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betalen. \\'anl ah we de macht hadden, dergelijke eischeu
clU01' Ic voeren, kunden we Lul andere dingen dwingen. \Val
de k\\esl ie, verin urksbelasting bcuelt, men zou kunnen zeg-
gen: alle dingen wor den in hel kapualisme tot waren . Matu
DIj ceu , evenredige schootgeluheruug Letaalt maal' een deel
van de.lJuyl'geoi:oie, n.1. dal deel, dal van de school gebruik
maakt. \\ IJ nebben dus eel] bete r'en vorm in de progressieve
belasting. Wal de commissie wtl, is een slechtere VOllll.

81' is op het oogenblik een suoouung, om alle onderwijs
kosteloos te stellen. \\Ij hebben ons af le vragen, of wij
VOOl' onzen strijd ll.-, ,\1.- en technisch onderwijs ncodia
hebhen. En clan zeggen wij: .\ecn, \\ al- \\'ij nootlig hebben.
].' algemeene ontwikkeling. De UUUlgcoisie daai entegen heell
een leger !~,cllllbche amblenaren nocdig. Dal is geen belang
van on , \\ IJ moeten hebben: zoo hoog mogelijk opgevoerde
algemeene outwikkeling.

,\ 00 1 Z i LLe r: "'ij willen inderdaad het primai re onder-
WIJS VUOI' de l2ansche maatschappij, omclaL het VOOI' den
voor lil,gang van de maatschappij, voor allen noodzakelijk j".
Net zoo goed als we soms met inrluslrieele eisenen instem-
men, moelen we den eisen van ]11 imair onder vijs ook voor
de bezitlende klassen stellen. De cummissie is niet haar' kos-
leloos-allcen-vooi-arbeiders en daarmee gelijkslaanden ul'
een zeel' zwak punt aangeland, .\an Voogd untwcordt voor-
zilter, dal wij toch zerust leeren kunnen van wat in de S.
D .. \., P. gebeurt. .\og een speciale taktische cisch, 0111het
geheele primaire onderwijs kosteloos le stellen, i.', dal hel de
scherpst; wijze van optreden i", Voorzijter courtudeert dal.
um algerneenc en bijzondere redenen invoegen van 'L woord
.,ko;;teloos'· VOGI' heL primaire ondei wij« absoluut noodza-
kelijk is.

S, de \\1 ol I I verdedigt nog eenmaal het VOOI'slel de)'
commissie als "zuivel'{) eisch".
, Ka II e r, Rotterdam, zegt, de veranclering van ,,\'an slaals-
wege" in .,op staatskosten Y001' te stellen, om le voorko-
men. dal de onderw ijzel. staatsambtenaren zouden worden.

Daarna wordt lol stemming overgcgegaan, de verst-strek-
kerulo eisch: .,alle onderwijs, Itooger, Middelbaar en Tech-
nisch mee inbegrepen, kosteloos voor allen", het eerst.

.\angenomen mel alleen Amsterdam en Zwolle legen, Bus-
sum, Den llaag, Leiden, Rottcrtlam, Uh echt, \Veesp en
We-Ierenulen VOOI'. (228 slem men '100l', 182 tegen),

'L\ mendcmenl-Voogrl (overgenomen dool' een <Iel' aftlee-
lingen) om de' omschrijving van de uubrciding van hel on-
derwijs weg Ie laten en i11 te voegen na "uilhreiding" het
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\yo,orL! ~e~betering, \\'01'([[ aangenumen met alleen Denl1aao'
lege~. (.3(j2 steurmen VO?]', ~8 tegen): o
.. t . :l1le n?e~!e~l-Lelclen .. , \ el'slrekl~lllg van vakondorwij s

\ian~taéll.:;\Ve",e 111te voegen, wordt verworpen met Am-
sterdam, Utrecht, \\ estereauden en Zwolle lezen. (207 stem-
men legen, 203 voor). 0

Dal va.n Itotterdam, om "van slaaLs\Yeo'e" lo vervanzen
dool': op staatskosten, verworpen met alle~n Leiden H.oller-
clam en Zwolle voor. (203 legen, 1-17 voor); '

De geamendeerde en aldus aangenomen onder-wijs-para-
graaf luidt nu:

Verplicht neutraal lager onder vijs van slaatsweaa en zoo
groot mogelijke uitbreiding en verbetering, ook \\~1.lbclr eit
de llchamellJk~ verzorging del' leerlingen. Koslelooze open-
stelling van alle inrichtingen van openbaar onderwijs.

Par. ti aangenomen.
Par. 7, nadat BUS"Ulll haal' amendement heelt ingeu ok-

ken, eveneens aangenomen. '
Pal'. 8. De commissie is tegen hel amendemen t-Amster-

dam, oordeelt "afschaffing van celstraf" een te gespeciali-
seerde eisch. HeL amendement wordt verworpen; het artikel
daarna. aangenomen.

Par. 9, 10 en 11 worden aangenomen. Een nieuw voors lel
door Leiden ingediend, eischt bestrijding van heL alcoholis~
me. De meerderheid van het P. B. en cle commissie verde-
eligen het (echter in een door de oommissie voorgestelde
eenvoudiger vorm) o.a. omdat het alcoholisme zoon speciale
Ilollandsche kwestie is.

Y. cl., \\1 ij c k, Amsterdam, is er Legen. De Amslerrlamscha
delegatie wensout hef nieL in het program, omdat zij meent,
JUIst 111 Holland, te moeten doen uitkomen dat. hel alcoho-
lisme nieL op zich zelf, maar als uiting van' het kapitalisme
moet worden bestreden en dal we dit mettcrdand doen dool'
onzen gansehen strijd.

Roos je, \T .0 <;~-s tel, Westeremden, acht liet legen de
werkelijkheid 111,geen afzonderlijke bestrijding van het-alen-
holisme aan le nemen, wam- er edert llentallen van laren
een beweging tegen het alcoholisme beslaat, die parallel
gaal met ons.

.\1 a nno u r v, P. B., vindt het een oud vooroordeel, clal we
uitingen van hel kapitali 'me niet apart zouden moelen be-
strijden. Dat is een ideologisch standpunt. Dan zou el' ook
geen vakbeweging moelen zijn. Wij moeten integendeel
vooral onze aandacht geven aan wat .le geestelijke wapens
belemmert.

He l m c I' s, 7;,\'ol1e: \\'anner.]' wij zoo in onderdoelen gaan,
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moelen wc ook bestrijding van de prostitutie opnemen. El'
L:1Jllmeer geheel-onthouders geen dan wèl lid van de parlij.

V 0 0 r Z 1 l t.crgelooft ook niet, dat de drankbestrijders-
beweging met ons meegaat. xlaar algescheiden daarvan is
hij er voor, Je paragraaf in om; program te zetten. Par.' 12
wordt daama aangenomen HIel A'dam, Utrecht en Zwolle
legen. (21)5 slemmen voor, 195 tegen),

" 0 0 r z i tol e r: \Vij hebben nu een voorbeeld ge 0 even ,
hoc een strijdprogram moet worden behandeld. \\'ij hebben
gekeken enkel naar ons doel en niet. naai' de burgertij ke
partijen. Er nipt naar gevraagd, of die de proprampunten
zullen gebruiken VOOI'of tegen ons. Spreker hoopt, dat nie-
mand hel overdrijving acht, wanneer hij zegt, daL in jaren
en Jaren niet op dergelijke wijze over die dingen is kunnen
gesproken worden. Toch moelen we ons zelve niet in de
hoogte steken, want het kon nog beter. Daarvoor moelen \YC
ons de inlellcciueele krachten ieder VOOI' ons persoonlijk
aansr-haffen. Voorzitter dankt de sprekers, cle commissie en
v.m deze inzonderheid De \\'·oHf.

ST11TJDPROGR.\.\1 DER S, D, P.

vastgesteld door het congres van 23 Mei 1909.

1. Dcruocratiseering van alle vertegenwoordigende licha-
uien en van de verkiezingswijze del' uitvoerende gezagsper-
sonen en -Iichamen (afschaffing der Eerste Kamer, volk refe-
rendum, evenredige vertegcnwoorrüging, republikeinsche
rcgeeringsvorm).

Algemeen, gelijk, enkelvoudig eh rcchtstrecksch kies- en
stemrecht voor mannen en Vlouwen, die hun 20:-;le jaa r
bereikt hebben, met geheime slernnung. Korte welgevende
tijdperken.

2. Bestrijding van alle maalregelen en wettelijke \'UOI'-
scluiüen, die de arbeider-klasse zouden bcleJllllleren in haal'
vrijheid van organisatie en actie (recht van vereeniging, ver-
gadering. meenings- en uitingsvrijherd, stakingsrecht zonder
ouderscheid tusschen arbeiders in vrije bedrijven en ambte-
naren of arbeiders in publieken dienst).

:3. Alschalüng van alle bepalingen, clic el' up gericht zijn
de politieke en economische gelijkgerechugdn id der vrouw
re Ye~'kol'ten (bestrijding van elk streven om de mogelijkheid
Iol of gelegenheid VOOl' beroepsarbeid voor de vrouw te
vcrminderen en cle vrouw van het terrein van den maal-
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senappelijken arbeid terug 1 .Irmgcn, met \\elLelijke, be-
schermende bepalingen \I'OOI'arbeidsters, VOOl'zoover die m
hel algemeen door, haar lichamelijke gcsteldheid .gebodcn
zijn en in hel bijzonder ten einde de lUoeder-arbeJClsler de
uitoefening harer moederïuncties mogelijk Le maken, dus
mocderschapsverzckerinê)-

flo Een al'beids\\"elge\"ing. lei' bevordering van de lichame-
lijke en geestelijke weurbaarheid der arbeidersklasse, wo-
we] in de nijverheid, eten hamlel en 'L vervoerwezen, als Hl
den landbouw en de ve 'teelt (aellIUl'ige werkdag, afsehallmg
ul zou groot mogelijke beperking van den, nachtarbeid, ver-
hou van kinderarberd lot 1'J.-Jungen leertijd, bijzondere be-
scherming. lol hel l Srle jaar: kosteloozc verzekering (lor
arbeiders en met hen gelijkstaanden legen de gevolgen van
ziekte, Invaliditeit, ongevallen, werkloosheid, ouderdom en
ovedijllell, onder conti ólc en lllecleJ)cc;~uur van belaugheb-
hCllden; ingrijpende hygi(\nist:he beclrljfs\\'eto'eYm~'; l'Cgelmg
der arbeidsinspectie op een \YIJl::e, die een volledige toepas-
sing cl I' arbeidswelgeving waarborgt).

J. \'erpliehl neutraal lager undC['WljS van. staatswege, en
%00 81'Oot mogelijke uilbreiding en verhetering ook wal he-
Irett de lichamelijke vel'zol'gmg der leerlingen. KostelO?~e
openstelling van alle inrichtingen van openbaar onderwqs .

U. volledige scheiding van kerk en staat,:\velgel'mg van
alle subsidies uil publieke ka 'sen aan kerkelijke in 'lelllngcn
en \"001' kerkelijke of godsdiensüge lloelemden).,

7. i\.fschaffing van het militaire stplsel. Invoenng van oen
ülgcmerne voll\s\yar)ening in plaats van 't slaande leger.

S. l\.uslelooz:c J'eclJbpleging voor arbeiders en met hen
g'clijkslaanden. Deelneming van g"eko~en. leeken aan de
~'echlspntak (ynlks-jury)., Scl1adeloossleJlmg, VO?l" ~LCt schul-
dig gebleken m ll"('hlenlc; geslelclen en vel 001 dep.rte:i', ' .

!J. Xaasling van alle berl rijven. dLe een IllOnOp,)il::-llSC!;
karakter drazen. O')]leflino' van hel IndlvLcluec,le en concur-v \. c ~. t- 0 '.. ' h larenti karakter van alle vakken van llygl('msc en en s~m 1-
ren aard 'genecsknnclt', geneeslllichlplen-belclC!mg, zieken-
verzol'ging enz.) " .

10, Uilbreiding. varscherping en kyachllgc doorvoering
van de wellelijke bepalingen lel' b~sllïJdmg vau den .grol:~l-
en \\'oning\\'oe!.;:eJ' en lel' hpv()['clt'l'lng van ren dcugu Iijkr'
volkshuisvcsLing. , 'u. Sterk opkl imrneudc bela<.;lm~, uP, cle .nkomstcn. hel
,'rrlllOQ'en en de erlenlsscn mol vl'lJslellmg van on- en nun-
VC'I'Olog:rnden; slaals rfrachl; atscnatüng van alle nelasün-
gen Ol) n.oodzakelijke volksbehocflcn,
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12. Bestrijding van het alcoholisme. Ingrijpende drank-
we~geving. (Bij amendement toegevoegd).

:\.H. De vet gedrukte woorden zijn bij amendement toe-
gevoegd aan clen on:l\\"erp-lcl\st of daarin gewijzigd.

Aan de orde i nu de Motie in zake Vakbeweging.
\' 0 0 1'Z i t ter heen tol. toelichting niet veel te zezuen:

de molie spreekt VOor zich zelf', Zij zegt, dal het ook n~~dii
IS, clat het proletanaar zich in de vakbeweging organiseert
en dat daartoe het ),. V. Y. op 't oogenblik hej centrale
lichaam is. Het is: le. plicht. van ieder vakarbeider lid tc
wezen van zijn vakorganisatie: 2e. wanneer zijn vakergani-
alle nog met lJIJ het ?'-J. V. V. is aangesloten, daarvoor le

werken. Dil te doen is noodzakelijk voor de bewustwording
en dr; versterking van het proletariaat. Misschien 1,0111enwe
later nog wel eens in sl rijd niet hel :\. Y. V., niettemin is
VOOI' onze leden aansluiling aangewezen.

De motie wordt mel algc1ll<:ene slemmen aaneenomen.
Zij luidt:' o

JJe Soc.-Dem. Partij,
het in hel belang- der al'beidel'sklasse als noodzake. ijk

erkennende, dat tel' ontvoogding van hel prolelar iaat
zoowel op politiek als op economisch terrein wordt gc-
streden,

van oordeel. dat de vakbeweging alleen clan in hel
belang der arbeiderskla: .se werkzaam zal zijn, indien zij
haal' strijd, waar noodig, 'Ook langs clen politieken ,,'cg'
voert,

overwegende, dal, in Xerlerlanrl de bij hel l\. V. .
aangcsloten organc-aue-, en het :\. V. V. zelve al-, cen-
trale dezer vakverecnigmgon aldus den strijd voeren,

spreekt als hare mcening uil, dal het de plicht is HUL
clken sociaal-demoei aal, lid te zijn van een bij 'l :\. \'. \'.
aange ...;lolen. vakvcreenigtng. of, zoo dil in zijn vak nog
niet mogelijk IS, hel daarheen te leiden, cIaL zijn vakge-
noolen overtuigrl worden van Je nooclzakelijkheid en
hot belang van clil standpunt, en al het mogelijke gedaan
\'.·0l'C}1. ~m zijn vakvcrccniging lol aansluiting hij helx. v. \. te brengen,

roept alle arbeIders op lol hel voeren van den kla,.;,.;en-
strijd, zoowel met de pol il ieko als met de economische-
wapenen.
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"Van do Statuten kunnen nu maar enkele artikelen meel'
vorIen behandeld. Op een geamendeerd voorstel van orde

van Mannoury zullen dal. zijn punlen 12 en 9. Den Haag ver-
zocht ook punt 3. Amsterdam en \Vesleremden punt 'I.

Vooraf is echter dool' voo r 7. i L l er nog één ding in. be-
spreking te brengen, n.l. hoe moeten wij optreden bIJ de
Raadsverlaczingen? Wij hebben op hel oogenblik geen pro-
zram en moeten toch bepaalde eisenen stellen. Ook taktisch
is clil noodzakelijk tegenover de programs van de S. D .• \..
P. en Vrijz.Tïemocralen. Daarvoor nu weereen COIlll1llSSU'
1e benoemen, gaat niet. In groote dingen WIjken WIJ op dit
punt niel af van de S. D.. \.. P. V 00 I' zit l er stelt nu V,001',
dal aan het D. B. zal worden opgedragen, Uil het S.-J).
Gemeenteprogram punten te. kiezen, die dan onzen candida-
ten lol leiddraad zullen zijn. Dil, wordt goedgevonden.

In discussie komt nu art. 12 van het ontwerp-statuten,
loopend over bet reïercndum en geamendeerd. door 3 alelee-
Jingen.

Voo I' zit. Lc r zegt: Als het congres meegaat, met het
amendement-vvestererndon, waar het P. B. ovengeI1s. niet
VOOI' is. stelt het P. B. daarin een kleine redaolie-wijziging
VOOI'. Het P. B. is daarom niet voor het amendement, omdat.
het P. 1:1.er van uitgaat, dal hel congres werkelijk de hoog-

te macht is in de partij. Ook in de Duitsche, de Oosleurijk-
sche, kortom in de g'Joote bui lenlaudsche partijen be..;lat~\
het roterendurn niet. Iedereen weet, wat lil de oude parlij
cle werkinz' van het referendum is geweest. Een groot aan lal
leden, die ~Î1eelE'maal niet zijn komen luisleren naar wat van
verschillende zijden gezegd is geworden, geeft eenvoudig
zijn briefje. De amendementen-Den Haag en Ublechl (even-
eens hel relerendurn als regel stellende). nemen over, wal lil
de ..Iatuien van de S. D. J\. P. stond. Wij weten UIl de prae-
lijk, \\'ql dat i<; geweest. \\ïj willen op elk oogenbllk, het,
conzre: zelf lalen uitmaken, of el' over een gevallen besluit
refe~~enclum zal wezen ja clan neen. xlen zal zeggen, als men
het congres zelf laat beslis sen, zal het ook wel geen retoren-
dum toelaten. \\'ij meenen ook, dal. er alleen relerendurn
wezen moel, wanneer het. congres zelf meent, dal' nog e~:en
het oordeel der gcheele partij g-ehool'cl moel worden. In uren
zin heelt het rcîerendum ook een veel cmstiger karakter.

R o 0 s ] e \' 0 s-S I e I, \VE'.sleremclen: In legenstelling ~let
'het P. B., tueenen wij, .c.1aLde (l~mocl'alle meer naar v~l.en
moet komen in de partij. VOOl~zlller lucld aan ..hel cO~"',les
voor hoc het rcrcrendum was il1 de oucle parlij. Maar Z?O
beho'cfl hel niet voort te (zaan. \Vij stellen ons voor, dal. 111
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de dagen. omdatwe anders lcl kens lol verdoelen van de te
behandelen ,slof komen ()VPI' kort up elkaar volgende con-
gressen. OOI, wensent 111Jhel (·ungï'e.s niet zoover in drn
zomer. Slell den slotte VOOI': de l\.el'sLdagen,

P 1 el c r s, Bu sum, wil vooral vaste lijden tusschen de
congressen en geen werkdagen.
. Y oor z .il ter zegt, dal. dil laatste natuurlijk de bedoeling'
IS; beveelt verder de I edaclie van de commissie aan, die
ten 10tLe met 215 tegen t93 stemmen werd aanzenomen.
Tegen waren Amsterdam, Bussum en Zwolle. v

Omtrent de bijeenroep: ng van een spoedcongres wordt hel
amendement-Den Haag, dat voor "de volstrekte meerder-
heid" 1}3 wil lezen, aangenomen.

xog \\'01 dl aan de orde gesteld art. 3. Daarop heeft Den
Haag een amendement, n.1. om punl c weg te laten. Ilct
betrelt hel steunen van coöperaties.

\'00 I' zilt e r acht heL niet g-es<.:hikt tegenover de Inter-
nationale, dat wij de coöperaties schrappen zouden.

Col t 0 I, Den Ilaag; bedoelt uil te spreken, dat de arbci-
ders-coöperalie In geen vorm sl.rijdnnddcl voor de arbeiders-
klasse kan zijn, "\let het aannemen van het voorstel del"
conuuissie wo: dl over de coöperatie-kwestic-zel! een oordeel'
uitgespt okr-n.' Is deze daarvoor nog niet lijp, is de parlij
voor dal oordeel nog nieL rijp, dan doen wij beter hel beuel-
rende punt uil te schakelen uit de slatulen. Den Haag heelt
gemeend le moeten nagaan de voordeeten en de nadeeJen
van de coöperatie. Zekere overdreven voorstellingen, die
men van de coöpei atie heeft gehad, zij n niet meel' gangbaar
in de partij. Tegenover cle voordeclen slaan nadeelen. Onder
de eerste waardeerde 111('n, dat tie coöperatie een leerschool
was \'001' de arbeidende klasse, die hel bedrijf ei' doorIce rrle
hesluren en de democratie leerde loepassen. die noodzakelijk
zou zijn bij de lalere Iegeling van Je productie. Verder, (JaL
zij Lil' al beirlsvoorwaarden opvoerde en geld leverde. Deze
voordeeten zijn te weerteggen met de argumenten, dal de
coöperatie zoo beperkt is, rial zij, in plaats arbeiders vrij te
rnaken voor den strijd. integendeel aan dien strijd goede
krachten onttrekt. dal zij hel loon opvoert alleen maar 1,'001'
hel kleine groepje. direct bij de coöperatie betrokkenen.
Blijft (WH het g-eld. Wij erkennen, dal, dit, waardevol is, maar
willen het loch niet up alle voorwaarden. Ilet grootste nadeel
van de ccöperatie is, dal, hel den schijn heefL van iets, wa]
het niet is, Gedeeltelijk door dien schijn is de coüjJBl'alie
gewol'clen een bron van verderf; lendenzen van revisioni::illlp
en OppOl tunisrne zijn cl' door opgekomen en verslerkt. Spr.
herinnert ook aan de modellabrieken. zooals wij die uit de
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de nieuwe paruj de leden veel moei meeleven zullen. \\'If
bevelen daarom ons amendement aan. '

.\1a nno u r y, rnindcrhnir! P. 1:3., verdedigt 't amendement-
Westcreruden op de ~uenden. in zijn .,Tl'ibunD"-al'lil,elovcr
de kwestie uileengezet. Evenwel is het niet zijn mecning,
dal, wanneer het reterendum niet wordt aangenomen. er
daarom tegen de democratie zou zijn gezondigd, al' waar-
mee de S. D. A. P. geschermd heelt. Maar wij vinden net
referendum een meel' ideale vorm van democratie al 1S de
meer primitieve vorm van het congres evengoed 'democl'U-
Iisch. Ilel voorstel van hel P. B. keurt hij echter daarom al,
omdat het hinkt op twee gedachten. lIij meent, dal het in ei
meuwo partij wel kan gewaagd worden, het relerendurn in
te voeren aL::-hoogste gezag. Gebeurt dat niet, dan stelt pl'.
VOOI', he'. relerenduni geheel weg te laten.

De\' IS SC!', Den Haag, sluit zich aan bij Wcstereuulen
en Mannoury, Voorzilter heeft, volgens spr., te veel hel oog
op de S. D. A. P. \\'ij, leelen del' S. D. IJ., zijn geen men-
schcn, die maar onze leiders volgen. In dal opzicht. zijn wij
op een beteren weg. Dool' hel congres te laten uitmaken 01
e~' over een besl uil rolerendurn zal wezen, is niet ges~h'iH.
\ astgesleid moel worden 111cle statuten, dat een besluit pas
van kracht l.S, als hel referendum heelt beslist. Alleen i.an
het relerend Ulll IIiIblij vc u, wanneer de meerderhei cl van het
congres beslist, claL het niet noodig is.

V u () I' Z i 1tel" vestigt Cl' nog eens de aandacht op, dal hel
P. H. zrjn meening ontleent aan het voorbeeld van de aroote
hu iten landsche partijen. 0

Ilel amendcment-wcsteremuen wordt .in "lemming 3'c-
bracht, maal' verworpen met alleen Wesleremden en Zwolle
\'OOJ' (:388 stemmen legen, :2:2 \'001'). Daarna wordt hel, amen-
dement-Den Haag-Utrecht, eveneens het.rclerenduui al- It'gpJ
stellend, en na verandering van het woordje .xlaarvoor In
daarover en intrekking van hel door Utrecht alleen gestelde:
.,BeJJoemingen worden nip I aap het relerendurn onderwor-
pen", aangenomen met alleen w'ecsp (7 stemmen) legen,

Bij art. !) verdedigt .\1a nno u l' y nog eens de verheffing
van hel referendum, nu hel eenmaal is aangenomen, tot het
hoogste gezag in de parlij.

\' 0 () r z i 11 e r: In gevallen, dal el' geen referCIHIUJ1l IS
zou Cl' dus geen hoogste gezag zijn.

1\1a nno u l' y: Dan voorziet het P. B.
Deze discussie wordt niet vcrder voortgezel.
Omtrent den lijd. WcHII'Op hel Jaarcongres zal worden g~-

houden, wOI'cH door, \' i s s c hel', Amsterdam, gepleit
10. legen een verschuifbaren dag; 20, voor achtereenvolzen-
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UI likel~n van v. d. ,00CS kennen. \\'al dan, zegt spr.. zeen
murleliabrteken? TIIJ eindigj, met de conclusie: \\'ij kunnen
pruulecrcn van de voordeeten. ruaur accepleersn niet den
band tll~:-:ch~n al'belden:ibewl'g-ing en coöperatie.

1) e \\ 0111, Amsterdam Onze delegatie zal steurmen voor
het voorstel-Den Haag. :\iel om de argumenten, door Den
Haag aangevoerd, maal' omdat. in het voorstel van de COl11-
missie geen verschil gemaakt wordt tusschen deze en anrlc re
eisenen. Coüperatia valt. bovendien toch ook onder letter .. 11".
De kwestie van de coöperatie i-- geschikt VOOl' de program-
CUIUIEIS:-:le.

ti u r ter! P. B., stelt \'001' •.. c" te handhaven. Hij is het
er natuurlij k mee eens. de coöperatie in clp commissie te
behandelen, maar acht het ver kecrd, een middel (lal goed
ka~ ZIJn, zoo maar te schrappen.

\ alebeweging en polit'ieke actie kunnen ook slecht lOèo'e-
past worden. De paltij JJl<;lg zich niet eten schijn geven. al~o[
\\'1J, hiel' n~et overtuigd ZIJn, dat. coöperatie goed kan zijn.

v oor z i t l e I' geell eveneens 111 crnsüae ovcrwezma
t ..' l l I 0 h o-puu "C 111e, e sc irappen. De motiveering van Coltot stemt

overeen met de daden, waarmee hij in Den Ilaaz kenrus
heeft gemaakt. \\'ij moeten niet. een middel dal ~'ij allen
hebben verdedigd, op dil oogcnblik uit onze slt ijdmitlelelen
Iichten.

Oe \V 0 1 f I, Amsterdam: \\'al wordt bedoeld met: door
hel congres aan te wijzen vormen van coöperatie'. .\lel dit
artikel weten \YIJ nog niet. welke vormen bedoeld worden
en als woordvoerders van de S. D. P. slaan wij up onvast
standpunt.
, Y 0 0. r zit ter: liet ar t ikel zegt niet anders, clan dat wij
in beginsel er ons voor verklai en, !JOOl' de din zen inOen
Haag moeten wij ons niet, laten heinvloeden. Uit geeft .vm-
tentam 10 OHI veging, haat' steun aan het amendement-

Den Haag in re trekken.
Co l t o f, Den Haag, zeg], veel van zijn amendementen

ontleend te hebben aan de lnochure-Kautskv die echter niet.
tot spr.ts conclu ie komt. (Slerurucn: .. Jui~t~·:) liet was ruis-
schien niet goed, aan het cind van hel congres deze beschou-
\Yln~ ten beste te geven, maar spr. kon zich Loch niet van
motiveering onthouden. Een principieels beslissing wordt
Z,I, door het, amendement niet xenomen.

Go r I er, P. B., zegt nog', dàt. wanneer hel ons geluld.
een al'belclers?e\\'eging in Marxistische richting te krijgen,
hij de mogelijkheid ZIel ccncr zocrtc coöperatie,

In stemming gebracht, \V()1'(l[.hel arnend.Tien Haag. met
alleen Den Haag-zelf voor 08 stemmen) verworpen.
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\'00(' punt 1;:; is geen lijd meel'. De Wol f f merkt op, dat
er aan dat punt (bevoegdheid lot, schrijven, publicoeren en
verspreiden) heel wat vast ziL, waarop V 0 0 I' Z i LLer ant-
woordt, dat hel ons niet. bindt, zoolang het niet aanvaard is.

Aangezien hel vastgestelde sluitingsuur geslagen heeft,
zegt \ 00 r zit ter: \\'ij hebben nu te zorgen, dat het be-
wU::5tzijn. clal wi] te brengen hebben, ook werkelijk in deze
laatste dagen vóór de verkiezingen cloor ons gebracht wordt.
Wij hebben vandaag getoond, hoe door onze partij moet
worden opgetreden. Bij ons moet hel anders gaan clan vroe-
gor in de politieke partij. Xa cle verkiezingen is ons werk
niet uit. maal' begint, hel pas. De slapte, die hel tcgenwoor-
(tig kenmerk is van de politiek, zal spoedig genoeg omslaan
rn strijd.

Met de woorden: Organiseert u, blijll werken na de ver-
kiezingen' Dit zij van nu af aan ons doel! sluit voorziLter de
vergadering.

Oe aangenomen artikelen HW de statuten luiden:
,\1'1. 3. c. Het bevorderen en steunen der door het eongres

aan te wijzen vormen van arbeulerscoöperatie.
Art. IJ, alinea /1 en 3. HeL Pallijbestuur kan ten allen tijde

een buitengewoon congres bijeenroepen of een spocdrere-
reudum houden.

Ilet is hiertoe verplicht, wanneer een aantal afdeelingen,
te zarnen vertegenwoordigend 113 der partijleden, het ver-
langen.

Art, 12. Alle door het congres aangenomen voorstellen
woeden binnen .'1. weken na het, congres aan het, rele: erulum
o nderworpen. Zij worden van kracht, zoodra zij door heL
relerentturn zijn goedgekeurd. ,

Het congres kan van bepaald aangewezen besluiten de
onmiddellijke uitvoering gelasten, zonder clat daarover een
relerendum moet plaat" hebben.

Uitgesteld werd de behandeling van het overige deel der
Statuten en van het Huishoudelijk Reglement tot, een nadere
Algerneene Yergadering '),

') Deze vergadering. hel, vio nle rougres eter partij, heeft
plaats gchnd op 30 Januari 19l0,
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De aldaar aangenomen tekst luidl:

STATUTEN.

I. Van den Naam.

Anr. 1. De Vereeniging, genaamd Sociaal-Democratbrh
Partij in Xederland, is gevestigd te Amsterdam.

Il. Van het Doel.

.\HT. 2. Ilel doel en streven der partij is neergelegd in
haar beginselprogram, luidende:

De ontwikkeling del' maatschappij heeft geleid tof de
kapitalistische vool'~bl'engings\\"ijze, waarbij de grond en de
andere arbeidsmiddelen zich bevinden in handen van enkele
personen, tegenover welke zich de klasse heeft gevormd van
hen, die, van alle bezit ontbloot, totaal van de bezittende
klasse afhankelijk zijn.

Deze kapitalistische voortbrcngtngswnzs neen ten gevolgc,
dat de bez: ttendo klasse zich steeds meer en meer verrijkt
ten koste der niet-bezitters, wier armoede toeneemt met hun
groeiend aanlal en die worden vermeerderd met clie leden
~?n den ondergaanden middenstand, welke door de onrnogc-
lijkheid om de concurrentie tegen het grool-kapitaal V0] te
houden, hun klein bezit hebben verloren en tol proletariërs
zijn gemaakt,

Toenemende werkloosheid legenover overmatig lange
arbeidsdagen: gebrek aan koopkrach t bij de massa, waar-
dOOl'. de ontzaglijke vermeerdering van het maat-chappohjk
arbeidsvermogen haal' niet ten goede komt, en de snelle
opeenvolging van crisissen en faillissementen bewijzen, daL
onder het stelsel der bestaande particuliere voortbrengings-
wijze de menschheid de productie niet meer kan beheersenen.

?\cven,.; cleze leekenen van ondergang cler bestaande voort r-

brengings\Yijze voeren de noodzakelijkheid om de machi-
nerie op groole schaal in exploitatie te brengen, de snelle
samentrekking van alle arbeidsmiddelen in handen van ('0)

steeds kleiner wordend getal personen en de vercernging
van <lezen tol. alle concurrentie doodende maatschappijen
(trusts enz.) noodwendig lot cle maalschappelijke organisatie
del' vooI'lbren~ing (soctalistische maatschappij).

Onder clen invloed del' occonomischs revolutie heeft een
deel van het proletariaat zich vercenigd met het doel, om de
totstandkoming der socialisLische voortbrengingswijzo te
bevorderen.
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Bij dil streven sluit het op den tegensland der bezittenue
IdCl"se, die hierbij gebruik maakt van de sta~l~ma~hl. ?1~.ll~cL
he'taande oeeon011llsche stelsel te handhavenv w aarbf ZIJ
"le~1l1\ op dat gedeelte van het proletariaat, d~1 ?~g, ~I;"l ~ot
bewustheid van zijne laak als revolutionaire klas se IS gcko-

Illm~rui t heelt zich de klassen-Irijd ontwikkeld, die. zich
zoowel openbaart in c1en strijd cener zelfstandige al'~]liel s-
parlij om de politieke rnaent en ter opwekking va~ h~L
Ida"sebewu5[,zijn bij cle arbeiders, als m c1en..sll?J~l dCI .v~k=
vereentgingen legen de patroons ter verkrijging van vel be
terde al'beiclsvoorwaarden.. " .:

llet 16 de internationale sociaal-democratie, \\aUlIO de
arbeiders der geheele wereld die tot 'bew~stzIJn van ?un~e
taal, in clen klassenstrijd zijn gekomen, Zich hebben georga-
niseerd. .. . Y d 1 cl slell ZIChDe Sociaal-lJemocratische Partij in .ve er an , . ,
len d~el, het XecleJ'landsche .'proletariaat te doel: d?'elnc1llen
aan dien inlernationalen strijdrler arbeidende kla:ose.. .

Zij wil daarbij zooveel mogelijk alle oe,c?n~m~Sehe ol POII-
Iiel' e bewezinz der arbc Iders ter verkrij ging van belere
lev~nsvOol'\~aa~c1en zoodanig ondersteunen, claLc1aard~.or h~n.
klassebewustailn wordt opgewekt en hunne macht tegenover
de bezi tlende klasse wordt versterkt. ." , . ._

Zoolang het àen arbeiders nog niet mogelijk is cle ~at.s
macht in hanclen te nemen, zal zij trachtten all~ politieke
rechten te veroveren en deze te gehJ'Ulken, Z,o,o\\.el om het
zeheele proletariaat in den klassenstrijd te o~~a~ISe?I'€~, als
~m invloecl te verkrijgen op de \Yelgevmg ter mvoenng \,an
onmiddellijke verbeteringen in den teestand .der niet-bezit-
tende kla se en lot bespoediging der occonomische revolutie,

111. Van de middelen.

.vnr. :3, De parlij tracht (lit doel te bereiken door de \'01-
zcndc mi ddelen: . . 1I b .
r- a. IH't üeelnemen aan verklczmgen voor a c ~pen me

vcrlcgenwoolCligende en best urende 1.I;hamef.!,.
J het bevoi deren en sI eunen der vakoloamsal!!" '
(~.. hel Levorderen en steunen der door het congres aan

te wijzen vormen van arbeiderscoöperalie ;
d. het uitgeven van blac~en;. ken

het uitgeven, versprelclen en verkoepen ,:,~n boe , '
e. brochures en vlugschriften en. he\ hanclel~rlJve~ daar 111,

ook als zij niet door de partij zijn uitgegeven:
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I. het beleggen van openbarc-. cursus- en andere verga-

deringen;
het richten van verzoekschriften aan vertegenwoordi-
gende en besLurende lichamen:

h. heb gebruik maken van bij de grondwet en andore
wetten aan de Xederlandsche burgers locgekende
rechten.

0'

IV. Van de indeeling.

ART. '1. De leden der pat-tij vormen afcleelingen, die in elke
gemeente of in een deel cener gemeente of in een corubi-
natie van gemeenten kunnen gevestigd zijn.

Niemann kan lid zijn van meer dan een aIdeeling.

v. Van de afdeelingen en leden.

.AHT. 5. De aïdeelingsn laten ieder toe tot hetlldmaalschav,
die den wensch daartos kenbaar maakt en 18 jaar oud is.
Geroyeerde leden zijn onclerworpen aan balloLage.

Leden kunnen wegens grove vergrijpen tegen de begin-
solen del' partij ol wegens groote GonLl'lbulIesChulll ge-
royeerd worden door hun afdeeling. In het eerste geval
hebben ZIj beroep op Partijbesluur en Congres.

ART. 6. Een alcleeling bestaat uil minstens 6 leden.
In Lijzondere gevallen, ter beool'deeling van hel partijbc-

stuur, kan een ardeeling, waarvan het aantal leden beneden
ZC':>daalt, blijven bestaan.

ART. 7. Afcleclingen, die handelen in strijd met de statuten
of de congresbesluiten, kunnen dool' het parlijbestuur ze-
schorst en op het eers(.volgend congres voorgedragen \\"01'-
den tot royement.

Neemt hel congres dil royement niet aan, clan is de
schorsing opgeheven.

ART.. 8. Bewoners van plaatsen waar geen afdecling I"
gevesLIgcl, g ven zich voor het lidmaatschap op bij hel partij-
bestuur en heelen algemeens lellen. Over hun roventent
beslist het partijbestuur, behoudens beroep op hel congres.

VI. Van het Congres en het Partijbestuur.

ART. 9. Ilct hoorste gezag in de partij is het Congres, Ifet
congres bestaat uif afgevaardigden der aîdeclinzcn het Par-
Ctijbestuul", de redac~ie van het ptlI'Lijorg-aan, de 'kan~et'Jl'aclie
en de partijgenooten, c1ie (laar bel. !)urlijbesluul' voor do

•
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discussie over bepaalde punten van hohandeling zijn uilgc-
noodigd. . .L ct cl . I!Iel slemrecht wordt op hel. congres uilslui en oor ue
aJ'g'cyaanligclen uiigeoerend. r ,r

Ilct jaarcongres heeft plaat!') op nad~r le bepalen. UUL' of
dazen in een der maanden xlaat l, April, Xlei of Juni,

liet partijbestuur kan te allen tijde een buitengewoon con-
gres bijeenroepen of een spoedreferendum houden. . O'

Het is hiertoe verplicht, wanneer een aaI~tal afcleelll1~;n:
Ic zamen vertegenwoordigend 1,3 der partijleden, het ver-
langen. .. cl -·t· - 'cl'(Yl_xur. 10. De partij wordt bestuur en \ el cgenw 001 It><
door het partijbestuur, bestaande lUL zovenIeden.

De voorzilter en twee leclen van het parlijbestuur VOl'llll'J~
hct dagelijksen bestuur. en wonen le A?1sterdan,; .. r pe I
overize leden moelen buiten Amsterdam woonachlig ZIJD.

Zij oen de overige f[ leden van hel partijbe stuur \\'o~cl.cn
IJij l'efel'endum gekozen u it cle candida Ien, waar::an er 1;,1m-
stens drie in Amsterdam woonachtig moeten ZIJn, dooi de
aldeelingcn gesleId. '. . . O' r •

De voorzitter en cle socrclaris worden 111Iunclie t>el~~)zcn:
\'001' alle partijbestuursleden wordt Ier benoeming hIJ ('1'1-

sle stemming volstrekte meerderheid van sternmen "\er-

eisent. II 11 . - I· n na heL jaar-Hel partijbestuur treer c ~ ,Jaar, zes \, e ce
congres af. De leden zijn herkiesbaar.

_\RT. 11. Op hel jaarcongres ,,:onll behandel.cl: ., ..
a. Jaarverslag van het pal lijbes tuur omtrent de ;\_,_11,-

zaamhcid zoowel van cle parlij als van hel pat lIJÜC-
:-;1uur sinds het vorige congres:

b. financieel vcrslag der partij; .
c. de werkzaamheid del partijgenooten 111 de Twe «Ie

l\.amel en desverlangrl ook van die in andere veitezen-
woordigende lichamen; ..

ti_ de rerlac lie van het orgnan der partij;
l'. de voorstellen der aïdeelinaen en die van hel partij-

bes luur.
.vnr. 12 .. \lle door hel t'ongn's aangenomen v~o~·,;l~ll('n

worden lJinnen!i. weken nu hel congres aan hel relerendurn
del' leden onderworpen. Zij worden van kracht, zoodra ZIJ
door het 1 eterendurn zijn goeclgek€ urrl. . t

11(" consres kan van bepaald aangewezen besluiten I e
onl1li~!dCllfh{e uitvoet ing gelasten, zonder Jat daarvoor een
rorcrcndum moet plaats hebben.
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VII. Van de Geldmiddelen.

ABT. L3. Oe geldmiddelen der parlij beslaan uit:
a. cunl ribulién van ufdl'cllngen en algcrueene leden:
IJ. schenkingen:
c. erfstellingen en legalen;
d. renten van rigendullllllen en inkomstan uit ondcrne-

mingen.
e. andere inkomsten.
De geldmiddelen worden beheerd door hel partijbestuur.
ABT. H. I~lk jaar binnen 1 weteen na het congres wijst de

td .• xmsterdaru uit haal' midden ;3 leden aan lul een coui-
missie van controle. welke ieder kwartaal de boekhouding
met rle kas en de bescheiden van den penningtueester
naziet.

VIII. Van het Partijblad.

ABT. 15. De parti] geelt een partijblar! uil.

IX. Slotbepalingen.

Aur. W. De organisaue en de \Yel'k\Yi~ze del' partij wordt
III bijzonderheden geregeld dOOI' een huishoudelijk l'cQle-
ment, dal dool' het congres wordt vastgesteld. ~

De afl1eelingenstellen hllishoudelijke reglementen vast.
die de goedkeuring van hel pat lijbestuur behoeven urn \'.11l
kracht te zijn.

AH I'. 17. In gevallen, waar in door de stal uten en dOOI' hel
huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist hel
par! IJ besluur. Zoo noodig wordt ÜOOI hel eerstvolgend ;'011-
gres de gebleken leemte in sial ulen of huishoudelijk regle-
ment aangevuld.

ABT. 18. De \ ereentging S. D. P. wordt gerekend te zijn
opgericht H xlaart 1009.

ART. 19. Tot ontbinding der vercernging kan alleen wor-
(/r 11 hesloten door hel cong'rcs met :2 J van het aantal -Iem-
-men.

({ij ontbinding wordt len aanzien (lel' bezittingen gehan-
t!rld overeenkomstig arl. 1720 van IJeI Burgerlijk \\'elhoek.

,\BT. 20.\\ïjzlging dezer slatuten kan alken g-e<.;ehieden
,'1001' een congres.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
•

I, Van de AfdeeIing en haar Leden.

.\H.T. 1. Kennisgeving van de oprichting eener aldeoliug
aan hel parlijbestuur is vergezeld van een opgave der he-
stuursleden en van een lijst der leden met vermelding' van
adres, ge-slacht en beroep en al of niel geabonneerd zijn op
"de 'I'rihune.'

Anr. 2. Iedere aldeeling is verplicht, binnen 8 weken na.
[Wil!' oprichting haal' huishoudelijk reglement ter goedkeu-
rinQ' aan hel partij be tuur le zenden.

\\-ïji.igingen worden eveneens ter goedkeuring aan het
partijbesluur gezonden., I

Anr. 3. Geschorste aïdeelingen ontvangen wel alle stuk-
ken, uitgaande van hel partijbestuur, zij mogen echter niet
aan slemmingen deelnemen, nocu voorstellen indienen voor
hel congres.

Op hel. congres, dat over hun rovement te beslissen heeft,
hebhen zij over het royement-voorslel recht. van" discussie.

.\111. /1. De aldeelings-secrctarissen zenden elk [aar, uiler-
lijk i:l weken vóór hel, jaarcongres. hun jaarverslag in bij
den partij-secretaris. Aan het begin van elk kalenderkwar-
laai doen zij den partij-secretaris ren opgave loekomen van
de in he! voorgaande kwarlaai zich voorgedaan hebbende
wijzigtrigen in de ledenlijst. " ,

AnT. 5 .. vrdeetingsleden, die zich vestigen op plaatsen,
waar g'een afdeeling bestaat, worden algemeen lid.

11. Van de Algemeene Leden.

,\HT. G.• xlgcmeene leden geven van verandering- van a.Ires
kennis aan tien partij-secreta! is. Zijn zij verhuisd, naar l'en
plaat s, waar een aldeeli ng is, dan geert de parüj-sccrctaris
daarvan kennis aan den sec: claris dier ajdeeling.

111 Van de Leden der Partij in openbare lichamen.

.vrrr. 7 . .\ielllancl mag- candidaat g-ec;lelcl worden voor lid
van de 'l veede Kamee zonder goedkeuring van het partij-
be-tuur. Geen cantlidaten mogen worden gesteld dan die 1
.I<.tllI' lit] del' pa: tij zijn. ,

van candidaatstelling vuur andere openbare Iichamcu
moel uicdcdecling gedaan wurden aan net partijbestuur

Am , '. \' oorstellen voor het congres kunnen worden
ingediend door de atdccllngcn en het partijbestuur.
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Ieder algemeen lid heeft het iecht bij een afdeeling zijnJr·
keuze voors lellen in te dienen \'001' hel congres. Hij mag
deze voorstellen mondeling ter aldeelingsvergadering toe-
lichten.

lIet jaarcongres bepaalt de plaats waar het volgende jaar-
congres zal worden gehouden.

ART. 9. Alle voorstellen voor den beschrijvingsbrief van
het jaarcongres worden ingediend bij den partij-secretaris
minstens 8 weken vóór hel congres. Zij worden minsten' 6
weken vóór het. congres in het parlijblad gepubliceerd.

Amendementen op deze voorstellen kunnen door de aïdee-
Jingen uite: lijk 11 weken vóór het. congres worden ingediend.
Alle voorstellen, zoowel als alle amendementen moeten
worden gesteund om in behandeling te wo relen genomen op
'L congres. De voorsteller heelt het recht van inleiding.

De beschrijvingsbricf, bevattende alle voorstellen en alle
amendementen, benevens de jaarverslagen der partij en haar
instellingen en het rapport van de commissie van controle,
wordt minstens 3 weken vóór hel. congres in hel. partijblad
gepubliceerd.

ART. 10. tedere aldecling heelt hel, recht. bij een ledenlal
to~ 25, één afgevaardigde te zenden; bij 2G-30, twee, bij
51-100, drie en voor elke 50 leden daarboven één afgevaar-
digde meer.

De afgevaardigden moelen gekozen zijn in een huishou-
delijke vergadering der aldeeling, minstens 8 dazen voor
hel, congres.

Elke afgevaardigde moel voorzien zijn van een gelooïs-
brief, waarvan hel formulier door het partijbesluur wordt
verstrekt.

Anr. 11. Iedere ardcc'tng brengt zoowel stemmen uil als
zij leden telt volgens de laatste opgave, verstrekt aan heL
partijbesluur. ingevolge art. 1.

Over maalregelen van orde wnrd! hoofdelijk ge'-'Lemd.
Over personen wordt «-hrillclijk. over zaken mondeling

geslemcl.
Bij eerste stemming over personen beslist tic volstrekte

meerderheid der uilgebrachte slr-mmen. Daarna de meeste
stemmen. Is Cl' bij cel sle slemming door niemand een vol-
strekte meerderheid verkregen, dan is cl' horstenuning lus-
schen cte twee die hel groolsf aanlal <temmen op xirh ver-
eenigct hadden.

Bij steruming over zaken worrll hij slal\ing van slemmen
heL voorslel geacht le zijn verworpen.

AnT. J2. Ilel congres is openhaal'. In buitengewone grvnl-
len kun hel-P. B. besbissen lol het houden van een huishun-

:..
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dclijke zilling behoudens goedkeur in 0' van het con O're" iu
die ziuing. 0 0

.vnr. 13. De partij-secretaris pubucecu binnen twee weken
na het congres m hel partijorgaan de op hel congres aanzc-
nomen voors lellen en verzendt. indien referendum m~cL
plaats hebben, de stembiljetten aan de aldeelinzen en aan
Je alzomeen 1eelen. 0

_\.RT. 1.1. De ardeeringen houden binnen viel' weken na het
congres een huishoudelijke vergadering, waarin de aïze-
vaardigden verslag LUlbrengen en hel. relerendurn wordt ~'e-
houden. 0

.\.H.T. i5. De partij-secrotans publiceert binnen zes weken
na hel congres den uitslag van het gehouden referendum.

IV. Van het Partijbestuur.

Anr. W. De leiding cler partij, hel beheer del' geldnudde-
lcn en I'lgendommen, de uitvoering del' congresbesluilcn,
de handhaving del' statuten en reglementen is opgedra zen
aan hel partijbestuur. 0 0

, ART. 17. Vier weken vóór het jaareongres geven de altlee-
Jingen de candidalen op, bedoeld in artikel 10, alinea 3 der
tatuten.

.\.1\1'. 18. De verkiezing heeH plaat- bij referendum, in
al Iikel i:2 genoemd.
. _\HT. iD. In lusschenlijclsehe vacatures van liet parlijbc-
sI mu: wordt binnen 4. weken door een referendum YO~1 zien,
tonzi] zulk een vacature ontstaat binnen G weken vóór hel
eongl'e .

ART. 20. Het D. B. der partij vergadert minstens eenmaal
per week.

V. Van de. Geldmiddelen.

.vur. :21. De aldeelingen zijn vc: plicht. \'001' ieder· harer
le(l~n :2 cents per week in cle partijkas testorten.

\ ()IH' man en vrouw uit één zczin samen 3 cent.
.vrrr. :2:2. ['iterlijle vóór 13 .\1)1'il, 13 Juli, 15 October en 1:1

Januari zenden de atdeelingspenningrneesters VOOl' i':cl(,J
hunner aldeelingsleden de verschuldigde contributie aan
den penningmoester. IleL aantal leden Ic rekenen naar dal
van den laat sten dag van het voorafgaande kalenderkwar-
taal.

:\HT. 23. Algemeens leden betalen een jaar-contribuue van
minstens 4. gulden, in eens of in termijnen te voldoen.

6
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VI. Van de Pers.

ART. 2'1. De red.acleur(en) van heL. partijorgaan "de Tri-
bune" wordt/en) benoemd dool" het jaarcongres.

Eveneens wordt door het jaarcong:res benoemd een com-
missie van beheer, hestaande UlL drie leden. ," _. ,

Dezo commissie is verantwoordelijk aan het pal tijbesluur
en legt elk jaar een financieel verslag over aan het jaar-
congres. . ••... ' O'

AHT. 25. Indien de redacteur(en) van het paI.~IjOlgaan I:le~n
lid 'is (zijn) van het partijbestuur, heeft hl! (hebben ZIJ)
recht krachtens zijn (hun) Iunctie de vergadermgen van het
partijbestuur bij te wonen. .

Hij (zij) heeft (hebben) adviseerende stern.
ART. ~ö. Er bestaat een commissie, die benoemd wordt

door het jaarcongres. tel' beslechting van geschillen tusschen
de redactie van het partijorgaan en inzenders-partijgenooten.

AHT. 27. De leden zijn verplicht ZIch te abonneeren op het.
partijorgaan, behoudens uitzonderingen ter .. beoordeelll?-g
aan het bestuur, met dien verstande, dat partijleden, tot, een
gezin behoorend. verplicht zijn Lot slechts één abonnement ...

VII. Slotbepalingen.

ART. 28. Jn alle ge chillen, voortvloeiende uit de toepas-
sing van statuten en reglement, beslist het partijbestuur,
behoudens beroep op het congres. ..

ART. 29. In elk onvoorzien spoedeisenend geval, ..de parlij
of haar instellingen betreffende, beslist het parlijbe tuur.
onder veranLwoordelijkheid aan het congres.

ART. 30. Dit reglement treedt in werking zoodra het door
de partij is g~~~gekeurd. , .

ART. 3i. Wijziging van dit reglement kan alleen geschic-
den door het congres.

Verslag van het Eerste Jaarcongres der S. D. P., gehouden
te Amsterdam, 28 en 29 Mei 1910, in "Handwerkers

Vriendenkring" .

Openingsrede door den Voorzitter D. J. Wijnkoop.

Partiigeuoolen. - .\amens heL Pal tijbestuur lleel Ik ._U
welkom up hel eerste jaarcongres del S. D_ P. En al ZIJn
wij ook nog sleehls weinig in aantal, -toch is hel zeker ge-
001'1001d. ia zpll:: plicht, een enkel oogenblik stil le staan
bij de I)l·tcokenis onzer pal tij, daar zij niet alleen naäonaal.
maal' ook internationaal eenige bet.eekenk bezit, hare plicht
te vervullen heeft op het gebied der proletarische politiek.

Daarom toch is onze partij opgericht" en JlIieLalleen in ons
land h liet noodzakelijk, dat de stem der protetanscnc po-
litiek gehoord wordt, ook inlernatiouaal is de versterking
van clle ::;tPlllzeer wenschelijk.

\Val is clan de proletarische politiek? De definitie hiervan
vindt men evengoed in het program der S. D. ~\. P. als 111
het 011ze. dat wij trouwens van haar hebben overgenomen.
Het is do opwekking van hel klassebewustzijn .en verster-
king der macht der arbeidersklasse of, om de woorden uit
het program te gebruiken: "iedere beweging .zóóclanig- te
ondersteunen dat daardoor het klassebewustaijn vergroot
en de macht l~genover de bezittende klasse versterkt wordt."

Bij de S. D. ~\. P. staat dit wel in hel. program, maal'
daarom is het voor haal' nog gcenc wcrkelijkhoid. BIJ ons is
dit wel hel. geval. Bij on is woord en daad' 66n.

Maal' zal de prolelan che politiek, dlie immers volgens br!,
.beroemcle woord van LassalIe tovons daarin beslaat. dat men
uitspreekt "wat is", kunnen bestaan, dan dient in cte eerste
plaats cle vrijheid van meeningsl.utm~· op grond van h;t pIO-
gram gewaarborgd te zijn. E.n dat dit 111 de ~: D. A. [ . niet
hel geval is, daarvan zijn wij zelven het.bowlJS. Immers de
chendinz van die vrijheid is cle aanleiding g·cweesl. tot de

oprichting' UUZN partij. En wat wij één dezer dagen in "Tlet
Volk" over Duitseliland hebben kunnen lezen, was voor de
opvatting' dier neeren zeer vmptornaüscn ').

*) 1\1. di! in ,HeL \'011<."van 28 Mei j.I. in het artikel ..De
vrije meening uiting." Wij zullen el' ons wel voor wachten,
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Bij wal ik hedenavond bij Yergelijkmg van . Hulland en
Duit-ehland zeggen wil betreûenue ue vrije meeningsuihng,
wil ik mij el' onmiddellijk tegcu vrijwaren, alsot ik berde UIJ
één lijn zou willen stellen. liet getemde in Dui lschlaurl en
Doven ter zijn cnvergelij kbare dingen. Hiel' in Holland is
bewust en met opzet dool' de revisionisten eene campagne
gevoeld, lol alle vrijheid van meeningsuiting in de S. O.. \.
lJ. cru einde !U1Cl. tut zij aan de :\ialxislen van "theorie èn
praktijk" ontnomen wa '. in üuttschland is dil, hoogslens 3'e-
probeern. Oe "Oul'tmundel' Arbei tel' Zeil ung eu andere
bladen stonden echter direkt open, voor datgene. wam \'001'
de ",\eue Zeil" en ,. \'01"\\ arts" eerst hunne kolommen sloten.
Men ziet dus, in Duilschland is in werkelijkheid niet de
gelegenheid lol vrije mecningsuiling ontnomen. en diL is
een zeer groot vcrschil. Ik wensch niet goed te pralen. wal
in Duilschland gebeurd is .. xlaar men kan wat in Dui: '['11-
land geschiedde, niet helzelfde noemen, als hetgeen hier
plaats vond in, yOO1' en na Deventer.

Hel, gebeurde in Hongarije is veel erger, Ook daar is ecu
Marxisbisch partijgenoot dool' een streek van het P. H. Lul.
de partij verwijderd. Men ziel, wij hebben hier met ren
mier-nationaal verschijnsel te doen. I~n al zal dit nu ook
nooit een verde-eliging.sa.rgumenL voor de S. D.• \. P.-.sLrijel-
wijze kunnen zijn, overal wordt de strijd gestreden tusschen
de xlarxisten "van de theorie èn de praktijk" en tusschen
hen, die de theorie niet kennen of niet in toepassing' lnen-
gen om redenen van .,0mzidlligheid" .. .liefde tol dl: ecu-
heier' enz.

üuilschland j.; hel land, waar ook onze strijd in Holland
hesl is! wordt. \\ïj zei ven moeten voorzeker de krachten
kweeken. de macht Iormecrcn, maal' of clie macht in actie
zal kunnen worden gebracht. dat hangt in de eer-te pluals
van de gebeurtenissen in Duitseliland af.

En daarom moelen wij zoo nauwlettend acht geven up ,lr
proletarische politiek in Duitsenland. En in strijd mei lle
proletarische pul itiek zijn in Dui lschland pogingen aunce-
wend tot knotling van hel, vrije woord lel' pl'opagee,]'ing <1:'1'
massa-slakingen en van den republikeinsehen regcerings-
\ orrn. In de Iaalsle "Xeue Zeit" is ren artikel van Husu
Luxemburg opgenomen, waarin dil alles le lezen staat. Zelf:

om cl houding, door de heide officieele organen der Uuil-
schc Parlij in overleg met het Par-lijbestuur ingenomen (I)m
diskussics over de massastaking en net leggen van den
scharpen nadruk op ons repuhlikci nsch standpunt niet luo
te laten), aan kritiek le onder :\,C1'I) en.
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lle?f,t '\.aLlbl~y ll~el'aan min of meer lll~cg,euaan. lIeL blijfL
onze IIuh center, dal een lid onzer partij, Anion Pannekcca,
in de eerste rijen Ll1Duitschland slt ijdl om legen deze po-
~ mgen op te komen, .dat hij mede. er voor gezorgd heelt, dat
de slem der proletai ische politiek Loch werd zehoord. In de
,.!jrcllLPl' Bürgerzeilung" heelt hij zijn standpunt helder en
klaar uiteengezet. Het is voor ons een eer, dat hel een onzer
leden was, die dlL deed en tevens verhoost het de interna-
tionale ,lJeteekel1is onzer partijl \.\pplaus),o

LIet ,1::; met de propaganda van den republikeinsehen
regcermgsvorm in Europa treurig gesteld. Xlenschaanu zich
ecn, beetje daarvoort En loch is die propaganda zoo noorlza-
kolijk ook hier 111 ons land als middel tezen het :600 ver· ler-
Ielijk nationalisme en Orangisme. En h~t ergste is niet 'daL
de bourgeoisie dat Orangisme gebruikt als wapen teo'e; de
sociaar-democratie. maar dat zij, die dat moesten Leg'~no'aan
dat niet doen. "'ij herinneren 011S allen nog wel Sch:per"
optreden bij den dood van clen Portugeesehen konina en hoe
Spiekman hij de onder vijzerskwestie in den RolLerd~'mschen
Raad beweerde, dal die. Oranjereesten spontaan uit het volk
voortkwamen. En .,IleL Volk" van hedenavond tracht in een
artikel aan te toonen, dat het met deze Oranjefeesten nog
ruct zuo erg gesteld is 0)

Xu, wij zull~n, .als de Oranjefurie op het hoogst is, wel
"crgel' dingen" ZIen. Zeker, er slaan zinnen in clat artikel
waarin het proletarische standpunt wel zoon beetje aange~
geven wordt, maal' er slaan ook dingen in, waaruit men
afleiden WU, dat. .le kleine burgers uit die parlij wel aan
die feesten zoon beetje meedoen. [<;1'wordt eene scheidinz
g('L;la:lkL lus-enen ~e oude en de nieuwe Oranjeteesten. tl

Go r l e 1': Deze zijn veel erger dan de oude. -
........ cene scheiding. dic in dagen als dezen onverant-

woordolijk IS. En bovendien wordt el' gezegd- en dat is een
zu-h vastleggen Y~:lOl'de toekomst - dat eene herdenking' als
b.v. het honderdjarig beslaan van de grondwet clOOI' de
nciaal-dernooralcn niet principieel ontweken behoef! te

'worden.
Ma.rtl' men diende toch te weten wat er van zulk eene her-

denking wordt. El' zal gezwetst worden met nationalistische
frases als "onze onaîhankclijkhetdsbevrijding van hel juk

, 0) Lelterlijk staat el' in "lIet Volk" van 2ü Mei o.a.: "De
1elle tcgenstel'Ing IS echter voorbij". Vroeger bestond 1l.J.,
zooal., Hf'L Volk" zelf zegt: een felle vijandschap tusschcn
de Orunjeîecslvierenden en do socialistische arbeidersbe-
weging.
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van Frankrijk, .Iiorbaar Oranjehuis" enz. En VOOI'.(lee~?a.Jlle
aan Llero·e'ujh.e nationalistische teesten heelt ,Jlel \ olk zich
nu al v~n te voren vastgelegd. Gelukk!g gezien 'was hel dus
van onze partij den I epublikcinschen slaalsvorm precies III
ons pl'og~'am vast, te leggen.. ..

Die priJsgcvmg m meerdere of mindere mate van de i epu-
hlikeinsche gedachte is internationaal. In Engeland,. waai-
alle partijen.- behalve de Ieren - den overleden kO~lln,? ~p
misselijk vleiende \YIJze herdachten, heelt de .Lal)oUl 1 ai Ly
(.\rbeiüeI'S-Partij) VOOI"de anderen in laffe vleierij me.~ ?nder
aodaan. In België gaal, het wel hel meest schandelijk. De
~itino'en van C. Iluysmans, den internaüonalen secretaris,
hebb~n wijnocgel' reeds in .:,De Tribune" gepubliceerd ~).
\\'at in Oostenrijk en Hongarije gebeurd IS, beteekende, dat
ook daar voor de monarchie een buiging wordt gemaakt. l,~
Italië heeft Ferri den koning de hand geboden. "De Avanti
rnaakte er nog geen melding' van. Van Xool1\vegen weet
men dal, de sociaal-democraten daar den strijd tegen het
koni~gschap onfatsoenlijk hebben gevonden, er ,!uet Legen
opgetreden zijn. En dat alles gebeurt in een L~Jd, dat de
bourgeoisie hel koningschap meer en meer gebruikt OJl~ haar
zaakje goed le praten, LoLaankwecking en bevordering v.a~l
hel iu.perialisme, tel' uitbreiding van hel, militarisme. Daar-
om is er des te meer reden, op te komen tegen de monar-
chie, ons le vel zetten legen al die vorslelijke praal en pracht,
want hel komt alles neer op telkens nieuwe uitgaven HWI"
leger en vloot. En nu deed men zelfs in Duilsc~lla~1cl .~~gi.n-
zen het spreken voor clen republikeinsehen regeer mgsv 011~1
~nmoo'elijk te maken! Hoe veel te meer is dan.' ook voo 1', d1l,.
punt, °in Holland de strijd onzer partij, de parlij der Xlarxi-tl-
sche praklijk noodzaklijk! , ,

Thans iets over de propaganda voor de massa-staking. '\\ at
zijn de redenen, die. cle sociaal-democratische aul{)l'lleJle~
er toe brenzen in Duitsenland (he propaganda te beletten?
Ten eerste de ;'evisionisten willen dIL, omdat zij de b~ll'p'rr-
lijk!' elementen niet. van zich arstoeten WIllen. En ZlJ, die
hel. Marxisme theoretisch wel kennen, doen het om de \ <11,-
veroenismas-Ieiders tG ontzien. Maar .deze "enkel theereu-
sche' Mar~ist.en (tienen dan toch te begrijpen, dal (.lit ~1l1-
klaarheid brengen moet. .. \15 de massa er rijp \'001' IS,..aan
komt die politieke mas.'a-staking. loch. .\lleen heen de
Sociaal-Democratie, wier laak hel I klaarheid te brengen.
haar taak dan niet volbracht. Wal, bereikt men dus met dat
ontzien der vakvereenigings-Ieidors? Zoo neemt men hel 11 J(')'

'j In het nummer van 25 Dec. L909.
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.\levl'. Holst kwalijk, dat zij de diskussie over de lllas;:;a-sla-
king propageert, omdat de lei del' van net X. V. V. er legen
zijn . .b;n Loch is het ook hiel' onmogelijk die politieke staking
op den duur Legen te gaan, een dergelijke taktiek is dus
verkeerd! Want als dan de beweging komt, komt. zij in der-
geiijk geval legen de sociaal-demoeratle in!

Hiel' in dil verband moet. gewezen worden op den ver-
keerden invloed die het llollanel::;ch\larxisme in de S. D. A.
P: soms ook internationaal ui toerent. Ik beuoei geenszins
hier Mevrouw Holst achteruil le duwen. xlaar hel. moet ge-
zegd worden, da t door sonunigen haal' boek over de massa-
staking hooger geschat wordt, dan de lessen uil, de Russische
revolutie. Dat boek verdeelt de stakmg veel meer in beVaal-
de categorieën, dan de werkelijkheid, die ze in elkaar over
laat gaan. En merl.e door die verueeling werd Kautsky geïn-
spireerd tot eenige arguuienteu in zijne artikelen Legen Itosà
Luxemburg.

Of Mevrouw Ilolst zelve hel nog geheel i met haar boel"
eens is, weten wij niet, na de critiek van Hosa Luxemburg,
die I' eds voor jaren werd uitgebracht. \Vij meenen van niet.
Maar diL is zeker. Xlevr. llols L, die zoo goed de theorie der
dialectische ontwikkeling kent, leL óök te weinig op de
practijk del' dialeotische ontwikkeling, een leekenend alge-
meen verschijnsel bij de Xlurxislen der S. D. A. P. I~ll zelfs
een man als Kautsky, van wieu wij allen zoo veel hebben
geleerd en nog leeren,slaat onder clen invloed van hel hoek
van Mevr. Holst in dezen, en van haar fouLen.

Thans iets over de proletarische politiek in Holland. De
S. D .. \. P. en het X. V. Y. welen geen beweging onder de
arbeiders te xvekken. Dal komt. omdat de S. D .. \. P. naar
de liberalen en niet naar de soeralisten ziel. En vele :-i. D.
A. Pe-ers -- natuurlijk niet, de parlementariërs, die elk par-
lemenlair spelletje voor ernst opnemen - voelen dat ook
wel. ;\laal' zij mogen geen ui ting geven aan dat gevoel. Xa-
tuurlijk niet, want er bestaat in de S. D.. \. P. geen vrije
nieening uiting.

En het '\. V. V.? Hel is bevriend met Gomperts, sympa-
thiseert met de katholieke arbeiders in Eindhoven '), wier
staking toch zeker eene zeel' vreemde is, maar gebruikt alle
middelen tegen de bouwvakarbeiders, terwijl bel doodsbe-
nauwd i' om te kijken naar den kant van den soeinlistischen
klassenstrijd. Wij willen daarentegen - en daarvoor bc (aan

") Dit scheen eersl zoo. Bleek evenwel gelukkig spoedig
onjuist. Daarna draaide natuurlijk ook die eeuwige -Iraai-
schijf: "I Tet Volk."
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wij - in elke beweging \'~n de arbeidersklasse zoowel op
"poliuek als up vakvereenigingsgebied het socialisme vool',UlL
brengen . Maar dat kan sleehls duo I' te bleken met elke
kalliluJi,.;li..;che gruep. .... ,

.\b \\ ij iets willen lx-tcekcncn, moelen WIJ naar Duitseli-
land Kijken en teven- naai' den klassenstrijd hier. Dan zul-
len wij levens invloed kunnen uitoerenen op S. D.. \. P. en
:\. V. V. ..

Of de S. l.I .. \. P. zal lul nog dolle re dingen komen. \\"Ij
hopen dil niet, maar wi] vreezen het. 0.1 - en dat kan ook
nog - zij zal zich schamen. omdat wij er zijn. In elk geval
zullen wij van invloed zijn. en che invloed zal len slotte
steeds ten goede \\ erken .

.\ II komen wij lot eene andere overeenkomst tusschen de
beweging in Duuschland en hier, al zijn daar ook deze din-
gen veel minder klaar, hiel' sche: pel en bruut.. .

Ln Duilschland heelt men de politieke beweging zuiver
willen. houden. De jeu en 1008 en 1900 waren crisisjaren. De
poli lickc rua-sa-bcwegi ng. zakte dientengevolge ineen, merle
omdat mon haar te zuiver hield, men wilde haal' niet ver-
bonden zien met de werkloozcnbeweging.

Hier in Hulland was de wci'kloosheid één der gronden der
scheiding. Toen wij over de st raatdemonstraties alleen maar
schreven, slak er eE'n~t()rlll in de S. !J .. \. P. op. die echter
no 0' veel hevizer we'l cl toen wij op Troelstra's werkloozon-
inl~rrJellatie e~'iliek durtrle n uitootenen .. \len weel het. die
intcrpetla tie, waarin hij Ilecmskcrk lamelijk gued bcant-
"'00 r-Ide, maar Treur- allerberoerdst. Troelstra weel nieb
beter, hij kon niel anders. hij i" volkomen revisionist, n1<1a1'
het was onze plicht el' op te wijzen. dat er uil rle werkloos-
heid voor het -ocialisme niet gehaald i.;;. wat er uil le halen
viel. En die critiek van on- is n.b, zelfs dOOI" xtcvr. Holst
ver kecrd. inopportuun genoemd!

nu- ook hier de werkloozcnbeweging onvoldoende aan ze-
pakt. Maar men wacht zich in Duitschland wel rl1;tt le doen,
wal hiel' daarop gebeurde. de uitwerping der critiCI. Oaar
komt men daar niet toe. ""ij hebben echter hier reeds ge-
kund, waartoe men in Hongarije nog niet in slaat was, heL
uitgetrapte socialisme in een kleine maar Ievenskrachtigo
organisatie onderbrengen. Applaus). In Hongarije moet
men den smaal! E'Hhel. narteel nog verdragen. dal, socialisten
uit de parlij getrapt worden, zonder dat men el' iets legen
weet te doen.

Tn eigen rijen soms. maal' zeker meer onder hen, die zeg-
gen ons svmpathiek gezind te zijn, wordt van ons gezegd,
dat wij een" uiterst Marxisme' vertegenwoordigen. Daarom
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wensen ik op hel volgende te wijzen. HeL verschijnen van
"De Ti ibune valt samen met. het verschijnen van "der
Kampl" in 00!Olenrijkr mel het uitkomen van "Le Sociali '-
IJle" in Frnnkrijk, met de uilbreiding der ,);eue Zeil.", met
heL meer op den voorgrond treden van de S. D. P. in Enge-
land. Ook dil wijder uitkomen van Xlarxisrne was dus in
dien lijd een internationaal verschijnsel. Wal ook gebeuren
mag, wij zullen niet tol het revisionisme komen, maar even-
1111 11 lnl hel impossibilisme. Dal kan niel, omdat. wij de
Xlarxistische leer hebben en die in de praklijk wensenen om
Ic zetten.

De .'. D.. \. P. is eene arbeiderspartij geworden, niet in
den Iugischcn zin, die een oerenaam is, maal' in de betee-
kc nis van een Labourparty en in de beteekenis zooals inter-
nationaal cle Leensche, de Zwilsersche, de Australische par-
tijen hel zijn en zooals men in Amerika *) er een wil oprich-
ten, ccno partij, waar an de definitie luidt:

"Een Arbeiders-Partij, zonder vast cpolitiek program,
hall' socialistisch en half burgerlijk, zonder klaarhoi d"
zonder demokratie, belrekkelijk onmachtig legen de
kapitalistische partij, maar sterk genoeg om de arbei-
ders van het socialisme te vervreemden, haar entwikke-
Eng Legen te houden, en lange jaren van moorddadige
twisten over ons te brengen."

Voelt gt' niet, hoe dit hoc langer hoe meer op de S. D. A.
P. van toepassing wordt? Zij wil wel een program, maar
niet zoo, dal het bindend is. Ik vond deze definitie in E'f'n
artikel, waar de schrijver legen zulk een arbeiderspartij
waarschuwt. Deze definitie. voortgekomen uil de werkelijk-
heid, is raak en juist. In dien zin zullen wij dan ook de S.
D .. \. P. ,.de arbeiderspartij" kunnen noemen.

In de S. D- .\. P. zeggen niet enkel onze vijanden, dal wij
de dil ecle eischen niet genoeg voorop plaatsen. En Loch is
het ten stelligste onjuist. Wij voeren onzen strijd juist zoo,
dat el' eenige kans VOO]'verwezenlijking van die eisenen is.
Wij wcnschen juist voor alles den strijd voor het algemeen
kiesrecht. den machtstrijd te voeren, de strijd, die alleen al
de hervormingen brengen kan.

Staatspensionneering - de S. D. A. P. zweert er niet
meer bij. \\'ij echter wel. Maar evenals bij den tienurendag
- de aparte aclie daarvoor is niets dan humbug - is de
strijd voor het algemeen kiesrecht de beste strijd er' voor.
En wij, rlie dien strijd voorop slellen als de voornaamsle,
wij zijn inderdaad de beste strijders voor de directe ei,schon.

') En thans ook in Italië.
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In alle opzichten zijn wij in tCInationaal, en wensenen wij
het ook te blijven. Als wij enkel up ons eigen land lellen, ja,
dan zouden wij wanhopig kunnen worden. De Marxisten in
de S. D. A. P. zijn dat dan ook. Wij echter niet, want wij
voeren hier, zoo veel het maar kan, den internationalen
strijd. 'V ij hebben meegeleefd niet Spanje, Zweden en
Duitschland. En dat hebben wij gedaan veel meer dan de
S. D. \. P. Het kan de meerderheid daal' eigenlijk heel wei-
rug schelen, al die groote inter nationale bewegingen. En
als daarover scherp gesproken 'wordt, zooals Mevr. Holst.
dat doet, dan Llijven zij ook weg. Wij hebben getracht. de
arbeiders uit die groote gebeurtenissen de noodzakelijke
lessen te doen leeren. En wat wij voor steun naar Zweden
hebben kunnen zenden. dat hebben wij gedaan, en in verge-
lijking met anderen en ons nog zeer klein aantal, was dat.
niet min.

In verband met onze Ilollandsche politiek wensch ik nog-
iets over de kompromis-politiek in Spanje en België te zeg-
gen. De leiders van de S. D. A. P. propageeren steeds een
tactiek van meerdere of mindere toenadering LoLde burger-
lijke democraten. En zij zullen nu op Spanje willen gaan
wijzen als een bewijs voor het juiste van die strijdwijze,
want door het samengaan met, de burgerlijke Republikeinen
is daal' eindelijk de eerste socialist Pablo Iglesias in het
parlement gekozen. In werkelijkheid is de toedracht. zoo -
dat blijkt uit een artikel hierover in cle .,~eue Zeil - dat.
deze verkiezingen in hun resultaat ver beneden de verwuch-
tingen gebleven zijn. Onder de huidige "democratische"
regeering-Canalejas werden door de ambtenaren, zoo als.
daar onder iedere conservatieve of liberale regeering ook
gebeurt, de zetels als het ware uitgedeeld. Eene uitzonde-
ring werd alleen hierop dool' hel industrieels Catalonië ge-
maakt en in enkele groots steden. Tusschen de oude en
nieuwe Kamer was er clan ook weinig verschil. De liberalen
en conservatieven, die eigenlijk weinig van elkaar verschil-
len. gingen te zamen van 311 op 308 terug. Er werden J I
nieuwe republikeinen gekozen. zoodal er thans in het gelwel
42 zitting hebben. Wat zijn dat. nu voor neeren. die burger-
lijke republikeinen? Zij wisten niets over den kolonialen
oorlog- in Melila te zeggen. niets over de uitzending (kr
reservi: ten daarheen, niets over de dictatuur in Barcelona
tegen het proletariaat, mol: zelfs over clen moord op Fcrrert
En met dergelijke "democraJen" hebben de socialisten zir-h
vereenigd! Bovendien zijn dte burgerlijke republikeinen on-
derling In zes à zeven gToeprn verdeeld. Als het. werkelijk
democraten waren, dan zou er over een bondgenootschap te
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spreken zijn .. vlaar een burgerlijk deuroei ati-vhe partij is
eigenlijlc neygens meel' te \'inden',Een bondgenootschap met
een we~enhJk democraüscna paruj had aan nel huillig lcgi-
~l?e~n Sp~lJe o~en einde kunnen rnaken. .\laü1' een stnjd
aangevangen oemeenschappelIjk niet dergelijke bondgenoo-
ten, moet wel ,or een nederlaag uitloopen. l-ublo Igte-ias IS
een dapper strijuer, maal' met zulke republikeinen en demo-
craten kan ?,IJ mets uitvoeren. Eerder dreigt er !Jij zulk een
bondgenootschap het gevaar, dat er 111 hem weer een goed
socialistisch strijder verloren gaat.

. Ul ~ het g:~~eurd0 in België moet dezellde les worden ge-
Ltokken. \ oor 1900, toen er geen compromissen mei de
liberalen gesloten werden, heelt het. Belgisch proletariaat
grootscue resultaten verkregen, maar, zoodra men bondge-
nootschappen met de liberalen aanging, verandertien de
groot .che resultaten in groote nederlagen. En men moet
erkennen --, zells "Hel Volk" - da] de uitslag LIervcrkiezina
geen overwum lIJ g' was. De klerikalen zijn zells in Brussel
v,oorUJtge~:a.acn:En geen ,\\"onder. Handige; slimme deuiago-
gen, als ZIJ zijn, slaan ZIJ munt uit deze verkeerde tactiek
der arbeiders, en men zal zien hoc weini 0' er van die zekere
overwinning" zelts over oenige jaren t.e~echLkumt. "
, In ons binnenste hadden WIj, evenals de revisionisten, dat

Iiberaal-socialistisch kartel reeds thans de overwinrune toe-
gewenschl. Dan had het proletariaat de praktijk v~ de
treurige tactiek van .vnscole c.s. onmiddellijk kunnen aan-
schouwen. \Applaus).

Aan het slotvan deze voor Holland noodzakelijke, inter-
nationale uitkijk, nog iets over Italië. Daal' wisselen de
regeenngen elkaar dikwijls af, nu eens .,con~erYatier' en
dan weel' .,democratisch". En het schijnt dikwerf uf de radi-
calen meer conservatief en de con-servatieven meel' radicaal
zijn. Op het oogenblik regeer L het kabinet-Luzzatü. \YaJ.rom
wordt de Iegeering nu door de socialisten gesteund ~ llet
argument l,~ daar: .,Het prest ige del' Radicalen zou verloren
gaan, als ZIJdoor de SOCIalisten in den steek celaten wer-
den!" Dat is het tegenovel'g'esLelde araurnent 'ab dat do'or
'Froelstra hier gebruikt, werc.1.waarom ~er gèèn openlijk blok
moest zijn. Ile! zou het prestige der liberalen maal' "einden
als hc~w(>l (op'e_n,~ijk)gebeul'(le. Hiel' is cle S, D. .v. P. [lOg
te ."onlatsoenh~k. , i\laar beide argumenten, hoe svhijnbaar
tcgeng~sLeld, zijn in wezen hetzelfde, komen 0ll hclzcllde
neer. Geen argumenten aan hel proletariaat ontleend maal'
daar en hier. openlijk 01' niet openlijk: Ietten op de ~chijn-
kracht cl r "vrijzinnigen." '

Hiermede zijn wij wederom in Holland aangeland, Natuur-



lijk kunnen wij on- best vooi slellcn, dal men burgerlijke
democraten op zekere momenten stcuntçdoch ook slechts,
als ze JuL werkelijk zijn. De lijden zijn echter voorbij, dal
dl hui gei lijke democratie den uoorslag geven kan, De pro-
Ietarische elemocraLie, de :::uci<nl-democralie moel thans in
den dcniocratischen strijd de leiding hebben, zij moet de
aanvoer ster zijn. .Applaus ,Willen burgerlijke groepen on-
der proletarische leiding in dien strijd medegaan, dan zijn
zij welkom.

Dan kun Cl' ook van zich cOlllpromiLleeren geen sprake
zijn. I~n dal is wo mUOI lue le heliten mel een voorbeeld
UIL den Duitsehen strijd. De Duitsche Revisionist \Yollgang
l lcine ontried de straatbctoogiug. urndat men dan de burger-
lijke democratie van zlch .u-tooten en in het harnas jagen
zou. Xu neemt men in Berlijn dergelijk gepraat zoo ernstig
niet mee!', omdat de massa en met een enkele den Loon
aangcert: maal he! was de wor kclijkhcid, die hel, mooisLe
antwoord gaï.. liet tegendeel gebeurde juist. Xa tegenspul-
leren van alle burgerlijke nocren bij de eerste bctoogtng,
gingen, toen deze bctooging dool' de macht van het proleta-
uaat geslaagd was, ook hurgerlijke dernocraten lol straalbo-
toogtrigen over, namen zelfs net initia lief.

In plaats van het ronde lintje, droegen zij een wiL. Xu,
die concessie mag men ze wel doen. Want de arbeiders zijn
in hun eischen onwrikbáar gebleven, zij zijn niet lot de
burgerlijken gegaan, maal' die enkele burgerlijke demoera-
Iische groepen zijn tol hen gekomen: Door de daad werden
de weiuige werkelijke deruorratcn aangetrokken in plaats
"Hl algestoeten.

Als men nu over de Ilollandsche politiek spreekt, moet
men hel tegenwoordig over de zaak-Kuyper hebben, Wij
zullen hier niel op cle lede van Troelstra ingaan, maar op
één punt wenschen wij te wijzen. Troclstra heeft zelfs het
ééne gunstige moment verzuimd aan te grijpen, dat hem
weel' up hel standpunt der proletarische tactiek had kunnen
brengen. '

Loeft' <prak over lOO;3!.\Is Troclstra niet volkomen verpar-
Icrnentariseerd was, har! hij in zijn tweede speech in ant-
woord hierop het zchecle kêlpilalisrne aangepakt. '.\pplaus).

i\Iaal' wat. antwoordde Tr-oelslra? Met J90~ hebben wij
reed- in J 9ü[i algcrekend: 1~1l in Leeuwarden zoowel aL op
het conpcs van hel :\, \" V. hoorden wij verkondigen, dat
men toch eindelijk eens ernst moest maken met. den strijd
tC'gen de dwangwelten van H)03, die groots betemmering in
den valest rijd! I~I' is dus nog' niet. "geheel en al" met, 1\)03
afg'erekend!
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, Men had hel over Kuyper's immoraliteit. Xu ja, àl die
politieke neereu zijn niet zoo erg moreel! (Gelach). Maar
Troel slra heelt Kuyper's leven .werk. de samen mieding der
antithese. dool' zijn actie vel sterkt, en dus weel' meegehol-
pen aan het lam houden van het proletariaat,

In de groole hberale bladen is Troclstra' werk terecht
geprezen. Bewust 01 onb wust - hij zelve zeide in zijn anti-
Kuyperrede. dal het dààrop nicl aankwam - speelt hij liet
politieke spel der liberale neeren en wordt dool' hen dan ook
ne .chouwd als één der leiders, wel als de meest uemocrati-
.che -- maal' loch een hunner opposi tie-leiders tezen liet
"kleJ'ikale gevaar"! C

.\len heelt bij Kuyper in den peisoon de beweging willen
knakken. xlaar Amerika geelt ons een leerrijk voorbeeld van
hel nuuelooze hiervan. Daal' was in Caliïornië een leider
van een kleinburgerlijke "arbeiders-parlij", de bekende
Schmidt, eenmaal burgemeester van San Francisco, 2. maal
VOOI' het gerecht wegens bedrog vel 00 rdo elc.l. Wal deed nu
zijn pal lij? Zij 1';00:3een ander en leider, maar de par-lij !Jh'd
ll1 de macht. ln de anti-revol. partij zou het, ah h..uyper
vernietigd mocht zijn - eveneens gaan. Maar hij is nog niet
vernietigd!

In vel baud niet de .\edel'lanebche politiek dient iph 0\'('1'
de bouwvakstaking gezegd,

De ,,)J, Itottcixlarnschc Courant" zei precies waal' hel om
gaal. Zij schreef, "dat de uitslag bewezen heeft, dal. derge-
lijke dingen in het vervolg niet meer kunnen gebeuren.'
Dergelijke dingen, dat wil niets anders zeggen, dan de strijd
om verbetering der arbeidsvoorwaarden. Welnu, die heeft.
inderdaad dool' het gebeurde vooi loopig een knak gekregen.

Tusschen haakjes. Ilet verslag in "lIel, Volk" del' laatste
vergadering, die onze Parlij over de bouwvakstaking hield,
was een, Iaaltje van de wijze waarop dat blad verslag maakt
van onze vergaderingen: 5 of (j regels met even zoo vele
leugen.

hl' waren op die vergadering :300arbeiders - dat mag dl'
builenwereld niet weten, dal vermeldt .,lIe~ Volk" niet -
die na cenc verloren ;;Laking kwamen luisleren. naar iemand,
die gven vriend hunner lakl iek i", Zouden <Je diamantbc-
werkers na een nederlaag dat ook komen doen'? Wij zijn
met die arbeiders in contact gekomen, niet (1001' vleierij,
niel door hen in .do hoogte te steken. ,',Jaar onze erken ning
- ccno C']'kellning, die zelfs" llct Volk' moet doen - (]a~
hun sI I ijd dapper ~'cstl orten is, hecft met hun "tactiek niets
IC' rnaken. Xlaar wij hebben hun ~rC'l(Joncl,dat el' nog socia-
listen zijn, ~)Or, ondanks afkeuring hunner sirijdwijzc , met.
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raad en daad III dat stuk klassenstrijd naast hen te staan.
(Applaus).

'leekeneud voor dië n sf rijd is wat "lle~ Handelsblad" naar
aanleiding der staking en uitsluiting schreef in een ,,"an
Dag Lot Dag van 22 .\rei. , . . .

De "nobele" Charles Buissevain vindt onze politie met
.gcoelcnu genoeg om misdadige oproerrnakei (d.z. .Iakers
en uitgeslotenen) neer le werpen. Daarom wil hij een corps
als de bekenda r\merikaansche Constabels ook hier aanbe-
velen.

Er W01([( van die mannen gezegd dat hun schot nooit
miste en levens altijd den juiste trol. DaL dergelijk schrik-
bewind wederurn gepredikt kan worden, ligt thans voor een
deel ook aan de modernen. Zij hadden in dezen strijd min-
stens neutraal moelen zijn . Xluar zij hebben meegedaan met
de bourgcot-ie met volle kracht, en zijn dus voor deze ophil-
.ing ccnigszins mede verantwoordetijk.

In vei-band ruel clen vakstrijd dierit hier op een punt gewe-
zen. In den laatsten lijcl wordt in ons lanel veel over de
cedskwestio geschreven, De liberale pers heen gejuicht dat
de rechter zich de vrijheid genouten heeft -te weL" uit te
leggen." Voor de arbeiders dient. hier op een gevaar gewe-
zen. In Arner-ika, Engciann en Duilschland maken de rech-
ters van deze uitleggingen gebruik om de vakvercenigingcn
neer te slaan, Dat kan hiel' eveneens gebeuren, als dat "Uit-
leggen" gewoonte ,'"0 rd t, Daarom hebben ook vooral de echt-
kapitalistische, liberale bladen die .. uiüegging" tocgeiurcht,
om, als het noorlig is, ze eveneens legen de arbeiders te
kunnen zebruiken.

Over cic Zaaier moet ren enkel woord gezegd. Men ziet,
dat elf' bourgeoisie tie Juüanarecstcn gebruikt om (te jongen:
en meisjes van het socialisme af te houden. Daarom is het
een misdaad der S. D, A. P.. dat zij die onafhankelijke
jeugdorganisatie den kop wensent in te drukken. Ook de
Marxisten in de S D .. \. P., behalve enkelen als Xlevrouw
Holst '), maken zich in dit opzicht aan schandelijke tekort-
koming hunner plicht schuldig. Van der Goes en Wihaut
b.V. hebben openlijk niets VOOI' •. De Zaaier" gedaan,

De rusiegesctuedems \'UIl verleden jaar aan tilzwiJ~end
worden voorbijgegaan. Ze bedoelde geen fu ie (vercenigmgj
maal' confusie (verwarring). De Hotlerdamscho molie kent
men. Daaraan heeft de Partij zich gehouden. \Vat er verder
nog gebeurd is, is in het kort dil. Onze afgevaanligtlcn zijn

*) In dezo zaak schijn! II. R. Ir. thans den steun van ('11-
k len harer partijgenooton te krijgen,
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in Brussel geweest, wij hebben daar het standpunt ingeno-
men, dat hel niet noodzakelijk was, dat wij direct eene be-
slissende 'tem III het Bureau krijgen zouden. Met eene advt-
seerends tem zouden wij voorlooplg tevreden zijn. Immer,
aL ,Yij zien, hoe eene kleine parlij wij zijn, gaat het nog
niet aan, dat wij één slem van de twee, die elk land in hef
Bureau maar hebben kan. als volstrekte voorwaarde Lot
aansluiting zouden opei chen. Maar' onwaar is het, dat het
niet kan, zooals wij onzen uiinimum-eiscn stelden. Zuo zijn
de Engelscha Labour Party en de Russische Bund vertegen-
wuordigd. "'ij denken er niet aan op de diplomatie van
Troelstra, en van Wibaut misschien ook, in te gaan, om ons
als vakvereentging te laten behandelen, 'Wij behooren als
politieke partij in het Bureau. Bovendien is onze aan .Iuiting
tevens in het belang van cte Internationale zelve. De Labour
Party laat men klakkeloos toe, op advies nog wet van
t\.au ts In' en misschien terecht. Xlaar als men ons dan wei-
geren ZUU, zou men hel Marxisme internationaal verzwak-
ken. •

Maar wal, ook gebeurt, wij gaan door op onzen weg. De
ge,::;chiedenis heen aangetoond, dat. wij noodig zijn, Zoo de
Internationale ons onverhoopl weigeren mocht, wij zetten
door. (Applaus). Immers wij zijn in Nederland de oenige
parlij van de werkelijk proletarische politiek.

In dit upel1lI1gswoord hebben wij een enkel woord van
kritiek op Kautsky laten hoeren, den man, aan wien wij
allen zooveel te danken hebben. wiens theoretisch werk ons
aller blik zoo zeer heeft verruimd. Hij hee1l thans de laatste
hand gelegd aan de .. Theorien über den Mehrwerl,", en
daarmede het werk, dool' xlarx in 18.j!J met .. ZUI' Kritik cler
potutsenen Okonoruie begonnen. beëindigd.

Welnu, Kautsky schrijft dan in de inleiding bij het laatste
deel van die" Theorieën": Een overwinning op de theorie,
door Marx gegrondvest, is alleen nog maar mogelijk door de
overwinning van de door Marx gegrondve te praktijk.

i\Iet verandering van enkele woorden is dit. volkomen op
onze parlij van toepassing. De taktiek van clood~:uh:ken.
verdringen, zal alleen gelukken. al men onze praktijk over-
neemt. Dan zullen wij heengaan. maar ook geen moment
vroeger. net pinde onzer partij is alleen op die wijze ge-
wensent. en de eenheid van het Nederlandscha proletariaat
kan slechts op deze wijze tot 'land komen.

Ik heh gezegd. en open het. Kongres.
De Voo I' zit, ter stelt voor, een telegram van sympathie-

betuiging aan de uitgesloten Duitsene bouwvakarbeiders te
zenden, Onder applaus wordt bier~oe besloten.


