijde indertijd juist is geweest.
En het kan tevens dienen als bewijs, dat de S. D.
A. P.sche raadsfractie in het Bildt, en de tal van
leden van die partij, die het met die uitgifte van
grond aan landarbeiders eens zijn, op dat punt
reeds geheel en al in vrij zinnig-democratisch vaarwater zijn verzeild.
De vorming van zelfstandige bedrijven is een
belemmering voor het socialistisch inzicht bij het
landbouwproletariaat en de uitgifte van grond voor

dit doel of als aanvulling van het loon is in beide
En toch wordt ons maar voortdurend in de schoenen
de listige niet zoozeer brute, aanval die het Kapigeschoven, dat wij het zijn, die de kleinburgerij, den
gevallen een belemmering voor den drang naar
taal
door middel van een valsche A. K. leus zich
middenstand willen vernietigen.
verbetering, ook door de vakactie.
voorneemt
De belangen van middenstand en sociaal-democratie loopen
in deze politiek slappe tijden op het
Het aangeprezen middel .doet in elk geval afgrootendeels parallel I
Hollandsche proletariaat te doen werd door de
breuk aan den klassenstrijd en belemmert de kans
Bij het regelen der belasting heeft dé winkelstand er
S. D. A. P. al of niet opzettelijk verzwegen en niet
evenveel belang bij dat het groot-kapitaal wordt aange
van het proletariaat, om de producten te verdeelen,
gezien, en de Soc. Dem. Partij was de eenige partij,
sproken, dan (lees als) de arbeidersklasse.
zooals het dat billijk zal vinden, als het er de
die het proletariaat waarschuwde en beproefde ten
de
Wanneer
loonen stijgen, de levensvoorwaarden der
macht toe zal hebeen. Het is een kwakzalversmidarbeidersklasse omhoog gaan, kennis en ontwikkeling toestrijd te rusten. Niet de magere fantasieën van
del, bewust als zoodanig aangeprezen door den heer
nemen, dan ook floreert de winkelstand.
Hahn over de S.D.A.P. maar het politieke optreden
Het grootkapitaal slurpt voortdurend de zelfstandigen
R. en zijn trawanten van het landbouwkundig convan de S.D.A.P. zelve is de werkelijkheid. En die
in allerlei bedrijf op en maakt ze tot loontrekkende
gres. En het is als zoodanig nog in het bijzonder
werkelijkheid maakt dat in naam van Marx het
dienaren.
gevaarlijk, omdat het arbeiders, die niet verder
Dat is de ontwikkeling der maatschappij.'
de Soc. Dem. Partij moet zijn, die het proletariaat
kijken dan naar hun onmiddellijke, persoonlijke
Wil de klein-burgerij zich daartegen verzetten dan zal zij
inlicht omtrent de aanvallen van het Kapitaal en
de sociaal-democraten den strijd hebben aan ie binden
-met
om
belangen, wel toelacht
op een klein boerderijtje
de flauwheid van de S.D.A.P., de Soc. Dem. Partij
tegenover de grooikapiialisten en hun dienaren." ')
een bestaan te vinden, onafhankelijk van hun boer.
de eenige die tegelijk de aanvallen van de bourDe motto's van dit blaadje zijn ook te curieus geoisie het sterkst afweert en het proletariaat
Ook als geneesmiddel voor de pachters wil de heer
het
om ze niet voor vergetelheid te bewaren. Ze luiden:
R. het middel toepassen, dat door ons als niet versterkst organiseert.
eenigbaar met ons klassenstandpunt is verklaard. Gij zult den dorschenden os niet muilbanden ! en
Als Hahn met zijn kunst iets voor het HollandDe vergoeding aan den vertrekkenden pachter voor De arbeider is zijn loon waard.
sche proletariaat wil blijven doen, dan zal hij bijverbeteringen, die hij heeft aangebracht, vindt in
Een socialistische partij wat blieft u ?
v. R.
tijds de beteekenis en het gebruik van den naam
den heer R. weder een verdediger. De pachtwaarde
Wp.
van Marx moeten leeren verstaan.
!) De cursiveering is van ons.
zelf denkt hij zich gesplitst in vier onderdeden:
ie. de netto-opbrengst van het bedrijf, 2e.
het
deel ontstaan door verbetering van de techIn den Naam van
In de misère.
niek in het algemeen. 30. de winsten verDe „actie” der S.D.P.
Wanneer dit blad verschijnt, is de stembus reeds
kregen door de bijzondere toepassing van die verwordt
den
naam van Marx heel wat misEr
in
in werking getreden en is de uitslag der groote stembeterde techniek. 40. het meerdere voordeel door
dreven.
wordt
met
den
naam
van
Marx
heel
wat
Er
ming, de belangrijkste, omdat zij ten minste min
den pachter verkregen tengevolge van drooglegging, gesold. Zoo
is het bijv. bekend, dat de S. D. A. P. of meer de stemming onder de kiezers in het geheele
betere bemesting enz. En hij verklaart dan verder zich jaren
lang met den naam van dien strijder en land doet kennen, reeds zoo goed als bekend.
dat 10. moet blijven behooren aan den landeigedenker
van het proletariaat trachtte te tooien. Ook
Maar reeds nu, enkele dagen voor den nen Juni,
naar, 20. aan de gemeenschap, en 30. en 40. aan
waar Marx' daad en woord meer en meer in kunnen wij in eenige hoofdtrekken de politieke verdat,
den pachter.
de kapitalistische wereld tot de aktie en de leuze houdingen bij deze stembus karakteriseeren. Doen
Voor de handhaving van het pachtstelsel in het
van het strijdend proletariaat werd, ieder die ook
we dit, dan moeten we twee dingen vooral constabelang van pachters en landeigenaars beiden, is een maar
den
halverwege
strijd van het proletariaat teeren: ten eerste, dat, zooals we de vorige maal
dergelijke verdeeling wellicht verkieslijk. Alleen zal
tegen de bourgeoisie voerde, ook al was hem de reeds zeiden, de antithese levender en krachtiger is
het de pachters niet gemakkelijk vallen om tegenweg naar het doel nog heelemaal niet bekend, zich dan ooit, ten tweede, dat reeds nu het kiesrechtover de machtige grondkapitalisten hun wenschen
door te voeren, en klaagt men op het congres dan ook persoonlijk den naam Marxist wilde toeeigenen. vraagstuk totaal op den achtergrond is geraakt.
Anderzijds hebben burgerlijken en anarchisten sinds
De antithese tusschen links en rechts eenerzijds,
ook al over de moeilijkheid van de splitsing van
elkeen,
onverzoenlijk,
die
kalm
maar
niet
maar
lang
het ontbreken van een werkelijke kiesrechtbeweging
de pachtwaarde in die vier onderdeden.
zoo bij gelegenheid (opportunistisch) maar met het onder de kiezers of buiten de kiezers andererzij ds,
Maar voor een billijker verdeeling van de proweten van den weg (revolutionair) den strijd voerde, ziedaar de twee zijden der politieke werkelijkheid,
ducten van den landbouw, billijker dan de verdeedie elkaar aanvullen, van de politieke werkelijkheid,
ling van thans, die de weinige grondeigenaars meer den naam Marxist als scheldwoord voor ~dogmaticus", ,,staihoofd" etc. naar het hoofd gegooid en die uit de machtsverhouding der verschillende klassen
geeft dan waarop de groote massa van de arbeiders
op dit oogenblik bestaat.
kan beslag leggen, voor een billijken verdeeling de revisionisten hierin voor hun burgerlijke anarchistische
lang
broeders
niet
doen
sinds
onderdoend,
De antithese rechts, ondanks den wil van Heemsin dezen zin is ook dit aangeprezen middel volkoniet
anders
met
elkeen
wien
hun
halfheid
van
denkerk
en de groot-burgerlijke elementen der Antimen waardeloos, even kwakzalverachtig als de
ken
en
flauwheid
van
aktie
vreemd
is.
Zóó
worden
Partij, die liever een politiek van
revolutionaire
andere genoemden.
volgers van Kautsky en Luxemburg in de Duitsch- conservatieve concentratie zouden voeren, net als
de
Lange pachttermijnen, inhuring van het land
Slavische landen, de Guesdisten in Frankrijk, de de Savornin Dohman en de Christelijk-historischen
twee jaar voor het einde van den pachttermijn,
Partij in Engeland en de dat zouden begeeren, maar die zich allen toch met
Sociaaldemocratische
instelling van pachtcommissies ter beslechting van
geschillen zijn de andere middelen aangeprezen S.. D. P. in Nederland gehoond. Marx kwam als genoegen ook schikken in de politiek der zuivere
strijder en denker op voor het proletariaat. Als men antithese, zooals Kuyper, de groot-kiezer en „boss"
voor een „betere verdeeling van de producten",
dus hen, die de methoden van denken en strijden der rechterzijde die nu eenmaal terecht voor zijn
middelen, absoluut waardeloos voor een verbetering van Marx volgen, met
standje 't voordeeligst acht.
elk zijner woorden of meevan die verdeeling onder de massa van de beningen natuurlijk, probeert verdacht te maken bij
De antithese links, ondanks de velleïteiten *) van
volking, alleen van belang voor de pachters, die het proletariaat, dan
onzerzijds
afzonderlijke
past
daartegen propersonen of groepjes, onder de vrijop die wijze trachten kunnen van den opbrengst
test en opheldering.
zinnig-democraten en de rest, die 't wellicht eerlijk
van den arbeid hunner arbeiders, een grooter deel
Hoe staat het met de plaat van Hahn in de met de democratie meenen en die zich allerlei
te behouden voor zich zelf.
vorige Notekraker, die ons aanleiding geeft tot dit schoons van deze verkiezingen hadden voorgesteld,
De dokters, die op dit congres bezig waren hun schrijven ? Daar wordt valschelijk
het Nederlandmaar de antithese en het linksche blok, van Treubmeeningen te zeggen over de ziekte van de maatproletariaat met de S. D. A. P. vereenzelvigd Drucker tot Tydeman en Van Karnebeek met
sche
schappij, de dokters, die geneesmiddelen uitdachten
en het dan voorgesteld alsof de S..D. P. dit proTro.lstra als hoofdman van de onmisbare linkerom te genezen, wat zij meenden dat de ziekte
letariaat, dat staat overweldigd te worden door het flank, geheel naar den wensch van de groote meerwas, bleken zeer slechte geneesheeren te zijn. Als
kapitaal, óók nog eens naar beneden tracht te stomderheid der linksche politici, die tegenover de
echte kwakzalvers begonnen ze met een zeer onden naam van Marx. De werkelijkheid is
in
pen,
klasse-eischen der arbeiders en van de
positieve
voldoend onderzoek van den zieke, ze kregen
Oogenblikkelijk mag men in geen klein-burgerlijke en middenstands-elementen der
echter
anders.
geheel
onjuist
een
van
beeld
de ziekte enkelen zin S. D. A. P. en proletariaat zoo
maar rechterzijde, niets hebben te stellen dan de negatie,
en
zelf,
de middelen,
die ze aanprezen, vereenzelvigen, of men liegt, zichzelf tot zwakheid,
de afweer van dit dreigende kwaad en dat dreigende
bleken volkomen waardeloos om de maatschappezichzelf
en anderen wat voor. Noch ïn de gedachte,
maar niets, niet het geringste positiefs.
onheil,
lijke ziekte, die kapitalisme heet, te genezen. Daten
noch
de
daad
in
vertegenwoordigt
de
S.
P.
De
antithese
D.
A.
links, die zich nu reeds het hart
de landarbeiders zelf gaan inzien, dat het eenige
proletariaat. In de daad niet, zoowel omdat de vasthoudt met het oog op, en de bijna zekere verhet
goede geneesmiddel, dat de maatschappij van die
S. D. A, P. de ergste vijanden van het proletariaat, wachting van een geduchte nederlaag, waarna opziekte genezen kan, socialisme heet.
K. de liberalen halverwege tegemoet komt, als omdat nieuw de schrikbeelden van het Papo-KuypeHolland naast de S. D. A. P. groepen nog van rianisme
het woord is van Sam. van Houten
Hoe de S.D.A.P. propaganda maakt. in
de S. D. P., vele groepen van reeds klassebewuste d w. z. de bezetting van alle voordeelige postjes
niet alleen in Friesland, maar zelfs in de arbeiders in verschillende sekten en over de
vakdoor zoogenaamde Christenen, de opkweeking van
groote steden.
beweging verdeeld, nog buiten alle politieke orgahet Christelijk Hooger- en Middelbaar onderwijs en
nisatie en voorlichting staan.
Go;l weet. zelfs tariefherziening zouden oprijzen,
daarvan vindt men een aardig staaltje in een vergedachte
de
omdat
de
In
niet,
kiezingsblaadje, uitgegeven door de afdeeling Rottergedachte van schrikbeelden die in 1905 de liberale filistijnen en
dam V voor de eandidatuur van den ambtenaar onverzoenlijken strijd om de macht voor het socia,- den nieuweren middenstand naar de stembus hebTer Laan, wiens aanbeveling als ambtenaar door lisme en de hervormingen, die ons versterken, omben gedreven voor de ..Vrijheid" en de „Vrijzinnige
zoogenaamde sociaaldemocraten we voor eenige dut het socialistisch inzicht niet alleen in de S. D.
gedachte."
A P. voor een groot deel zoek is. maar vooral hoe
weken konden signaleeren.
De antithese links, die nu weer, nu de Dag des
hoe
meer
blaadje
langer
dit
zoek
raakt.
Noch
Toorns
In
naakt, zich het Openbaar onderwijs herindan ~De Volkskandidaat" getiteld,
thans noch in
gezien
de
toekomst
heet het in. een stukje: Maatschappelijk verval,
noch in den strijd noch in de nert, dat zij zelf in de laatste jaren heeft verkocht
organisatie of in de gedachte beteekent de S. D. aan den vijand in de hoop op ~pacificatie" van
waarin eenige symptomen van „ontbinding en ontaarding door schromelijke weelde" worden vermeld: A. P. het Nederlaudsche proletariaat. In den naam den schoolstrijd en om, zooals het stelsel van Dr. Bos
van Marx bestrijdt de S.D.P. juist deze onvergeefwil, de liberale bourgeoisie in de gelegenheid te
Daarnevens overal een troep bankiers en groot-zwendeS.D.A.P.,
zwakheid
van
de
lijke
er
de
die
maakt
;§ laars, die
dat de stellen haar eigen modelscholen en schooltjes op te
gemoedelijk met
centen der ..kleine
luyden" van doorgaan. Ziedaar de leering. die we ontS.D.A.P. hoe langer hoe minder met het proletariaat richten in kerkelijke streken, waar de openbare
vangen van de bovenste tienduizend.
te vereenzelvigen valt.
school kerkelijk is, en elders om zelf het toezicht
In ons parlement was het weer de sociaaldemocraat,
Maar
indien
is
ooit,
dan
thans
dit
onnoozele
op
het middelbaar onderwijs te krijgen.
die den vinger legde op de wonde plek en met kracht
en klem wettelijke bepalingen eischte tot bescherming der
plaatje een verleugening. Want wat was in de nu
En daarnaast het totaal gemis van een beweging
burgerij tegen de geraffineerde oplichterijen.
achter ons liggende verkiezingen het geval ? juist van, ja zelfs maar voor een werkelijke uitbreiding
;

Marx!

—

—

van het kiesrecht

en een onverschilligheid op dit

punt, die zich doet gevoelen tot in de S. D. A. P.

den linker-bijwagen van het liberale blok.
Een liberale spreker
het was de heer Reyne,
die al de tinten van het liberalisme reeds heeft
doorloopen en die in dat opzicht dus een goede
personificatie is van deze vormelooze massa kon
in een debat, waarin hem van onze zijde verweten
werd, dat hij bij de verdediging van een liberaal
en misch-masch-candidatuur het niet noodig had
geacht, het kiesrechtvraagstuk ook maar te vermelden, dood-kalm antwoorden: Ik behoefde dit
niet te doen, omdat het kiesrechtvraagstuk geen punt
van actueele politiek uitmaakt. Een spreker der rechterzijde, de heer Diepenhorst, zeer bekend Anti-Rev.
propagandist, kon in een rede van twee uur eveneens over het kiesrechtvraagstuk totaal zwijgen. En
't mooiste van alles, de debater der S. D. A. P.
voerde tegen dezen man wel al de ideologische
tegenwerpingen in, waarvan de pers der S. D. A. P.
en vooral ~Het Volk" ons zoo tot walgens toe
heeft verzadigd, maar roerde van zijn kant ook
het kiesrecht zelfs niet aan. En dit alles geschiedde
in een district, waar duizenden arbeiders zich onder
de kiezers bevinden, in een gedeelte van dit district,
waar het kiezerscorps voor een groot deel uit arbeiders bestaat, voor vergaderingen, die door honderden arbeiders waren bezocht I
Duidelijker, niet waar ?, kan niet worden bewezen,
dat er van een kiesrechtbeweging op 't cogenblik
geen sprake is, waar zulke feiten kunnen voorkomen.
En zoo zitten we dan bij deze verkiezingen, dank
zij het ontbreken van een werkelijke beweging voor
het Algemeen Kiesrecht onder de eenige klasse, die
het A. K. behoeft, in de misère.
De S. D. A. P. heeft in 1905 het A. K. in den
steek gelaten: de gevolgen daarvan hebben wij nu
wanneer
te dragen. Er is slechts èèn lichtpunt
we ten minste voor een oogenblik de buitenlandsche
krachten buiten beschouwing laten
en dat is
onze partij, de kleine, de geminachte, de nog zoo
zwakke S. D. P. Waar zij haar stem kon doen
hooren, daar heeft zij althans tot de arbeiders in
deze dagen van politieke misère en malaise klaar
en helder gezegd, wat de werkelijkheid is en waar
de weg ter ontkoming ligt.
v. R.
—

—

—

—

*.

Begeerte, wensch.

sprekends. Maar niet van-zelf-sprekend is het, dat
dezen elementen maar aanstonds vertrouwens-

posten, rijksdag-candidaturen en leidende posities
worden aangeboden. Reeds meerdere malen heeft
daarmee de partij zichzelf teleurstellingen bereid,
doordat langzamerhand groote afwijkingen tusschen
de nieuwe woordvoerders en de massa der arbeiders aan den dag traden en het gaandeweg duidelijk werd, hoe geheel en al vreemd die nieuwe
elementen aan het eigenlijke voelen van het revolutionaire proletariaat waren.
Niet van-zelf-sprekend is het en toch zeer be-

grijpelijk.^

De strijdende arbeiders ondervinden maar al te
zeer, hoe zij hun onvoldoende ontwikkeling tegenover den vijand in hun nadeel hebben. In den
klassenstrijd, overal waar die op politiek en theoretisch terrein wordt gevoerd, zijn zekere bekwaamheid, algemeene ontwikkeling en voorbereidende
kennis onontbeerlijk, welke de arbeider zich niet
dan met groote inspanning eigen maken kan. Daar
komt de gestudeerde, die door zijn akademische
opleiding gemakkelijkheid van uitdrukking, algemeene kennis, en slagvaardigheid in het debat heeft.
Als van zelf is hij door die eigenschappen tot
parlementair woordvoerder aangewezen. In die opzichten voelt zich de arbeider heelemaal niet de
meerdere van den akademie-man en kan hij diens
zwakke punten niet opmerken. Voor hem is het
socialisme iets zoo voor de hand liggend, dat hij
niet anders denken kan, dan dat ieder die zich als
Socialist aanmeldt, net zoo voelt en denkt als hij.
Van zijn kant treedt de gestudeerde van stonde
af met de grootste zekerheid, met zelfbewustheid
en een gevoel van meerderheid op.
Door zijn studie voelt hij zich geroepen, geestelijke leiding aan de natie te geven en zijn overgang
naar het Socialisme beteekent alleen dit, dat hij
voortaan in plaats de ten ondergaande burgerklasse,
het vooruitstrevende proletariaat aanvoeren zal. Dit
geldt inzonderheid voor predikanten. Maurenbrecher
is, zooals wij weten, niet de eerste dominé, die op
deze wijze de partij gebruikt. De kansel van waaruit
de zielenherder zich tot zijn kudde richt, zonder
dat tegenspraak geoorloofd is, is niet een leerschool
voor bescheidenheid Wie als prediker in het hiernamaals den weg weet, kan men niet kwalijk nemen,
dat hij in den waan verkeert, over alle aardsche
dingen maar aanstonds

Berlijnsche Brieven.

De partij en „gestudeerden.”
Toen eenigen tijd geleden Maurenbrecher in de
Duitsche partij de loftrompet stak voor de vlootpolitiek en Bulow te dien opzichte nog voorbij
streefde in ijver, wekte dat begrijpelijkerwijze groote
verontwaardiging onder de partijgenooten. Zijn beschouwingen werden door de partijpers wel niet
voor ernstig genomen, maar zij maakten toch een
onbehagelijken indruk. Voor dien indruk de onmiddellijke oorzaak er van alleen verantwoordelijk te
stellen, zou onbillijk zijn. Men kan er iemand op
zich zelf geen verwijt van maken, dat hij bepaalde
denkbeelden heeft en kenbaar maakt; dat hij niets
van de grondslagen der sociaal-democratie begrijpt
en daarvan blijk geeft in de 'eisenen die hij stelt.
Beteekenis heeft dit eerst doordien de partij dien
man als een waardig vertegenwoordiger harer zaak
had aangemerkt, hem op vertrouwensposten had
gesteld. Had men niet indertijd op Maurenbrecher
het oog laten vallen voor de leiding van de partijschool, was hij niet candidaat gesteld geweest voor
den Rijksdag, zijn jongste afdwalingen zouden nauwelijks de aandacht hebben getrokken. Wanneer iemand
door de bevoegde autoriteiten wordt aangewezen, den
arbeiders de theoretische grondslagen uiteen te
zetten, dan krijgen zijn beschouwingen een beteekenis, een soort officieel karakter, die zij anders
niet zouden hebben gehad. En het is alleen de
gelukkige, toevallige omstandigheid, dat Maurenbrecher zich te voren al onmogelijk had gemaakt
voor de meeste zijner vertrouwensposten, die nu
de partij bewaart voor de schande zich ernstig te
moeten bezighouden met zijn nieuwste ongerijmd.heden.
Voor de socialistische arbeiders valt uit de zaak
een nuttige les te trekken, nl. dat zij niet te spoedig heet moeten loopen voor gestudeerden, die zich
bij hen aansluiten. Natuurlijk is ieder gestudeerde,
is ieder bourgeois die zich bij de partij aansluit,
welkom, 't Toetreden van ideëel-aangelegden uit
andere klassen tot de arbeiderspartij, is in dezen
tijd van verval der oude samenleving iets van-zelf-

mee te

kunnen

spreken.

Hiermee bedoelen wij niet de vereelte arbeidersvuist als het eenige ~ware" aan te bevelen. Gestudeerden en arbeiders kunnen beide goede
socialisten zijn; alleen de voorwaarden zijn voor
ieder dier groepen verschillend. Het is ongetwijfeld
waar, dat de partij gestudeerden noodig heeft: verschillende posten in den klassenstrijd worden het best
door hen bezet. Het socialisme is ook een geestelijke
beweging, een nieuwe wereldbeschouwing een
theoretische revolutie (een omwenteling die op
leerstellingen berust) het socialistische proletariaat
steunt op een wetenschap, die elk gebied van
wetenschap beroert, en die verdedigd, toegepast,
gepropageerd en verder uitgewerkt moet worden.
Voor den theoretischen strijd, voor het theoretisch
begrip der nieuwe waarheden, hebben wij theoretici
noodig, die zoo goed als uitsluitend in de rijen van
hen die akademische opleiding genoten hebben te
vinden zijn. De strijd in de parlementen beweegt
zich op elk gebied van het leven, daarom is een
voortdurend samenwerken van gestudeerden en
arbeiders noodzakelijk.
Maar de akademiker is niet zonder meer in staat,
maar aanstonds deze of die rol in de arbeidersbeweging te vervullen. Dat moet hij leeren of beter gezegd : hij moet het afkeren. Het proletarische inzicht,
dat den proletariërs' door de practijk van het leven,
door ervaring eigen is, moet de ait de kringen der
bourgeoisie afkomstige akademiker zich door de
studie der theorie verwerven. Want de burgerlijke
opvattingen zijn hem in den vorm van wetenschappelijke leerstellingen diep ingeprent; hij kan
die slechts daardoor overwinnen, dat hij zich
overtuigt van de juistheid der leer, die aan de
proletarische opvatting van wereld en maatschappij
haar wetenschappelijk karakter geeft, het Marxisme.
Etische gevoelsargumenten kunnen hem den weg
naar de partij banen maar op den duur kan hij
niet daarmee volstaan. Alleen helder, klaar wetenschappelijk inzicht kan voor hem een vaste, hechte
grondslag zijn. Als iets den akademiker het begrip
van den klassenstrijd waarborgt, dat is dit het begrip
van het Marxisme. Derhalve moet hij het socialisme
grondig besfudeeren, voor hij er praktisch voorgaat
werken.
Daarin ligt voor de socialistische arbeiders het

kenteeken, waarnaar zij de bruikbaarheid van uit
de bourgeoisie tot hen komenden moet beoordeelen.
Wordt aan dezen, louter omdat zij geleerden zijn,
maar aanstonds een leidende functie opgedragen,
dan zijn moeilijkheden te verwachten, voor welke
het onbillijk wezen zou, de schuld geheel den ge-

delegeerden op den hals

te schuiven.

A. P.

Teekenen van onmacht.
Eens was er een periode dat revolutionnaire elementen
uit de thans anti-revolutionnair gezinde bourgeoisie voor
zich opeischten de vrijheid, streden om de voorwaarden
te vestigen waardoor bezit van kapitaal hun de vrije
ontwikkeling tot wat zij onder 't mensch-zijn verstonden
en nog verstaan kan geven. Het was de_revolutie der
bourgeoisie, de onderdrukking der feodale machten die
de ontwikkeling van 't geldkapitaal en van het vestigen
van geluk en welvaart voor de klasse van het bezit
in den weg stonden. Thans vraagt de bourgeoisie aan de
arbeidersklasse: wat wilt gij massa zonder „verstand",
zonder welopgevoede menschelijke eigenschappen, wat wilt
gij massa die aldoor in bekrompenheid hebt geleefd, die
nooit hebt gekend die intieme burgerlijke gelukzaligheid
en nooit uw krachten hebt gevoed met de behoeften van
den mensch, wat wilt gij, wat kunt gij u voorstellen van
een toekomststaat ?
Ze willen het zoo graag weten en komen altijd er maar
weer op terug, denkend, de aanhouder wint, en wij als
denkende bourgeois zijn er van overtuigd dat wij vele
zich noemende socialisten door die vraag zullen afleiden
en brengen op 't terrein waar wij jedenfalls de onbeperkte
heerschappij hebben n.l. op 't terrein van de logische
voor de hand liggende gedachtengang van den menschelijken strijd om 't bestaan, van het streven naar verbeteringen in de bestaande verhoudingen, voor welken strijd
in onze eigen .klasse sympathie bestaat en dat zijn goede
zijde in werkelijkheid voor de kapitalisten en nog sterker
schijn dan werkelijkheid van demokratie voor de arbeiders heeft. Wat zou deze revolutionnaire bourgeoisie van
vroeger geantwoord hebben als de onderdrukte klasse van
toen gevraagd had hoe de toekomststaat er uit zou zien,
de toekomststaat dus die 't tegenwoordige kapitalisme is ?
De revolutionnaire bourgeoisie, die nu anti-revolutionnair
gezind staat tegenover het klassebewuste proletariaat, zou
terecht vroeger de schouders voor dergelijke vragen hebben
opgetrokken, en daarom terecht omdat niemand in staat
is de preciese inrichting der toekomstige maatschappij
uiteen te zetten, wanneer niet bekend is in hoeverre
de machtsmiddelen in staat zullen zijn de komende bezwaren voor die groei en ontwikkeling der inrichtingen
welke noodzakelijk worden te overwinnen. Al voedt men
een kind op onder al die voorwaarden, die in de toekomst
het tot een krachtige persoonlijkheid kunnen maken, dan
weet men toch daarom nog absoluut niets te zeggen van
de positieve vormen waarin zich dat proces zal ontwik-

kelen in de toekomst.
Maar toch heeft de bourgeoisie door haar herhaald aandringen op positiever vormen van het proces, waarin thans
de arbeidersklasse het socialisme als einddoel wil vestigen,
door de onmacht der revisionisten om de dialectische
ontwikkeling ten deele niet te kunnen en ten deele niet
te willen verstaan, het succes gehad dat inderdaad verschillende vooraanstaande strijders in de S. D. A. P. een
vooroordeel bij de massa pogen te vestigen tegen elke
positieve propaganda bij die massa, die meer speciaal beoogt de arbeiders tot dat revolutionnair handelen en denken
te brengen dat zich uitsluitend richt op 't einddoel, de
revolutie van het proletariaat d. w. z. om evenals de
vroegere revolutionnaire bourgeoisie zich van die banden
te bevrijden, waardoor zij zich vrijelijk naar de in haar
aanwezige krachten kan ontwikkelen. Het socialisme is
een strijd van voorwaarden, niets meer maar ook niets minder,
voorwaarden die door de middelen der arbeiders van
tegenovergestelde strekking en inhoud zijn dan die der revolutionnaire bourgeoisie in den tijd dat hare middelen bestonden in het privaat-bezit van grond en productiemiddelen.
*

*

*

Men moet zich niet aan het naïeve gevoel overgeven, dat
de bourgeoisie enkel uit verlegenheid de praatjes over den
heilstaat der sociaal-demokratie verkoopt of dat haar

kranten hare lezers

eens

uitsluitend

willen onthalen

op „socialistische nonsens", die bij vele bourgeois de
lachlust zal opwekken. Neen, de bourgeoisie weet-wel degelijk
wat zij doet en waardoor zij het revisionisme in zijn zwakke
zijde n.l. het gebrek aan dialectisch denken kan aantasten,
om zoo de leiders in de arbeidersbeweging te dringen op
den weg der burgerlijke moraal; op de verkondiging van
een algemeene verheffing van arbeiders tot welgestelde
burgers, op de verovering van het individuëele geluk dat
vijandig staat tegenover het klassegeluk wanneer enkele arbeiders tevreden gaan worden, op de vastlegging der sociale
revolutie in de handen van een instituut de Staat waardoor
Staatsexploitatie schijnt een trapsgewijze nadering tot
socialistische productiewijze in de oogen der revisionisten,
maar waardoor inderdaad het kapitalisme de ontwikkeling
naar 't socialisme mede door de hulp der revisionistische
propaganda onder de arbeiders zeer vertraagt.
De bourgeoisie heeft met het doen van gewetensvragen
omtrent den heilstaat aan de sociaal-demokratie een doel,
n.l. cm de arbeiders en voornamelijk hun leiders af Je
leiden van het voeren van de juiste taktiek in den klassenstrijd, om verwarring in de theorie van het socialisme bij
de leiders te brengen, waarvan het gevolg natuurlijk is (dat

weet de bourgeoisie zeer goed) verwarring in de praktischen
strijd der sociaal-demokratie, door de onderschatting van
de middelen waarover alleen de arbeidersklasse beschikken
kan. Deze middelen zijn de organisatie, en de solidariteit.
Niet de frase van deze middelen, zooals de anarchisten
deze hebben, maar de werkelijkheid ervan n.l klassebewustzijn en proletarische demokratie.
De organisatie en solidariteit van het proletariaat een
andere d.w.z. een burgerlijke inhoud te geven en zoo het
doel van den strijd der arbeidersklasse' op een terrein over
te brengen, waar de bourgeoisie nog volkomen meester
is,
n.l. op 't terrein van de sociale hervormingen met de
bijbehoorende burgelijke moraal om de arbeiders tot kleinburgerlijke tevredenheidsmenschjes in deze wereld op te
voeden in dienst van 't kapitalisme, dit alles is het belang
dat de bourgeoisie heeft bij haar vraag naar de positieve
vormen van den heilstaat. De bourgeoisie wil daarmede
trachten de strijd der sociaal-demokratie, die weet dat verovering der macht door het proletariaat zal zijn de voorwaarde tot het doen ontstaan van de positieve vormen der
socialistische maatschappij, tot een voor de geheele klasse
van het internationale proletariaat onbeteekenende strijd om
uitsluitend positieve hervormingen binnen het kapitalisme
te brengen.
Zij heeft daarmede het doel, de centralisatie der in de
arbeidersklasse opkomende revolutionnaire stroomingen te
verhinderen zich in éene opgaande steeds aldoor versterkende revolutionnaire macht samen te
trekken, die steeds
en aldoor het oog gevestigd houdt op het
revolutionnaire einddoel: de verovering van de politieke macht. En de bourgeoisie
tracht dit doel te bereiken door elke „verbetering" in het
lot der arbeiders breed uit te meten en vooral door de
positie van de eene groep arbeiders economisch in
tegenstelling tot de andere groepen te stellen. Hetzelfde
wat de kapitalist in de fabriek doet, n.l. door het aanstellen
van bazen over een zeker aantal
arbeiders, het instellen
van fabnekskernen, doet de bourgeoisie op politiek
sociaal terrein. Het kiesrecht
aan
geven
arbeiders
die ekonomisch boven andere arbeiders staan wil zij wel.
Al heeft de bourgeoisie nooit propaganda gemaakt voor
de historisch-materialistische beschouwing, zij weet daarom
de waarheid voor hare klasse die daarin zit wel degelijk
uit te buiten, en weet daarom dat de bevoorrechte positie,
waarin zij zelve een
eerste plaats bekleedt invloed heefc
op 't denken en bepaalt het handelen der menschen, en
dat wanneer zij een deel der arbeiders economisch beter
situeert deze worden geplaatst in tegenstelling tot
de slechter
gesitueerden. De bourgeoisie kent m. a. w zeer goed de
decentraliseerende invloed die door de bevrediging van
tijdelijke behoeften van zekere groepen arbeiders op de
arbeiders als klasse wordt uitgeoefend.
Dat weten van de bourgeoisie echter, wordt dan totaal
tot onmacht gedoemd, wanneer de strijd voor sociale hervormingen der arbeidersklasse in een veel wijdere gedachtenkring wordt gevoerd, dan dit voor een burgerlijk voorstellingsvermogen begrijpelijk is. Een geheel met dat weten
van de decentraliseerende invloed in tegenstelling staand
doel der arbeidersklassse met de verovering der sociale
hervormingen is allèèn in staat de burgerlijke invloed en
de burgerlijke bedoelingen tot volslagen onmacht te doemen.
Maar ook alleen kan dat geschieden, wanneer de gezichtskring der arbeiders die strijden voor deze sociale hervormingen ver gaat boven die der tegenpartij, boven de
gezichtskring der bourgeoisie. Dan eerst is de allereerste
voorwaarde voor de verovering der macht door de
arbeidersklasse vervuld.
De sociale hervormingen veroverd in dat teeken van
proletarische klassenstrijd, waarin dus behalve het directe
voordeel tevens de directe noodzakelijkheid van machtsvorming voor den strijd zelve als voorwaarde ligt opgesloten, doet de doorwerking der sociale hervormingen door
dezen revoluttonnaiien strijd in den noodzakelij ken strijd
voor de sociale revolutie ontbranden.
Deze dialectische ontwikkeling van den strijd voor sociale
hervormingen verstaan de revisionisten niet, omdat zij de
strenge principieele methode van marxistisch onderzoek
naar de beweeggronden van ar het handelen der menschen
niet aanvaarden
De revisionisten meenen dat sociale hervormingen altijd
uit den aard zelve revolutioneerend op de massa doorwerken Daarom willen zij zich niet in de allereerste plaats
afvragen, „hoe wij er komen, als wij er maar komen." Voor
ons Marxisten is juist dat „hoe wij er komen" van het
meeste gewicht daarom, omdat het ons niet te doen is om
filantropisch voor de arbeiders te zijn maar om hen door
de sociale hervormingen des te noodzakelijker, consequenter
en beslister voor het socialisme te doen strijden. En
dat
kunnen we alleen bereiken door den strijd om
sociale hervormingen onder bepaalde voorwaarden te voeren, nl.
onder de voorwaarden van de revolutionaire klassebeteekenis
van élken strijd der arbeidersklasse als
leidend beginsel.
Dat willen de revisionisten niet, zij vinden dat geen noodzakelijke, consequente voorwaarde tot den strijd om sociale
hervormingen, zij vinden het een allereerste voorwaarde om
zoo te „strijden" dat de vooruitstrevende
elementen ons
tegemoet komen. Dat streven der revisionisten is de bourgeoisie, tenminste de meer „demokratische" fraseurs in het
burgerlijke kamp zeer sympathiek en al haar vragen naar
de positieve vorm van de „heilstaat der sociaal-demokratie"
is mede een manier om de strijd om
sociale hervormingen
vooral te houden binnen den „praktischen
gang der zaken",
zooals de kapitalisten dat verstaan en zooals de revisionisten
meenen, zooiets „praktisch" te moeten uitvoeren met consolidatie (verbinding) van al wat démokratisch denkt, maar
nooit handelt.
-

Revisionistisch handelen en zoogenaamd praktisch te werk
gaan zijn niets anders dan teekenen van onmacht. Teekenen
van onmacht omdat de revisionisten onze revolutionaire
voorwaarden, die wij aan elke strijd van arbeiders stellen,
wanneer deze strijd in 't belang der sociaal-demokratie wil
heeten, niet anders kunnen verstaan dan iets dat buiten
het directe praktische leven van den dag en zijn strijd
staat, zooiets om met Troelstra's woorden tegen Gorter te
spreken, zooiets dat men wel ergens in een hoekje van zijn
hersenkas een plaats wil gunnen, maar dat toch niet moet
komen met de pretentie van een werkelijke dagelijksche
praktische strijd van geheel de arbeidersklasse tegen het
kapitalisme te kunnen aanvoeren.
Wij, Marxisten, echter meenen geen pretentie er op na
te houden, maar noodzakelijke plichten uit te voeren. Wij
meenen in 't belang der sociaal-demokratie te handelen
door de taktiek der revisionisten rijk aan onmachtig vertoon maar arm aan werkelijk revolutionnair dialectisch
besef als machteloos verzet der arbeidersklasse te verwerpen.
Wij willen niet aanvaarden de leuze, waaronder Troelstra
in de Kamer meende te moeten opkomen voor de arbeidersklasse, nl. van ~het kan ons niet schelen hoe wij er
komen als wij er maar komen," omdat deze leuze wel die
der burgerlijke klassemaatschappij kan zijn, die immers
winst wil maken zonder dat het haar kan schelen hoe zij
die winst maakt, die alle mogelijke eigenschappen in de
menschen vernietigt, met haar gloeiende winstzucht alles
wil uitbranden wat eenig teeken van waarachtig leven
geeft; wij aanvaarden een dergelijke, alleen voor de kapitalistische heerscherskliek noodzakelijke, leuze ter bereiking
van haar doel niet. Wij hebben een ander doel, een
revolutionnair doel dat een geheel andere d. w. z. een
bewuste vorm heeft in tegenstelling tot het revolutionnaire
doel der oude bourgeoisie: wij willen de socialistische
productiewijze. En wij willen ter bereiking van dat doel de
macht en omdat die macht slechts onder bepaalde voorwaarden
te veroveren is, daarom kan het ons niet onverschillig zijn
hoe wij er komen, neen weten wij er niet te zullen komen
dan met behulp van de organisatie met werkelijke revolutionnaire inhoud, n.l. klassebewuste solidariteit en prole-

aangehoord. Het debat van Bleeker was onbeduidend
en deed velen de zaal verlaten. Het was voor ons
in alle opzichten een schitterende avond.

Beide dagen gingen onze brochures goed weg,
de S; D. A. P. colporteerde alleen met Het Volk.
Woensdag debatteert De Wolff tegen Nypels,
Donderdag De Visser tegen zijn naamgenoot.

Uit Groningerland.

Wat we zoo vurig hoopten, is thans werkelijkheid geworden. In Groningen is Zondag 6 Juli
een afd. der S. D. P. opgericht en zal dus voortaan
ook hier de roep naar het socialisme vuriger en
onverbloemd tot de arbeiders worden gezegd, beter
en met duurzamer wapenen dan thans de S.D.A.P.
doet. Want als er één partij is die het ergst zijn
program verloochent, dan is het toch zeker de
S. D A. P. Waar toch het P. B. der S. D. A. P.
onomwonden verklaard heeft dat de S. D. P. geen
reden van bestaan heeft en derhalve in Bussurn
advies heeft gegeven om bij de gemeenteraadsverkiezingen niet samen te werken door beide
partijen, is het toch niet onaardig eens te zien,
hoe de verschillende afd. der S. D. A. P, zoowel
elders als in de provincie Groningen optreden om
liever met de bourgeoisie arm in arm te gaan om
enkele zetels en stemmen te winnen dan rechtstreeks de arbeiders te leeren, dat zoowel links
als rechts, de geheeh burgerklasse zich plaatst tegen
het standpunt, der arbeidersklasse. Was het onze
revisionisten in Friesland te doen om het kleinburgerlijke onder de arbeiders te propageeren met
het bekende voorstel in den gemeenteraad, een dergelijke zeer gevaarlijke propaganda wordt thans
alhier gevoerd.
Niets meer en niets minder is door de afd.
tarisch-demokratische gezindheid.
Zevenhuizen der S. D. A. P. geleverd. In -een
Het doel van den strijd der sociaal-demokratie wordt
huish. verg. is besloten een schrijven te richten
niet van zelf geboren uit den strijd der arbeidersklasse, aan de anti-revolutionairen en
liberalen, om toch
maar wel de verschillende vormen, waardoor het doel
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gepropageerd. De revisionistische S. D. A. P. is door ten eerste om een strijd te vermijden en ten tweede
haar beperkte gedachtenkring van
den strijd niet omdat wij (S. D. A. P.) toch eigenlijk recht hebben
m staat de socialistische idee bij de massa arbeiders, wier op een zetel! Zijn ditmaal de anti-rev. en liberalen
vormen van verzet nog zeer verschillend zijn, te doen doorgoedhartig, dan wordt daar toch werkelijk een flink
dringen. Inplaats van doelbewuste, revolutionaire taktiek
stuk klassenstrijd gestreden ! In Oude Pekela heeft
in den_ strijd der arbeiders te voeren, doet zij tegenover men besloten bij eerste stemming 2 soc.-dem. en de
christelijke, vrijzinnige en anarchistische arbeiders geheel
aftr. lib. Dr. van Wering te stellen, een man dieverschillend, terwijl wij toch heel goed weten, dat welke nota bene stemde voor een voorstel om f
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Zevenhuizen,
socialistische staat. De strijd voor den 10-urendag moet
maar is daarom niet minder gevaarlijk voor de
ver van elk principieel socialistisch karakter gespeend
bewustwording onzer klasse.
blijven, omdat de christelijke arbeiders en werkliedenbonders
dan de gelegenheid zouden hebben zich bij ons aan te
In Warfum is het al niet beter. Daar is een
sluiten. Ware dit inderdaad gebeurd, dan zou het louter werkliedenvereeniging „Ons Recht" die wel niet bij
een vormelijke beteekenis hebben, want den hadden wij ons
de S. D. A. P. is aangesloten, maar toch altijd de
bij haar en zij zich niet bij ons aangesloten.
roode vlag uithangt door er op te bogen,dat ze steeds
Zulk een revisionistische taktiek is dezelfde die de
soc. dem. als candidaten stelt.' En voor de verkapitalisten tegenover de arbeiders aannemen, waar zij de
andering reiken hier de antirev. de hand aan de
eene groep arbeiders trachten te bevoorrechten, althans den
schijn aannemen het te willen, tegenover andere groepen soc. dem. door te vragen gezamenlijk candidaten
te stellen en een strijd te voeren tegen de liberalen.
van arbeiders, om zoodoende de arbeidersklasse in laar
geheel te verlammen. Dit is de bedoeling van oprichting En het is haast niet te gelooven, en toch is het
der fabriekskernen enz.
waar, „O. R." drukte de verzoenende hand in de
zijne, en nu zien we daar, dat naast de soc. dem.
• De revisionisten in de S. D. A. P. volgen deze burgerlijke methode van strijd. Ook zij doen concessies aan Rutgers een antirev. candidaten zijn van
R."
burgerlijke stroomingen in en buiten de arbeidersbeweging, om een strijd te voeren tegen de liberalen.~0.
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en stooten door dit karakter van strijdvoeren talrijke
Groningen is het al dito. Daar wordt in het laatste
arbeiders van zich af. Dat is een taktiek die wij Marxisten No. van „De
Volksstrijd" al geknipoogd naar de
meenen nooit te moeten volgen, omdat voor alles bij ons
vrijz.
dem.
kiesvereeniging
„Burgerplicht" om bij
vaststaat de eenheid der proletarische
klassepartij boven
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Gemeenteraadsverkiezingen alvast
alles te moeten stellen. De eenheid der socialistische partij
stemmen te winnen.
dat beteekent, voor alle arbeiders de noodzakelijkheid van
't socialisme te propageeren en aan elke arbeidersstrijd
Waar wij dit geknoei en gekonkel zien, is het
deze éene noodzakelijke voorwaarde te stellen, n.l. dat hij dan geen schande voor het P. B. der S. D. A. P.
wordt gevoerd in overeenstemming met de maatschappeom daar in Bussurn te adviseeren niet samen te
lijke revolutionnaire werkelijkheid, waardoor een strijd van
werken met een degelijke Socialistische organisatie,
de arbeiders alleen beteekenis kan hebben: n.l. int teeken
en elders hun eigen program te laten verdoezelen
van den internationalen klassenoorlog tusschen
bourgeoisie zonder één woord van protest te laten hooren ? En
en proletariaat.
\y. a. H.
gij Groninger Marxisten die nog in de S. D. A. P.
zijt, kunt gij nog langer zien dat sollen met de
Van de Afdeelingen.
arbeiders? Treedt toe tot de S. D. P. Laat den
revisionisten zien dat de S.
P. wel degelijk reden
Uit Leiden.
Met onze verkiezingsactie gaat het tot bestaan heeft door uwD.deelname
in grootett
prachtig. Zaterdag werden 5000 verkiezingscouranten getale om met
moed
en energie den strijd te voeverspreid, tevens aankondigingen van onze openbare
ren, onverbloemd maar zeker, want let wel, door
vergaderingen. Maandag debatteerde De Wolff voor
nog langer een partij te dienen die u niet dierbaar
een volle zaal (over de 1000 hoorders) voortreffelijk
kan zijn, versterkt gij een partij die versnippering
met Spiekman, die in zijn repliek nergens goed op
bracht, waar eenheid moest zijn.
teweeg
inging. Uit gesprekken op fabrieken weten wij dat
F. L.
De Wolff's woorden zijn ingeslagen.
Dinsdag op onze eigen vergadering hadden wij
zeker 1200 inenschen, wien het groote verschil tusschen de vurige socialistische rede van De Visser
en het matte, echt revisionistische betoog van SpiekZij, die zich nu abonneeren, ontman getroffen moet hebben. Zoowel De Visser als
vangen de nummers van het loopende
Gorter,, die pakkend en overduidelijk de verschillen
uiteenzette, werden met onverdeelden aandacht kwartaal GRATIS.
—

Van de Administratie.

