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sehuiviog in het parlenrent. Het kleine vôordeel eeaer
liberale regeering boven het groote van klaarheid bij
de massa. Compromis, zao nbg niet met het woordl
dan toch met de daad, met de- linkerzude. Geven van
valsche beloften over een deel der bouigeoisie. Over-
schatting van de eigen macht om dat îeel voort te
drijven

Ziedaar, terstond, uit het begin der praktijk nu
al, uit de taktiek vôôr, bü en dicht na dé ver-
kiezingen van r 9o5, het beeld van het Revisionisme
afgeleid, toen het optrad voor het eerst, in al'zijn breedte,
niet alleen sporadisch meer zooals vroeger bij' schoôl-
vraagstyk of l?ki*g, maar in de volheid nu van zijn
wezen, in de lr[ederlandsche arbeidersbeweging. r )

wij -zullen nu gaan zren, welke gevolgen het had,
tot welke daden het ging of'het het Socialisme en
het Proletariaat verdei bracht met die daden en. . . .

in één woord wat er wezenlrjL terecht kwam van zijn
tslijde Verwachtingen.

z. Het Revisionisme tegen de Marxisten

Wij gaan nu de praktijk der Revisionisten beschouvren
van r gos tot \gog.

En parallel zullen wij nu zien loopen twee acties:
Toenadering tot het burgerlük stàndpunt aan de

- 
aaeene, afwijking van het sociaaldemokratisch program

aan de andere f!j.ar. Of anders uitgedrukt : Toenadéring
tot de burgerlijke democratie hier. Vervolging van
c1e Marxisten ginds.

itladat men bij de herstenrmingen de brug naar de

heid van den .politiqfel -leid_er- 
der partij worden gevoerd, indien deze

d.aarvoor de journalistieke bekwaamheid en tijc{ Iêeft.', '- Diktatuur
dus der Kamerfraktie, wier leider Troelstra ii. - Ziet men niet dat
persoonl'ijke poldtàele het lçenmerk van het Revisiouisme is I En is dat
,,leiden".van één Persoon niet typisch burgerlijk l

Ilet -uitvoeren van clit plâp_-werd onn6odig, omdat men met de
Utrechtsche resolutie een 

-voldoend 
!ÿapen tà§er: de Marxisten in

handen kreeg.

" I) Over het Revisionisme in anclere cleelen d.er Arbeidersbewegiog,
de Vakvereeniging, de Coôperatie, wordt in dezebrochure niet geuprôkeo"
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liberalen had geslagen, was de eerste daad tegen de
Marxisten het kongres van Utrecht.

Daar werd, zooals wi3 beschreven, aan het Marxisme
onmogelijk- gem.aakt ,ig\ vrry te uiten. Een muilband
was voor deze vijand en biruneru de partij gereed gemaakt.

De tweede daad trvas, dat men de Utrechtsche motie
tegen de Marxisten ging gebruiken.

Onmiddellijk na het kongres schreef Troelstra, dat,
als Gorter het u/eer zou u/agen van toenadering tot
de burgerlijke partijen te sprekerr, ,,aan deze kritiàk nu
de angel was uitgetrokken."

MeÀ had immers de motie,l En onverschillig of, wat
Gorter nu zotJ zeggen, waar was of niet, daarover zou
niet behoeverl gedisputeerd, dat kon in het midden
blijven, rnen kon eenvoudig het Utrechtsche besluit
gebruiken tegen hem.

Toen Henriette Roland Holst hare (Marxistische)
meening in ,,Het Vclk" gaf over de Fransche Radico-
socialisten en deze burgerlijke partijen scherp kritiseerde,
brândmerkte de redactie ze als vooropgezet en verblind
en ging tegen haar op zulk een wüs te keer, dat zij
zich uit de medewerking aan het blad terugtrok. De
fuIarxiste werd veroordeeld, aan de burgerlijke richtirg
werd hulp gegeven. r )

Toen de vrijzinnig-demokraat en liberale rninister
Veegens een wetsontwerp tot verzekering der arbeiders
tegen ziekte indiende, waarbij o. a. de arbeiders twee

r ) Het is vooral uit de "geschiedenis van het Fransche Revisionisme,
clat'de Marxisten de gevolgen der nieuwe taktiek hebben doorgrond.

Enkele feiten willen wij hier noemen.
Toen Millerand in het burgerlijk-deinokratische ministèrie plaats narn)

zat hij daar naast den moordenaar der Commune, Gallifet. Dat ministerie
lïet stakers te Chalons en op Martinique neerschieten. Om het ministerie
te spâren moesten de socialisten een enquête daarnaar helpen weigeren.
Om het wederom te redden moesten de socialisten toegeven, dat in de
Dreyfus zaak niet het volle licht werd gebracht, maar aan de wezen$ke
schuldigen amnestie rverd gegeven (tegen den wil van Zola, Picquart
en Dreyfus zelf). De socialistische minister Millerand sloot verder een
verdrag lmet de Vereenigde Staten. rvaarin de hooge invoerrechten op
leverismiddelen bleven bestaan.

Dit zijn slechts enkele van cle feiten, l\,aartoe het samenwerken met cle

burgerlijke demokraten de socialisten in Frankrijk dwong. De geheele
revisionistische politiek he_eft in Frankrijk tengevolge gehad teleur-
stelling bij een groot aantal arbeiders en sterke toename van het
anarchisme. De lezer, clie Duitsch verstaat, zie hierover vooral de
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derrJen van ele premie betaalden; de @ngevallen, die
den arbeider minder dan negea weken werkeloos
maLen, op de ziekteverzekering werden gebrac4t;, on-
gehuwde 

-arbeiders 
meebetaaldên in gezinsverzekering

tegen ziekten; en de fabriekskassen tegen ziekte wet'
teT=ijk onder beheer van patroon en arbeiders wetdgn
gesteld; toen juichte dê redactie van ,,Het Volk"
dit ontwerp van den liberaal toe, o. a. rnet de vol'
gende wooiden (artikelen in ,,Het Volk" van October
r 9o6) :

,,Dê totaal-indruk der geheele wet is vllj gunstig".l ,,dê
agilâtie aie er over moet"\Morden gevoerd,- moet o. i. uit-
gaan van het standpunt, dat totsTandkomen dezer Yer'
ZeÈering zeer wenschêlijk'is" en behoort slechts ,,bepaalde
veranderingen te bedoelen" i terwijl zij het opkopen tegen
het bestaafr van fabriekskaséen --als 

-middelên in handen
der patroons tegen de" arbeiders ',monnikenwerk"noemde.

Maar toen Van derj Goes dit iontwerp af keu1de,,
een sterke agitatie er tegen aanried en de redaktie
van ,,Het Volk" aanviel o. a. op deze gronden (,,Het
Volk" van f December 19o6) :

,,I)e redaktie wekt niet op tot verzet tegen de fabrieks'
kaésen, niet tegen cle betaiing vaq gezinspremie door de
arbeidérs, niet fêeen het verblôemdenersléchteqen van de
ôngeuallenwet, althans niet tegen de- afwezigheid van waar-
borgen; niet tegen het belaslen ook van cle allerarmsten.
Wafl *ij tevergàefs zoeken in haar opstel : 

- 
het besef, -dat

door ons van aile sociale maatregelen veilangd moet word-en,
dat ze den toestand der arbeideÀae klassen Zooveel mogelijk
verbeteren. Door kapitalistische regeeringen wordf nooit
mèer dan het minste àangeboden. De sociâlistische partij,
daartegenover, heeft den plicht te strüden voor het mee§te.
Doch ôp grond van deze'artikelen, ,à1, vreezen Y!i' socia-
listische plopaganda niet kunnen worden gevoerd",

toen viel eerst het blad een anderen Marxist, die
het met Van der Goes eens wês, aldus aan:

artikelen van Rosa T,uxemburg in de ,rNeue Zeit" vâl r9_oo,. 1"901 en
tgoz,, \ryaar al de nadeelige §evolgeu'îan het Fransche Revisibnisme
vôor de arbeidersklasse en-het ,lutte1e voordeel dat zij er door hebben
behaald ) zeet duidelijk worden beschreven. - Het Franschg,Revisionisme)
dat de' konsekwenties van het naderen tot de burgerlijke demokratie
heeft getrokken, is het, meest leerzame en tegelijk afschrikwekkende
voorbeeld van wat deze taktiek brengt.
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,,Het prôpagandistische van gestelCe eisehen gr,at vcr-
loren als de massa er van rnoet zéggen, dat zij uohlagcu
atopie r) zijn"

eR daarna Troelstra Van der Goes zelf :

,,het. megningsverschil, 4ut volgens Van §.r Goes ook al
\ryeer in deze zaak zou bestaan in de Partij,.. wordt in
werkelükheid slechts gevonden bü een p?q pSiqijgenooten,
van wie wij nu eenmaal gewend zijn, dat zii bii aoorhear
zoehen naar steile standÿunten, die onze Partii plaàtsen buiten
het werkelik aoelen e?1,-wre?tschen der ar:beide"r'i in plaats üan
hare ahtie daarin te gronden," r) (,,Het Volk" van 8 Dec. 19o6).

En ,,Het Volk" keercle zich (zz Dec.) nogmaals
aldus tegen hem :

,,N{en gaat nu den strijd tusschen i\{arxisme en Revisi-
onisme trachten te brengen op het gebied der praktische
vaorbeelden. Heel moeilijk is dit niet. Men heeft slechts
te zorgen, dat men een andere, ryat minder nlaftische
meening. oye{ de a4n de orde zijnde ?4keq heeft dan de
n,revisionistische" redaktie en hef ,,revisionistische" partij-
bestuur, êo Klaar is Kees. Met een samenhâDg, een betere
zaak waardig, sluiten zich dan de Marxisten àafréén, ver-
klaren hun meening voor de Marxistische en die vao de
anderen voor anti-Marxistisch, en zoo hebben we het
meeningsverschil in de partij geillustreerd door een prak-
tisch voorbeeld.

Wii zullen deze manier z,,an doeru na rîtaar terstond sigqa-
leerei r) nu ze voor het eerst duidelijk wordt gevolgd.- Bij
den ro-urendag is zij mislukt. Reeds voor het vorig Congres
hadden de i\{arxistische leden van het P. B , die de rneerder-.
heid vormden, besloten ongunstig te adviseeren in zake de
agitatie voor den ro-urendag."

Zonder de Utrechtsche motie had men z,ao niet
durven spreken.

Het Revisionisme iuichte dus den vrijzinnig.demo-
kratischen minister toe voor zijn fraaie plannen. Maar
toen de Marxist de slechtheid van het ontwerp liet
zien, en tot agitatie 'tegen, vervolging van den minister
en het liberale kabinet opwekte, toen vervolgde het
Revisionisme hèm.

En toch had Van der Goes niets anders gedaan
dan, volgens het beginselprogram, de opwekking van
het klassebewustzijn stellen v66raan. En toch had hü

l) Cursiveering vân ons.
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niets anders gedaan, dan, volgens dat program, ge-
meend, dat dâelrdoor de hervormingen het snelst en
het best komen, doordat er met de verstgaande eischen
druh wordt uitgeoefend op de bourgeoisie, - en dat
die hervormingen niet rvorden bereikt door ?neegaa?x
met den vrijzinnigen demokraat.

Maar het Revisionisme is juist van het andere
gevoelen. Het ziet in het meegaan en het compro-
missen maken en het naderen tot de burgerlijken meer,
dan in de propaganda voor het socialisme door altze
verstgaande eischen. En daarom vleide het Veegens
en vervolgde het Van der Goes, alsof hü een steile
bedilzieke kritikus lvas, die maar opzettelijk kritiseert
om te kritiseeren r ).

3. Het Revisionisme vôôr de Burgerlijke
Democratie

a. Het Militarisme
En duidelijk, irnmer duidelijker, kwam aan den dag

rvat Revisionistische politiek is en waarheen ziJ leidt,
in het Militarisme.

De vrijzinnige minister Staal wilde een kleine be-

r) Men deed hetzelfde over cle Duitsche l\,Iarxisten. De ruimte ontbreekt
om breedvoerig op het buitenlanclsche Revisionisme iu te gâan. Maar
lret Hollandsche maakte de Duitsche Marxisten op dezelfde wijze als
Van der Goes verdacht. ,,Er is iu Duitschland bij een deel der partij
(bedoeld zijn de Marxisten) een sternming, die zich uit in een ver-
schrikketijke kritiekzucht." ,,Blijkbaar had men weer te doen met een
der gevallen ryaarin het ryeer was kritiek om de kritiek"" (,,Het Volk"
van 1r Sept. tgoil. ..Als cle andere richting (de Marxistische) iets
van meer beteekenis had gervilcl dan een groote kijfpartij (,,Het Volk"
van 2r Sept. I9o7) i ,, . . . . de grooie konflikten die de lDuitsche)
partijorganiiatie als op hare groudvesten doen schudden. moeten blijk-
baar immer loopen orer zaken \Maarvoor de massa niets kan voelen."
En als voorbeeld volgt dan: de striid over Bernsteios boek! (,,Het
Volk" van zz Sept. rgoS). ,,Dat is over het algemeen in alle lanclen
een ka-raktertrek van den strijd tusschen ,nrevisionisten" en ,rradikalen".
,rDe oneenigheid loopt steeds over zaken die de laatsten meenen dat
verboden moeteu zijn, terwijl de eersten daar anders over denken. Er
is een kern van waarheid in tvat Frank, de spreker van Baden zei :

,rhet geldt meestal strijd rver een ceremonie, of ook rvel over rvoorden,
over zakelijke eischen sehier nooit."

TvÏen ziet, evenals over de Hollandsche geschilleu tusschen de twee
riehtingen stelt men de Duitsche als opzettelijk gezochte) over kleinig-'
lreden -lodpende voor. Geen grondig onderzoek van de zaken zelf"
maar verdachtmaking als ir cle Utrechtsche motie.
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zuinigiog (van ee1l IsCI,oôo gulden) invoeren dssr cle

miliciens, die onder de wapenen moeten blijven (het
zoogenaamde blijvend gedeelte), te verminderen.

De kerkelijken waren hiertegen, en konden, als de
sociaaldemokraten tegen de begrooting van oorlog
stemclen, of zich onthielden, den rninister laten vallen.

De sociaaldemokraten stonden dus voor de keus:
ôf deze bezuiniging niet en een anderen minister van
oorlog, ôf stemmen voor de oorlogsbegrooting, althans
er niet tegen.

Zij kozen, na vergeefs getracht te hebben door een
motie zich uit de moeielijkheid te redden, - het
laatste . Zij verklaarden, dat ziJ zich van stemming
over de militaire begrooting zouclen onthouden t).

Dit geval is een klaar voorbeeld van wat Revi-
sionisme en Marxisme zijn Wij zullen er dus iets
nader op ingaan.

Wij vermoeden, ja weten, dat êr, door de weinige
ontwikkeling, die de klassenstrijd in Ï{ederland nog
lreeft, nog vele, zeeî vele arbeiders zijn, die vinden,
dat de Revisionisten hier gelijk hadden, en dat het
wezenlük beter is ter rville van een kleine verbetering
de principieele propaganda (die in dit geval door het
r,veigeren van de oorlogsbegrooting bereikt en zelfs
dubbel duidelijk gemaakt rvordt) te laten varen.

\Mant, zegt men, door die bezuiniging kwam er
geld vnj voor andere doeleinden, en werd de hatelijke
diensttijd althans voor eenigen verminderd,

Dat schijnt aan velen nog een zeer goede rede-
neering. En toch is zij valsch, zooals wij nu zullen
aantoonen. Hiervoor is het slechts nooclig de zaak
wat breeder en dieper te beschourven.

Sinds r 8Bo ongeveer beheerschen twee groote ver-
schijnselen de politiek van z;eo goed als alle Euro-
peesche Staten, ook van l.{ederland. Twee verschijnse-
len, waarvan het eene uitgaat van de kapitalistische
klasse, het ander van het proletariaat.

r ) Door een nieurve rvending
triertoe niet. De bereidverklaring
iatussehen. in de politiek, clezelfele
gehad.

der burgerlijke partijen kwam het
tot onthouding van stemmen heeft
beteekenis als de daael zou hebben
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Dat wat van ele bourgeoisie uitgaat, heet het
Imperialisme, dat van de arbeiders: Socialisme.

ftnperialisme beteekent uitbreiding en bevestiging
van het r5k vooral in de koloniên, maar ook,
door een stevig leger, binnenslands

Irnperialisme beteekent veroveringspolitiek en ijver-
zucht tegen andere staten. En het imperialisme is
onmogelijk zonder groote oorlogstoerustingen, groqp
staande legers, €n vloten, clie in staat zijn ver vân
huis,'b. v. in de kol'oniën te vechten.

Vroeger, toen het kapitalisme der meeste landen
nog niet sterk genoeg was om zich buitenslands
krachtig uit te breiden, was de bourgeoisie nog niet
imperialistisch, en vooral de burgerlijke demokratie,
de kleinere burgerij, \ ras het niet.

Maar nu het kapitalisme in alle landen - ook in
Nederland al rijker en rijker geworden is, nu er
geld te over is en dit zijn beleggi*g zoekt naar
buiten, in koloniën waar extra profijten te halen zijn,
nu de onderlinge wedijver der staten om het bezit
van koloniën de zwakkere landen (i{ederland niet het
minst) bedreigt, nu is de geheele bourgeoisie geest-
driftig v66r groot leger, groote vloot.

Daar is sinds r 88o nog een reden bijgekomen. Overal
staan de drommen, de millioenen proletariërs op (ook
in l{ederland zijn ziJ sinds '8o op de been), en nu
heeft men ook een leger noodig tegen hen, den
binnenlandschen vijand.

En hoezeer de burgerlijke groepen ook met elkaar
over andere belangen soms nog mogen verschillen
van elkaar, hier vinden allen elkander, van den con-
servatiefsten tot den radikaalsten bourgeois : Een sterk
Ieger en vloot moeten er zijn. Onder de verschillendste
regeeringspartijen zijn in alle landen de oorlogslegroo-
tingen aldoor toegenomen. Hiervan geeft het volgend
.staatje het duidelijk bewijs :

De uitgaven bedroegen op de oorlogsbegrooting
(in afgeronde cijfers) :

van 1896-r8g?
254.7§4,ooo frs.

van 19o6-19o7
e86.ooo.ooo fr§.Itdie . .

Enseland
Fraîkrijk

453.8o6.000 ,, 144,goa.ooo t,
645,639.000 ,, 7 zz,7 r3.ooo ,,



Japan. , . . .

Amerika. . . . .

het ,,demokratische"

Duitsehlanel
Rusland . .

Zwitserland,

En voor de

7s

799,CI44,Ooo
7 65Sag.ooo
fi4"4,94,ooo
214.37 5.ooo

79.ooo.ooo

r896-r897
S45.6r 5.ooo
r54.5oo.ooo
ro9.3o2.Ooo
255.5 z8.ooo
r§o.3r4.ooo
r3g.g83.ooo
99'366.ooo

rSgg:

r.o76"999.000
r.o4f .{99.ooo

z8a B55.ooo
456,SSo.ooo

vloot :

r3q.ooo.ooo ,,

19o6*r9o7
83g.4oo.ooo frs.
536.77 §.ooo ,,
333.8zo.ooo ,,
3r2,33O.OOO ,,
4g3bt.ooo ,,
zo6,za§.ooo ,,
r39,254.Ooo ,)

Engeland..i.
Amerika. . . . .

Duitschland 3 . .

Frankrijk.,..
Rusland. . . , .

TaDan. . . . . r

Itâtie. .. .. ,

En in Nederland in
voor het leger: in rgog

ff'ffî#; uo'e60'ooo frs'

3l.8e7.ooo frs, 38.87o.ooo ,,

Zooals gezegd, aan die vermeerdering hebben- alle
partijen meegedaan, ook de burgerlijke demokraten.

Maar u/aarom is nu de sociaaldemokratie de prin-
cipieele tegenstander van deze politiek van militarisme
en imperialisme ?

Omdat deze politiek den weg der hervormingen
naar het socialisrne afsnijdt, omdat militarisme en im-
perialisme tegenhouden al wat ons brengen moet naar
het socialisme, omdat zij samen reaktie zijn.

Sinds jaren komt er geen voortgang in de arbeids-
wetgeving. Toen het industrieel- en bankkapitaal de
maatschappü nog niet geheel en al beheerschte en
het imperialisme nog niet sterk was, toen de kleine
burgers, de intellektuèelen en de boeren nog vijandig
stonden tegenover het kapitaal, toen: kwam er nog
verbetering voor de arbeiders nu en dan. Dat kunnen
wij het beit zien aan de wettelüke verkorting van den
arbeidstijd, dien graadmeter van sociale hervorming.

Engeland kreeg den lo-urendag voor vrouwen al in
ï847, Zwitserland den t I-urendag, ook voor mannen, in
tïIf , Oostenrijk in 188 §. Duitschland in I891, Frankrijk
in t 8gz den t t.urigen arbeidsdagvoorvrouwen. Onlangs
kwam de lo-urendag voor vrouwen in Duitschland. Voor
mannen niets.

frs,
,,

,t

,,
,,
,,
,,
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Die beste aller her-','orrningen, de verkorting van den
arbeidstijd, staat dus sinds jaren en jaren zoo goed
als stil. t )

En ook de aEdere sociale hervormingen staan stil
of gaan nauwe[jÈs vooruit I

Daarvan dragen het imperialisme en het militarisme
de groote schuld. En geen hervormingen beteekent
geen grooten stap naar het socialisme, dat immers
alleen door een proletariaat, dat niet afgebeuld, niet
een weerlo oze prooi van ziekte, ouderdom en rverke-
loosheid is, kan worden bereikt.

Stemmen tegen alle begrootingen van oorlog en
marine beteekent dus stemmen voor hervormingen en
voor het socialisnle. Wü spreken er hier nog niet
eens over, dat het ook beteekent stemmen tegen de
nationalistische ophitsing der volken tegen elkander.

De sociaaldemokraten dus, die niet stemmen tegen
een oorlogsbegrooting, laten die propaganda voor hun be-
ginsel: hervormingen en socialisme, varen. Zij stemmen
in (rij het dan ook om andere redenen dan de
bourgeoisie) met die politiek, die een van de redenen
is, waarom de arbeidersklasse niet boven komen kan.

En nu zegge men niet: ja maar dat kleine voordeel I

Noch: het is slechts voor éénmaal, om de bijzondere
politieke verhouding van het oogenblik.

\Mant het is juist het streven der bourgeoisie, en
het allermeest van hen die zich demokraten noemen,
om u met die kleine voordeelen vÿeg te lokken van
urv pad. Hun leuzen, €E hun politieke verhoudingen,
hun kleine verschillen zijn er, in onzen trjd, al meer
en meer voor, om u te beletten tot eenheid te
komen, arbeiders I De één is een ietsje ,,beter" (ach
hoe weinig l) in het militarisrne, 

- 
daarrnee vangt hij

de domme ,,vooruitstrevende" arbeiders voor zich; de
andere wat ,,beter" voor de godsdienstige school,
daar pakt hlj de christelijke proletariers mee ; - en

r) Maar de prijzen der levensbehoeften stegen in de laatste ro jaar
snr:ller dan het loon, en de crisissen namen in cle laatste zo jaar in
veelvuldigheid en duur sterk toe. En de trusts, de syndikaten, de
kartels en de patroonsverbonden, d. w. z. ele maehten die de arbeiders
neerhouden, groeirlen erok enorrn !

#
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z6ô scheuren 1ij samen vaneen, wat, bijeen, hen allen
te samen verpletteren kon I

. Als grj dus aan dit eene toegeeft, (het is rryaar,
de eerste stap_ lijkt.gew.oonlijk-onschuldià) als gij
vandaag voor de geloovige bourgeoisie in-haar schoàl-
kwestie, mg.rgen voor de vrijannigen in hun iets
,,beter" rnilitarisme wijkt, dan- doef- gü juist wat zij
allen te samen willen.

Want overmorgen is er \,veer een nieuwe val op-
gezet om u te vangen, en overovermorgen weer een.En dan moet se, want g€ hebt u e.i*"al aan die
,,betere" partij gebonden, toegeven en met hen mee.
En dan zijt glj binnenkort datgene wat u\4/ eenige
kracht is: uw beginsel, waarmJe gü het proletariaat
oproept en om u heen verzamelt, hwÿ't.

En weet ge wat dan het gevolg 
-is I Daru areest

rfle% a niel rvteer, reoch ?t, noc/z îtw -aroeger soo geher
wassende hrac/tt, En dan het was ü immers ook
om hervormingen te doen i - dan komen er ook
geen hervormingen meer, omdat men uu/ kracht niet
meer vreest.

En zoo hebt ge dan èn uw beginsel, uw socialisme,
èn uu/- verbeteringen in deze màatschappu, verloren.En dat kleine voordeel-vo«-rr-het-oogenbiiË, dat. ge
zocht, het ll,:t t achteraf urv grootste oilgeluk, misschiJn,
voor een tud, u\4/ ondergang.

Daarom zijn de Marxisten er voor, dat de arbeiders-
klasse door haar vertegenwoordigers tegen het milita-
risme der bourgoisie àtti3a een Trotschî ,,Neen,,, laat
hooren

Maar de Revisionisten in Nederland waren, zooalswü zagen, toen zij eenmaal het Nlarxi*"me hadden
leelseslagen en tot de- (linksche)-bourg.ollFe den stap
hadden gedaan, bereid om ooL op ait punt het be=
gin;91 te laten varen en een sommetj; geld, vrii-
stelling van dienst voor eenige soldaien, en steun
aan een burgertijke partij te stËllen boven dat wat het
blijvende voordeel brengt

Zoo ziet men wat hef ,,meegaan" al dadelijk geeft.

llet die ééne verklarils,. .alt zij, 9m den (linkschen)
minister te houden, en di; kleine verbetering t.f.ri3g.r,

6

ft

bijeen,
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bereid waren niet tegen de begrooting te stemmen,
toonde het F{ollandsche Revisonisme zijn waren aard.

\Mie hier toegeeft aan de bourgeoisie, die is tot
alles bereid.

\Mant als men dit voor een burgerlijke linkerztjde,
met een zoo kleine en zwakke demokratische minder-
heid, om een zoo klein voordeeltje, doet, wat zal men

dan doen als er eens een ,,Burgerlijke Demokratie"
tegenover,,Burgerlijk Conservatisme" kwarn I

b. Het Marxi§tisch Program

Het spreekt uanzeLf , da-t, nu de toenade{ng t?t,
de linkeizüde feitelijk had plaats gehadl en door de

wijze, waaiop de ziekteverzekeriqs v?q Veegens .ont-
vangen sn â" principieele taktiek brj het militarisme
verlËochend *as, beveitigd lryas gelvorden, - het spreekt
vanzehf, dat nu ook het Marxistiich program der sociaal-

demokratie niet onaangetast kon blijven.
Reeds herhaatde malén hadden de leiders der Revisio-

nisten (Troetstra, Schaper, Vliegen) Et^partij-program,
dat in 

'hqofdzaak getijk is aan het Erfurter program,
op bepaalde gewichtige punten als onbruikbaar en ver'
oüd.ra verloàffnd. -Met name op het punt Yan de' 
,Verelendung" 

-àet 
arbeidersklasse, de toeneming der

crisissen en hare regelmatigheid, etc.
Het revisionistiscti partijbestuur benoemde een com-

missie tot herziening uan het program I)r en dgol de

revisionistische teden dier commis§ie werd een schrijven
gepubliceerd, rvaarin zij hun bezwaren tegen het oude

program bloot legden. Door enkele leden werde? ,?o'
à"rrig. bezwaren tegen het program geoPp:t+, dat,

*.rJ daaraan tegemoet gekomen, de commissie een

geheel nieuwe foilnuleeriqg zou moeten voorstellen.1r 
Wij laten enkele der bezwaren hier volgen ".* 

den

Lezer een denkbeeld te geven van de verwarring en

r) Revisie beteekent herziening. De Revisionisten wilden door een

commissie hei progïam laten hËrzien,- en die herziening P:hof ,ook'
zooals rnen ,ilt,'troiraruken. Maar toéh was het door de lItrechtsche
resolutie aan d; Marxisten verboden de Revisionisten Revisionisten te

;;il". 
-Hieraao 

ziet men, dat die resolutie slechts ^ een slok \ras,

ei-" *-" bij.dÀ trand wilde i:ebben om de kritici tot zwijgen te brengen.
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onzekerheid, die onder de Revisionisten ten opzichte
der theorie bestaan :

,,In het program komt, zoo werd opgemerkt, de voor het
proletariaat gunstige tendenz der proletarische aktie, door
I\farx en Enge]s erkend, niet voldoende tot zijn recht. Dat
de werkeloosheid toeneemt, gelijk het program verklaart,
werd onbewezen geacht, terwijl omtrent de crisissen de
formuleering van het program niet genoeg ruimte laat voor
de mogeliikheid, dat de organisatie cier produktie door
trusts êttz, de crisissen kan doen verminderen. . . .

Ook wat de vermogensbeweging Betreft, werd niet houa-
baar geacht de verzekering. dat de arbeidsmiddelen in
handen van een steeds kleiner wordend aantal personen
komen, maar moest, naat men meende, alleen van een
relatieve afname der bezitters worden gesproken. . . .

Dat de armoede der niet-bezitters toeneemt, werd in
ieder geval onjuist geoordeeld, afgezien van de waag of
het al dan niet gewenscht is een relatief afnemenden pro-
letarischen levensstandaard te aanyaarden. . . .

Het historisch beeld der ekonomische ontwikkeling werd
verward genoemd; het houdt niet voldoende rekening met
het ongebreidelde kapitalisme en het kapitalisme waarin
de proletarische aktie als tegentendenz Tverkt. . . .

Yoorts rverd opgemerkt, dât in het program verscheidene
overdreven en dus niet houdbare uitdrukkingen voorkomen.
Zao wordt gezegd dat de arbeidsmiddelen in handen van
,,enkele" personen züî, en dat er een klasse is die van
,,alle" bezit ontbloot en totaal af hankelijk van de bezit-
tgndg is....

Voorts werd de meening geuit, dat in het program moest
uitkomen, hoe bij de groepèering in den klassenstrijd wel
voornamelijk het belang den doorslag geeft, maar toch ook
meerderen, tegen hun klasse- en persoonlijk belang in, de
ziide der arbe-iders kiezen. . . .'Nog werd de wenschelijkheid uitgesproken van eene
verklâring dat het lidmaatschap der partij wel aaî het
politiek-ekonomisch stelsel van Marx, maar niet aaî zijn
wlrsseerrse denkbeelden bindt. . . .'Einde,lijk was er een element in de kommissie, dat nu reeds
voor zich zelve tot de konklusie gekomen lryas, dat schier
de geheele gedachtengang van het program onjuist is, hoe-
wel het van een juist uitgangspunt tot een juiste kon-
klusie komt."

Wij kunnen hier natuurlrjk niet al die revisiorlistische
meeningen gaan bestrijden, daartoe hebben wij geen
ruimte en dient dit boekje ook niet. Genoeg zij het
te vermelden, dat menig bezwaar, dat hier zoo gewichtig
staat, door de Marxisten al lang is weerlegd, opge-
heven, of opgehelderd. Over de krisissen komen wij

*,lia- --. -, ..r---.:'-*-'.r--l - -- " :':;.:l=*§È
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zelf nog te spreken. Maar wij willen op één ding
wijzen: Het grootste deel der bezwaren door de Revi-
sionisten hier geopperd, zijtr . . . de bezwaren vân . . .
Treub.

Terecht, zeer terecht, neemt men Veegens' ziekte-
verzekering aan. Terecht, zeet terecht wil men Staal
niet laten vallen om toch maar niet van dien vrijzinnige
te worden gescheiden. Terecht, zeer terecht vervolgt
men de Marxisten en brengt hen tot zwüget. 'Want . . .

men is het in de theorie met de vrij zinnigen voor een
goed deel eens I Dan moet men ook wel met hen
handelen.

Maar wij zouden de arbeiders toch willen aanraden :

Onderzoekt eerst zelf goed, voor gU met de4e socialis-
tische Treubs meegaat. Onderzoekt uwe omgeving zelî
eerst goed, kijkt goed rond u en leest en denkt veel.
En dan, wat denkt ge zelf van die krisissen, van die
,,niet-verelendung" der arbeidende klasse als geheel,
van de werkeloosheid, van de verscherping van den
klassenstrijd, van de wijsgeerige denkbeelden van het
socialisme over geloof, ongeloof, goed en kwaad ettz.
Gelooft gi wel, dat de maatschappü voor de arbeiders-
klasse als geheel langzamerhand beter wordt, dat de
krisissen verminderen, de werkeloosheid minder erg
wordt, dat wij zoo geleidelijkjes aan, met de hulp der
burgerlijke demokratie, in het socialisme zullen komen I
Onderzoekt eens goed. Zult grj wel met die socialisti-
sche Treubs meegaan ? - Ik geloof; als gij goed nage-
dacht hebt, van niet.

Maar in elk geval: laat dit u een \ryaarschuwing tot
voorzichtigheid zijn; de bezr,varen der Revisionisten
gelijken als een druppel water den anderen, op die
van Treub tegen Marx' leer en het oude Marxistisch
program. Onderzoekt die bezwaren in de geschriften
van ons, Marxisten, tegen Treub. Onderzoekt de tak-
tiek der Revisionisten, of zij misschien ook, gelijk die
van Treub, àfleidt van het socialisme naar verbur-
gerlijking I

Een dergelijk beeld van onzekerheid en verwarring
omtrent de grondslagen onzer beweging gaf het revi-
sionistisch rapport.
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En de leider der Revisionisten sprak eenigen trl$
daarna over het program eene meening uit, die wü,
tot nadere illustratie van onze schets, hier ook moeten
vermelden.

Troelstra schreef (,,Het Volk" van 7 Januari t9o9) :

,,tfet program kan zijn ôf orthodox*marxistisch, ôf refor-
mistisch, ôf een compromis tusschen beide. lVelke van
deze drie het zal zijn, dat hangt af van de samenstelling,
het bedoelen, het streven der Pàrtij. Eerst als deze beslist,
beide richtingen ook verder te kunnen omvatten, is een
compromis-program noodig. Lukt dit uiet, treden de
orthodox-marxistische elementen uit de Partij, zaodat haar
verder een strijd met dezen wacht, zoo dient haar program
de theoretische gegevens tegen die richting te bevatten,
dient het dus reformistisch of revisionistisch te zijn"

Over den aard van het Revisionisme of Reformisme
ontvangt men hier, uit deze woorden, inlichtiog, die
zelfs den aan veel gewende verstomd doet staan.

Tot nu toe meenden wü, dat men eerst, lnaar zijn
diepste overtuiging en weten, een program maakt, - en
dan eerst vraagt : wie wil er zich op dit program met mij
vereenigen ? Zoo kornt, dachten wrj, eene partij tot stand.

Maar, bij de Revisionisten is het blijkbaar andersom.
Hier ziet men eerst rond en telt de hoofden. Wat,
Marxisten ?, dan een Marxistisch program. Revisioo-
isten l, dan reformistisch. Blijven zij bijeen, dan geven
zij den een in dit, den ander in dat programpunt tpe.

Dit is wel het hoogste van opportunisme wat wij
ooit bereikt zagen. Terecht draagt blijkbaar het Revi-
sionisme ook dien naam. Ittiet de partij naar de meenitrg,
maar de meening naar de partij. Geen beginsel, maar
de gelegenheid beslist het al.

Maar is ook dit niet een ïyaarschuwing voor den
arbeider om met het Revisionisme niet te gaan i Gelooft
men, dat het socialisme door de gelegenheid, door de
opportuniteit, door het toeval zal komen ?

c. De \Met op het Arbeidskontrakt

Het karakter van de liberale regeerirrg kwam al
dadelijk daarin uit, dat het eerste, wat zij aan de orde
stelde, de wet tot regeling van het Arbeidskontrakt
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1ryas. Zulk een regeling was een geliefkoosd plàn'van
alle regeeringen, en van alle, ook de meest vooruit-
strevende, [urge.rlrjkg partijen geweest. De vrijzinnig-
demokraat Drucker had er al vroeger een ontworpen;
de christelijke minister Loeff had daarnaar een ont-
werp ingediend, en het vrijzinnige ministerie zette het
werk voort. Dat is uit de natuur van zulk een wet
zeer begrijpelijk.

Alle burgerlijke partijen streven er naar de arbeiders-
bewegi*g niet op te laten komen of sterk te laten
worden. Maar de arbeiders worden in de beweging
gedreven door hun armoede, hun ellende, door de
persoonlijke onderdrukki*g, de onrechtvaardigheden,
de vêrnederingen, die ze van de patroons moeten
ondergaan. Daarom moet de taktiek van dat deel der
bourgeoisie, die de arbeiders door slimheid van den
klassenstrijd af wil houden, daarin bestaan, dat ze hun
lersoorul7"h kleine voordeelen geven, €n tegelijk de
arbeideribeweging belemmeren. De arbeidersbeweging
vreezen ,ij; ze ruw neerslaafi wekt verzet; daarom is
de beste 

- 
taktiek, de beweging te uerr*takken door

bepalingen, die aan de arbeiders persoonlijk wat voor-
deel geven.

Op dien gedachtengang berustte het wetsontwerp
op het Arbeidskontrakt. De arbeider lijdt persoonlijk
onder de rechteloosheid, waarin hem de ekonornische
overmacht van den patroon brengt. WetteltjL en rech-
telijk geldt hij als gehjkgerechtigd warenbeeitter, die
aafi den patroo n zijn arbeidskracht voor loon verkoopt ;

dat is de basis van de burgerlijke maatsch"pptj. In
werkelijkheid wordt hlj evenrvel door deze wettelijke en

_ 
rechtelijke gelijkheid tot een slaaf van den patroon ; de
vrees, ontslagen te rvorden en honger te rnoeten lijden,
bewerkt, dat hü inderdaad niet als gelük. kontraktant,
maar als ,,ekonomisch zwakke" tegenovgr den patroon
staat. Wordt hij met boeten bestraft, als hij iets niet
naar den zin van den patroon doet, of moet hij tot
zijn schade in bepaalde winkels koopen, hij is mach-
teloos zich daartegen te verzetten. Wordt hij ziek,
dan kan hij eenvoudig de straat opgestuurd worden.
Een wet tot regeling van het Arbeidskontrakt stelde
de arbeiders in uitzicht, dien regello çzeî willekeur,

't-"*'+'.-,æ§
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waaronder ze persoonlijk leden, te verminderen. Maar
tegelijk zouden ze daarbij in hun vrijheid, door staking
in verzet te komen, belemmerd worden.

Door de vorm van de wet, door het beginsel, waarop
ze berustte, de inschaheling in het burgerlih zueTboeh,

werd een onverbrekelijk verband gelegd tusschen die
beide dingen; persoonlijt< voordeel voor den arbeider
en belemmering van de arbeidersbeweging. De regeling
van het arbeidskontrakt als onderdeel van het burgerlük
wetboek brengt aan zef een gelÿ'ke behandeting der
ôeide !arl'ÿ'en, latroon en arbeider, die iru der daad
niet gàryn 

-aù'ru, 
mee. Vaster positie van den arbeider

tegeà ptotséling ontslag braèht vanze\f mee : vaster
positie van den patroon tegen plotselinge staking.
Aanspraak van den arbeider op schadevergoeding bü
ptotséling ontslag bracht vanze\f mee: aanipraalivan
âen patrôon op sChadevergoeding bij plotselinfe staking.
En om aan hem, den patroon, bij deze aanspraak vat
op de beurs van den arbeider te geven, werd hem
het recht gegev en staangeld van het loon in te houden.

Welke houding moesten de strijdende arbeiders ten
opzichte van zulk een wetsontwerp aannemen I Natuurlijk
een beslist afwijzende. Persoonlijke voordeelen kunnen
niet tegen het nadeel van een belemmering van den
strijd, een vermindering van de vrijheid van bewegi*g
opwegen. Hierin komt scherp de vijandig. tegenstel-
ling uit, de diepe klove, die de sociaaldemokraten van
de vrijzinnig-demokraten scheidt; de laatsten zouden
het liefst den zelfstandigen klassebewusten strijd der
arbeiders overbodig maken ;"zij probeeren daarom de
arbeiders door kleine persoonlijke voordeelen om te
koopen en van, hun strijd af te houden ; de sociaal-
demokraten willen v66r alles de mogelijkheid voor de
arbeid ershlasse, door strijd voordeelen te veroveren en
haar macht te vergrooten. Daarvandaan komt het,
dat de vrijzinnig-demokraat Drucker de vader, en
zija partijgenooten de verdedigers van een wettelrjk.
regeling van het arbeidskontract zija; terwijl van den
kant der strijdende arbeiders nooit om zulk een rege-
ling is gevraagd, daar zij het gevaarlijke er van be-
grijpen. Zij rnoesten daarom tegen zulk een wet, op
zulk een grondslag, principieel atwijzend staan, haar
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tot stand komen trachten te verhinderen. Wat natuurlrjk
niet ureg nam, dat z,e ootr< de waarde vah persoonlijke
voordeelen, die aaî de arbeiders daarin aangeboden
werden, aan den tand voelden en op hun gebrekkig-
heid $rezen.

Op dit standpunt hadden zich de vakvereenigingen
gesteld, die met de S. D. A. P. het agitatie-komitee
vorrnden. Principieele afwijzing op den onmiddellijken
grond van de belernmering van den vakstrijd, op den
dieperen grond van den principieel verkeerden grond-
slag, de inschakeling in het burgerhjk wetboek.

Natuurlijk waren er meer punten van kritiek. \Mü
Iaten hierbij natuurlrjk het eerste ontwerp-Loeff rusten,
dat zulke monsterachtig., onmogelijke bepalingen be-
vatte, dat ook' de christelijke arbeiders, dat zelfs het
Kamerlid Talma, lid van de regeeringspartij, zê onaan-
nemelijk verklaarde (in een vergadering te Rotterdam
r Nov. I9o4). Wij hebben hier alleen met het tweede
ontwerp-Loeff te maken. Hoe zagefi daarin de voor-
deelen voor de arbeiders er uit, hoe de benadeeling
van ürun strijd i

De voordeelen : I o. Verbod van gedwongen winkel-
nering. Maar deze wordt nooit in het arbeid scontract
opgelegd; zij is een sti,lzwijgend gebod, \r/aar bü niet-
nakoming ontslag op staat. De gedwongen winkel-
nering is alleen met de strafwet, niet met de burger-
lijke rechtsvorderirrg te treffen . Zij werd dus met deze
wet niet, althans niet afdoende, getroffen.

2o. Verplichting van den patroon tot uitbetaling
van het loon bü ziekte, gedurende den opzeggings-
termijn (meestal een week). ilIaar dit is geen dwingend
recht ; er mag in het contract van afgeweken worden.

3 
o. Uitbetaling van loon bü stilstand van het werk

buiten schuld van den arbeider. Dit is evenmin dwingend
recht, dus verbetert eigenlijk niets.

4o. De arbeider kan niet plotseling ontslagen worden,
anders heeft hij recht op schadevergoeding. Dit is
dikwijls een verbetering van zijn persoonlijke positie.
iVIaar ook v66r deze wet is den arbeider bij plotseling
ontslag dikwijls door den rechter een schadevergoeding
toegekend. En zij berust op hetzelfde artikel over den
opzeggingstermijn, dat den vakstrijd belemmert.
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Daartegenover staan als nadeelen voor de arbeiders
persoonlijk:

r o. Alle geschillen over arbeidsovereenkomst worden
door den hanlonreclater berecht, in plaats van door
leeken-scheidsgerechten uit arbeiders en patroons be-
staande, Het eenige voordeel tegenover den geldenden
toestand bestond daarin, dat arbeiders, die minder dan

f S per drg verdiènden, kosteloos konden procedeeren.- ,;. Het boeten heffen wordt gesanctionêerd, en den
patroon veroorloofd een bepaald deel van het loon
als boete te heffen.

3 
o. De persoonlijke bewegingsvrijheid van den

arbeider, van wien vroeger, als hrj ineens weg liep,
niets te halen trvas, wordt geringer, nu door de be-
paling over het staangeld wel wat van hem te halen is.

De belemmering voor den vakstrijd lrg in de
ôepalingen oaer den oÿzegterwa'/n, de sc laadeaergoedirtg
eru het staangeld.

Daarmee werden plotselinge stakingen, die in het
tegenwoordig stadium van den strijd dikwijls nood-
zakelijk zijn, onmogelijk, althans zeer moeielijk gemaakt.
Groote sterke vakbonden worden in hun strijd reeds
door een verplichten opzeggingstermijn buitenge\^/oon
belemmerd. Maar nog veel meer geldt dat voor de
massa der arbeiders, die nog niet zoo sterk vereenigd
zijn en voor wie een plotselinge staking vaak het
eenige middel is, om tot verbetering van hun positie
en een begin van stelselmatigen strijd te komen; deze
worden door een verplichten opzeggingstermun een-
voudig aan de ketting gelegd. I)e opzegterm[jn zou
als regel gelijk aaî de uitbetalingstermijn zijn, maar
kon bU contract langer, zelfs tot zes maanden gemaakt
worden. Daardoor \ryas een gelijktüdig neerleggen van
het werk met inachtneming van den opzeggingstermijn
feitelijk onmogelijk gemaakt. Die verlenàing-werd er
bij de behandeling uitgelicht. Legt een arbeider het
werk neer, zonder zich aan den termijn te houden,
zoo mag de patroon dit als een dringende reden tot
verbreking der dienstbetrekking beschou\,ÿen, die hem
recht op schadevergoeding geeft. Dat deze bepaling
geen dwingend recht is, dat de patroon door de wet
niet gedanîrge?î wordt, deze bepaling in zijn contract
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met zijn arbeiders te zetten, beteekent hier niet veel,
orndat alleen een uiterst sterke vakbond hem daarvan
af zal kunnen houden. De schadevergoeding haalt hij
uit het staangeld, dat hij gerechtigd is, in de eerste
weken telkens 'l , van het loon, af te houden, tot een
bepaald bedrag.

Zoo zag het tweede ontwerp-Loeff, dat in Januari
I9o5 verscheen, er uit. Het agitatiekomitee, de vêr-
tegenwoordigers der vakvereenigingen en der S.D. A. P.,
hoezeer ook voldaan over den val der ergerlükste en
onhoudbaarste bepalingen uit het eerste ontwerp, be-
grepen, dat dezelfde principieele strijd en dezelfde
afwijzende houding'moesten worden volgehouden.
Spiekman schreef als lid van het komitee:

,,Elke wet, die de loonarbeiders een deel van hun bewe-
gingsvrijheid ontneemt en dus de industrieele actie ver-
zwaart, moet voor ons onaannemelijk zijn, zelfs al zouden
er andere voordeelen tesenover staan. En hier staan er
zoa bitter weinig goede îingen tegenover, en die er zijn,
beteekenen in de praktijk qoo wglnig, dat hier teh slotte
m. i. de keuze niet inoe,ilijk kan ziin."*'

Anders de kamerfraktie. Eerst was het alleen Schaper,
die dadelijk als zijn meening te kennen gaf, dat voor
een principieele, felle, onverzoenlijke oppositie nu geen
plaats meer was. Naderhand, na den val van hét
klerikale en het optreden van het liberale ministerie,
voegde Troelstra zich bij hem, wat echter eerst in
Maart rya6 voor den drg kwam en toen tot het be-
kende konflikt aanleidirg gaf.

De revisionistische kamerleden zagen het ontu/erp
met heel andere oogen aan, dan de vertegenr,voordigers
der vakberveging. Zij zagen daarin niet in de eerste
plaats een aanslag op de arbeidersbeweging, die met
enkele persoonlijke verbeteringen aan de onbewuste
arbeiders smakelijL gemaakt moest worden, een aanslag
waartegen zij zich dus principieel moesten verzetten,
maar ze zagefi daarin een gewone sociale hervorming,
waarin goede en ook slechte bepalingen voorkwamen,
waarbij het van de verhouding tusschen de goede en
de slechte bepalingen aî zou hangen, of ze ten slotte
voor of tegen zouden stemmen. Schaper schreef in
de ,,Volksstrijd" van I I Januari I9o5 :
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,,Dê groote steen des aanstoots is verdweïIen". . . . ,,NoB
staan er minder-- goqqe .dingen in het wetsontwerp.,. maar
aoorwerp üan felle oppositie kan het nu niet meer zijn, êo
de soc. dem. Kamerleden zullen nu rustig kunnen over-
wegen, hoe ze ten slotte zullen stemmen."

En Troelstra schreef in zijn brochure ,,Itr zake
partijleiding" :

,,IIet ware nu de tüd geweest, de reeds behaalde oüer-
aÈnning der agitatie te boeken. Maar dit kon men niet
doen, àls men fegetijkertüd het gansche ontwerp principieel
bleef verwerpen- Men kon wijzen op de belemmering
tegen de vakbeweging, die in 't ontwerp, hoewel sterk ver-
minderd, was overgebleven; men had op de verwijdering
daarvan alle aktie moeten richten; men had het verder
aaî de Kamerfraktie moeten overlaten, bü de eiadstemming
te beslissen, in hoever het kwaad in het ontrverp het goetl
overtrof om daarnaar haar stem te bepalen."

Hierin komt duidehjk voor den dag, dat de revi-
sionistische kanrerleden het karakter àezer ,.hervor-
ming" in het geheel niet doorzagefl, door hunne illusies
over de hervormings gezindhe-id der vooruitstrevende
burgerlijke partijen misleid werden en in hun streven
,rpraktische hervormingsarbeid" te verrichten, met het
spontane klassebewustzija der vakarbeiders in tegen-
spraak kwamen.

Dit bleek, toen, na den val van hét Kuyper-minis-
terie, lvaarmee demeesten ook dit ,,dwangcontract"
begraven meenden, het vooruitstrevend liberale
ministerie het eerst in tgo6 het arbeidscontract aan
de orde stelde. De kamerfractie liet daCelijk, terwijl
de burgerlijke sprekers (Drucker, Van Nispen) een
fellen aanval op de ,,kwaadaardige" agitatie' van het
komitee deden, deze agitatie in den steek. Schaper
zei 8 Maart :

,,Daarom heb ik er nooit a,an willen meedoen om ter
wille van de een of andere onderscheiding van juridischen
aard eonder meer het ontwerp af te breken. . . . Kan men
van die half ontwikkelde arbeiders, zonder juridisch en
parlementair inzicht, die den ganschen dag werken, vergen,
dat zij inzien, dat een ernstige fout juridisch misschien zoo
erg niet is bedoeld en wel in orde zal komen ?"

Hü verontschuldigde dus de agitatie, in plaats van
haar statdpunt te verdedigen.


