
Vergadering van het spoedcongres der S. D. A. P. op 21
Maart 1909, in het gebouw "Handwerkers Vriendenkring" .•

vcorzuter: D. J. WIJ);1\.OOP.

Y 0 0 r z i Lter: PartijgenooLen! Bij hel openen van .deze
belangrijke bijeenkomsb bchoclIk Cl"zeker niet op te \~oIJzcn,
dat wij hier voor eene belangnjkc zaak bijeen zijn. \\ as h~t
niet zulk een ernstig zaak geweesL, net P. B. zou met. zoo n
naast henben gemaald. IIeL verloop der zaak IS III hoofdzaak
hckentl. Ilet lntel'l1ationaal BUleaLl heeft onderhalldelJl1~en
aang-ekJlooplom de eenheid der Soc.-Dem. bewegin~' in .xe-
dertand te herstellen, om eene Iusie te bewetkslelltgen. De
vOlige week heb ik onder applaus Ivan hel congres verklaard
dal ,\" ij lot hers Lel "del' eenheid bereid waren. En daL hand-
haven "ij. Maar levens voe~·. ik. er 001,- thans, ..evenals toen,
onmiddellijk aan toe, dat WIJ met van plan zIJn in een val-
skik te loopen. Echter ook dat handhaven WIJ. De tol nu
toe yûl",;chenen berichten geven alle de situatie onvoldoen~le
weer. Daarom dient eerst de geheele t.oestand nog eens uit-
eengezet te worden. ..

Toen GOILel' en ik in Brussel waren, hebben \,"Ij aan geen
enkel voorstel onze goe<ll,-eurino' geschonl'-en. \Vij konden
dat immers ook niet doen. lIuysl1lans vergist zich, als hij
meent, dat wij de Yool'sLellen, zooals ze than voor ons
liggen, als basis del' onderhandelingen hebben aanvaard.
Wij hebben geen enkel voorstel voor ons gehad. hoe ook,
ger"OI11lUle(,J'd. \Vel zijn Cl" oenige punten besproken-

Maandag hecîl uuvsmans met hol P. B. der S. D.. \. P.
geeonfere~rd. Daal' z(jn niet de punten van Brü ssel. maar
andere punten besproken. Op de volgende verg:aüenng was
001, dl' Redactie van "lIeL VaU,"" tegell\\"oordlg. .

Toen kwam [Iuysrnans bij ons. \\'ij kregen den m~lruk
uil tie woorden van hem dal het, P. B. del' S. D. I\. I. de
vOOI'stellen reeds aanvaard had. Thans blijkt, dat zij eerst
gi"le]"rn aangenomen zijn, nadat wij ze als P. B. VCI'\\'0l'lwn
hadden. .
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Gij weel, wat u thans wordt vooraslead de voorstellen en
don nnel '), door Mevr. Roland l1olsLt>en ~Vlbaul aan hot. P B
der S. U.. \. P. geschreven, een brief waarmee dat P.· B'
accoord IS o·eo·aan. ' .. '" .LIL clen genrukten brief zult o'ij gezien hebl.en, dal. door

') Die brief luidl:
, .. • .\mslenlam, 11 xlaart 1909.

, .. Waarde Partijgenoolen,
.\v~~ervaren, dal hel hooldarlikel van 'l'roelstra, in "HeL

\ olk V~Jl 20 F,ebruan, met, name hel gedeelte lt' kolom
"De Pal LJJdient hem daartoe de gelegenheid te versehanen
t~b en met}e ~~olom bovenaan "en .nief tegen haal' moet
:,.etell ~e Lll~Cll ' over het algemeen Jll de partij wordt. he-
schouw d ah de omschrijving van hetgeen van hel onder
onz~..redacllC vastgestelde \VeekLlad wordt verwacht. .

.\v Ijl WJj deze opvatting geen zins kunnen declen, wenden
WIJ ons met h~t onderslaande tol u.
, Wijl op de zeer duidelijke verklaringen, dool' ons op het

Congres te Deventer all,rel egel, en waarbij wij als redacteurs
va~ hel op ~·crichten pal lijweckblad volle zelfstandigheid
els~hen,. c~oor g~en c~el' leidende org~llen onzer partij oenig
verzet "a" ~él~getee~\.end, mecnen WIJ cltL ZWIjgen ah een
toestemming te mogen beschouwen. In vertrouwen claarop
namen "OIj de benoeming van het. Congres aan.
.;~laar nu l~om!, .namwlijks c~n ;;'eek na het Congres, par-

tijgenoot Troelstra Hl "Het \ olk meerunzen verkondtzen
over de taak van het nieuwe. orgaan, die Lerf zeerste afwijken
v~n cl~ inzichten der redactie. Wij hebben onze in de tezen-
woordtge omstandigheden uiterst moeilijke taak op on ,'" o-e-
nomen, omdat WIJ meenen, dal in onze partij (te groot~te
hehoel te beslaat aan de propaganda van de Xla rxisl ische
l~zleh{e~l ~mtl"{·~t de ontwikkeling (lel' maalschappij in den
klassen l1'IJCl.\V IJ zijn VQOlne mens het. blad voor clEr propa-
ganda cte.zer inzichten te gebruiken. Wanneer wi] daarbij
he~ revlslOlllsm~, behandelen, zal heL. zeer zeker zijn van
ons slandp~n~ .van Xlarxisten, dus allichl, met de "vooringe-
nomenheid , die dezen eigen IS ten opzichte van een zeheel
van inzichten en opvattingen, dat immers naar bun o~rdeel
de S~lIjd de~ arbeiders-klasse vel zwak I. en verwart. DaL wij,
hot leVISLOmSl1le bestrijdend, daarvan geen karikatuur- zul->
len leveren, daarvoor slaat, naar wij mecnen, onze welen-
schappelijko zin U borg.

Ook 1 het volstrekt niet de bedoeling der redactie in de
e,ersle plaats aan hare lezers de geschrifLen van Niar'X en
Engels le leeren kennen, waarvoor, naar wij vermeenen, een
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ons ûe onderhandelmgen niet verbroken zijn. wel hebben
wij over deze voorstellen het. onaannemelijk uitgesproken.
En alleen heeft Iluysmans zich aan on schrijven te houden.

\\"ij dienden u daarom bijeen te roepen. omdat 'in hel

weekblad nirt de meest geschikte plaats is. \Yat wij ons in
de eerste pjaats voorstellen is. voor onze lezers de economi-
sche en politieke vraagstukken van onze dagen te behan-
dolen in het Iich t der alaerneene inzichten van de grond-
vosters der Sociaal-Democratie en hunne opvolgers. Wij
meenen, dat een wijze van behancleling der maatschappe-
lijke vraagstukken, die aanknoopt. bij de gebeurtenissen van
den dag. de eenig mogelijke is voor een populair .weekblad.

Tenslotte willen wi] er nog eenmaal op wijzen, dat,
ofschoon ten volle vasthoudend aan de door ons gedane
toezegging te trachten cloor overleg zooveel mogelijk onder-
geschilde verschilpunten lol oplossing te brengen. WIJ het
met niet minder beslistheid cloen aan onze eisch van vrije
meeningsuiting, wanneer in gewichtige punten .ons .inzichL
afwijkt van dat dor leidende organen onzer par tIJ. \\ lJ kun-
nen dus óók niet medegaan met een opvatting. alsof hel. in
botsinz komen VHn onze propaganda met de aktie der parlij
in alle' gevallen uitzesloten behoort. te zijn.

Wij hebben niet in ,.lIet Volk" willen opkomen tegen de
voorstelling. door 'I'roelslra gegeven, van wat het, \\'eekblad
moel zijn, eene voors telling. die versterkt werd door het
lei t, dat de redactie deze beschouwing zonder cenige tegen-
spraak plaatste. \\"ij hebben het onder de gegeven omstan-
cligheden beter geacht ons te wenden lot Lw college, n:et
het verzoek, OI1S de verzekering te geven, dat door C met
de opvatting van Troelslra omtrent de laak van het \Yeek-
blad wordt gedeeld. doch dat onze opvatting. zooals die
hiervoren is uiteeneezel. in overeenstemming dus met de
omschrijving, die \,1j ervan hebhen gegeven op het J:3uilen-
gewoon Congres (blz. 20-22 van het verslag, door l.j wordt
onderschreven. Naast deze verzekering vragen wij van cle
verklaring, dat ele gelegenheid onze laak te vervullen op
dezen. door het Congres aanvaarden grondslag. ons door U
wordt gewaarborgd. zoolang de partij niet anders heeft
beslist. Gij zult, nemen wij aan, met ons overtuigd zijn, dat
wij clezen waarborz ten volle behoeven om onze laak te
kunnen aanvaarden.

Groetend.
(w.g.) voor H1<:~H.. ROL,\i\D HOLST.

W.
F. M. WI8.\LT.
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P. B. twee meerungen scherp tegenover elkaar stunder
v~bchJ!, dat verlammend op onze actie werken zou. I, ~\~!l
\\ crisenen thans le weten, hue de partij er over denkt. IJ

Ik ~\\'Jl de meemng der meel'd·erheid van hel P. B. nee
zeer hort toelichten. Volgens onze meening slaat in d~
"':uor 'lellen mets van .dle dingen, die wij moeten eischene
El' staat zeer duidelijk In, dat we de. S. D. Á. P. in haa;'
alg...meen streven erkennen moeten en ons door hare reso-
lullen. ~ebonde!1 achten. Al het anders is echter vaas dal
verwijst naar uingnn, die niet in de voorstellen staal~: Als
men die dingen werkelijk wil, dan moet men ze ook in de
vu.m,;telJen. zetten, dan moeL men klare wijn sl'henke~.

I e lang ~~..~r l'ee~s.~~n spelletje. met ons gespeeld. Langs
,.de ko ni nkiijken \\eg zouden WIJ weer kunnen binnen-
gaan. J~~ll1.mo~t men ook ellen wcg werkelijk voor ons effe-
nen. \\ IJ zIJn te lang hel eter S. D. Á. P. geweest, wij ken-
nep haJ'(; leiders le goed, om ons le laten beetnemen.

Zeker, hel gebeurde na Deventer is voor de S. D. A. P.
grootr-r nadeel geweest, dan z;ij wel gedacht hall, maar onze
macht I" nog niet zoo groot, dat zij rondweg cle vrije mee-
rungsuiüng waarborgt, En wi] zijn niet alleen el' uil gegaan
Oll,l,het .\JaI'xlsrne,. maar ook .om de vrije meeningsuiling.

Lu de mindemeid moel zelf weten hoe zij daarvan gebruik
wensent te maken. Dat mag de meerderheid haar niet. VOO1'-
schrijven. Dat recht van vrije meeningsuiting most ons uit-
drukkelijk worden toege Laan.

liet opschorten onzer aclie is een voordeel voor de S. D.
A. P. Iius geen dag langer dat. gedaan. (Applau ).

.:\ls voorztttcc del' S. D. P. heb ik thans de zaak voldoende
Ultesngezel. ThaI;s nog eell enkel woord, hoe ik persoonlijk
de situatie zie. Volgens nuj wordt met ons een diplomatiek.
spelletje ~'e::ipcdd, en dat dateert reeds vanaf Xovember.

(10k ik ben nog \'01k0111 n bereid in de S. D. A. P. lerue
te koeren. maar alleen op de voorwaarden, dool' mij zooeven
genocmd. '''ij zijn niet gerechtigd onze actie nog langer ojl
te ;chorten. Van u vragen wij de sanctie.

\; an Hotterdam is de volgende molie ingediend. Zit'
paz. H.)

Tel' venlediging hiervan is het woord aan Rot [.e l' ti a Dl.
\\~ij behoeven. na de toelichting van den voorzitter, onz«

muLle met nader le verdedigen. Ons tweede voorslel heelt
Lol. strckking. de acüe geen dag langer op le schorten. Er
hC'C'I'scht JU Rotterdam wel niet een gevoelvan ontevreden-
helel, maar loch van verwondering. \Vij vragen ons af: \Yaar

acht hel P. B. nog op? Deze voorstellen zijn toch Iolual
onvoldoende. Nu wij over hel, mceni ngsverschil in hel P. B.



- 36-

hebben gehoord, begrijpen wij, dat dezo vergadering noorlig
is. Maar toen doen WIJ 0.11S Lweede voorstel, opdat onze
actie onmiddellijk kan beginnen.

Den 11a a g: 'I'oeu wij deze voorstellen toegezonden kre-
gen, stonden wij verbaasd niet alleen over de Iorrnuleering,
maar vooral over de toelichting. De eerste vraag IS: Heen
het lntemalionaal Bureau deze voorstellen rechtstreeks aan
de S. D. P. doen toekomen, evenals aan de S. D. A., P."?
Is dat niet hel, geval, clan is el' geen sprake van gelijkbe-
lechLiging. Komen de voorstellen van tie S. D. _\. P: na
het Internationaal Bureau, clan bcteckeut het geen lUSJC,
maar dal wi] hel hoofd in den schoot leggen, dan IS het eene
onderwerping. Den Haag wenschl hel volgende voorslel 111

te dienen:
"Het voorslel-lluysmans, zooals het i' gepubliceerd,

onaannemelijk te verklaren;
aan hel, Bestuur der S. D. P. op te dragen. in verdere

onderhandelingen le treden met, den Internalionalen
Secretaris op den voet van gelijkheid der beide partijen,
en eerst daarna hel, oordeel der leden toe vragen over
hel. reslutaat der onderhandelingen;

en te besl uiten, de actie en propaganda der Parlij on-
verwijld tel hand te nemen."

Wij meenen, dal. el' niel. zooals thans, plotseling moet
worden beslist. \\"ij wenschen de opdracht te geven, in on-
derhandeling te treden, bespreking over de voorslellen ,le
houden amendementen in te dienen, en dat hel, Inlernatio-
naal 13~rea u trach I van die voorstellen een eenheid toe ma-
ken . .\laar nadrukkelijk dient te worden uitgesproken, dat
wij voortgaan met onze acüe en propaganda., Ten aanzien
van dit punt moelen "'IJ ons met beslistheid uil preken:
Als wij onze actie maar lelken weer opschorten, slaan \\'l.l
nog zwakker. De S, D. _\. P. gaal. ook met hare actie dool',
en al voert zij die niet in openbare v~lgadel'ino'en, in haar
dagblad werkt zij zes dagen lang met de gemeenste leusens
tezen ons. lJaarom, onze actie nog langer uitstellen, clat
kunnen, mogen en willen wij nieL! Van dezen dag moeten
wij met geestdrift en geestkracht aan onze 1)10paganc.La be-
ginnen. Aanvaardt daarom de motie-Den Haag. (Applaus).

Lei d e 11: Vóór hel Deventer congres had het Internatic-
naal Bureau moeten ingrijpen. Xu wordt gezegd, dat wij
altijd beroep op de Internatronale hebben. \\'aarul1l heen
hel Bureau toen niet ingegrepen? Xedcrland ligt toch niet
zoo ver van .BrusSel?

Thans heeft het Bureau ingegrepen en concessies voor ons
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veroverd. .\Jaar dat. is voor ons nog geen voldoende reden
oru Ierug te koeren. \\'ij zijn er uitgegaan, door de noodza-
kefijkheld gedreven. door de omstandigheden. Als deze zijn
veranderd. dan kecren WIJ terug, maar eerder niet.

De split sing bi cngt verwarring, dal is voorzeker waar;
hel. IS een nadeel voor het proletariant. DaL is voor ons eene
k: acht ige 0\'81 weging ; maar als wij na verovering van eene
klei ne concessic weer terugxeeren, zullen de arbeiders mee-
nen, dat wij ren spelletje hebben gespeeld. \Vij hebben lang
overwogen, voor wij er uit gingen, wij eleden loen een ern-
stige slap en -Iat doet men, in de S. D. A. P. teruggekeerd,
maal' niet zoo voor de tweede maal. \' oor wij terugkeeren,
moeten wij dus weten, dal hel niet meer noorlig zal zijn.

Zuoal: de voorstellen hier voor ons liggen, zijn ze èn in
Iormuleering èn in principe voor ons onaannemelijk. Bo-
vendien dient. als wij ter ugkecren, de oude toestand her-
.Ield. In Leiden zijn op één na alle bestuurders uitgetreden.

Komen wij nu gewoon terug, dan is de minderheid de baas
iR de aideeling, daar hel geheele bestuur revisionistisch
blijft.

Zeker is hel eene tegemoetkoming, dat eèn der geroyeer-
den redacteur van .,lIet Weekblad" worden zal. l\laar dat
i", nog niet voldoende. Wij hebben de volle vrije meenings-
uiting te eischen: wij betuigen dan ook onze instemming
met het standpunt der meerderheid van het P. B.

De opschorting der actie doet de S. D. A. P. geen kwaad;
om echter wel: daarom dienen wij onze aclie onmiddellijk
te beginnen; wij mogen niet langer daarmee wachten.

ZWO 11 e: Wal cloor ons gezegd moest worden, is reeds
dOOI' de andere afcleelingen opgemerkt. Vóór de besluiten
gepubliceerd waren, hadden wij reed uitgesproken. dat het
in ieder geval noorlig was onze actie te beginnen. Daarop
wordt gewacht. Eenstemmig waren wij verder van meening,
dat deze voorslellen onaannemelijk waren.

De motie-Hotterdam geeft volkomen het standpunt van
Zwolle 'weer. Echter was niet het royement, maar het te
Deventer onder sub b genoemde voor ons de hoofdzaak. Dat
dient er dus aan te worden toegevoegd.

,\ m s t r r cla m (Joh, Visscher): Wij hebben hier geen
voorstel te doen; echter wel iets le zeggen namens de meer-
derheid onzer afdeeling. De minderheid wilde, evenals die
van hetP. 1'1.. ten slotle de hier geboden voorstellen aan-
vaarden. Xu heeft toch de geschiedenis del' laatste jaren
voldoende de noorlzakelijkheicl aangetoond, dat" als ons con-
cessies worden gedaan, deze roncessies nauwkeurig' te on-
derzeekon. Wij vreezen do Grieken OOk, als zij geschenken
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breno·en.lJe hi-Iorie heeft ons leeren vragen: wat zit erachter'?
Achter al deze voorstellen ligt het kennelijk plan. om; al

te houden van het voeren der actie. De toestand is slechts
schijnbaar veranderd na Deventer, in wezen helzelfde geblc- •
ven. In dat voorstel staan niets dan vaagheden. Eén vaag-
heid is er niet, n.l. de aanstelling der Redactie .. -\.1 liet an-
dere verwij ~naar dingen, die niet in hel, voorstel staan ..

..\u zou hel Loch heel onvoorzichtig zijn, dat alles zoo
maar als zoete koek te slikken. Hoe grooter cle bijgevoegde
brieven, hoc zrooter gevaar voor moedwillige interpretatie.
Wij hebben tul nu toe hetzelfde met al die resoluties gehad,
en Deventer was het resultaat. Wil men ernstige pogingen
tot fusie, dan dient men het werkelijk ook in de voorstellen
te zeIlen. Gisteravond konden WIj in een Rotterdamsche
correspondentie van Spiekman lezen, dal er op "heusche"
wijze gecritiseerd mag worden; maar wij kunnen er zeker
van zijn, als de Kamerfractie gecritiseerd wordt, dat dan de
critiek niet meer heusch zal worden genoemcl. En nu speelt
Huysmans met ons hetzelfde spelletje.

xlen heeft niet klip en klaar uitgesproken, hoe heLprecies
staat. xlen heeft hier weer een typisch staaltje van diplo-
matie in de parfijtaktiek. Wij willen niet van slimmigheidjes
gediend zijn; wij moeten precies weten. waar het op staat.
(Applaus).

Een der Redacteuren der" Tribune" zal Redacteur van het
Weekblad worden. Wat hebben wij daarmee te maken? Op
die wijze houdt men geen rekening met beginselen. maar
met personen. En wie waarborgt ons. dat ze ons dat \Veek-
blad na zes maanden niet wederom ontnemen? El' zal wel
iemand gevonden worden, om bij de eerste de beste gele-
genheid den vinger in de pap te steken. Dan komen de 'don-
derartikelen weer, eerste, tweede en derde editie: ,.In zake
partijleiding". \Vij moeten thans ,.onze gevechtswaarde"
eens niet laten aantasten door dergelijke onreëele voor-
stellen.

Wij eischen intrekking b en c. Durft de partijleiding der
S. D. A. P. na de Hetze dat aan zijne leden niet. voorstellen,
dan kunnen wij op dergelijke voorstellen nieL ingaan. clie
on.~ slechts op achteroaksche en op niet blijvende wijze de
VrIje meeningsuiting waarborgen. .

Met voorstenen dient cle S. D. A. P. te komen. die g-e-
grond zijn' op de volle vrijheid van meeningsuiting. '

Am 5 ter d a m (Peltenburg): \Vie de vorige wer-k .. Ilcl
Volk" heeft gelezen, heeft zich van cle eigenaardige wijze
kunnen overtuigen, waarop daar de fusie is voorbereid. 1 lot
P. B. der S. D. A. P. had zich tol wapenstilstand bereid
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verklaard, "He' Vulk' heeft dil wederom ongedaan gemaakt
door ZIjne schandelijke artikelen. Men is voortgegaan ons
te vervolgen op de bekende wijze van vuor en na Deventer.

Men wil in 0112' "eigen rijen met deze voorstdien ver-
deeldheid brengen. I~n dat is al eenigszins gelukt. Bij ons
ll1 hel P. B. is er reeds eene minderheid.

\\ïj willen gerust verklaren, dat wij met een zeker \YaI1-
~:ouwen., legen?\'Cl' de S. D.. \. P .. staan. Wij zouden "De
I'ribune onmiddellijk moeten opheHen. Dat kunnen wij
niet. (Inlen uplie: "IleL Volk' moet opgeheven worden.
Gelach). Bovendien is het voor ons een strijd van beginse-
len, die wij niet ach Ier personen laten wegdoezelen, doordat
een der geroyeerden Hedacteur wurdt. Verder moet het
congi f'S van Rolterdam al clit mOOI" nog vastleggen. Het
eenige "al wij te doen hebben, is de ruoüe-Ftotterdam, mis-
schicn hiel en daar eenigszin- geamendeerd, te aanvaarden.

\\' é esp: \\ï.J hebben than alleen in oogenschouw le
nemen. wat in het belang is van hel. .ederlandsche pi oleta-
riaat, "\1~ hel eenigszins kan, moeten wij de eenheid her-
stellen. En nu hebben wij toch heel wat tegemoetkomingen
gekregen, zooals blijkt uit, den brief van Mevr. lIolsL en
\Vibaul .. \1,.; wij zeggen, wat Amsterdam zeide, dat wij cte
S. D.. A. P. nietvertrouwen, dan kan er nooit eene Iusie
tot stand kouren. Hel royement, punt '. is verder loch ver-
vallen, als men één der geroyeerden tot Redacteur benoemt.

Voor 0110'zal het verschil toch niet mogen zijn, dat, "Het
\Yeeli.blacl" niet den naam van .,De Tribune" dragen zal. In
de woorden van den aîgevaardigde van Leiden meencle ik.
te bespeur en, dat men daar niet, met de andere personen
kan samenwerken. xlaar- daar kunnen wij het belang van
het proletariaat loch niet aan opofferen? (Applaus). Wij
moeten deze voorstellen aanvaarden. natuurlijk hier en daar
geamendee rrl.

Y oog II (van Tiel): Xog niet kan ik hier namens eene
aldeeling spreken. maar als verspreid lid.

Op de vorige bijeenkomst heert Wijnkoop dadelijk gezegd
dat bij onderhandelingen de aclie zou worden opgcschoi-t.
Waartoe thans dan al die bezwaren"

Eene tweede opmerking: \Vij zijn nog niet eens voltallig
wal heL Paitijbestuur betreft. Kan men deze dingen niet
rustig over vegen?

Verder, willen wi] cle eenheid, ja of neen'? De vorige week
he ft men den wen-eh naar cl eenheid met krachtig applaus
besroet. UiLwa I de sprekers thans zeggen heb ik cliLgevoel
niel gekregen. Zoo moelen wij er aan wanhopen om ooit tot.
eenheid te komen. Dan geven, zooals Weesp zoel' juist zei de,

_.,
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alle pogingen niets .. ~Ien spreekt van onbelemmerde critiek
en vrije mecnmgsuiting. Dat beteekent toch met, dat WIJ
alles willen zeggen, wat wij zouden wenschen?

Wij kunnen volkomen meegaan met den inhoud van den
brief van Mevr. Holst en ,,'ibaut. (,lp we voorwaarden tra
ik Cl' graag weer in. Wij hebben houva t aan dien brief.
Laten ~wi.i ons daaraan later vasthouden als bewijsstuk voor
de Internationale.

Die concessies beteekenen niet veel, zegt. men. Maar wat.
hadt gij clan wel verwacht. Ook ik heb nog wel aanmerkin-
gen, maal' de concessies zijn belangrijk. Punt c wordt onge-
daan gemaakt, wordt practisch opgeheven. Maar ,.De Tri-
bune" wordt opgeheven, zegt' ge. Zeker, maar ge kunt geen
grootere eisenen stellen dan gij aan reëele macht vertegen-
woordigt.

De formuleering der voorstellen kan ook mij niet bevredi-
gen, maar daarom behoeven wij nog niet pardoes alle onder-
handelingen af te breken. \Vij kunnen pogingen aanwenden
om wijzigingen aan te brengen. Met vreugde en blijdschap
.willen wij, als het mogelijk is, tot de S. D. A. P. lerugkee-
ren. (Applaus).

Den H a ag (Coltol): De reëele macht, waarover Voogd
sprak, is de Internationale. Uit vrijen wil heelt men heusch
deze dingen niet willen geven . .NIaar. zooals Vissolier reeels
zeide, wij kunnen hier niet tevreden mee zijn. Wij geleoven
toch niet, dat de S. D. A. P. ons met "Het Weekblad" een
"Tribune" op kosten der partij geven wil?

Toch meenen wij, dat het voorstel-Rotterdam niet mag
worden aangenomen. lIet snijdt tot iedere verdere onderhan-
deling de pas af. Het wil de S. D.. \. P. laten uit preken.
dat zij ongelijk had. Dat maakt iedere onderhandeling on-
mogelijk.

Over den zakelijken inhoud der voorstellen bestaat er
tu schen ons en Rotterdam geen verschil; maar wij hebben
deze voorstellen slecht op het eerste gezicht gezien. Iluvs-
mans kan met onze voorstellen naar het P./B. der S. D.' A.
P. gaan. en wij kunnen nog kalm overleggen. Den Haag
wil blijven onderhandelen.

A ms ter eia rn (Kuiper): Wij wenschen el' nogmaals
krachtig- op aan te dringen. dat men overwegen zal wat niet
in die voorstellen staat. De molie van Rotterdam vraag-I
zeer terecht tie volle vrijheid van meeningsuiung, omdat ilo
S. D. A. P. om elke andere concessie heen kan, als zij dit'
ééne concessie niet geert. De geschiedenis del> laatste jaren,
van Utrecht tot Deventer, heeft, ons dat geleerd.

Gor ter: Vooraf eene enkele opmerking. \Vij hebben in
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Brussel niets aanvaard, men heeft lons daar geen enkel
voorslel geloond; men heeft ons ah; personen, niet als P. B..
grondslagen van mogelijke onderhandeling genoemd, eene
resolutie of zoo iets is ons nooit voorgelezen.

Thans kom ik tol wal ik eigenlijk te zeggen heb. ~Ien
was in Rotterdam verwonderd, daL deze vergadering noodig
was, maar wij meenden, dat de partij, niet wij, behoorde te
beslissen. De minderheid van het, P. B. heeft hier een moei-
lijke positie, zij mag' natuurlijk niet de onderhandelingen
verzwakken die nog bezig zijn. Daarom ware het beter ge-
weest, deze bijeenkomst nog een week te verschuiven.

Ik zal hier mijn standpunt leehts in algemeene trekken
ontwikkelen, opdat mijn woorden het resultaat der onder-
handelingen niet verzwakken.

Ik zie in het tweede punt moor belangrijkheid dan de
meerderheid van het P. B., in verband met den brief van
Mevr. Holst en Wibaut. Hier hebben wij iets duidelijks, hier
hebben wij een wapen, hierop kunnen wij ons beroepen bij
ureuwen strijd. Er zit meer in, dan gij 'er wel inziet, En ook
heL beroep op de Internationale is niet zonder beleekenis.

Dal het eerste punt veranderd diende te worden, daarover
was het gcheele P. B. het eens.

Persoonlijk ben ik er voor, dat wij, voor wij deze gewichtige
slap doen, eerst nog eens bijeenkomen en dan eerst gaan
aïstemmen. (Gelach). Ik bedoel natuurlijk ab-stimmen, dat
Duilsche WOOJ1cl, dat beteekent, er over stemmen. Zoo lang
tellen wij onze openbare vergadering uit. Men is bang om

In een val te loopen. Laten ,,:ij niet in de andere valloopen,
dat de blaam der tweedracht schijnbaar op ons drukken zal.
\Vaarom kunnen wij nog niet een 'week wachten? Dan ko-
men wij weer bij elkaar en zal ik u de waarde van punt, 2
nader uiteenzetten. Gij voelt, in welke moeilijke positie ik
thans hier sta.

In punt 2 zit meer, clan ik thans hier zeggen kan. Laten
wij er uithalen. wat er uit te halen valt.

Me Tl clels: De voorstellen, die thans voor ons liggen,
komen nipt van het P.· B. der S. D. A. P., maar van Huvs-
mans. Deze was de zelfstandige voorsteller naar belde
kanten.

De formuleering van hel eerste punt is beslist onvoldoen-
de. Wij hebben meL de "uitgetreden leden der S. D. A. P."
niets te maken. Wij zijn dat niet. Wij zijn de S, D. P. Die
ïormuleering kunnen wij niet aanvaarden. Dat is eene sub-
ordineering van onze partij.

Of "De Tribune" eventueel verdwijnen moet, is geen prin-
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cipe. Daar kan nader over gesproken worden. Maar ook wij
dienen als gelijkherechügd parlij erkend.

Maar' ook ik zie, evenals Gorler, in de andere punLen meer
dan het overige P. B.

Maar het is het gewicht van Je kwestie, die mij; die ons
allen, hier drukt. HeL zij hier openlijk gezegd. I'ersoonlijk \
IS een terugtreden in de S. D. A. P. mij verre van aange-
naam, maar Wtj hebben alleen met tie zaak te rekenen. Wij
hebben alles te vermijden, wat. de schuld der splitsing ook
maar schijnbaar, op ons laadt. '

Toen Huysmans' voorstellen kwamen, had ik tegen-voo 1'-
stellen Willen formuleeren, dan zeggende: Als het Cl' zoo en
ZO? UILzIet, dan tS het voor ons aannemelijk. Zij hadden het
odium moelen dragen, niet wij! Ik had gewild, dal wij niet,
enkel onze bezwaren hadden geformuleerd. Dat was Iactisch
en principiëel beter geweest. \Vij haJden de redactie kunnen
veroot?ren, de onderhandelingen gaancle houden, en zoolang
de actie opschorten. Ik weet ook wel, dat ,.HeL Volk" niet
ophoudt met zijne schunnigheden maar dat laat me zoo
koud als ijs. Ik wil in Utrecht zelfs nog wel twee weken de .
actie opsohorten,en Loch staan wij in Utrecht direct voor
de verkiezingen. Onze partij staat of valt niet mei twpe we-
ken. Als dat zoo was, zou zij geen ondergrond hebben.

De meerderheid van het P. B. heeft hel, niet aldus gewild.
Ik had' gewild, dat wij den afloop der onderhandelingen
binnen redelijken termijn hadden afgewacht en tot zoolang
het geweer bij den voet, onze inwendige organisatie ver-
sterkt. Thans moet gij het beslissen.

Actie opschorten is lastig, berokkent schade. Zeer zeker,
maar nog grooter zal de schade zijn, indien "ij ook maar
ten deele de schuld dragen van afwijzing der bemiddeling',
zoolang wij niet alle middelen lot herstel der eenheid heb-
ben uitgeput. In Rotterdam waren gislerenavond in eens
alle leden bijeen. Zoolang dat mogelijk is. "alt de boel nog
niet zoo gauw uiteen. Dan durf ik het nog wel tot Paschen
'aan,

Ik moet opkomen tegen helgeen door Visschar en Van Schie
hier IS gezegd, Zeker, de verklaring, dat hel P. B. der S. D.
A. P. het met den brief van Wibaut en ~Ie\T. Holst eens
Was, dat moet. in het voorslel zelf kumen te staan. Dal be-
hoorde tot die dingen, waartegen ook Iluysmans geen ])('_
zwaar had. Maar als men nu bij. voorbaat, alles wantrouwt,
dan moet men zeggen: "Ik ga nooit op een voors lel in. dat
van dien kant, komt." En sLeeds zal er loch van den kant
van. 'I'roelstra .8n de zijnen gezegd kunnen worden, flat. de
critiek misbruikt wordt. Bij aanneming van hel mooi te
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voorstel, waarin de vrijheid van het wOOJ'J volkomen erkend
wordt. zal men het nog steeds op pel soonlijkheden kunnen
gooien.

De brief van .\levr. Holst en \\ïbaut geeft ons eenige waar-
borgen en hel beroep op hel Internationaal BUIeau mag
door on niet als iets van geen beleekenis worden 00-
schouwd. Hij ernstige strubbelingen hebben wij daar beroep
op een macht, staande boven de meerderheid del' S. D. A. P.

lIet hoofdbezwaar schijnt ook hier te zijn, het opschorten
der actie. Ik oogrijp dat niet. Van waar toch die gejaagd-
heid, die hvslerische angst, dal men een dag of twee dagen
verliezen zal?

Ik zeg nogmaal : Wij zijn nog in onderhandeling en als
Iluvsmans ons schrijft: "In de bladen stond loch, dat gij de
interventie hebt afgewezen", dan kan ik antwooi c1en, dat
dat bericht onjuist is. \Vij hebben bezwaren tegen zijn voor-
stellen, en die hebben wij ingebracht.

De eenheid mag niet aïstuiten op allerlei gevoeligheden.
Wij hebben het antwoord van Huysmans op onze bezwaren
af te wachten, Wij kunnen rustig alles afzien, het geweer
bij den voet, Geen enkele soldaat zullen wij daardoor ver-
liezen. En wie loch mocht weggaan. omdat hij niet langer
wachlen wil. Iaat hij dan maal' weggaan. Dergelijk verlies
is niet zoo groot! (Applaus). .

ü et o n: Het revisionisme j" slim: niel alleen dat het
Mendels le "lint af is, het bemvlocdt zelfs Gorter. Gorter
was reeds zoo ver, dat hij vorm en wezen verwarde. Wij wil-
len niet terug, a.L de revisionistische S. D. A. P. ons een
weekblacl get'ft. maar al zij b en c terugneemt. Wij moeten
vrije mecningsuiting hebben. \\'i.i hebben niets met dat week-
hlad le maken. Lat is juist hel bijzonder knappe van het revi-
sionisrne. Jat hot zelfs Gorter up een dwaalspoor brengt, hem
dal doel vergeten, hem vot m en wezen laat verwisselen,

Hel Internationaal Bureau heeft met twee partijen, de ,
D .. \. P. en de S. D. P.. te eloen .. -\15 de adie opgeschort moet
worden, clan moeten beide hel doen. Kan de S. D.. \. P. dat
niet, clan kunnen wij hel. ook niet. Qe arbeiders wachten op
ons. (.\pplaus). Vij mogen hiel zoo lang traineeren. lotdat
ze niel meer naar ons luisteren.

i\I e n cl els: Hare arbeiders, (lil' na drie weken niel meer
naar goede dingen luisteren.

Cel. 0 n: liet odium mag ook me! schijnbaar op ons rus-
ten, heeft Xlerulels gezegd. Steeds zal de . D .. \. P. daar
echter wel voor- zorgen. Ze zijn pienterder clan wij. Wij
moeten aantoonen, dat de werkelijke schuld op hen rust, Dat
zal wel langzamer gaan, maar het. zal ons ten slatte toch
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gelukken. \Vij moeten de vrijheid van meeningsuiling
atdwinaen door onze macht en dan zal het ons eerst geluk-
ken die te veroveren. \Vij moeten onze zaak brengen v~or
de arbeiders van Xcdertanu zoo vlug en zoo goed mogelijk.
WaL gij ook aanneemt, giJ' moet va ·thouden aan de vrijheid
van spreken. (Applaus).

Een amendement-Leiden, om de actie nog hoog Lens een
week op te schorten, wordt ver vcrpen.

De acLie zal dus onmiddellijk worden voortgezet.
De motie-Hnllerrlam wurdl aangenomen mei 2:JÎ stemmen

voor, 127 tegen en 11.'slemmen blanco.
De tekst dier motie luidde:

"De afdeeling Rollerdam der Sociaal-Democratische
Partij, bijeen om te beraadslagen over de voorstellen van
hel, Internationaal Bureau, die ten doel hebben een ver-
centging van de S. D. A. P. en S. D. P.;

overwegende:
dat een vereeniging van beide partijen alleen in wer-

kelijkheid mogelijk kan zijn, als door bei de partijen de
wenschelijkheid van een vereeniging uitdrukkelijk en
in het openbaar wordt ui lgesproken ;

overwegende;
dal, na een dergelijke uilspraak van bei d e partijen

vaststaat, dat de S. D. A. P. een dwaling beging door de
aanvaarding van cle bekende alinea's b en c van het Par-
tijbestuursvoorstel op hel buitengewoon congres der
S. D. A. P.;

overwegende:
dat het blad "De Tribune" nimmer het beginselpro-

gramma van cle S. D.. \. P. heen verzaakt, integendeel,
dat program steeds zuiver heeft gepropageerd, en dus
de drie redacteuren van dat blad als goede sociaal-de-
mocraten nimmer uit een sociaal-democratische partij
geroyeerd hadden mogen worden;

overwegen de:
dat in èen sociaal-democratische partij de vrijheid van

meeningsuiüng en de vrijheid van kritiek noodzakelijk
onverkort en zonder eernee belemmering moelen wor-
den gehandhaafd: .

overwegende,
dat kritiek op principieele meeningsuitingen en daar-

mede overeensternmende daden van leidende organen
of vertrouwenspersonen niet aantast. de persoonlijke eer
van de personen;

spreekt de wenschelijkhei'd uit,
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dat in ;.\,ederland één sociaal-democratische partij
bestaat;

stelt aan bet congres voor:
het par tijcestuur ien behoeve van de eenheid te mach-

tigen lol opheuing der l:)uciaal-Democratische Partij,
zoodra.
1e. door de S. D. A. P. bij relerendurn wordt besloten

lol het intrekken van hel Lesluit tot rovernent der drie
"Tribune"-redacteuren en van dat tot opheffing der
"Tribune". \.\mendement-.\1ll::iterclall1); .

2e. door de S. D. A. P. in een duidelijk ge Lelde reso-
lulie wordt erkend de vrijheid van elk hal er leden uf
van elke groep van haal' leden, om in het openbaar onder
eIken VOl"Ol, schrillelijk en'rmondeling, de beginselen,
in het plogram belichaamd, te verkondigen en kritiek
te oeicncn ; ,

te besluiten:
aan het Partijbestuur op te dragen, de onderhandeling

mrt hel Internauonaal Bureau alleen dan voort te zei-
ten, echter zonder dat zulks ten gevolge heeft, dat de
actie der S. D. P. door die onderhandelingen wordt op-
geschort (amend.iAmslerdam), indien dat Bureau bereid
is toL hel Iorrnulecren en aanbieden van zoodanige voor-
stellen aan de S. D. A. P., als in overeenstcmuung zijn
met de eischen van. deze motie, teneinde een werkelijke
en op rcëcle gronden gebaseerde fusie van de S. D. P.
met de S. D. A. P. in hel belang der Internationale
Sociaal-DemocraLie mogelijk te maken."

-".B. De vel gedrukte wooi den in suh le en 2e zijn amende-
menten van de Afd. Am ·terdam.

Een \'001stel om een 1clerenduin over de voor lellen te
houden, \\"oJCU verworpen met :J't.O tegen J2 met 13 blanco
stemmen ..

Op een vraag van Rotterdam. uf de brochure van Gorter
spoedig komt, en of Gorter zelve in Rotterdam optreedt.
meent Gorter nog geen antwoord te kunnen geven. lIIJ, en
ook M en del s, hebben tijd noodig om hierover na te
denken.

\'00 r zit ter: Als voorzitter der S, D. P. moel ik legen
dergelijk individueel optreden prolesteeren. Wij zijn cen
Sociaal-Democratische parlij . Gij hebt beiden, na de gevallen
beslissing' u aan de meerderheid te onder ;verpen: Ilet IS
wen chelijk, dat dergelijk optreden niet doorga. Ilet ZOLl
hoogst verderfelijk in zijne gevelgem zijn. Ui[, naam der partij
meen ik van allen, die met OIlS in zee zijn gegaan, te mogen
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verlansren. dal zij met om; den verderen strijd. aanvaarden.
D e '\' i s s e 1': Ven llaag heelt Legen de motie-Hotterdam

gestemd. maal' \, ij meenen ons toch te moelen ?nuerwerpen.
Men heelt het el' in de oude partij op loegele.gd om te ver-
deelen en dat is reeds gedeeltelijk gelukt. WIJ vermoedden,
dat dit. komen zou en daarom hebben W1J ons met kracht en
klem tezen de motie-Botterdam verzet Maar thans, nu die
motie a1:'angenomen is heen ieder ZIch te onderwerpen.
Gorter en Mendels, laat u toch niet brengen op een pad,
waar gij niet wezen wilt. Geef niet aan de S. IJ. A. P. toe.
Voert met ons de propaganda voor het Marxisme. \.\pplalls).

.\1 en ti els: liet spijt mij. dat Rotterdam eene tleygehJke
vraaz zesteld heelt. Xlnar ik protesteer tegen dergelijke per-
soonlijke toespr aken. Ik laat mij niel daar brengen, waar II~
niet zijn wil. Ik geef niet aan. de S. D.. \. P. tue: [~~> geel
alleen dat toe. wat, he! werkelijke belang van het Xedcrland-
sche proletariaat pi·;,;cht. En ik vindiceer voor nUJ zell het
recht. op eene rustige ovenYegm~·. . . '.

'" oor z i Lter: Ik heb pene onjuiste medcdecling recht le
zetten. Er moel, nog cene herstemming voor hel P. H. plaats
hebhen tu-schen Ilemerik . Mannourv, de Lcvila en van Ra-
vestevn. Leiden zeg'!. dal lleruerik geen candidatuur aan-
vaarden kan. EI Llijf'l du;.: cle herstcunuing tusschr n de drie
cverisren. El' \Yf1S onjuist medegedeeld, dal de Levila reeds
bij eerst!' sternmine gekozen was. .

Go r I I' 1': Een ingekomen schrijven van .clcLevila hen~st
op cc ne onjuistheid. Ik vind alle vter candidaten even ge-
schild. . .. I

Y 00 I' zit ter: In mijn slotwoord heb Ik met vee meer
te zeQ'gen. De eenheid van de Xlarxisten is wederom eerugs-
zins a.~1l1het wankelen gebracht. Zij zal zich wederom door
de actie in den strijd zelve her tellen. Als ':!J ons laten
verdeelen. zijn wij op eten verkeerden weg .. \\ IJ hebben de

. D. P. te maken lot. de Sociaal-Democraüsche Partij, Op
ten strijd tegen rle hourzeoisie. voor de S. D. P .. \pplaus).

Ik verklaar het congres voor gesloten.

Verslag van het Congres der Sociaal· Democratische Partij in
Nederland, gehouden op Zondag 23 Mei 1909, in "Hand-

werkers Vriendenkring", te Amsterdam .

AGENDA:

1. Opening door den voorzitter.
2. Vaststelling van de houding onzer partij ten opzichte

der S. D. A. P. bij eerste stemming. (a)
3. Strijdprogram.
/1. Motie in zake Vakbeweging.
j. Statuten en huishoudelijk reglement.
6. Mededeeling en voorstellen betreffende ,De Tribune".
I. Hondvraag en sluiting.
(a) 'J en aanzien dier houding adviseert het P. B., in die

districten. waar de S. D. P. geen eigen candidaat heeft, den
candidaat cler S. D. A. P. te steunen.

0PE~L\GSREDE.

Pa rtijgenoolen!

Ik behoef. bij de opening van deze vergadering, niet lang
stil te staan bij het doel dezer vergadering. Ieder weet,
waar'VOoI' wij hier bij elkaar zijn geroepen: punten van veel
belang, die noodzakelijk ernstig onder de oogen moeten
worden gezien vóór de laatste dagen. die aan de verkiezing
VOOl"lfg-ann., zijn verstreken, n.l. de vaststelling van ons
strijciprogTam. en verder nog andere zaken, zooals de vast-
stelling der' statuten. die eveneens thans moeten .worden
afgedaan.. Er zijn nog andere dingen, e1ie nadere regeling
bohorven, doch die zullen wij veilig tot na cle verkiezingen
kunnen laten rusten.



- 48-

Sinds wij de vorige maal in onze tweede algomeene ver-
gadering bijeen waren, is er iels veranderd. 'Vel,geen groote
reiten zijn u·elJeunl, maal' toch valt el" lCL::; te mcmoreeren,
dal, naar o~he meening, ten guede komt aan den strijd, dien
wij te voeren hebben. Xu wil ik reeds vooruit zeggen, dat
ik wanneer ik over hetgeen gebeurd IS tusschen de vorige
ed deze vergadering, iets ga zeggen, daarmee ,allerminsl
bedoel, 0\ er personen eerug oordeel Le yellen. Toch moet
het gezegd: hei belangrijke voor onze partij-organisatie, dat
sinds de vorige vergadering is geschied, is dit: enkele pey-
sunen, die in een vlaag van enthousiasme met ons mee zijn
gegaan, omdat zij op dat uogenblik met ons voelden hoe
hevig hel onrecht is, dat de ::5. D. A, P. de democratie had
aangedaan, die enkele personen, die alleen daarom z~ch bil
ons schaarden in de S. D. P., in een opwelling van aïschuw
voor het vergrijp, aan de democratie gepleegd, die hebben
thans ouze rijen verlaten en zoo zijn wi] hier op hel oogen-
blik gebleven louter partijgenooten, die zich bewust zijn,
dat er inderdaad een groot verschil van taktiek bestaat Lus-
schen onze parlij en de oude S. D. A. P., een verschil, dat,
zooals wij zoo voortdurend hebben gezegd en nog zeggen,
nooit. had behoeven noodig te maken ele oprichting eener
aparte partij, ZiOO de S. D .. \. P. ons slechts cle gelegenheiu
had gegeven, overeenkomstig cle eischen der democratie, de
belangrijke g8s(~hilpunten in cle partij zelf tot een goede op-
lossing Ie brengen, zooals dat ook elders getracht wordt.
\Yij betreuren het nog steeds, dat hel de Holland che om-
.tandigtreden zijn geweest, de wijze van doen der S. D. A. P.
tegen ons, die de oprichting der nieuwe partij hebben nood-
zakelijk gemaakt. \Velnu, het verdwijnen van die enkelen,
die enthousiasten, die slechts door hun onlhousiasme geleid
bij ons kwamen, het is zeen verzwakking, eerder een ver-
sterking van onze gelederen. . .

Wij slaan nu nog aan den vooravond van den verkiczings-
strijd. En toch is reeds gebleken, hoe noorlig hel was dat
tot U0 oprichting der nieuwe partij is besloten. Wij hebben
ons natuurlijk geen oogenblik VOOlgesteld dal onze parlij
zoo maar hel Holland che proletariaat zou bereiken en ver-
cveren. Het is de S. D .. \. P. al moeilijk genoeg geweest
om cenig terrein te winnen en wij welen, hoe slecht. helaas,
zij is geslaagd om hel Holland che industrieele proletariaat
te bereiken. De S. D. A. P. is toen zeer legen onzen zin en
lot ons verdriet gegaan tot, andere personen om grootcr in
lodental te worden: zij heeft ziet; op zijpaden begeven om
haar groei te bevorderen. \Vij zullen ons echter op die
paden niet begeven, cn al weten wij, dat wij dan niet, snel
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Zl~I,len ?Toeie-n, ':\'ij zullen loch ons Jwgcyen tot hel lll'ulel,a-
IIa,Ü lt~l industrie en del gi oote ;.;k'len, al zal het ook zeel
~l\uelllj,k ZLJlloen al zal net slecht- tanazumcrhand mogcliji,
1.IJI1 ben 111groeten getale In onze J IJ('11 te betrekken. Een
ding kunnen '\1J echter thans 1eed- zezaen en dal, is ook
reeus opgemerkt buiten onze rijen en o~l~ daal' aano·COevCl~
als d~!l. glaü~nwter voor onzen gr cei: onze pel S, o~ 0 blad
"De I'i ibune b sinds hel vorig l'Ungïe:::. alweer gegroeid
zoowel de oplaag als hel abonnemententat is zeel' bel~ngï'ijk
gestegen. '-

,\u ~is v~n bel\end~, zijde deze) dagen hel praatje verspi 'id,
dat \\ IJ 1.)00 alJo~lne s hadden unis! Iecks Deventer en non
tllan.;.;~.1~~weet iuel. in hocvei-i e al ol niet opzettelijk onze
oplaag van die (lagen met ons alxumemontenaantal i,.: vel-
\\î::-;sellf:, D,lt is zeker: :\·ij hadden luennog 'pas een OOO-t.al
al)u~I:1C~ (;1 op ll~t oogenblik hebben \\"1j Cl' HOO, terwijl van
de k.ruul ~OOU exemplaren gedrukt wonten. Een ieder za:
loeslvuuuan, dat dil een lnrtcruarut zeel belangrijke aroei is
l.~ belangrijker, waar van "De Tiiuune" zeker JlieLo gezcg.
kan worden, dal cle eerste de beste proletariër haal' maar
zoo aanstonds goed kan lezen, of dGl het blad hun naar den
mond IS geschreven. Ondanks alle mogelijke moeite om de
kl anl \·001' de (l1''he'lcleI,szoo vel -Iuanbaur mogelijk te schrij-
\ en, IS hel VUOl' hun een vrij moeilijke krant. .

.\laGI' on.lanks clal. eu ondanks het feil, clalook de leden
del' S. D. A. P. III mindere of meerdere male hunne abon-
nementen opzegden. mogen wij deze Ilinko stijging consta-
reeren. Ook 'Hl onze krant betreft, kunnen wij zezaen dat,
IC 'd.' gebleken IS, hoe nooclig onze parlij is voor el~ï)e\~'usl-
making van het proletariaat.

Spreker zal. niet hiel' herhalen wal. volgens onze lezen-
standers, .. lot vervelens toe" Iecds i" p:ezegd; de \Tijzin~lÎg--
del~lO~.~~len. z~owel als de S. D .. \. P. yinden net natuurlijk
unizaggelijk vervelend wat Gorter Pil onze andere WUOI'<I-
vocrd=rs hen Ic. zeggen hebben. Ja. wat wij le zeggen heb-
~;('n,,I": al zoo dikwijls gezegd! Zel,el", het zal ook nog meer
~ezegd moeten worden, maar juist he! Jcit, dat het, gezegd
moot woreler:, maakt clat wij goed werk cloen met hel te
:('.!=tgen en niets betreUl'e~ wij meel" dan dat wij de eenigen
z~Jn, dle. hel. zeggen: strijdt voor hel algemeen kiesrecht.
Ja, "slrljClt voor het algemeen kiesrecht", clat is hel parool,
dat, helaas, alleen onze partij als het oenige uiteeert. "Vii
~.1I11~~toenon le zijn een partij, dio niet zoo nu e~ dan, b{i
",clet'enhcHI, de vaan van het A. K. doet. uitwaaien maar
WIJ zullen voor dat. A. K. strijden nu en in de tockom'sL ook
om de S. D. A. P. te bewegen, dien strijdals wij te vo~,ren.

4
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\Vant hoezeer wij ook weten, dat de S. D.• \. P, hel met het
A. K. zeel' goed voor heelt, Loch welen wij ook, dat die
zcllrl» :::J. D. A. P. \"001' dal. .\. K. niet strijdt op de juiste
manie!', up clie manier, die ons nader brengt tot het A. K.
Zooals wij dien strijd willen voeren, wordt net in de S. D.
.v. P. niet gedaan. Zooals tie S. D. A. P. voor hel A. K.
strijdt, is het niet -Ic manier om kans te hebben dat men
gehoord wordt en dat die actie van bcïeekeni is. Daarom
willen wij het ander!' doen, niet met den mond. maal' inder-
daad, en wel in de eerste plaats L100r het A. K. Lol onze
oenige verkiezingsleuze te maken. Wij hopen, da~ in de
S. U. A. P. dat voorbeeld gevolgd zal worden.

Echter waar dat thans niet gebeurt, daar zijn wij de
oenige partij, die in dezen slappen, beroerden verkiezings-
strijd ele vaan van het .\. K. weet hoog te houden.

Ilct proletariaat Legrijpt ons in dat streven misschien op
het oogcnblik nog niet. I~n de menschen van de S. D.. \. P ..
die van die valtij heel andere dingen gewoon zijn, begrijpen
hel. zeker niet. Doch later zeker, misschien binnen niet zoo
heel langen lijd, als men LoL cle ervaring zal zijn gekomen,
dat het A. K. de inzet moel zijn van onzen heelen politieken
strijd. Wanneer b.v. binnen korten Lijcl de grondwetslierzie-
ning aan de orde moet komen, want die herziening kan spoe-
dig kernen, clan zal blijken, hoe juist. wij geoordeeld hebben.
Dan zal het proletariaat moeten voelen dat al clal gepraat
over staatspensionneering niets helpt, want dal er geen
sprake is dat in Holland het staatspensioen verkregen wordt
wanneer niet het proletariaat anders optreedt dan tot dusver
en dat, wanne r het al gegeven zou worden, het, slechts zou
geschieden om de macht van het proletariaat te beknotten
en te verkleinen. Dan zal blijken, dat slechts één ding ons
redden kan en dat, dat ééne, is de strijd voor hel, A. K., om
OIl,:; daardoor tegenover de aanvallen van de kapitalistische
klasse te kunnen staande houden.

Als wij thans klein blijven, als wij niet de duizenden
stemmen halen, die wij moe ten hebben. volgens de S. D.
A. P. wilden wij iets beteekenen, dan maleen wij ons daar',
over niet ongeru t. Ook al blijft bij ons het slemmencijfer
tot weinigc honderden bepaald, dan zeggen wij nog: wij
maken ons niet ongerust want die honderden zijn de toe-
komst, omdat zij zich niet, als de duizenden anderen, laten
verleiden tot den strijd voor dingen van het oogenblik, maal'
hun strijd slechts richten op de toekomst en elf' duurzame
machtsverstcrking van het proletariaat.
. Wanneer men thans reeds ziet, hoe de verkiezingsstrijd
ll1 Holland gevoerd wordt, dan moeten zij, die gemeend
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hebben dal de ani itheso dooLlg('sla~l'ell was, wel LoL zeer
vrceuule gewaarwordingen komen. UH' nog een grcintj«
ernst heelt, moel loch wel tol de overtuiging komen dat hij,
die hoopte, dal cle antithese was nel' 1geslagen, bedrogen is
uitgekurnen. Leest. van welken \ Iijziunige ook, de speechen:
van allen hetzcllrle geje: euiiëer, <lal de antithese el' nog is:
ja. cl" neeren jeremiëeren zoogenaamd. maar kijk hun ge-
zrchten eens aan: Dan ziet gij hoe blij ze zijn, clal zij de
anti the-e nog hebben. om hel proletariaat daarmee voor hun
wagentjes te spannen.

De laatste vergadering van eten \'.-D. B. - als men maar
op de daden let, dan ziel men het wel. - heelt hel alweer
zoo duidelijk 011" laten zien: UVP1' hel .. \. 1\. werd bijna niel
gesproken, en dat was loch de zaak. waarover die hecren in
de cel -Ic plaats hadden ruueten <preken, als zij nog ander-
dan (/(·lllUl'I'ali,.che allures hadden.

TI euh heen alleen aan hel slot el' aan herinnerd en gczcgrl:
ja, da.u is nog wo iets ale. .\. 1\.. De vei-gadering herinnerd!'
het zieh !oen ook, maal' de hccle manier. waarop dat geschied
is, loont aan, dat hel A.1\.. VOOI' dir neeren niet de bcteo-
kenis heelt, dat VOOI' hen de strijd '"OOI' het A. K. niel dien
ernst heen. die hel .\. K. loch \'uOI' de democratie moet.
hebben.

l'J ul, Dl ucker heefl in die vergudcring wel de loftrompel
gestoken over bel arbeidscontract. .\u. daal .an hall hij toch
zeker wel mogen bekennen. hoc dal avontuur heel faliekant
buitgekomen .

.\U i" dat alles '-1101'ons weinis lpleurstellend. Wij weten
\\'('1, hoc het met de vrijzinnig-deniocraten staal. \Vij hebben
voo I' hen altijd gewaarschuwd en gezegd: let toch niet op
hun .1l11J1)iepraatjes: ziet hoc zij doen. Wij hebben altijd
geroepen: vliegt el' met hen niet in. kijkt naar hun daden!

\\'(1 nu. dat herhalen wij: let, nu nog eens op cte onbenul-
lighrirl van die vergadering van den \' .-D. B .. en zegt clan.
ot wij niet gelijk hadden, toen wij zeiden, zij zijn volslagen
onbelrouwbaar: eerst hebben wij gezien hun verraad aan de
zaak van hel, A. K .. toen zij uil het kiesrechtcomité zijn
gegaan. Daarna hebben wij hun "ernsLigen wil" kunnen
"bewonderen" aan hel blanco artikel.

.Xu zieu wij weer hun onl.etrouwhanrheid inzake \TOUWen-
k ir-si echt en nola bene wil Trcub lcgenwoordig al de orgn-
nisclll' -amcnsteltine van do Eerste Kamer, zoo, dat de ,,~.
ft. C," hem or-hemelt en hem op één lijn stelt mei. den heel'
Tycloutun. .\Iaill· als 111en ctan der;:\'elijke feiten voor oogt-u
hoetl, rlan her[t men loch geen vertrouwen .mecr in (/1'
woorden van die heercn v. vrijzinnig-democraten".
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(JIl die mcnscheu \,111 dus uie] te rekenen. \\'ij zullen in
den slli.]ll \ OOI' hel .\. K. UUlen meeten slaan, helau-, alleen,
want ook de o. D, .L P. - ouuauks den gocueu i aacr. 111
hel, ,,\\'eekblad" al.suua gegeven - past wee: de wlkeelc!l'
tukl iek lue. J,UJl niet anue rs meer dot.n. dan de \'CI keelde
l,tktlCk toepassen nà Hotter dam, want ZIJ zal, urndat de \'lIJ-
zuiuiacn de na e \,111 hei _\. h.. in den mond nemen, hen
luj de net -temnung weer moeten steunen, Daardoor staan
\\'IJ dus alleen in uen zuiveren sll ijd van hel A. K,. wan I
er is geen andere pal tij, ook de S. u. _ . P. niet. die LIl' vaau
van het _\'. 1\. wijnuit ontplooit. \\'ij zijn cte cenigen, die de
goedr- lakLJek, di~ de S. D. _\. P. vroeger volgde. ook thans
I«cpa-sen. Wij hebhen nug dezer dagen eens nagelezen de
Ieue van Tl oehtl a oj) het tiaag-che congres .. , \ UUI waarts
.\Ialsch·, waar Tt oel -ua rlezehde sl r ijdwijzc voor-chi ijit.
die ook wij thans /lug vuoi sclu ijven. xiaar Tr oclsl: a heelt
die shijdwijze niet volgehouden, doch daar hehlnn wij thans
geen UOI deel over te vellen.

Zijn wij clan op hel oogenblik klein, wij vertcgcnwoordi-
gen de toekomst van hel pl olctai iaat. in pol il ieken zin. "'ij.
Marxisten, loc! en uit de geschiederus en c!éWIOIlI wet 11
wij ook uil, clo.ge~chiedenis van andere volken. dat wij
geen vertrouwen mogen hebben in de burger lijkc par-
tijen, doch el' slechts kunnen komen door den sl['ijd Olll
heL A. K.

Wij gaan thans 111 clen strijd, mug'C ook cle S. D .• \. P.
nog- naar ons luisleren. "ïj zijn. helaas, thans de ccnige n.
dic hol, .sociaal-democraüsrji beginsel toepassen willen in cll'
polilick van den dag on dat beginsel hoog houclen (Jok in den
dagelijksehen sl i ijd. In die over tuiging upcn ik d ze YCIga-
del'i ng en open ik de bespreki ngen voor ons sti ijclprogram.
dat omtrent onze verdere bedoelingen, omtrent het wezen
van onzen heelen sl rijd, OWl den strijd 0111 hel \'01 mingen.
JH'I lu-Idere licnt /'31 !1'e\'('n. _\1 zal dus dezen daa de g'erIachl{,ll-
wisseling' in hoofdzaak loopen over de Yel'scllillen'dp punten
van ons SII ijdpiogram. geen oogenblik mag daarom hel
bewustzijn ons ver laten, dat onze laktlek. onze, lrijd zal zijn,
zooals dat in de motie, die wij op ons eerste rungï'ps heli-
hen aangenomen, is uitgedrukt: om het Algemeen Kies-
J echt (Applaus).

I~en v00J'slel van orde van de delegatie Amslerdaru. \'1':1-
~rend. ochlencl-, jllidclag- cn avonrlxiü ing. waarvan (/e j~lHl~I,'
gewlJCl aan een bespreking' van ,.De Tribune,", WOldl VCI do-
<lig'd door 7, a n dl' r, "\lllsl,cI'lla 111 , en bestreden dool' Th c-
m u n s, Zwolle. en v. R. a v e : to v 11, P. B.

Joh. V'i ss c h e r, Amsterdam, 'wen,.,('I1[,'een speciale z il-
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ling' voor "De Tribune": als (lal nu niet kan. dan de g-clH'elc
hc-pt ckiug uil I' 'lellen Iot Iatcr.

\ 00 I' Z i l I e r acht hel \'UOl eon jonge parlij. als de onze.
meer maten Lijeenkomen gcwenscht. Steil \'001', na de ver-
kiez ingt-n een aparte vergadei ing voor "Ue Tribune" en
h.v. deu algem. kiesrechtstrijd te houden.

ue beslissing omtrent hel al of niet houden van een
a \ ond \'CI gade: ing WOL dl Iot 1 uw' ui tgesteld,

.\lnllen/ luL ~Llnt :2 van de agenda over te gaan, kwijt de
\. u 0 r Z i II e i- zich van een plicht tegenover partijgenoot
\ adel. Ireze zou zelf al aanstonds na de scheuring zijn man-
daal VOUI' den \\'eespel' Gerueeuteraad hebben neergelegd,
wanneet hem [liet duo I' de ald. S. D. _\. P. pel' br ietje was
verzocht zewoi den. elit niet te doen, alvorens die aid. een
nader be~luit hael genomen. verdei heelt partijgenoot Vader
een briefje, van \\'ibauL gehad, waal in deze zegt, wel in het
P. B. van mccning le zijn geweest, dat Vader zijn zetel in
de n Huad ter beschi kki ng' behoorde te stellen, maal' niet, dat
hij (\\'ibaul) een cancliclaluul' tegenover Yaelcl' ZUlt vcrde-
eligen.

.\an de orde korut punt :2 der agenda: de houding onzer
partij tegenover de S. D. A. P, bij 1e stemming.

\. 0 II I Z i I, lel' zeg I namen" hel, up één na éénstenmug
P. B.. dal. waar wij geen eigen candidaat hebbe~. dal, is
dus in alle districten. bchalv Amsterdam IJl en L\, Lelden
ril Rullel dam JY. wi] onvoorwaardelijk en zonder up perse-
nen te lelten. den candidaat der S. D. A. P. hebben te sleu-
ncn. \\'ij moeten (lal doen up de volgende gronden: 1e.om-
<lat (It> S. D .. \. P. - al trekken wi] niets terug van hetgeen
\yij tegen de S. D. ,\. P. gezcgd hebben en blijven zeg'1-\l'll-
op cl i t oogcnbhk - wal zij worden kan weten \\ïJ.,nIcl -
nog i", een sociaal-dcruocmtische partij: 2c. omdat ZIJ 1:- on-
verval-cht voorstandster van Algent. Kiesrecht.

xl a n n o u r v. minder hcid P. R, bestrijdt hel P. 13.'" ad-
VICS. 'I Gaal oni onze meening len aanzien der S. D. _\. P.
als oraanisalie. Spreker adviseert: in geen enkel ge\'al bij
Ie stemming sleun aan S. D .. \. IJ .. niet als persoon, niet
al" organisatie, niet als vereentging die hervut mingen wil,
niet z 'Us als voorstandster van .vlgcrn. Kiesrecht. '1 G~al om
[, socialisme. ,,'e staan wel anders tegenover de S. D. "\. P.
dan legenover de burgertijlee partijen. Maar el' is maar één
sO('iaal~clf'l1lorratis('he 'pal-Lij in ons land, clal zijn wij .. Een
andere kan or nicL zijn. De S. D. A. P. zegt te zijn sociaal-
democratisch en is hel. niet. Daarom is zij onze meest ver-
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(~eI:relijke, ome geva.u lij I\.~le vijand. Yool'al omdat zij hel
vel chil Lus~chel1 ons en haar verdoezelt, ook nadat le De-
venter hel lijdelijk vcrzet in i echtstreeksch verzetis overae-
gaan. In de gansene sociaal-democratie is zeen voorb~ld
van besluiten Z\JO verwarrend als die van Dev~nler, Wie met
de werkelijkheid rekening- '''I11en houden, zullen moelen
erkennen, da l sinds Deventer met ierleren daz de schuld d'r
S. D. A. P. gl'oo~el' \"0r.dl; zij laat de principi~ele verschill~n
s,Lelselmatlg .w eg en blijll, legen personen slrijde , wil \Vijn-
koop b.V. h~L debat verbieden. Als eenig historisch-materia-
l?stlsc~e V~1'h.lal'lng van d~ scheuring, heen ze ons het woord
scheur rnakers gegeven. SpI eker wenscht dat ook in dit
onde;-geschikle kunt onze houding tegeno~er de S. D .• \.. P.
klaar en duidelijk zal ZIJll. HIj wil in zeen zeval verduiste-
nng van ons standpunt. v 0 ~

h. alt e J', RLlllrn-!ûlll, heelt na Xlauncurv niets meel' te
zeggen. •

}", ct e \Y 0 r r r. _\llblerda~~I, heelt in Mannoury's bestrijding,:Z': e~ Seele 111 C iner 13rLl~I. aan het woord gehoord. In den
klassr ristrijd hebben WIJ dialectisch te denken meer te doen
dan te rekenen met :- _\..- A. \Ve hebbe~ rekening te
~ouden met ~Ie-werkctijkheid. 't Buitenland, Frankrijk. En-
~~lanJ, Ru;la~lI, Amerika geven wel wat anders te zien dan
ten S.-D. I arnj.

Mannourys standpunt kunnen wij ruet innemen . ..\lisschien
heeft ..\lanOUI)' de zonden der S, D .. \.. P. nog niet zwart
genoeg .geleekend .. vlaai- de S. D. ,\.. P. vertegenwoordigt
niettemin op dlt oogcnblik een deel van het proletariaat
Bovendien, op de "Uet<ze", die Legen oris werd toeo·epac.;t·
op het "drukt ze. dood!" van 'I'roelstra, kunnen '''ij O'e~ri.
JJeteJ', g:ell wa~~l'\llgcl' antwoord. geven. 0

e \.1:-":' e r, Den Ilaag. Ook 111Den Haaz zijn arsumen-
t~n als die \'?rl \lannoulT .. gehoord. lIet is t: begrijp~n, dat
J eeksen partijgennoten bijna niet kunnen besluiten te stem-
men oP. een S. D. A. Pv-er: we hebben ons echter niel le
laten. lelden door ergemis, maal' door het belanz del' orza-
nisalie. Eigenaardig, durft Xlannoury zijn eigen c~nsequeJ{'lic
n:ret, aan. II~J maakt I~ug verschil tu ':-...cllen S. D .. \. P.-eI'S
c S. D. A.] .-els, lusschen de 111de partij g'ebleven Marxisten
('n dc V" ter I'" " .ere ere par- IJ. De S. D. A. P. heelt een zwart xewc-
len, maal' ~~t.,IS geen reden \'001' ons om 't parool: onthou-
den lIll, te geven. Oo}'-.is rle S. D, A. P. nog aangesloten bij
~.e I~1tell1atwn~Je: " ..IJ zIJn niel uitgetreden, omdat dl' rovi-
!'>1~lllsLlsche ,s rijdwijze verwarring in den klassenstrijd
bracht, mam omdat dool' de Deventer besluiten het revisin-
msrne niet meel' binnen cle partij kon bestreden worden,

>
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,\lel De \Yom vinden wij onzen steun liij de vei kiezing hef
prachtigste antwoord op "drukt ze dood!"

v. cl. \V ij c k, .vmsterdarn, wil nauwkeurig omschreven
hebben, wal met steunen wordt bedoold. Steunen kan ook
samenwerken boteckcnen. Wij moelen duidelijk laten uitko-
men, alleen te bedoelen: aanbevelen en -temmen op de door
den \ oorzitter genoemde gronden en zonder onze kritiek
achterwege te laten.

Wordt bevestigd door den voorziblei-,
Mul ü e r, Buss urn, vraagt, waarom somruige op het vorig

congres genoemde disti icten zijn uitgevallen en waarom de
verslagen del' heide vorige congressen nog niet zijn ver-
schenen'!

V ° 0 I' Z i l lel' antwoordt, dat deels om financieele rede-
nen de verslagen del' congressen te gelijk zullen verschij-
nen. Verder dat wij, wat de disu iclen aangaat, in. d~ op 't
vorig congres vastgestelde lijn zijn gebleven.

Gor Ier, P. B., verheugt zich in Manourys principieel-
heid; maar hier vergist zich Manoury op gelijke wijze als
Mendels heen gedaan. Hij (Manoury) vindt de schending
van de democratie het ergst. ..\laar het uitgooien was slechts
gevolg "au hel opportunisme, dat. door Troelslra bedekt,
door Sc haper en Vliegen openlijk sinds jat en was toegepast.
DaL goede partijgenoolcn cl' werden ui 1gekwakt" is wel een
bewijs, da] het opportunisme zeer vel' was gevorderd, maar
een burgerlijke partij is de S. D. A. P. nog niet.

i\I a n u U r Y zou alles. wat hij gezegd heelt, nog eens dun-
netjes willen overzeggen. want blijkbaar is hij nog niet dui-
delijk genoeg geweest. Spreuer is Oorlel' dankbaar, die de
oorzaak hel opportunisme aanwees, maar nu tengevolge van
het opportunisme wij er ui I zijn gegaan, zijn wij ook de
eenige vert.egenwoordigers van het proletariaat. .

Spreker zal op De Wolff's dialectiek en +.\ -.\ niet
ingaan, a! merkt hij terloops op, (lal. de - .\ '[. hem hier toch
doet, Dat de S. D. A. P. nog' bij de lnlernaLionale is aange-
sloten, maakt cle zaak niet beter. Van inconseq uenlie ge-
sproken, con equent zou dan ook wezen, da.l: wij geen ver-
schil maakten tnsschen oC.-clem. en vi-ijzvdemocralen,
waar deze voorstanders zijn van .\lg'cm. Kiesrecht.

Voo I' Z i I I er schakelt "edelmoedigheid" uit. Dat is voor
ons geen molief. Xlaar' wat, 'L P. B. voorslelt. is de beste
taktiek voor onzen groei. Tot Xlanourv zegt de voorzitter,
dal hun voorstander zijn van onvervalscht Algern. Kic:-..recbt
niet onze eerste reden is om de S. D .• \. Pi-ers bij Je stem-
ming te steunen. Onzc eerste reden is, dal. de S. D .. \. P.
nog i" een soc.vdcm. parüj en clan verrl er, dat we heL zoo

r,.
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gerust kunnen doen wegens hun onvervalscht Algcru. Kies-
recht. Ual dl, S. D .. \. P. hij de Inler nauonale IS a<1110'e'10-
Il>n. i,; \001' ons geen lellen. 1:>

llel YOOJ~lel van hel P. H. wu: dl mcl algcrueene slemmen
aangr-noiueu, nadat een .nuendrruent-Iju-o-uni uni ,,~leLlncll"
'" vetvangen uoor ... teuuucn". was vei worpen.

Eell voorstel van dl' delegutie-Amstet-dam, dal algemeene
lcdeu \\ ilde uit- luileu van de discussie, wei ct ingeü okken.

,Da,llllü klijgl over Jwl Strijdprogram ')!::j. de \Volf[, als
11I~ del' cuiunussre het woord. Onze commissie, zegt De
\\ ollt. vraugt de be noeruirur van l'en srrootere commissie
dip upnicuw SLI ijd- en IkgillselplUgran/'in studie zal nemen:
De \ULJI bereiding van UIl:' outwerp kon nu niet voldoende
ZIJIl. De beide programs slaan met elkaar in hel HaU\\ sle
V('/ band. .\len vcrsta niet verkeerd, dal hel beginsel van ons
Begll1,,;clpl ogr am Z()U mocleu wor-ten hel zien. Xlaar S01ll-
nuge dingen moeten \\'01 den verscherpt en vel sterkt; ook
dllllgl'll ZIch nieuwe punten op waarover het program noa
nit-I spreekt, b.v. dl' \',el'klooshèid. 1:>. 1:>

.vangaande hel VOOI geleglle onbwerp-Sl I ijdprograru zegl
:-pl'ekl'l, dat dl:' comnus-ie zieh heelt lalen leiden dool' ([e
vraug : wat is hel dol'! van ons strijdpr ogram? HeL mootniet
middelen gaan geven VOOI de guurkeuken del' toekomst. maal'
dit' «ischen stellen. die hinnen het raam van het kapitalisme
verwezenlijk! kunnen worrleu. llet moel de middelen aanwij-
zen, \~'a,udool" de volle . ontplooi ing van den klassenstrijd
mugr-lijk wordt, de middelen dJC. cle arbeiders weerbaar
male-n.

[)p afzonderlijke pu riten. waaromh ent discussie Ii' ver-
wachten i", nagaand. zegt "weke)', dal in [Juni! "de repu-
hl JI\l'lIlSChe Icgceruigsvot m' .wordt gevraagd, niel omrlal
het kOllln.g-;chap een primau- kwaad zou zijn, al dreigt hel
rilt - blijkens de pas beleefde "blijde gebeurlf'nis" zwijmel
- meer en meer lp worden. maal' omdat het koningschap
den klassenstrijd \'C) doezelt. Duidelijker dan het koning-
-chap (loei de republiek aan het licht komen, dal de staals-
macht all~n de belangen van de bourgeoisie dient.

Ifel n.~usJe van clen zal m, Velvolgt spreker, zal zijn de
ondc!'wljspal'agnHlf. Tn lr-zonstelling' mei de S. D. A. P ..
die ook het bijzonder' onrlerwij: steunt, willen wij verplicht
D.eutraal onderwijs. Wij worden daarbij gclei(l (lOOI' de
cisenen van den klassenstrijd. Niet. door ·cle burgerlijke leuze.
die g('schlkt,!' werkkrachten in het productie-proces wil. Ook

') Zie voor dr-n fe],<.:!pag. ()(i.
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niet dOOI pacdaaogische over vegingcn. die builen urn
klasseusu ijd zouden Iiggeu. llet amendemenl-Leiden, dal
vakundcr \\Ijs 'lJ;t,('nJc) lijk gcnoeuu! wil hebhen. aunvaa: den
\\ ij n ie l . Dal zou hel. karakter, "at voor ons hoofdzaak is,
ouln. men aan onze ouderwijs-pat agraaf. Vakonder vijs is
ecu luu gcrlijk« ei!:'t'h, die aanleiding vindt in middenstands-
pul iliek , Hovenuien. \'001 zoover hel nocdig is, zorgt de
hou: .l:?:UJl:- ie Cl' zelf wel voor.

Kosteloos onder wijs VI agen \nj alleen \'001' de arbeider's.
\\'ij zijn geen \\·ellbeglückel's. Iinde: "ij' is voor ons een
economische eisch, die "lellen wij alleen \'001' de arbeiders.
El' is gezegd. dal wij dan "ve['plicht neutraal" ook alleen
voor de ar beiders hadden moeten vragen, maar wij eisenen
de atschaüing der standenschool. om waarborg te hebben,
dat hel ondet wij» zoo goed mogelijk zal zijn. Ons uitgangs-
punt is niel: hel algcrueen belang, maar de klasse-eisch.

El' is gesproken van: wonderlijke belastingpolitiek. xlaar
ten aunzicn va n b.v. de Ongevallenwet wordt niel anders
gedaan. Hoofdzaak voor ons is, dat hel onde I vijs betaald
wordt uit de meerwaarde, niet uit h I, loon. De wijze van
uitvoorun l~oJ1JLlater. Iraai mco hebben wij ons nu niet in
te laten. Par. 6, weigering van elke subsidie voor godsdien-
slige doeleinden, hebben wij noodig, omdat de bourgeoisie
hoc lange) hoe i.ieer ab wapen legen de sociaal-democratie
een gOlbclien,;tig lintje aan het onder vijs wil geven.

lIet leger .par. 7) is een insu umenl, dat de bourgeoisie in
de eerste plaats noodig heelt VOOI" den vijand naai' binnen.
Dal insl runrent hebben wij bolle maken voor de bourgcoi-
-ie. scherp \'001' ons, dool' hel tot een volk-wapening om te
scheppen.

Hel amendement-Bussum, dat pal'. 7 wilde lezen: ... \f-
schalring van Ilet militaire stelsel", zonder meer, was inge-
trokken).

Omt: enl par. 9 \zie Strijdprogram) verklaart. inleider, dat
dr commis. ie hier f'l'kening' houdt mei nationale en reeds
bestaande locstanden. El" i~ in ons land reeds een streven
lol opheffing' van concurrentie op hygië nisch en sanitair
gez0nclhriclkulldig en g·ezon(lhei(l-!Jp.vol'(lerencl) gebied.

"'adat inleider nog heeft. medegedeeld. dal de cornrnissie
hercirl is, gcarllenrleel'd de ((OOI' Leiden voorgeslelde n icuwe
par. helreffemle heslr ijding van hel alcoholisme over te
nemen, resumeert hij korrelijk en eindigt. met cl(' verklarirur,
dat, wanneer de arbeid del' S. O. P. gedragen wo rdl door dl'
werkcl ijkhcid van de 0<'0 no 111ische toestanden, hel "drukt ze
dood", zooals reeds Mevr. Holst in cle "XieU\yc Tijd" aan-
loonde, den S. D. /1.. P.-ers niet zal baten.
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llerinuercud aan 'l Gamalia-typo uit Je eerste Christenheid
zogt spreker: "lIebt als werkers verti ouwen!" Hij beslu i[
met de \\'001 den. Door onzen strijd zullen wij groot worden!
,,- \ ppla us).

Het voorstel lol benoeming eener uitgebreider commissie
wordt zondor UISCUSIC mei algerneene stemmen aanzeno-
men. Aan (}e~)ul''-;I)l'onkelijke leden v. Havcsteyn, "vreet}1\.
~n S. de \\ uil! worden later bIJ schriftelijke stemming uit
.) caudidalen I()ege\'oe~d Gorter. Wijnkoop. Joh. Visschei-
(de laalsle utzundcrheid met hel oog up 't koloniale vraag-
stuk) en een niet-aanwezig partijgenoot. De vijfde candidaat
was xtannoury.
. Bij heL begin van. de discussie over het. Strijdprogram,
1ll10I'11l0el" Xlannout-y naar het mandaat van cle nieuwe
conuuissis, \\'ûéWOP \' oor z. verklaart, dal het Strijdpro-
gram .. zooals hel nu zal worden aangenomen door cle ver-
gadering. delmuiel is lol cle nieuwe commissie met haal'
voorslellen gereed is.

. Par. l wordt met een paar redactiewijzigtngnn, aan den
zin niets veranderend, aangenomen.

Pal'. 2 aangenomen, na Intrekking van een amendement-
Leiden.

Par. :j aangenomen.
Op pal' . .f[ ~s een ~mBncIement-Den Haag, dat gesteund

wordt dool' \ oogd, uit Tiel. HeL wordt echter dool' de com-
l~~issie ondervangen door de invoeging' van hel. woord: over-
hjden, waardoor de verzorging van weezen mee-inbegrepen
I;; III den eisch van het artikel.

Yo 0 r zit Ier stelt nu voor, cIe onderwijs-paragraaj na
de pauze te behandelen. Xadat de molie van de Amsterdam-
sc he delegatie tol het houden van een avondzittina is ver-
wo~'pen, gaal de vergadering Iot 2! uur uiteen. 0

~ü (~e pauze I~ par. 5 (onderwijs) aan de orde.
E. 1\ II .1 l! e 1', Amsterdam. betoogt, dal het amende-

ment-I'. B., Amsterdam en Zwolle juisl wegens haal' sterk-t
argument. dal hel Cl' haal' om le doen is. de arbeiders weer-
b~ar te maken, door de commissie moet worden aanvaard.
\\ a~ deze stelde, n.l. dal. alleen VOOl'arbeiders en daarmee
~ehJl,;;laanden het lager onderwijs kosteloos zou zijn, moel.
111de praelijk lelden tot evenredige "schoolzcldhelünz. 'Van-
neer WIJ daarbij den eisen ingewilligd zO~cIen krijgen, dal
de g]'~'n;.; zoo laag werd gesteld dat het feitelijk gelijk ;;IOIlCI
met ko"leloosheJd '1001' arbeiders, zou ele bourgeoisie \'001'
ZIch aparte scholen maken en allerhande elemenlen in de
onderwijs-kwestie brengen, clie (Jen ouden schoolstrijd zou-
den cloen herleven.
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Celo n, P. D., kan zich in hoofdzaak bij .vmsterdam aan-
sluiten wil el' een en ander aan toevoegen ... De algcrueene
koslero'osheitl van hel. lager onderwijs .i \TIJw~1 ee~ 111Ler-
nationale eisch, die staat III tal van I)llltenland:::.che gemeen-
tsprograms. '. .. . .. . t ,'1

'L IJooldaraumenl, van de commissie IS, dat Zij 111e \\ I ,
dal. de arbeidersklasse betaalt. en dal zij met de andere klas-
sen niet te maken heeft. Wal wil ze dan wel? Er Zijn ma,ar
twee ll1og~ijkhbden: de Slaat, dat I:' de l'egeere~J.e klasse, .
dus cle bourgeoisie, het geheele onderwijs late,n netalen, .01
schoolgddheffing. liet eerste IS 111de KapI~aIISlIS?h~ maat=
schappij niet. te bereIken; blijft het tweede: eve~~ed'!,?e hef
Iing maar daarmee stel]. de comnussie j U1~l de gelegenheid
opei; dat de üI1lJeiderskla::se wel betaalt; ZIJ moet. dus stellen
den 'eisch: kosteloos verplichf neutraal lager Onclel'\VI~s.
'L ErfurLer program geeft als een reden op,. d?-~, wa,!m.e~r de
SLaaL weerplicht eischl, up hem ook de \ el pllthltnt'.: ust ,te
zoraen voor de middelen, dat aan dien weerplichl-eisch k':l:ll
wo~clen voldaan; evenzoo bij verplicht neutraal onder'W~Js
heeft de SLaat te zorgen voor de middelen. Wij ~lschen alg.~-
meen kiesrecht voor allen. evenzeer moelen W~] onderwijs
eisenen voor allen. Onderwijs te yel'~'eliJkpn bIJ ~e~ econo-
mische eisen. is niet heelemaal ]u~,;L One~en, IJS IS~ een
elementaire eisch voor alle klassen. En ten slotte, als het

roletariaaü de dictaluur in handen bad, wat zou het, ~n
~oen: evel1l'ecltg:e schoolgelclhef!mg, als w.aa!{~e hel. vo~r~te~
van de r-ommissie onvermijdelijk voert, of algemeen ~os~e
loos onderwijs ei sc hen ? Men zal zeggen: het ~ll?ct loc. e-
taald worden door de bezittende klasse. ~ekel, maar ~et
geld moel uitsluitend komen door opvoermg van de pro-
zresste in de belasting. . .
o Spreker merkt nog 0]1. dat hel P. H. niet IS VOOI"d~ amen-
dementen Leiden en Den Ilaag. 't P. B. IS n.leL VOOl ko~.~~~
loosheid van hooger-, micldelbaar- en leclml.~c.h onder" IJS~
Wii willen onderwijs VOOI"zoover dal noodrg I~ om een ont
wiJkeld arbeidersklasse le vormeJ?-.L Is de .industrie. .dle
technisch onderwij- voor zich noodig l1.eef1. ~Iel dat speciale
doel hebben wij niels te maken. OoI, niet met hel cloel van

~b' . ie die zich door 11ooO'e1'- en mirldelbanr onder-de ourgeoisie, - t'.,
wii s een reeks gcsrhiktc amblenaren \~'11VOlmen. .",

~'a n der .. vmsterdam. Overal ..en altijcl is ,het onder» IJ~
h t ti Ikind de \s<;c11epoplster . SpI'. Wil kostclooze o.pcne le ,1 .. , ." . .", F' 'orell rre-
stellinx van alle 111I'jchLmg'en van ondcrc IJS. .1".. .~ .
zezd: 1-I.- en l\1. onderwijs is een belang voor de bout ~\eOlS~~,
daar hebben wij niet mee te rnaken. Dat is voor M. o~c en~{~~
niet waar. Spreker wil ons heele onderwijs zoo ma een,
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onze kinderen zooveel lllugelijJ~ ontuokkcn worden aan hel
l\aptluJI:-'IlIl'. '101.17,);) 111naam, reile-lijk lol 18'18 \\"a::ohel U11-
dt'r'\\ïjs in IIûIHll'1l van de kerk uaur na lil die del' liberalen
HU ltlol'1 hel kunren in handen \an hel proletariaat. bik on~
uet wij-. i" Ic\'ululwnneclend. lJe Illolelari'che kla::;:,;e is
dèHU'UJlI.dik\\ljls zoo machteloos, omdat het onderwijs dOL'
pi ole: urre. s. Hlel zoo vel' gaat als dat van de bourgeoisie. In
hel uuuei \\"Jj";-.:iysLecm heelt men verticale selleioillgslijnen
gemaakt. .

ln.,\11leJ ika i" dat beter, daar locpen de lijnen. met den
ketlljli. hortzontaal. Spreker geelt cijicrs van hel onderwijs
del' a rbcidende en del" overige klassen, boeren, handels-
kla::;s~. enz. in CaJ ilo: niö. 'I'o], de commissie, vel volgt spr.,
als gij I\J'.- en 11. onder \\ ijs een uitsl ui lend belang VOOl' de
1l0UI'g('01-;:e aCl11, schar; het clan af, zooals ge Eerste Kamer
en koningschap atscnauen wilt. Gij wilt. dat niet. omdat ze
voelt. dat Itel g!ul1le waartle heen. Ja. maar, zegt ge: ze
moelen zeil hetalen. ,\laar hun schoolgeld is een duitje op
de hecle :-'UI11.De ju oletausche klasse betaalt procentsgewijs
het meest aan het onderwijs. De commissie zegt: wij willen
he/. proletar raat weerbaar maken. Dan deugt je hokjes-
svstecm niet. .In Parijs en \Ycenen waren hel de onderwij-
%U'S en de lui van de !tollg'csCllOOl die de lJourgeoi,.;ie het
meest lil hel nauw In achten. \\'(' moeten sl: even naar een
ander C{ iteriuni: ge:,chil\llteid. De S, IJ. .v. P. heeft dat n.b.
lil hu al ptog raru, maar (Ic Red. van .,Uel Volk" heeft het
verklau l'd 1,01een k weslie van acadern isohen aard. De corn-
lIliss.ie zal zeggen: nel staalIn ons program. \\'al een ongo-
lukkige lel IU: .. daal~lleegehjkstaanden'·! \\'aL geelt dat'! We
houden I -v-Ieem. Xu zijn er ook al \\'CI cenize proletnrischs
eenden in de kapilalisli:,che bijl. Xlaar wc I~oelen het heb-
ben voor allen, niet hij wijze van gratie.

K;) 11Cl'. Hotterrlam, wil de par. lezen: Verplicht neutraal
onderwijs op staatskosten,

DeY i ss e r, Den Haag, wil het geheele onder "ijs kos-
leloo-. \'UOI' allen. Volgens de redacne van de commissie zou
f'en .01 huide}, die '10 gulden in de week verdient, niet beta-
len: een klein amb/.enaartje, die veet minder inkomen had,
wel. Dal cle bourgeoisie het onder vijs cadeau zou kr-ijgen,
I"; een onjuiste voorstelling. At-hei der, wanneer die betaalt,
noch huur gl'oisie hctualt wal het onderwijs kosl, al neerut
de VUUI!ll'oi-;iè. hel aIJ' aan. alsof zij (lat, deed. liet paallje.
door dc' Cl'IHnllsSI(' opgcslcld. willen wij niet. Wij willen
alle undel'\\'lj"; knstel oos en lalen daarbij ook l'aeclao·oo·isch.r
gronden ~reldC'n. Ifel is van bcteekenis. cIal het éé~eö kind
wel hclaalt, hel anrtero niet. l lct is onjuist, wat Ce ton zegt,

•
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da] hij 11.- en .\1. onderwijs alleen de bourgeoisie .oellukken
is. Lut is een cuzc opvatting van wal het proletariaat IS. De
bed: ijven \\ IJleten hoe langer' hoe meer geprolelariseel'll. In
Duilschlarul bicden Zich ingemcur ... aan \'UOI 21 ,\lark pei-
maand. IJL:! gcheele onder wijs mu!'l sLaahin,;leJllllg %IJn,
waarvan de kosten wortten gevonden door pr ograssievc Le-
Iasting.

De ouders moeten zich hoe lange!' hoe meer uïlct s gaan
getroosten. omdat hun kindei en als gelcel dep zulke uitslc-
kende diensten aan hun klasse kunnen bewijzen.

Y u ) g d, Tiel, gaal mee met hel amcnu-Dcn Haag. Ik
kosten uil de meel vaarde te halen, IS alleen mogelijk duo!'
progressieve belasting, De eerste zin van de onderwij-nara-
graaf daalt le veel in bijzonderheden al. Wordt met "llll-
breidinz vcrmeerdering van vakken bedoeld'? Daal' I'; "1)].
beslist legen. Hij zou die om-cm ijving er uit willen hebben.

,- 0 0 r z i I ter: De commissie zal nicl meegaan met wul
Zander wil. Dal is f'en beeld uit het verleden in plaats van
uit dl' teekomst. Zander kwam met de westelijke, de land-
bouwstaten van Amerika, let vijl hij zich di' oo ...lelijke, de
mdust: lestaten. tot voorbeeld moel stellen .. Xaar die landen.
waai de indush ie voor tzaat zich Ieusachtig UIL le hreiden,
hebben wij le kijken. 110e ver wij het lager. jui~leI' ge-
zegd. hel primaire onderwijs, het onderwij ....daL ieder e!1
nocdia hÜl'fl willen laten gaan, kunnen WIJ niet op dit
00ge111)Ii'k zeg·gen .. Wij eisenen het, andere on(l~r:wij~ niet ~I.s
plicht. \\'el Iecrplichl VOOI het pruuair onder :' IJS.. ben tacü-
-che reden om het voorslel van de coumussre met aan Io
nemen. is, dat de S. D. _\. P. reeds op dien weg is en wij-I
waal' het heen voert, ..

Door Zander is één reden niet genoemd, waarom WIJ het
onderwijs behoorlijk ter hand moeten nemen, n.l. dat het.
zoo slecht is,

.\1 a nno II T' y, P. B., (minderheid) vcrcenigt zich met Del!
Ilaag en met een deel van hetgeen Zander gezegd heelt.
'I Gaal el' om, dat de bourgeoisie betaling zal geh; uiken om
de arbeiders zoo ver mogelijk achteruit te houden. ,\15 dl'
band met de financiën niet wordt doorgckrupt, zullen de
rijke lui nog weer argumenten houden, Ul1t een eigen schon!
te henben.

S. d c v o I f.L rorumissie: ï P. B. en de aCd.. \I11:lenlalll
zijn he] \ olkoruen met on ... er ns, dat hel onderwij- 11l()~'1.
dienen om dr arbeiders wecrhaardet- te maken. Een an dr t
standpunt hebhen Den Haag en Zander. r~J'.'\'or(ll ge%e~(I~
als g,~verpuchlcud stelt, moel ge ook cle middelen aanw 1.1
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zen, Xeen! Wij hebben hel. recht, alles te doen, waar wij de
macht toe hennen. Ceton zegt: wij komen in su ijd met ue
bclasüng-pohüetc van uns program, dan n men we b.v.
bclasüng op waurdevertueeruering van bezit. Verbruiksbe-
lasting \\"ul'àL gezegd, is belalen boven de waarde. Maar als
wij oj. cén moment tie macht hebben, de bourgeoisie het
geueele onder vijs te laten betalen, is dat dan verbruiksbe-
lasting? 'L Onderwijs zou geen economische eisen zijn. Maal'
wat is het dan wel'? Aan Wijnkoop Haagt spreker: in het
belang van welke klasse vraagt gij kosteloos onderwijs voor
de bourgeoisie? .\an Kuyper zegt hij: de oude' schoolstrijd is
in wezen hegraven. Liberalen en clericalen kibbelen nu over
dc school allecn Ulll den klassensh ijd te vcrdoezelen. Zan-
dcrs speech vond -preker heel mooi, maar lol wie was die
gericht. De commissie wil ook ;600 luim mogelijk tie 11.- en
1\l. chool openstellen .. vlaar bij Zander is dit de vergissing,
dat hij me-cut, dat Linnen het kapitalisme de arbeiders in
massa van dat ondci wijs gebruik kunnen maken. DaL kan
niet. De kinderen dei al beidei-s zijn gedoemd bij massa de
fabriek in le gaan. Zander had zijn voorbeelden niet in
Californië moeten zoeken. maai in de induslr ic-centra. Tot
Ceton zich richtend. zeg't ',:pl'ckel', 'I onderwijs laten belcos-
ügcn dool' de bourgeoisie, zou onvervulbaar zijn! De meer-
waarde-vet ming kunnen \,'0 niet tegenhouden, maar wel er
zooveel mogelijk uilhalen. 't Geld \'001' het onderwijs moet
toch var! de bozitteutleu komen. 1I0e, daarover' laten we ons
niet uil. \\'e nemen het daar, waar \\'0 hel op cen gegeven
oogcriblik het bc-! kunnen krijgen .. 'og eens aan Zander'
Elk onder VIjs revolulionneercnd! 1Ioc revolutionnair zou-
den clan de st udenten niet moelen zijn. Xeell1 Rusland: bij
do revolutie vet lieten de inlelleclueelen bij massa's het land.

Za n der: En in 'IS'!
De \\' o l J' 1: Dat wa» een burgerlijke revolutie. Ten slotic

zegt spreker lol \'()(I~'ci: \\'ij willen niet zoo ontzettend veel
vakken op den roo-Ier brengen. Maar dc arbeiders moeten
bij hel verlaten van de :-<cl1001niet die schuttingen 111 bun
hoofd hebben. Er moet ceu belangrijke plaats worden gege-
ven aan het nat uui-onderwijs, in zekeren zin aan hel Dar-
wini=mc. waardoor de arbeiders vatbaar worden voor het
evolutie-denkbeet cl.

:'lIet .. gelijkstaancll'n" bedoelen WE': wie in schijn nog niet.
in werkr lijk ncirl we] ~'epl'oletal'iseel cl zijn. \\'e ]'ckQnen niet
naar de gl ool tr' \,1 n het inkomen, maar naar de wijze. \\'<1'11'-
op het I": verk i egpn. IJl' cummissie legt zich hij haal' eisch
niel vast op dp wijz« "111 uilvoering. Zij vraagt, haarstren-
gcn l,la::;srn-ei"ch I.,' aanvaarden .. \15 zij afwijken van hot
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EI Iurler program. dan is dat om een nogislcrker eisen te
stellen.

\'oul'zilter merkt op,dal aan De \\"olfr zijn uitlating
over de intellectueelen in Rusland moet zijn ontvallen. Zoo
algemeen kan hij dat niet bedoeld hebben. Het. waren de
liberalen, die liet la nel verlieten en later de zaal. van de
revolutie verraadden.

Y oog cl wensent .. uitbreiding" te vervangen door "ver-
Iietering". Aan voorz itter zegt Voogd, met dieris taktisch
argument niet mee te gaan. \\'ij hebben nicl te denken aan
wa; de S. D. A. P. zou hebben geleerd.

De\' is s e r. Den Haag: De Wolll heelt gezegd: we moe-
ten alleen die ei-enen stellen, c1ie verwezenlijkt kunnen wor-
den binnen hel raam van 'l.kapitalisme, Dal de bourgeoisie
alles zal betalen, kan toch ook niet verwezenlijkt. worden.
Spreker blijft van meening, dat er hoe langer hoe meer
arbeidersgroepen komen, die ll.- en i\1. onderwijs noodig
hebben. Dal, wij daalmee een intelleclueel proletariaat zou-
den kwèeken, is de zaak omgekeerd. 't. Kapitalisme prolsta-
riseert hoe langer hoe meer intellectueelen. 'l Erlurtcr pro-
zram hectt wel tlegelij!" die dingen onder de ()o~n~n gezien.
e Za n de r acht zich gelukkig, reeds sedert jaren altijd in
de minderheid le zijn. El' is gezegd, de kostelooze plaatsen
worden niet. bezet, Dat is waar: omdat ze een aalmoes zijn.
Is II.- eu M. onderwijs in ·t belang van de proletarische
klasse, clan moet hel kosteloos worden. De bourgeoisie
vreest juist de ontwikkeling van het proletariaat. Nic! te
verwezenlijken: Xlaar dat blijft niet zoo: Dan moeten \\'0
ook niel stellen: arscnatrlng van 't militaire stelsel, 't Zuu
een ideaal van 't verleden zijn! :'\een, van de toekomst.
Democratiseering van het geheele onderwijs is mogelijk
binnen het raam van het kapitalisme.

K u y per: De schoolstrijd herleeft door den nieuwen eisch
der bourgeoisie, om godsdienst op school te hebben. DaL
zeeü een uiteenva Hen in allerhande ,f'ectescholen. \\'c moe-
ten voor het lager onderwijs vooral er aan vast houden, dat
het alsremeen kosteloos is. omdat het zonder dal voor de
bourgeoisie nog makkelijker i , het te verknoeien.

eet. 0 n: De schoolstrijd is gebleven, maar heelt een aride-
rr-n vorm gekl'''gen. Gaat nu tusschen proletariaaL en bezit-
tend" klasse. De commissie en WlJ ZIJn het eens, dat de
arbeiders niet, moeten betalen. De twee cenigc mogelijkhe-
den: de bourgeoisie het zehecle onderwijs laten belalen en
evenredige school g-eldherü ng herhalend, zegt spreker, hi]
afschaffing van het. militaire stelsel cn invoering van vol ks-
wapening eischen we toch ook niet, dat het kapitalisme zal


