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Stichtingsvergadering der S. D. P. op 14 Maart 1909, in het
gebouw "Handwerkers Vriendenkring", te Amsterdam.

Om half elf opent de voorzitter, \\' ij n k 0 () p, de verga-
dering alrlus:

Xamcns de voorJoopi~:e rumuussie heel ik cle algevaardig-
den en leden, die in VIlJ groeten gelale zijn opgekomen, en
VCIdel' alle bclangslell ndcn welkom. Uil den aard der zaak
kan het inleidingswoord niet lang zijn. \Vij hebben herten
voel lp eloen en deze zaal is slechts 1,0Lzes uur voor (lil!"
hcschi kbaar.

Duurum mur len wij aanknoopen. wuarmcc in Deventer o·c'-
I'i Ildigtl is. \\'ij 1.('it!C'Jl daal': .\I!" de S. D.. \. P. doel. \\ '1~1'-
mee zij dreigt, dan zijn wij verplicht eene nieuwe pal Iij lr
stichlcn en ons tol hel proletariaat to wenden. om die [11 {)-
Ielarische partij te vormen, die de '. D. _\. P. lol nu 11)('
niet heen kunnen vestigen. De S. D. A. P. heen clat zcdanu.
waarmee zij t!['pip:de. Gislerenavond is rle uilslag ~an hel
relerendurn zepnblice rel. Wij hebben tot ons groot, genoe-
gen gezien, dat nog een derde van hen, die zich de moei [(-
namen hun slem uil te brengen. - hierbij gerekend l'en
paal' honderd, dio reeds vóór hel relerendurn de partij had-
den verlaten - ondanks alle ophit sing en weinig' zaknlijk«
dl-;cUSSI(, Zich toch nog tcgrn het. rovement heelt verklaard.

1~('l1tel' hebben ,,"ij heden niet met clie mindrrhe id i Il dl'
'. D. \. P. te maken. We hebben thans, nu de oude partij

dl' democratie verkracht hoert, cene nieuwe proletarist-he
partij in Xederlund Lc stichten.

,,\'cl'krachting (Ier democratie." Deze. uitdrukking i,.; uit
mijn mond in deze zaal reeds meer gehoor cl. xlaar (Jol,
arideren hebben Cl' evenzoo OVCl' geoordeeld. Zoo sch n-r-I
\\ïllallt reeds na hel At-nhemsche congres - dat toch zoo
tHll1sl.\g bij Deventer aïsteckt - III "De .\ieuwe Tijd": ".\all
do WIJi.:l' , waarop de slenuni ng was voorbereid, hebben wij
een zeer emstig vel wij], Geen minder dan dat zij alhreuk
doet aan 110l democratisch karakter der partij."

Dus up hot Arnhcrusch« congres was, volgens \\ïlmut
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reeds afbreuk gedaan aan het democratisch karakter der-
partij. en wel in de wijze, waarop de stemming was YOOI--
bereid. Wij welen, dat dàt de partijtaktiek der laatste jaren
steeds is geweest. Sinds in 11:)0;')de Julibrieven van Troel stra
verschenen waren, is die taktiek niet opgehouden. HeL con-
zres van Utrecht was er de eerste vrucht van. Er werd,
~temming gemaakt, er we: den bepaalde inzichten verkon-
di gd, zonder zakelij ke discussie. Troelstra zeide in Anister-
dam, einde 190iJ of begin 190ö: "Dé ~Iarxlsten mogen op
geen enkel punt overwinnen." Als zij, die op hel plygrum
steunen. niet mogen overwinnen, clan IS de democratie wea,

Thans zijn het geen woorden van Troelstra meer, maar is
de daad el' van de S. D .. \. P. Daal' moest het toe konren.
:.\lcn kan niet meer ontkennen, dat het. om onze mecning
gaal, al wijkt die dan ook af van de meening der meerder-
heid. \Vij zeggen zelfs, dal de onze de meemug IS, waardooi-
het socialisme het best gepropageerd wordt. Als die mee-
ning niet overwinnen mag, is dat reeds _verkrachting dCI.'
democratie en moest dan ook het oogenblik komen, dal. WIl
uit df' partij gegooid werden.

81' is juist in deze dagen ecne brochure over de S. D._A. P.
van Troelstra's hand verschenen. Ileel kort spreekt hl] daal'
maar over de verschillen. Daar zegt hij o.a., dat "De Tri-
bune" ten doel heeft tegen de besluiten der congressen te
reageeren, cene voortdurend systematische-albrekende
crilick op de organen der partij uit le oefenen en dan nog
over het verbod der "Tribune": "De weigering om aan
dezen eisch te voldoen, geveegd bij de overweging, dat hunne
inzichten in de te volg-en fakLi,ek, op bijna elk punt eenheid
van optreden met dè partij uilsluit, heeft geleid tol hel
royement van de drie redacteuren van dat blad."

Ook dit 'is wederom eene onjuiste, opzettelijk valsche \'00]'-
stelling. Het- verschil van inzicht is op zichzelf geen reden.
dat de eenheid niet had kunnen blijven beslaan. Men heelt
ons gedwongen builen de parlij te gaan, terwijl overal elders
in Europa in de pat-lij voor het ..\Iarxisme propaganda kan
worden gemaakt.

Aanknoopende aan de dingen, die de scheiding zijn VOOl'-
argegaan herinner ik aan de houding der leidende
organen 'en de debatlen over klas se-moraal. Deze zijn van
hun kant niet zakelijk gevoerd; men heeft het aangegrepen
als eene gelegenheid, om stemming leg-en de Marxisten lp
maken. Een dat is wonder wel gelukt. Gorter heeft in hel.
nummer van "De Tribune", dat. verscheen op den eersten
dag van hel Devenlen congres, de zaak nog eens duidcl ijk
uiteengezet, en bovendien, door naar Brussel te gaan, dam'
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Huysrnans zich ook in het deba t gemengd had, de bronnen
onderzocht en cle historische situatie voor ieder klaar en
duidelijk bloot.gelegd.

Sinds dien lijd heelt men van de zaak niets meer gehoord.
( \pplaus).

Hieruit. ziet men duidelijk, dal het de leidende organen
der S_ 1). A. P. niet om cle zaak te doen was. Het is begrij-
pelijk, dat men niet lel' ·toncl nieuwe argumenten bij de hand
heelt, maar men heen zelfs met. geen woord meer van de
zaak gerept. El' behoefde. geen stemming meer tegen om:
gemaakt te worden, en daarom werd het debat niet voort-
a-ezel.

Elk zakelijk verschil is steeds misbruikt om stemming
legen ons te maken, men heelt niet - dat is juist de schen-
ding der democratie - argumenlen tegenover argumenten
geplaatst. Democratie i' immers oordeelen met kennis van
zaken. Die kennis van zaken bij le brengen hebben" Volk"
en Karnertracüe steeds met opzet verwaarloosd.

Men heeft ons de gelegenheid ontnomen, meerderheid te
worden. \Vij hebben ons nooit illusies gemaakt over het
tempo, waarin ons dat gelukken zou. Wel echter bestond in
de groote sleden daartoe (lorgelegenheid. Zoo hebben wij in
Amsterdam midden 1908, na zes vergaderingen der Fenera-
.tie, toen ,.HeL Volk" niet de gelegenheid had. zich daar' mei.
demagogie in te mengen, eene overwinning behaald. Maar
toen dat gebeurd was, kwamen weer de persoonlijke argu-
menten voor clen dag. Ook dil was een bewijs, hoe men ons
Iedere gelegenheirl onlnemen \'"0 u, meerderheid le worden.

Wij moe. ·ten dus wel met hel xlarxisrne builen de partij
treden, builen de S. D. A.. P. hel proletariaat gaan opzoeken
en organiseeren.

Men heeft de Mar: .islen legen elkaar willen ui tspelen,
zeggende, dat ze zoo verdeeld warenin hun oordeel over de
aangenomen besluilen le Deventer. De een zou a, de andere
b, en een derde punt het ergste vinden. Men weel, punt
a is het Marxistisch Weckblad onder controle del' ,.Voll\."-
redactie, punl b het verzoek lol opheffing der "Tribune".
c het royement. indien wij daartoe niet. bereid waren. ,

Dal uit pelen tegen elkaar is malligheid, dal is de dingen
van den malsten kant bezien. Al die drie punten moelen
bij elkaar worden genomen, samen vormen zij de schand-
daad. Men heelt willen verhinderen, dat er op dernocralisr-hc
wijze propaganda voor het Marxisme zou kunnen worden
gornaakt. TIet verbod van hel blad werd door punt. c gcsarre-
tionneel'd. Dat is de dwang. (Applaus).

En in plaats nu na hel. congres tegen de naloopcr te-zeg-
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gï'Tl, da] el' een gewichtig Lesluit ge\'allcn is, waardoor 111('Il'-
ipdel::'; vel'ûnlwool'clelijkheiel::.;gevol'1 opwekt, gaal men ermee
door dl' hcleekenis der zaak te vel kleinen, Dat is zoo in
!Jol land de manier van hel revisionisme. Wij daarentegen,
wij wenschen cle zaak in haal volle bcteekenis te laten zien,
ni(·L per-soonlijk, maal' zakelijk.

Xlen heell. de democratie verkracht, maar dat heelt men
maal' niet zoo voor zijn plciz ier gedaan- de reden I igt daarin,
dal zij een andere politiek, een andere taktiek, een ander c
propaganda dan wij willen. Eerst heeft men jaren verkon-
digd, dat het aan den toon van ons schrijven lag, maal' ten
<lette bleek het uit Troelsl ras woorden, dat de loon niet zoo
heel erg was, maar dal men ons ui tgangspunt niet dul-
den kon.

I~)' Lestaal eene neiging, een tendcnz in de rijen dCI' S. D,
.\. P, en wij hunnen dit met allerlei uitspraken van Vric-
gen, Troelstra en Schaper bewijzen, om ons program en de
uaaruit voortvloeiende pi akiijk nieL veel meer le geven. \\'ij
w: llen het houden; zij ver-waarloczen hel, MI\. zonder het lp
veranderen. Rij heL optreden en de propaganda komt di/.
overal tot uiting.

l\.aJ'alderisLiek is hier voor de beweging voor den tienuren-
dag. Kort na de Juli-brieven van Troclstra in 1905 kwam de
eerste opwekking, dat Cl' nu plotseling voor den iienurendaz
pene apai te aeLie plaats moest vinden ..

Vat was eene mecning, dic men natuurlijk hebben kan,
waarvan men. le goeder trouw geleerde, da I men zoo spoe-
diger en gemakkelijker lot c1en tiernu-endag zou geraken.
Wij echter hadden eene ander meening, wij willen öok
strijden voor hel .ormlngen, maal' wij meenen daartoe het
vlugst te ~!eraken. door cic krach L onzer organisa tie te ver-
gl'oot('n, door ie sl njden voor ons program en hare volle
eisenen.

liet Utrechtsene congres wilde den 1ienurendag nog als
overgang naar den achturendag, Die gansene eisch werd
echter later geschrapt.

En wat is nu hel resultaat'? Troelsf ra moet nu erkennen,
dat het resultaat is: "oene kleine overwinning van het
.\lg-em, . ede rl. \Ye)'klieden- Ver-bond.' (Gelach). Xloest daar-
voor onze heek actie dienen, om een dood lichaam wer-r
wat, leven 111 te blazen? Alleen door de socialistische orga-
nisal ic Ie versterken, door onze gchcele eisehen te propa-
gl'eFCn, kan men dergelijke hervormingen aidwingen. Thans
Iwef!, men alleen die elementen versterkt, die door de bour-
geoisie kunnen worden gebruikt, als het Werklieden-
\eJ'bond.

-7-
En niet alleen hel Werklieden-Ver bond, maar ook de

zlJugenaamde katholieke democraten hebben een overwin-
ninkje behaald. ,\laar als wij di]. in de parlij gezegd zouden
nebben, was el' cene ver-scIu ikkelijlee Hetze legen ons losge-
komen. Dergelijke zaken zijn leekenend voor do oude parlij.

xlen wil eeno andere manier van werken dan wij, en wil
met de kans beloopen, da] wij langs zakelijken weg de
meerderheid worden. Wij hebben steeds gezegd, dal de S.
1).. \. P. afweek van den inlcruationalen weg, Daal' zullen
wij hiel' niet verder op ingaan, doch enkel willen wij erop
wijzen, dat ook \Vibaut. na hel Arnhemmer congres hetzelf-
de constateerde. Hij schreef: "I~r ontbrak, willen wij zeggen,
III cle leiding van hel congres de erkenning, dal de meer-
dorheid in de Xedel'landsche partij niet de meerderheid is
in hel Intei-nationale Socialisme."

\Vij zeggen hel op ome wijze, Wibaüt op de zijne, maal'
in ieder geval blijkt. hieruit de afwijking van clc S. D .. \. P.
van do internationale lijn. geconstateerd door cen VOOI' haar
onverdacht. getuigenis.

De S. D. A. P. heen daarom uil consequentic naar de
scheiding gecll'cven. Men heelt van ons ge ze gd , wij wilden
met alle geweld uit de S. D. A. P. Dat is onwaar, Wij, en
daarmee bedoel ik zoowel de reelactie der "T!'ihulle" als
degenen, die achter ons stonden, hebben geen van allen (Je
scheiding gewild. Geen van allen wilden wij uit de S. D.
,\. P. (Applaus), Voor onze xlarxistische beginselen wilden
wij in de S. D.. \. P. propaganda maken.

Xlaar heeft men nu werkelijk gemeend, dat men het.
Marxisme dood kon laten bloeden, in een land als het onze,
gelegen tusschen de groole landen? \Vij zijn gekomen nà de
". .icuwe 'I'ijd't-groep, die thans als eerwaartlig wor-dl. opgc-
kamd, zooals b.v. De Roode nog lil deze zaal heeft gedaan,
naelat men ze eerst doodgemaald had. Toen zijn wij gekomen
en hebben het Marxisme gepropageerd, omdat 11('-tmoest
gebeuren. Op nog fellere wijze zijn wij bestreden, met als
laatste consequentie: het royement.

Maar wij hebben die scheiding nooit gewild. Zelfs thans
nog op dit ocgenblik, indien hel, tel' elfder ure mogelijk
""ar~ de eenheid le herstellen, zoorlanig dal ook de Marxis-
tisr he praktijk vrijelijk in de S. D. ,\, P. aan hel.woord kan
komen, als door de lntcrnaüonale een dergelijk hernidde-
I ingsvoorstel kon worden gPl'ol'l1ll1leel'cl en de aanname daar-
van verzekerd, dan zijn wij allen, ik weet hier niet alleen
namens de commissie. te spreken, allen bereid clc eenheid te
herslellen. (Luid applaus)

\\Tij wenschen echter ook niel. tel' elfder ure in een val
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te loopen. De commissie verklaart evenwel om met een daad
haar keven naar de werkelijke eenheid te loonen, dat, zoo
hBL noodig is, zij bereid is - en daartoe vraagt. zij van u de
macht iging -- onze vergaderingen op le schorten, mi I.' haar
de zekerheid gegeven wordt, dat ook van den kant van de
S. D. A. P. dit geschiedt, de S. D. A. P .. die na het congres
van Devenler onmiddellijk met de vijandelijkheden is begon-
nen, dus dal bijv. ook 'i'roel 'Lra Donderdag niet optreden
zal. Wij verklaren dit niet uil zwakheid, 1ll0L uit vree', het
niet Dij het proletariaat te zullen winnen. Maal' wij weten
en zullen bewijzen evenveel als mevr. Holst en \\'ibaul voor
de eenheid le voelen. Geert gij ons (lus machtiging daartoe,
zoo hel noodig mocht zijn, als eene ernstige poging Lol een-
heid wordt beproefd. (Applaus).

Maar als deze niet lot stand komt, dan blijft de partij
geconstitueerd. Men venvijl ons, dat wi'j de discipline heb-
ben overtreden. Naas] mij 2i L Gorter, die hei meeste legen
hel. anarchisme de discipline heelt gepropageerd. Disciplme
kan echter alleen bestaan al" correlatief der democratie. Als
deze ontbreekt, dan kan de discipline 'niet beslaan! Zij is
niet meer mogelijk bij hel doeden der democratie. Als wij
bij de arbeiders komen, zullen wij hun dat gemakkelijk
kunnen uileenzetlen. Zij hebben uil zichzelf reeds het demo-
cralisch gevoel; de di .cipline moet hun door dopvoeding
in de organisatie geleerd worden. Mel hun democraüsch
gevocl zullen zij ons begrijpen, en wij zullen het hun licht
begrijpelijk maken, dal er na het dwingend verbod hier van
discipline geen sprake meer zijn kon.

Mevr. Holst zeide hel zoo juist in haar ingezonden stuk in
"Het Volk", dal hel odium maar in schijn op ons rust,
maar dat de we rk=Hjke smet van de scheurmakerij rust op
de S. D.. \. P.

Men heeft nog van ons gezegct, dat wij handlangers del'
Iiourgeoisie zouden zijn en clat wel in een kunstproduct van
"De Xolenkraker". Ik beklaag de kunstenaar, di dat heeft
moelen leekenen! (Applaus).

Bovendien is hel onwaar, dat eb bourgeoisie on met
pleizier aan hel werk zal zien. Dornela i\ieuwenhuis zeide
over hel royement ongeveer: Dal kan niet anders, zoo is nu
eenmaal de democratie. En Kuyper: Zoo is nu eenmaal hel
gezag. I~n Borgesius: Zoo is hel liberalisme. (Gelach). De
bourgeoisie zal niet lachen, als wij den arbeiders zóó het
socialisme brengen, zooals het toL nu loe hun niet voldoende
gebracht is.

In het laatste nummer van "De SLem des Volks" schrijtl
Troclstra over ons, daL wij, cloor aan de verkiezingen reeds

-9-

thans te willen deelnemen, toonen nog minder at'Doider-
gevoel le bezitten clan de anarchisten.

Door aan de verkiezingen deel le nemen, wen .chen wij
clen arbeider' sociaal-dernocraü eh bewustzijn bij te bren-
gen en wij wensenen dat in d eersta plaats te doen bij de
arbeiders der groote sleden en industrie-centra.

Er waait in den laat ten tijd een fris che bries, ingezet
door den storm der Russische revolutie, en al gevolg daar-
van de strijd om hel, kiesrecht en hel conslitutionalisme in
de aangrenzende landen. Dit had tengevolge ook eene ver-
Irissching der strijdmiddelen van hel proletariaat. En in
denzelfden tijd, dat hier "De Tribune" werd opgericht, werd
de ,,:\eue Zeil" uitgebreid. in Oostenrijk "Der Kampt" opge-
richt, in Frankrijk .,Le Socialisme". Terwijl men in andere
lanelen begreep, dat men daarmee rekening moest houden,
zag men bier niet, dat ook de beweging in ons land afhan-
kelijk was van de internationale beweging. "De 'I'ribune"
heen Loen dat inlernationale gevoel weer 'wakker geroepen
en is steeds met het propageeren van dat inzicht doorge-
gaan. (Applaus).

Men zegt, dal er sleehls weinigen meL ons zijn meegegaan.
Het is juist cle font. van cle S. D. A. P. geweest, dat zij steeds
te veel en le uilsluiLencl op het aan lal heeft gelet. Toen wij
dat in de S. D. A. P. zeiden, werd er op ons losgeslagen.
Grooler dan door ons getal, zijn wij door ons principe,
waarvan wij in de praktijk niet zullen afwijken. HeL \'001'-
naarriste is ons program, ons beginsel, en wij welen, dat
voornamelijk de internationale beweging en politiek de snel-
heid van onzen groei zal bepalen, b.v. eene revolutionnaire
beweging of oorlog' in Duitschland. Wij zullen hebben te
zorgen, clal, als die dingen gebeuren, er de menschen zullen
zijn. die ze begrijpen en van hun begrip gebruik kunne
maken. Geen sekte zijn wij, maar eene strijdende part ij, zelfs
eene met 'I oude beginselprogram der S. D.. \. P. (Applaus).

Hiermede is lel' opening der vergadering gezegd,,, wal g-e-
zegd diende Le worden. 11,-wil er nog slechts op wijzen. dat
onze stichtingsdag toevallig samenvalt met den sterïdag van
Marx. Men weel, 110e hel de "Tribune" geweest IS, die ver-
leden jaar het vieren van dezen gedenl-i.dag en den herinne-
ring'sdag van het verschijnen van het, Commul1l tisch Mani-
Iest heeft g-epropag-eerd en hoe het ons toen hICI' 111 Anister-
dam gebleken is. dat hel proletariaat nog naar d~ slem van
hel Xlarxisme W93l te tuisteren. Noch door anarchisten. noch
door rcvtsionisten zullen wij ons op andere paden" laten
leiden, dan die ons aangexveeen zijn door Ma rx en I',n~('[s.
(Applaus).
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De volgende ,I1ledcLleelingen heb ik nog te doen: Voor-
zoove r hrl de al dectingen bel! eu, hebben wij Iecds '100 leden
~~ wel 100 lJ1 .':lllsl~l:dam, 63 in Rotterdam, '15 in V n Haag
,)h In Lelden, 2::» III Utrecht, 13 in BUS:'Ulll, en noz aldeelin-
gen IJl Zwolle, Weesp en Westeromden.

I ïl En"irhedé qel eikt ons liet heugelijk bericht, dal cenize
arbeiders daar spoedig eene afcleeling zullen :::;[ichle~.
(Applaus).

IJil is cvel~een~ hel geval in Haarlem. Leeuwarden Gro-
ningen en \ lissingen. '

On" eOl1ln:i~?ielict Bernard van Praag is ongesteld. Hij
heelt slec~ts eene der conmus .ie-vergaderingen kunnen bij-
wonen. hIJ draagt dus, zooals van zelf spreekt, zcene ver-
antwoording voor de in die vergaderingen o'e~omen be-
sluiten. 0 0

Voor de verkiezingen zal heL nog noodiz zijn cene nieuwe
vCJr'acl~l'mg va n algevaardigden bijeen teOdoen ko 111en .

"'n hiermede 1S thans aan de orde punt 2 der agenda:

Het Beginselprogram.

Hiervoor is hel woord aan OorieT
Parlijgenootsn, mij is de schoone Laak opgedragen heL

twglnselprogJ'alJl hier in te leiden, Hel voorstel d~r corn-
nussie, om als program het oude program der S, D. A. J?
tenemen, werd eenslemmig aangenomen. Eindelijk kunnen
WIJ" do Marxistische propagandisten, hel program dan ver-
de(\l~e? zo?der ,oP, legenspraak le stuilen. Hiel' kunnen wij
Lhan"., al onze gronden vettig uitspreken, zonder le 1100ren
te krijgen, dal Il~~er on alleen om le doen is de menschen
der andere rlehlm~' el' onder te krijgen. Jaren hebben \\'ij
III oe oude parlij \001' de toepassing van dit. program ze-
streden. 0 0

,Sinds (\(' Juli-brieven van Troelstra in 1905, L ons de
IHopa,ga,nda voor- dil r~'ogram onmogelijk geweest. Thans is
rel ~I(>l, weer mogel ijk. Morhl eb bemiddeling van hef
~1(,J.n,atlOna~1 Bureau gelukken, dan kan dil misschien ook

~e(,1 1I1 ~e S. D. A. P. \Vel/ieht zullen wij daar dan weel'
Je('hhl~L l~l1nnen zeggen wat wij meenen, wal wij willen.

De, Ldak, van (h~congres IS onze parlij te vestigen; in korto
woorden zal Ik u hiel' de zrondslaeen uiteenzetten cl' ,dit prooTan ," . t"l 0 " IC In

,ot zijn neergelegd. De voorziüer zou leehts 90
nunul,en ,spreke~1, was cle afspraak (gelach), daarom za'l iJ\.
~u h~.J.veel ~~ngel' gesprokon heeft, mij nog meer moeLe~

eperken. Ik zal u dus trachten in het kort duidelijk te
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maken, waarom wij dil Marxistisch program verkiezen en
liet. ]'evisionisme afkeuren.

De l'evi.sionisLen vinden wat in hel program slaal eigenlijk
niet erg belangrijk, op de praklijk komt het hun alleen aan.
\\'ij \\ illen theoi ie en praktijk vercentgen. \'001' ons I' ,dit
program gemaakt uit de' kennis del praktijk, der werkelijk-
heid.

De taak van xlendels zal zijn hel. sh ijdprograrn le bespre-
ken. vandaag zal het blijken, dal hel mogelijk is theoi ie en
plaklijk te doen samengaan, dal el' eene andere wijze van
strijden mogelijk is, dan de geldende III de S. D .. \. P., b.v.
III de takt iek bij de aanstaande VCI kiezingen en hel slem-
mingen.

De burgerlijke couranten zullen wellicht vragen: waarom
cc ne n ie uwe pad ij? lIet program der oude parlij wordt
immers overgenomen? Zeker, maal' hel program starut UIt
een tijd, Loen de S. D .• \, P. nog' daarin geloofde, .en dat,
duet rlc meerderheid thans niet meel'.

Uil program, al is in woorden, in, zinnen en, passages, in
(JnLlcI'eleclen, ve: ander lng noodzakelijk, IS III zIJn al~'ellleen-
hcid, zijn strekking juist. lIeL draagt cen Marxistisch ka-
r aklcr. Mij is opgedragen, een brochure te scru ijvcn over
lH't verschil tusscnen hel Marxisme en hel Revi .iomsme en
levens over cle redenen, die lol cle scheuring hebben geleid
r n hare geschiedenis. Deze week vel schijnt net begin al in
.. De Tribune". Ik heb voor deze brochure. ons beginselpro-
gram nog eens goed nagelezen en ik werd o~ni.euw gelroffen
door zijn in zijn algemeens sl.rekk ing MarxIstIsch karakter.

Laat ik u hier even voorlezen, wal, ik daarvan III nujne
brochure zeg: *)

Dil is het revisionisme. (Luid applaus).
Hel b mij zulk een heerlijk pleizier, dat hier \'eilig te

kunnen zeggen. (~\pplaus). In de oude partij zou men geze~d
hebben: Gij doet een aanval op ele l'eVISlOlllslen. Val heb 11,
nooit gewild. Ik wilde altijd een aanval op hel I'(,VIslolllsm~,

Dan zez ik nos in mijne brochure: ".\-len voelt het, hier IS
herziening aan h~l WOOI'CL Hiel' is we,l geen theorie, waaruit,
zooals bij Xlarx, de praklijk volgL, die met de lhe?l'l . één
geheel is: hier ontbreekt een leer, maar de praklijk IS er,
I':n wel een geheel andere dan cle Marxistische. ,

Immers in ons program staat ,de bewuslmalung en de
sl rijd om de macht v661'0p. De .sLrlJd om het kleine IS muldel
lol hel doel. Men hoort, nel, Marxisten hebben het samen-

*) Men zie hiervoor pag. 8, 9, 10, 11, 12 ElO13 van nSociaaldemo-
eratie en Revisionisme",
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gesteld. Van der Goes, die nu nog Marxist is, Troelstra en
Vliegen, die toen nog' Marxistisch dachten.

llet karakter van ons program heb ik nu voldoende aan-
gegeven. Als" ij allen altijd volgens de algcrueene .trckking
van dit program propageeren. ieder volgens eigen kracht
en temperament, clan zullen wij de arbeiders van zijn geest
doo rtlringen.

Met het oog op den tijd heb ik wellicht reeds genoeg-
gezegd, maal' men beschuldigt mij dikwijls van fanalisme~
(gelach), van het Marxisme tol sectarisme te maken zoodal
ik hel bij cleze, enkele theoretische beschomyjng~n niet
mocht laten blijven ~n ook even u cle toepassing van hel
program In de prakbijk moet lalen zien.

Ik zal heL hierbij over twee dingen hebben, over de crisis
en het kiesrecht,

Troelstra he~[L in de Kamer over de crisis gesproken,
e~, heel~ daarbl~ het, Marxisme geheel verkeerd voorgesteld.
Ili] ~leen daarbij drie dingen als Marxistisch voorgesteld,
die I'reub ons In cle schoenen schuut,

'l'en eerste: de rovoluüonnalro bedelaars-theorie de leer
da.t cle arbeiders hoc langer hoc meer paupers zullen worden:
. Ten tweede: De Zusammenbruchtheori«, dal hel kapila-

lisme op een goeden clag plot eling meen stort.
Men ct els: Messinat
G o r 1e 1': Ten derde: eene theorie, die ik de "van zelf"-

theorie zou willen noemen (gelach), de leer, dal hel kapila-
Iisme zoo maar van zelf in socialisme verandert.

Verder vond Troclstra de mogelijkheid van het socialisme
reeds .voldoerrde, het bewijs van cle noodzakelijkheid van het
SOCialisme von:,d hIJ niet noochg·. Dat wijst op ulopi me. Dat
gaat terug tol J' ourrer en 111 ons laneL tot Van Eeden. Dal is
revisionistische schohng: DaL geeft leer, maar eene valschc
leer, theorie, maar valsche theorie.

In werkelijkheid heelt Tt oclstra bij dit debat nieL gesteund
op ons program. Immers hij ontkende verder ook hel. lel-
keus en na steeds korter perioden terugteeeren en verscher-
pen .der crisissen. 'I'roolslra zeide, hel is voldeende voor eh'
arbeiders, als ze welen, dat el' een crisis komen kan. Zeer
zeker kan dat reeels de arbeiders revolutionnair maken.
maal' ."eel grootere kracht hebben wij in onze propaganda.
als WIJ tol de arbeiders zeggen: "De crisis moet [pwglwl1len
en telkens 111veel grootere male." Dan is onze kracht in de
propaganda, 111 cLe praktijk veel grootcr. (Applaus). Dal. dil
wel niet l~Og dOOI' Mar-x ZOO gezegd is. maal' door
de wet-kelijkheid tol nu 1.00 bewezen is. heeft U('
Tribune" verkondigd in haar kritiek' op Troclslra, "lell

J
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eerste reeds in het artikel van Wijnkoop, en ten tweede in
dat artikel naar Saks' "Nieuwe 'I'ijdvartikel, waarin deze
aan loonde, dal de golflengte der crisisbeweging ook telkens
kleiner werd, reed nog maar ~ à 9 jaar was op het einde
der negentiende eeuw, lhans reeds nog korter is en zich
over de geheele wei eUI terzelfdertijd verbreidt.

\Vie zou nu lerker 111de Kamer slaan, hij, die op he]
revisionisti eh utopisch standpunt zich stelt, of hij, die zich
stelt op ~\larxisL' ch welenschappelijk standpunt" En was
clil nu eene kwestie van Wijnicoop, Havesteyn en Ceton?
~\cen, zij is er cene van propaganda en opwekking van hc~
klassebewustz.ijn, en hei IS een groole schande, dat men deze
dingen heeft teruggebracht LoLeene kwestie van drie men-
schenl (Luid applaus).

Nu de andere zaak van praktijk: de strijd om hel,
algemeen kiesrecht. Ge weel" wat Troelstra in die nieuwe
brochure over de herstemmingen schrijft. Daar kan men
niets anders uit lezen, dan dal, hij bij de herstemmingen
alle liberalen steunen wil. Wij stellen echter andere eisenen.
Onze Iaktiek is belichaamd in de. moûe-Troelstra op bet con-
gres te Leeuwarden in 1899. in dien geest. willen wij han-
delen en niet in den geest van de aclic voor den tien-uren-
(lag. Onze taktiek zal zijn, dat, wi] slechts bij de herstemmin-
gen hen steunen, die volledig het. algemeen kiesrecht willen
geven. Dat is handelen in overeenstemming met het, pro-
gram. Dat is vooropstellen van hel einddoel en van de be-
wuslruaking der arbeiders.

We hebben dus thans niet twee voorbeelden ui t cle prak-
tijk bewezen, dat de praklijk der revisionisten niet in over-
eenslemming is met het program.

Tegenstand Legen dit program is clan bij hen ook wel aan-
wezig. Ik heb hier voor mij een manifest, door v. Ravesleyn
en mij opgesteld, te zenden aan de bmlenlanclschr parlij-
pers. Daarin cileeren wij hel oordeel van de eerste program-
herzieningscommisste.

I Iet program, wordt daar gezegd, houdt niet. genoeg reke-
ning met de door Marx en Engels erkende, voor het
proletariaat gunstige tendenz van den prolelariscnen strijd.
Toeneming der werkloosheid, door het program aangeno-
men, kan niet als bewezen worden beschouwd, terwijl, wat
de economische crisis botreït, de redigeering van het PI'O-
gram niet. genoeg ruimte laab aan de mogelijkheid, dat de
economische crisissen tengevolge van de regeling del' produo-
lie door de trusts, enz. zouden verminderen. "Vat 't program
zegt over de bec1rijfssamcnlrekking in den landbouw, wordt
onjuist, geacht, waarmee och tel' niet. bedoeld wordl , rle



-14 -

zeker held van net socialisme ook ten aanzien 'fan den lurul-
bouw in twijfel le willen trekken.

\\'0.[, betreit de ophooping van het bezit, werd clc stollins.
dal de arbeidsmiddelen zich samentrekken in cle hancl(~l
van een steeds verminde rend aanlal pe i sonen, onhoudbaa r
geacht; er moest gesproken worden van een relatief vermin-
derend aantal personen. Daarentegen maakt het. program
er geen melding van, dal cle onteigening (b.v. clOOI" nuddel
van hypotheken) en ele macht van het, kapitaal ook doordrm-
gen in heb gebied van hel klein-bedrijl, daar waar zich clit
nog handhaaft. Men was van oordeel, dal het in ieder zeval
onjuist is te zeggen, dat de ellencle der niet-bezittende klasse
toeneemt en dat de betrekkelijke levensstandaard van het
proletariaat achteruit gaal.

lIet hlstor ische beeld, cIOOI'het pt ogram ontworpen van
de economische ontwikkeling, werd verward geacht, omdat
hel niet voldoende rekening 110uctLmet het verschil lusscheu
het ongebreidelde kapitalisme en hetkapitalisme, zooals hel
wordt ingetoomd door de tcgentcndenz van den strijd va n
net proletariaat.

\ erder werd beweerd, dat in net program vcrschiltonde
overdreven, derhalve onhoudbare uitdrukkingen voorkomen
zoo wodt er gezegd, dal. de arbeidsmiddelen zich bevinden
in de handen van enkele personen, en dal el' een klasse i".
van alle bezit. ontbloot en len eenemuale alhankclijk van d('
bezittende klasse. .

i\Ien oordeelde elal de ondergang van den middensland te
éénvormig wordt geschetst, terwijl het program zwijgl oVP!'
het opkomen van een mouwen rniddenslarrd en over de bij-
zondere toestanden 111 hel larrdbouwberlrijl.

Ook vond men. dat het program Ic woiniz rekening- luel.l
met de psychische wel king del' economische i l1\'locèlen Djl
hel proletariaat, zoowel met betrekking tot hef zevoel van
toencruende ellende, ats ten aanzien van hel onhfaken \'"UI
verzet en strijdlust.

Verder meende men, elat hel program moe-I doen uilku-
Il1cn, dat in den klassen-I rijd de 'groepeer! ng w« t hooI rtzake-
lijk bepaald wordt dool' het belang. maar clat el' toch velen
zijn, die tegen hun persoonlijk belang en cIat hunner klassr-
In, de zijde der arbeiders kiezen.
. Nog wenschte men cle vcrklaring in het program, (lal hel

lidmaatschap der partij wel verplichtte lot het aanhanzen
van Marx' politiek-economisch stelsel, maar niet tol %ijll
philosophisch inzicht. '

Eindelijk was een deel del' commissie alreeds tol «c OV('f-
luiging gekomen, da I, nagenoeg de gansche gcdacntcngunx
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van het program onjui 't. was al waren uitgangspunt en
onclusie el' van juist. '

Up grond van ,Je orustandianent dat door een licl of LHeCI'-
derc uil cle commissie zoo~eel bedenking tegen het be-
staande program was ingebracht, achtte de commis .ie het
ni 'I waarschijnlijk, dal. hal e evenLueele voorstellen zich tol
enkele uitdrukkingen in hel plogram zouden beperken en
was ZIJ van 111z[('l1l,voor hel eer tkomend conzrcs een ont-
werp-herziening niet kla.al' te kunnen krijgen. e

Xlen ZIel, dat, alles bIJ elkaar genomen, de revisionisten
Jiaa ,( geen punt van dit program ongedeerd lieten. Maar nu
.za} men zeggen, datis nog de meerderheid der partij nieL.
\\ elnu. clan zullen WIJ 'I'roelslra ci teeren. die loch zeker wel
een, gedeelte der meerderheid vertegenwoordigt. (Gelach).
. Troelstra zegt, als de meertlei heid der partij Marxisl.isch
JS, dan dient het program hel ook te zijn: is daarcntcaen de
meerderheid revisionistisch, dan revisionistisch: l!;ijnObeide
rlc~tlfigen met,? parl'lj,dan een compromis-program.

Eene dergetij 'ze opval tIng ovcrtrclt wel alles wat, ik van
hel revisionisme las. Ik meende tol nu toe dat men bezon, . Û
een program ()[l te stellen en dan op dal program de arbci-
eters bewoog ZIClJ aan tesluiten. Nu echter heb je eerst een
aanlal mcnschen, )e teIL de neuzen, en zijn er evenveel
Marxisten als 1 evisionisten, clan maak je er maal' een alle-
gaartja van: Dal. is "noch nic dagewescn"! (Applaus).

Ik kan nuj wel denken, dal eene meerderheid van meening
verandert en dll~';,haal" program omzet. Ik kan mij zelfs he-
grijpen. dat Xlarxisten III een partij blijven met een revisio-
nistisch program, of omgekeerd, lel' wille van den strijd
\'~)oJ' het socialisuic. xlaar zelf revisionist zijnde, een revi-
siuni-Iisch-Xlat-xtsl isch program te willen, dat begrijp ik
niet! v e

Thans nog' een paar slotwoorden ter opwekking. Ye]('/1
OnZCl"zien de naaste lockomst (lonker in, zij zien de ~noole
macht. del' S. D .. \. P. en wijzen dan op onze verbazend
moeilijke taak. ,';chter is die macht, der S. D. A. P. niet zoo
gTool. Zij i: een sl'hi p zonder I"OCr, zij gelooït ni cl in haal'
eigen prograru. In die partij is g-een hechtheid, zij is ont-
wr irhl, dat bleek Lij de kwestie van het arbeidscontract <Ir
xicktevcrzekering. hel mornal-dobat, het \Yerl<looshcic!s-d~hal
en zoo\-ele andere zaken .

B(lv~r,tclicn V02J"en wij f:cen sl rijd in de eerste pluals lt'g-t'1I
haar. .1ogen de bourgeoisie gaat onze strijd. 'Vat il, OV('/,
het .. c risis-debal zeide, zei ik eigenlijk legen 1'J'ClLh. Onze
strijd gaal daarom legen de S. D. A. P., omdat hare slJ'i.id-
wIJze nicl gOP'd genoeg is. ~rpl dil program zijn wij krachtig'
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en onwrikbaar, klein als wij zijn, maar overtuizd van de
waarheid van ons principe. Als wij vasthouden aan hel pi o-
gram. theorie en praktijk één maken, clan zal eens de bour-
geoisie voor 011::; zwichten. (Langdurig, luid applaus).

~l end els. Evenals Gorter. wensch ook ik, voor ik met
mijn eigenlijk onderwerp, de inleiding van het trijdpro-
gram, begin, een enkel woord vooraf le zeggen: Alles wat
ook hieromLrent gezegd zal worden, had eigenlijk 111 de S.
D. A. P. behooren te worden gezegd. Dat, wij het than hier
zeggen, komt 'daar van\l_aan, dat wij het. in de S. D. ~\. P.
niet konden zeggen. VVIJ zullen niets meuws verkondigen,
sleehls het oude. De anderen zijn afgeweken. En daL zou nu
nog niet zóó erg geweest zijn, als men maar vrije discussie
had toegelaten. De bedoeling was duidelijk, men legde eene
weif'ellooze vastberadenheid aan den dag, de boven drijvende
richting te willen blijven en daarom heeft men de anderen
uitgedr ven. "

Wetende en beseffende, daL die toeleg van uitdrijving be-
stond, heb ik zoo zeer voor te scherpe oppositie gevreesd,
ofschoon ik hel in inzicht volkomen met, "De Tribune" eens
was. De organisatorische éénhoid was ons allen lief, en
daarom die weifeling van mijn kant. Hier bestond geen ver-
schil in moed, maar ik kende beter, dan wie 001(, de taktiek,
die van den anderen kant gevoerd 'Nerd, die taktiek van
mobielmaking, dateerend van t905 af, de taktiek van ophit-
sing. En omdat ik dat alles zoo goed wist, werd het mij vlak
voor het congres wederom bang om hel hart. Daarom zeide
ik: Verdraagt ook dit nog eens, geeft toe lel' wille der één-
heid.

xlanr dal heeft niet kunnen zijn. En ik zelf heb jaren lang
als Xlarxistisch propagandist den druk der revisioni .tische
leiding gevoeld. Ik zeide reed' in een der artikelen, die ik
in den laatsten lijd geschreven heb: Na daL fnuiken op het
Ulrechlsche congres werden die enkelen, die toch spreken
bleven, steeds heftiger. En zij, die niel meer spraken, trok-
ken zich terug in wrange onvoldaanheld. Zoo lang die taktiek
in de partij heersellende bleef, moest er noodzakelijk bij
iedere gelegenheid tegenleiding onlstaan.

Maar waar de leiding in Mal xistische handen was, werd
ook van den anderen kant tegenleiding gegeven. Eén voor-
beeld slechts. Zoolang ik redacteur van "De Stem des Volks"
was, heeft 'I'roelslra daar niet in geschreven. Maal' wel hecït
hij in Utrecht voor het Haarlemmer en Deventer congr es
ge proken. Ik legde mij zelfbedevang op en ging niet, debat-
teeren. Men heeft ook daar den invloed van mij, die Loch niet
één der meest militanten was, trachten te breken.
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Thans is men tot uitbanning ovet gegaan. En dal, i_~gC-
~dlled om hel uitgangspunt, niet. (J1l1 den loon! C

xa üe~e inleidrug kom ik tot het Strijdprogram. Het \\ us
ondoeulijk 1}1den korten lijd, elien wij hadden. u een goet!
gel ezcld strijdpi.ogr am \"001' le leggen, Helgeen wi] u thans
hebben voci gelegu, dient sleehls als leidih aar! hel is noz
g~en program. llel i~ sleehls de zrond "lao' yoor' de te vüloe~
discussie. :'let het oog op mogelijke cl'iITek, wensen Ik °dil
IlIl'L nadruk te constateeren.

Voorop slaat hel kiesrecht. De commissis heeft gemeend,
~at.,-dlt het e.el'sle punt moest ZIJn, en niet omdat wij in ieder
oe\ al l~let éen punt moelen beginnen, mam' omdat wij dool'
vervulling van dezen eisen slechts zullen kunnen komen lut
vervulling van onze anctere eischen, zoover dil in den kla-«
sestaat mogelijk is En dat starulpunt hebben wij bovcndi: n
nee rgclcgd III de volgende malie:

Motie in zake Algemeen Kiesrecht.
IJ(' constitueertlende vergadering der :S. u. P_ in .\ec.leIlunll;
overwegende, dal de politieke actie del' suciaar-democrutlc

- zooals de rnoue op hel Je COn.g1CS dei S_ [J .• \. [J. le
Deventer in J8!};) aangenomen, terecht zegt -- alleen dan aan
de arbeidende ktasse duurzaam kan len goede komen, wan-
neer ZIJ ZIch met alleen ten doel -.1elt hel vel kj ijgeil van
wctlr-lijkc maatrogeten luL \"(:;01 zierung in de directe riooden
d~l' arbeiders, doch op z.ulk een wijze wordt gevoel d. dal
ZIJ de arbeidersklasse lIJP maakt voor haal' laak in eten
klasscnsl rijd: en dat dit juist clan zal zeschicden wanneer
de Pal lij bij de verkiezingen haal' eind1loel: (te YeIOVCIII10-
van (te politieke en economische machtsmiddelen op d('~
voorgrond steil; ,

van meening, tIal bij den tcgcnwoortjigen -Ia nd dCI eCOI1O-
~lll~('he en slaatkundige verhoudingen in Xcderland de
invorn mg van hel, rechtslrecksche en gelijke .vlgcmecn Kies-
recht voor het Parlement, de Gemeenleladen de Pt ovinrialr,
vertegenwoordiging enz. de VOOI va.ude is '~OOI' de Ve1U\'p-
1'l11g van alle democratische en sociale hervormingnn, dil'
de al'heldel"Sk_las~e alleen nastreeft en die in hel slrij-Ipro-
graru zijn geformuleerd;

van oordeel, dal tegenover de schijnmanoeuvres del' hur-
gerlijkc partijen van alle gading, wier streven zcrich! is op
een vcrm van' A_ IC, wam-bij de arbeider:-;kl~sse in ietll'!'
g-eyal legenover andere klassen der maatschappij, inzonrlcr-
hoid legenover de kleine burgers en boeren in een onz un-
sLige positie zal worden geplàalsl, helzij door invoe]'ing~van
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l'en -uutl van UIgani::;clt of meet voudig 1,ICSIecht. helzij duo]'
een deel del' \ïllll\\"en net krcst ecut le vei lecncn, or dool'
handhavinx of door \"er"ielking van de macht van ('en l,,"cp!.'('
\ellcoell\\"(~onli')'enü lichaam volgens met-algemeen on-gr-lijk
kie:-'I~('hl !!,'ekozg!l. ui dOUI" .nvocring van een lucl'-'lllg::;l'Cl"l11.
Itel dl' laak van de ai beuler-klu» ...e I::;. deze SChljlllllan()l'll\"l'e~
lil huu wezen te unihullen en ZP krachtig' te hes\l1jden;

/)l'~luil hij de aanstaande vc: kiezingen den ...l rijd VU~l"lu-l >

alg'l,p)(:'en en gf'\ijk kie::;1erhl \"(lOI wannen en \ Iouv, en 111
dl'ZCIl fH'e l III le voeren.

Dil dient ook uns standpunt bij de algemel'ne H'Il,iezillg'l'1\
Ie zijn. en geen ander standpunt mag dan hel onze ZIJI1-

Bij de S. D: .\. P. schijnt eenunclcre meenmg" :le heel-
...chendc lp zijn" 'J Jcolstra schrijll in dal pa" vei s~hcnell
hoekje "J)e IJolilici,e Pallijen in ~ederland ~~ ,1Je}u(;ra~ll-
[)l'IlWCI al ie", dal 1)].1 IIPI'slf'llllllll1gen de vnjzunugen "dil
alle f!acling- si eed" de voorkeur boven de rccnlsche parllJC:11
,eldipnen.' Duzn word! zooveel gezegd als dat dat eigenlijk
ovoru' dienL le ~'{'s('hieden, behalve daar, waar de builenge-
WOOIl slvt k gev~'''l"c1e Ida::;';Pllsl I ij cl de êll'beletel'S da'\1" VoD!'
zuik ceu puliliel. ongeschikt heen gemaakt. (tJelaell).
Ill'u";('11 11('1 :-;I,nl ,I: onqeschikt neet! gemaakt. .

1'~11waiu'om yei'lliellen dp \ lijzinlligen \"1l1~('11:--'lioe lsl ru
dan dl' voor keur? Omdat dl' \"1 ijzinnlgen de anlilllc'-'enllssen
cu dus \"UOl' de \rlJeidende klasse niel zoo ge\"aarltJk zqn"
Ten tweede. al i", hun denroe Iatle niet zoo groot. loch ,ZIJIl
ze up dal punt meer betrouwbaar dan de reel1h("11.e !lal"lIJ"CJ}.,
Ten dClde onnial ZIJ \ïljllanllelaals zijn. enlen vierde 1:-- Cl
111hel nulitairo \ïaa'~::;luk altijd nog iets meer van hen I"
\ PI'\\"ar!tlcn. "

,\b rr één uogenJJJik 1:-.. dat de S. U .• \. J'. IJIJ dl' her:-.lclll"~
mingen on,,"ankellJaar aan hel punt .. algemeen kle::;réclil
ZOIl muote n vaslhcchten. clan is het thans hl] de herslem-
uunz YOOl"de l\\'eede lva mr r. De vr-ijzmruge n wcnsclu-n
\all' alle linksene par l ijr n {'en !.nuult, hutspot re maken, et'Il
alg('Illeenc' .. Hudel Xlutlcl". en slechl-. dool' pr incipièc!e poli-
nek kan de Ul'heidpr:--klassr dal \"el'hmdel'en" , '

Bowndien OT' Iuizt hel lor-h van een eigenaardig poldlPk
inz irhl , )"rcllt\ ,)(JI\li([e zogg'cn. dat de \'1 ijzinnigen inieder
}2.rval up den steun der SOèiaal-J)emocralie kunnen rekenen.
nc \\ oordvoerders cler liberalen zullen bIJ de a.s. vcrkiezin-
g('n met' dal hoekje in hun zak rondlocpen en zullen clu~
den al beieters komen v('I'lullen: ,,\\'1.1 'ZIJn Ioch altijd IrL
beier dan de olu-isl lijke, pari ijr-n, en bij de llrl"::;tcmllllngen
dient. gi.i ons sleed~ l~ sleunen.'"
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\\'ai, ie.; nu eigenlijk hel verschil lu::;...«hen I·pchls en link s?

Torn Iloemskerk in (lp. Kamev geprikkeld werd, moest hij
zich ten ..Iolie mei Kuv pcr wel solidair vei klaren. Toen Zl'l
men: .. lxuvper komt lerua". een pracht ig' middel oru IlPl
lillel alf' standje op le houden. xlaar nu hel verschil 1u s::;che 11
linke; en rechts. De xleesler was droog als zand, Hccmskerlc
Ie.; jolig. Hechts i::; (lUS in hel voren. Xlen moel de gruolc
midden-tof vangen. die maling' heel! aan liberale of dl! i!-oll'-
lijkc principes. wier cenig pol itick standpunt is: .. l lou wal
je' hebt." En on. die te vangen. en hen liberaal te doen
stcnuuen, daarom moel Kuyper weer als boeman dienen.

.\laHI je.; hel onze nlichl dan niet. Ir zorzen. dal Cl' HO .h
cene li/'rl'i:lle. noch ceue rh ri slclijke mecnlel he irl kuml?
Truelst ra heet! hel in de Kamer aldus uitgedrukt: ,.lIpI i,.;
de laak van onze klczer::;, dil, ministerie tol de k rijgsvanacue
\,111 lIt' l\amel' Ir n.akcn." Ue ilc(k)('Jillg is duidelijk. Uep!l
\ I ijzinnige of rcchlschc IIIOCI'Üel'h('i(/. dan zitten wij op {k
,,"ip! xlaar dal j" juist dl' oorzaak van de gruole ';\\,:lld{' dl'l"
....ocialistische Karnerf actie geweest onder hel Kabinet-Iro
Xlcester. Dal. was een schippcr-, wip-, ren ruudder-Iakl ick.
'I'ocn was alle jn-inoipiöcle taktiek uilgesloten. l lctm inislerie
\\"(1::;geen kljjg::;ge\aJl~ene, maar dL' sorial. rractir wa-. dat.
.\ll'n her+t aan dal up de "'ijl zitten de mogelijkheid van ren
g'e\\"rldig slei ke ]11mcipiöc!e lakliek op~re{)lfel{[.

I~O\"l'llllirn dat krijgsgevangene of geen krijgsgevangene
moel ons niets kunnen schelort. \"001' ons .is hel algctuecn
kiesrur ht bij de volgende verkiezingen hel alles bcheerschcn-
de. hel alles overwegende. llet kornl er niet als de al hei-
dendc klasse nicl JJèJeid i::; al hel andere dam '001' te lalen
wijkeu.

Ue liberalen willen ook hel nlgenu-en kiesrecht. Xlaur hoc"?
l lue uil gcvverkl' 11]> welken Iecrtijd" I~en- of mee: 'uIl{llg'!
Zij spt cken met geen -Iom woord over hun plannen ten (lJl-
zu-hl.- {kt I~er!-ote Kaiuer, al ur niel Ye]'::;letkin~' van dal
liehu.nu. over hel Inel::;inp,':--l'e{'hlenz. \\ij hr-hhe n lol TIU \,111
hun plannen in (lil U[lZlclll uicls g('1l001'tl.

.,Ilel Volk' van ;:: .\Iaal"l :-.dJI('Cl over de zwenking dl'!"
lihet alp parlij HrUI' de deiuoe raue: Uil' slappe Borgcsius, dil'
<'Ike \ i('1" jaar tegen de wrkio:ingen zijn knoopen lelt. pl hi.l
ul ol niet den deiuurraat uuuangen zal. Hier was loch min-
:-;1t'lb l'ln"Iig:c- I,\\"ijlel gel'l'cltlva<ll'lligd geweest!

I<~n dir. ,,1i1 eral P tmrgc rij", waa J' i" die? xlaar aange l l t l-'

men, dal ze bosiaat. waar is clan hare zwenking naar de
detuoct atic? Ik zie ze al na die zwenking slaan, die Jil>ernlr
hurgrl''';, en ik hoor ZP zeggrn: .. ~ll vuel ik mij 1el<krl' opge-
lu('ht.' (Gelach).
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Dal was in ,,11el \'olk" cene tevrcdenheidshynme. "ZeJ\er,
h 'l is aan ons opucdenIc danken, dal gij üiL zegt", had Cl'
xc-clnevcu moeten worden. "maar hel is Cl' nog niet.' ,.lIel
','olh" liad verder moeten srht ijven: "ual gij diL zegt, wil
nog niet zeggen, dal gij liet doel!" (Gelach).

I~n '.I'Jeub wi! \'UOl' ele I·~el-Ic Kamer een hooge: en vot m
van Olzan.scti k icst ech! invuc Ien, dat tijm echt ingaat legen
lH'l klasse-J\([J'aklel', dat wij aan hel kres: echt willen lIh'-
kcnnr-n. Wij weuschen het kiesi ech! ul- wapen in den klas-
Sf'IlSII ijd , Daar 0111 hebben wij zells legenover de meest d~'-
mocralische bui gerlijken wannouwend le slaan.

'Buvcnrlien clal organisch kies: echt voert, zooals bij l\uypcl'
\'OO! we.luwnar en, lut .xmvolkornen gezinsrorruaüe" (t;c·
Iach . \\'ij hebben met dal alle- nie!-. le maken. \qj iuuef e u
Z('ggl'D: zonder algerncou kie:'1 echt vet krijgen wij g('l-Jl
sf)('ial" hel vormingen.

Xu nog een enkel wuorrl ovet ons verder- Sll ijII1)\'O!O ell11.
\\'ij "eiscnen ook volkomen \'1 ijlleid van organisatie en adie
voo: arbeiders iu publieken dienst. Troclslra en de zijnen
verschillen daarin met ons. Z,ij maken hielbij verschil 111"-
-chen a rho iders in publieken en privalen dienst. \\'ul \ ('1'-
schil i" Ol tusschen arbeiders in dienst van den Slaat PI1
van een tl ust, -vnrlikaat, ceue stoombootmaats happij? Ho-
vendien zouden wij dan hoe langer hoc meet' lichamen jd ij-
!-!'PI1. \\"aaI\'O{)1' .tc arbeiders niet meel' mogen slaken. Iiel
zijn allen pr oletariët oi. niel waar, zoowel die in publieken
ul:- in parüculicren dienst. Welnu, dan moeten zij ook alk-u
van rial éénc wupr-n, de' -Iaking, geln uik kunnen maken.

Hel stak ingvrer-h! \'001 m beide r-, in publieken dienst i" in ti.'
S. D. A. P. nooit 1uiterlijk erkend. Reeds bij het debat OH'I
dl' spoorwegcnq uèle Iusschen Loh man en 'I'roels tra, Zt'ule
deze', dal als eerst hel algemeen kiesrecht el maal' was. dat
e r dan niet rlont at beider:- in pubheken dienst meel' ge-
slankl, hehorIde te worden. Zoo iels i-, v rkecr.l. Xlen had dal
"Ial,ing,;]'('rhl voor cle <lJlb(ideis in publieken dienst onver-
zwak! moeten opeischen .. \Ien had dit klip en klaar moe-
ten zeggen. Lil zoogenaamde "stl'alrgi in den klassen-
xli ijd" - een nieuw mooi woord V001' een leelijlee zaal,
llPcfl men (Ii! vermeden.

En'neen:- heelt 'T'roclstra uehandetd in zijn speech It' HIlI-
1('1dam, evenals "lipt Volk" in hel g-e,;dll cvcne over Ilt'l
ontslag Guldon enz. \\'ij zpg'gen, dal de phra: e "in diel1'-'l
\,U1 111'1pulli iek " m dl' huidige maalscbappij hmgellijl,,'
hutspot is; wij hebhen ook hiel' ons klasse-tandpunt op dril
\'UOl'g'J'OIHIte pl:l.;lt~en. Wanl dnt .,in dienst van hel publir-k"
Il' zijn geldlooI\. \'(\01 de ha k k 1'';. uan moel men hun ook
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hel slaken vcrbieden. ":n dan. waar blijven \\'ij dan met
OJlZl'll SII ijd? \.\pplaus).
.. De vr i.i~inni&·-clr~lOclall'n willen wel de VI ijl' (Jl'g'anisal ie

;~lll, ,öll'beld.el':- m publieken dienst, maar niel de vrije actie:
ZIJ ZIJn, tegenstander" dr-r Il'volullOnnaire actie. En bij een
detgellJke houding legt het Wel kl. Verbond zich neer. ,\laar
\Yull'" lé\'olul,lOr~naIle al'lie~, Een stukje legen den directeur
I". dal uO.I( al: \\ en-chen \\lJ ':I'IJhcicl van organisatie, clan
dl~~len \\ 1.1tevens volledige vrijheid van actie re eisenen.

J hans nog een enkel woord over ons slantlpun! in zake
ll~'n~'lOll\\'elH~l'Üeld. In ,.De Xicuwe Tijd" SChI ijlt \\'ibaul,
dal Spick ruan s standpunt In di! opzicht burgertijk en 011-
SU('laII!-;II~ch IS. xlaar \\[{HU{ zegt, hel zoo, dal niet ieder dat,
el direct uil leest. Hij zegt hel zeel' lijn .. vlaai- als hij hel eeu-
1'0nc!u1L zei, en als het nu eens legen een ander clan Spiek-
uta~, gezegd was, zou het, ook gauw ui t zijn. (Applaus).

\\ IJ willen d~1 ook. maal' zij dienen cle klasse weer-
baardei- te maken 111 eten klassensl rijd. En wij dienen dus
reactionuaire pogingen al" hel lel ugrlringen van ele vrou \\'
in hel .huisgozm af te wijzen. Xog gr-en twee weken geleden
_--<.'IJl·er1Ilvlkema ll1 :,Ilet Volk". dat hij van de vei schillen
niets begreep. ,.lIet 1" el' om te doen dal ele al beider« fH'hol-
pen \\'onten,. volgens cle Ieer van .vlarx, of voleens clie van
een ander." \' OlgPl1S clie andere leeI'! Ja, maar èlan g'aa I hel
lang~ een I'olle leer, een leer ruct lotie sporten. ·".\ls de
al'b~,lclel'" maar geholpen \YUI'Llen. het komt el' niet op aan.
hoe. IS een lJl'clelaaJ':'·ll1col'le, een be-telaars-taktlek. Op die'
~YIJze kunnen klem-bUl'gellijJ(e instincten worden versterkt.
Zeker willen WIJ leniging der noorten van de al])eiclers maal'
ons rlocl i", daarbij ruobiclmakmg dor klasse. (.\pplau~J. \\'ij
dienen den arbeiders lc leeren he: ornungen ar te wijzen.
die clullrzame. schade berokkenen. (Applaus). '

Troelslra zcide reeds hij het. debat over de axra: i'-'clH'
1nyesllc, dat WIJ de arbeitlers moelen helpen. als hel kan in
cle rir-hl ing van on".beg-insel. malt]' clal wij hen in ictlcr zeva]

~ moeten helpen. \YIJ zeggen tot de arbeiders: Xccn. wij kun-
non u.nlrl anders helpon clan m de I'ichting' van ons lH'gin-
sol. \\ ani op een andere \\'ijzr vcrsterken wij hel kapila-
lisme. (Applaus).

--'''ij wonschen :olleclige scheiding- van KeI'];: en Slaat, f'11
\\ ille n dus ook met (lal de Slaat, geld g-c;efl Vaal' kerkelijk('
cloclrll1flen, dus ook niet V001' (Ir bijwnclcl'e scholen. '

J)p nl'onlnger rnoue. aaneenomen ondanks ons verzet.
wa-, voor ons .toch geen leden van scheiding. ofschoon hrl
ecne bf'yorc!el"mg van ideeön was, legen bel socia lismu ge-
kc l'cl. Gorlstiicns! kan niet anders zijn in de huidige maat-
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schappij clan lda,;,;e-g:o(bdien,;[; hij .is een middel lCI lJe1l<'11[i-
ging van klasse bclangcll. Daa rum wijzun \\lj de subsid .cernig
del hijxunucrc scholen met 1)(':;II,,[l1el([ al. .

\Ya[ wij u hier ah lJl'gln"elp],()~Té.Ull voorleggen, I" :<lel'lll"
een leiddtaad. Drie punten, koloniale kwestie, agrarische
kwestie en ~(Jmeenlellru~n,llll dienen bovendien nog hchan-
deld' le \yolden. DaülOYCl' moeten \\ Ij nog eens bij elkander
komen.

\\-ij willen terugkoeren in de S. D. _\. P., echter "l('('hl"
op deze \'001\Yaa1 de: vrijelijk uitspreken wat. \Vlj te zeggen
hebben .. \1::; cle leiders del' S. D.. \. P. dal niet will n, wel-
JlU dun zullen' wii ons lol de Jlw,;,.:a der Xedcilantlsche
a rb('i<l(' 1':' \\'end~n,' die, wal \\ ij te zeggen hebben, zcke I

zal aanhocren. (\pplaus).
(h' \'C"gaclel'ing wordt g(',;dlOl',,1 lol drie uur.

Middagzitting .

t nu ;~ uur heropent de \' 0 0 J' Z i 11 e r de zilling en sll'JL
vuo r een cumnu-s!c lel' dofiniticvc yasLstelllllg van hel
,;ll ijdp: ograrn te h=nocrueu ,

l l ici luc wor.ll hesloten.
'\,1'1 dl' orde \\'0 rd I thans gesteld hel sl: ij.lprog: uni CH dl'

houding- bij dc l1er:-,I<'lllJllingen.
\' a nEe k .Lciden) VCI klaart hei ontwerp met p:)'oul{'

mslenuuing' gelezcn te nebhen. doch hij wenschl gaarne lil
hel derinitievc ..;1lijdpl'Llgï<llll cene clausule over drankbc-
,;11ijdi ug te zien opgenomen. Hel standpunt, dal drankbv-
,;11ijding niets geven kan. dient als verouderd te worden
afgp\Vez:en.'n u IJ IJ e 1'" (H.ollpl dam) meent, dal xlendels niet voldoen-
de nath uk gelegLl heel! op hetgeen de S. D, .\. P. :,lced~ hij
Ill'l "It nuningen verkondigt, net kiezen van hel bcsl~ lil I
I\\ct' k \\ ade dingen, IJ.V. in 1903. \\'ij hadden besloten alleen
de voot slandct . van al!l'CJlleen kic srechl te zullen slcuncn
vuu alle r-anriidalen van Iink-, legen i-echts. Spreker wijs! Cl'
op, op welke eigenaaldloc wijze (lal loen in H.olleldam
guschicdde. '

B 11 )' lil heelt bezwaar legen hel gedeelte, dal handelt over
11('[ votkslegcr. Dat gedeelte moet vei-vallen .. \ls \\'ij. er aan
LUl' zijn. uobbeu wij hel volksleger niet meel' nootlig. Bu-
v onrlicn klevel) aau de volk';'v\'apening allellei nadcclen, hel
k \\'e('1\. [ nationäat grvocl, \\ Ij hel)hen Internut ionaal gevoel
uo.idig. Zouden wi] bovoudren ook een volksvloot l'l:<cl1ell"l
lid i,; beter (lezen cI'-,('11 ll' vel vangen door "anli-llliJilal'i,;-
ll';cl1\' propaganda onder de jeugd."

"

-, :>3 -

\' a II ti e 1 \\' ij k .\l11ste[(13)]1) vruagt. wa! de belc('I\.I'Jli-
van dil vooi loopig ontwerp is, en de thans 1,!('houden (]i,;!"u"-
-ie hierover"

Oe V 00 r Z i [ I e 1': Deze lcirldrand dienL om de c1i,.:cu""it'
t'('l1 vustun bodem te geven. Dl' comuussie zal rekening hou-
den met de hier gevoerde discussie. Heeft Y. d. \\'ijk bezwa-
ren tegen dit ontwerp, clan kan tie commis-ic daal' J kenmz
mee houden.
, \' a n der \\- ij k wijst dan in tlil vcrband op het punt

xülitarisrue. D1I is nog niet voldoende \·OOl'bCICid. Ook inter-
nationaal verschillen de mecningen daarover. Lulheraan
wees in de afcle Iing Amsterdam up Denemarken.

Maar thans nog iets over dl' kiesrechtmotie. Daal' slaal dal
t!een sociale hervormingen zonder algcrueen kiesrecht [,ol
"land zullen kornen. Dal, kun in cen enkel geval wel, al-
h.v. dt bourgeoisie z invoer L met hel doel, de arbeide: ~
danrtloor van den strijd \'001 hel, kiesrecht af Ir houden, du-
ah ,;u,;sing::;JJlirldel. Spreker stelt daarom dus hel volgende
amcndumenl.. le lezen in plaats van: dal.. ... , de invoc ring
van hel algemeen kiesrecht de voorwaarde is VOl)]" enz.,
1(' lezen: "daL de invoering van hel algemeen l,ip:,l echt
en de strijd daarvoor de VOOl waarde is", enz.

S (' 11III l e .vuorloopigc conunissie): "au del' \\'Ijl(,;
aniendement is overbodig. I'~l' slaat irmuei s in de motie
duurzame bel \'01 ruingen eu dal kan niet zonder algemeen
kiest echl. xIen -chijnt ,\lemleh' releraat len opzichte onzer
houding bij de bel slemmingen niet voldoende begrepen te
hebben. ,\le ndel-. bedoeling i:< nul u urlij k gcenc ander c ge-
woest dan alleen de werkelijke voorstanders van algemeen
ki .srccht le sleunen,

Go u d s \\' a a r cl .Holterdam) vraagt. of heL niet nootlig
1:< ook onze houding len opzichte der coöperatie te bepalen'?

,\ l e n cl e 1 :-: Eel -:l een en kel woord over helgeen v. d, W ij I~
uver le weinige voorbereiding zei. Dat kon niet anders. De
wijze van oprichting onz I' part ij was eene abnormale. .,\1,;
alles normaal gegaan was, hadden wij ook alles in dl'
puntjes kunnen doen. :\u hccrschle er noodslanel. \\'ij had-
den drie mogelijkheden: l e. I':en geheel strijdprogrmu 11
voorleggen. Dat kon niet, urndal én tijd aan de rouuuissie
nntlirak en Cl gf'en tijrl Ier voorbereiding in peis en alde«-
linzen was, Ze, Xlel nief,; voor Ll te komen, .\1aa I' dan had
de \li,;cu:<:<ie iorteren vasten bodem gouiisl. Zoo ro-tte ons
dan mets anders dan de derde Jllogrlijkl1eicl: een leiddraad
.loor II hiel' le -Iocn bchantlclcn.

()r commissie behoeft nu niet alles le aanvaarden wal
111('1' is neergeschreven. maar nonocrt ooi, niet alle~ \\'rg 1<.'
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doen. De punten, waarover hier gcdiscu:,"iUenl i", zal de
commissie in el uslige overwt-guig nemen. zooals b.v. de
k wesüe HW hel nuutarisme. cu uan kan daar later ernstig
OïCI' ~edi"cu:3"ii.'l·l'<1 worden .

.\Iaàl' hrl an.endcrnen}, uut thlllll \ oor-telt: ,.allli-Illiltla-
rtsl ische propagunda onder de jeugd". is een Ic "pl'l'lanl
punt. dat zei men niet, in zijn "ti IjdlJIoglilltl.

\Vat vun Eck voorstelde. ook W:HH kan de comnu-sie
rekening mee houden, en ve-rder mei de punten: hy;,oi'lll'
Pil volksgezondheid.

Ik IJpglijp niet. clal ik ten opzichte der hel,-tell\lllin~èl1
niet duidelijk g-c'nueg g-c\\'eo~l ben. Het llogcnblik i" geko-
men. dat hel ,,-Ig-emeen k iesrecht hl'l alle" Iw!leel"clwlltlt'
\'OOI"Olb moet zijn, \\'ij mogen Tr oelsua» 1 aad niel volgen
en allo vi ijzinuigen "leunen, zelf:.: niet alle viijxinnigen, die
mei den morul verklaren, voot "landeI" van het aJgetllf'l'Jl
I, il\...iecnt Ie zijn, \\'ij mogen alleen die personen steunen.
die we: kclijk ucmucraten zijn, \'UOIzoover die, nog in het
bUl'gerlijk kamp bestaan.

llur- ho.;men nu in ode oude partij gekumen lul dal voorkeur
geven aan dE' vrijzuuugen? U31 komt uoor de le g: ootc waar-
de, dil' men aan het pai lcruentarisme toekonl. Ook wij
hechten grcote waar-te aan hel paru.mcntarisme, maal' mee-
nen niet, dal wij groeten polit ieken invloed in het parlcruenl
zullen kunnen uiteetenen. zonder grootc macht daarbuiten.
I~n die overschatting leidt lul de niecning. "dat wij den boel
kunnen heheerschen, door op de wip te zitten", enz.

Wij .. bchcerschen eten boel" alleen, als wij in hel land
de le(;el(' macht iJrzillen. En dir overschatting van hel par-
Ieme nt leid I dan ooi, lul de \'01 koerd(' hel stemmingstaxuck.

Een ander voorbeeld van OHI schatting van de pai lcmeu-
taire act ie I" de houdi ng tegenover de kl itiek up de Kamer-
Iractic. \\ïbaul zeide up het congres, nat onze kritiek zoo-
danig moel zijn, dat ze de ~(,\'l'enl.~\\-:Hl.J'(le onzer lp([en in
het Pallcment niet ver zwak l. Dut i" rialuurlijk waar. maar
slech t-: op deze condil ie. dal de I,a merleden de posit ie de J'
propagnrulislcn in bel land ook niel verzwakken. (Luid ap-
plaus). En hel i" nu juist de ovr r-schatl.ing van hot parlc-
men la risrue, clie be\reI kt dal wij up den kop kt ijgcu ah wi]
verklaren, dal de g'evrchl"[lo"ill(' (\('1' propagnnrlisten ver-
zwak! \\'(lltlt- duor de houdina der I\.Umerl cdr-n, als i" 11('t
uok \\'aar. ~

Thans nog iels over helgeen R.ob!)(>I> zcule. In net alge-
meen is het zeker waal" dal men \'(111 twee kwaden hr l
kleinste kiezen moet, maai da.u :Ylag nooit onze gT()olp
opvatting door zescuaad wortten. \)UOI' (lezen J('gel "I('rcl"
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voorop lc "tellen, zouden wij zelfs den oud-liberaal moeten
steunen, omdat hij vrijhand-taar i", lJergelijke conser] ucnl.ie
maakt van dal steunen del' liberalen een dogma voor de
a rLe i<1e l'S.

I n lel' I' U P L i e: Zij geleoven Cl' al in.
M r n Cl e l s: Als men zoo handelt. wordt de Soc.-Dem.

fractie de krijgsgevangene der liberalen, dan voelen dezen
zich steeds als overwinnam s, dan beschikken zij over ons.
Zoo werd de verwachhng' over het Kabinet-De ~lee~Ler ahso-
luut Icleurgeslolrl, kwam de groote verwachting faliekant uiL.

Door 1:00 te doen, wordt heL uunislerie cle over winnaar en
de ::)ocialio.;li~che Kamernactie de krijgsgevangene van hel
ministerie, in plaats dat wij over het lul van het ministerie
beschikken. Zuo moest dau ook de verwachting van de rnaent
over het ministerie-De xleester Ialickant uilkomen.

Frank rijk geelt ons een zeel' leerrijk voorbeeld. Ook daar
wilde men het principe nief te \'01' uoordrijven, de repuhli-
kcinsche partijen piet le H'I van zich alsluoten. Zeker, ook
wij voelen veel \'001' de Iepubliek. maar de Soc. fractie is
daar van, concessie lul. concessie gekomen, om ten sloue LoL-
de blok-politiek te geraken. 1 uen werd men d(> krijgsgevan-
gene (lel hou: gcoiS-I)al'lijen. Dal, heette "reaal-pollt-rek". De
organisatie vel viel en, met scnadc moest men einddijk op
den ouden weg terugkomen en dat erkennen, wal, üuesde
reed" VOOI'vijl jaar voorspeld had.

\\'ij wenschen reeds van Ir vuren te waarschuwen, opdat
hel hiel' niel zoo lang behoeft le dillen, en dat het gebeuro
zonder' schade en vooral schande voor hel proletariaat.

Wij zijn allen natuurlijk voor vrijhandel, wij willen na-
Luw tijk gr-en van allen duurder wording der eerste levens-
middelen: maal' boven alle" staat bij ons net inslampen
van hrt t cvolulionnair gevoel. \\'ij moeten het psychologisch
moment "eten le valten. dal hel algeuieen kiesrecht op den
voorgrond moet slaan, Bij eerste stemming hebben wij die
leuze lp stellen en ook bij de hr rstetumingen dienen wij
daaraan vast le houden, urndut wij hel proletariaat wens-hen
vast ll' houden. (Luid applaus).

Y u 0 I' Z i I lel': Thans is aan de orde het benoemen vener
commissie lol hel ontwerpen van een voorloopig sl.rijdpro-
gram.

l l-u ys m a n (Arusterrlarn) "lelt \'001', deze conunissic uil
::, personen le doen beslaan.

~l c n ct els: .\11e goede clinzen hestaan uil drio (Gelach).
El' wordt he loten de r-ouunissie uit :1 personen Ir laten
bestaan. Er worden tol, leeten dezer r ommissio benoemd:
v. Ravesteyn, Sannes en \\'iedijk.
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J),lHJi)jl word! -Ic kiesrechtmotie onveranderd aangeno-
men,

Go I' I e r vraagt, van alles wal hiel' over de verkiezingen
en herstemmingen gezegd i', nog nadere uiteenzetting in
"De Tribune". Wij moeten zorgen, dat onze leden op elf'
werkplaatsen in staat zijn hel principiëele in onze houding
aan hunne mede-arbeiders tuteen te zeilen. Weck aan week
hebbr-n wij dus in ons orgaan deze zaak uiteen te zelten.
(Applaus).

De naam lier parlij moet thans worden vastgesteld.
De V 0 or zit I e r st,el'L namens de meerderheid del' C0111-

missie voor: Sociaal-Democratische Parti]. .
l\. TlU LLel wijslc!' op, dat hel oorspronkelijke voors lel

luidde rInlernationale Soc.-Democratisch Partij, I. S. D. P.
v ()()g cl en .\1 a nno u r y slr-llen voor: ,.XeclerlandscJw

Sociaal-Democraüsche Partij."
DeL e v i l a vindt S. D. P. voldoende. D~ :r. is overbodig,

past wel VOOI"eten sigarcnmakersbond, omdat deze interna-
tionaal georganiseerd is; voor ons echter niet. Dat de .\ VCJ"-
dwenen is, is ook maal' goed; het spreekt van zelf, dat eene
sociali-Lische partij cene arbeider sparlij is.

nu v s III a n (Amsterdam) wil el' op wijzen, dal ook wij
internationaal g-eOlganiseerLl zijn. Echter is dal zoo van zelf
sprekend, dat cle I overbodig is.

.\1 end els slel! voor "Nieuwe Sociaal-Deruocralische
Partij". Wrjspreken lhans reeds van cle nieuws partij. En
de al Leiders zezgen loL elkaar: Ben je nog altijd lid van de
oude partij? (Gelach). Over lien jaar lieert nog altijd het.
WOOIcl .,' .ieuwe" l1i,:lol ische belcekenis. (Applaus).

Gor lel': Als wij op Mendels' voorslel ingingen, zouden
wij de S. D .. \. P. "De Eersto Xederlandsche' moelen noe-
men. (Gelacll). \Vij kunnen het belituleeren met .,oude" en
.micuwe parlij wel aan de spraakrnakende gemeente over-
laten.

Ilet voorstel, de partij 1. S. D. P. le noemen, wordt inge-
trokken. Ilct voorslel "Xeclerl. S. D. P"', evenals hel voor-
"lel ".\icu\\'e S. D. P.", wordt vel vorpen.

Dl' naam Sociaal-Democratische Partij wordt aangenomen
als naam del partij.

Punt. 0: .,lIel deelnemen aan de algomeene vc: kiezinge n",
wordt. ingeleid door eet 0 n.

.\V 08'ens den reeds vergeve rdcrtlen lijd zal ik de grootst
mogelijke korthen] betrachten.

\\'ij heliben sll aks net beginselprogram aanvaard, en
daarmede cenc part ij geslicht, die de gedacht van den on-
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verzoentijken. ouverzwakleu kla-sen-Ir ijd aan de urbcidcrs
lJl'('.ng(>n wil. De S. D .. \.. P. doet dat niet meer.

Vvij zijn klein .onbedaarlijk ~telaeil), nu ja, ik brdueJ in
aantal. In de verschiltende uistricten cantlidalen stellen lig'
"UOl' ons Luitengcsloten. Toch is het onze laak te doen, wa;
wij kunnen. Hel. deelnemen aan de verkiezingen is een
unzer middelen. Dus van zelve zijn wij verplicht aan de 81'-
kiezinnen derlle nemen, wam \\"ij zulks kunnen. Waar JllOe-
ten wij deelnemen om zooveel mogelijk abonnó's \"001' "De
Tri bune en leden VOOI' onze par tij te \\ Innen'? Daal', waar wij
het beste propaganrla VOOl' hel socinli-me kunnen maken,
moeten wij dat doen, b.v. in .\lllslel'Clüm Il1 en 1.\., waal' de
arbeidersklasse 1 ecds eeuigsz ins bewust is, waar de klank-
hodern voor onze gedachten aaJl\\'ezig is. \Vij moelen de
illusie lal en varen zetel ~ te veIO\'CI'Ln. Bij ons mag- dif ho-
vendien nooit hoofdzaak wo: den, zooals het dil bij cle S. D.
.\. P. geworden is. \\'ij nemen deel aan de vei kiezingen om
nieuwe leelen le winnen, om de bewustmaking del arbeiden
te bevorderen. Wij zijn cenc partij, die dil op den voorgrond
plaatst: mam' omdat wij eene pal tij en geen propagandacluh
zijn, zijn wij verplicht aan de vet kiezingen deel te nemen.

Ook in Rolterdam 1\', Leiden en Ctrecht hebben wij mee
tp .locn, ook daar hebben wij clcmen ten VUOI"het socialisme
te garen .
. Tegen dit deelnemen aan de verkiezingen zijn bezwaren
ingebracht. De bezwaren, komende van de S. D .. \.. P., heb-
ben wij niet te weerleggen. De vraag is slechts: Iloe maken
wij onze partij hel ,,[.elkst·! En clan is het antwoord: Door
he t :-.ücialisrue te bevorderen.

Amsterdam III is beroemd zeworden dool' hare ver kie-
ziugsactie. Wij hebben daar allellei ec: enarnen voor gek re-
p('n, epitheta .• Iio lhun- in hun teg('lldrel zijn veranderd.
.Intcrtuptie: DaL is de dialectiek I) Toch blijft hel, daar bij
enkel steuunnn. \\'ij moeren. vom.zcker den kiezers leeren
,dal, ze op ons stemmen, maal' uuk , dal ze bij ons komen.

Ik overweging, uf de S. D .. \.. P. daar candidalcn heeft,
I\an \"UOI'ons niet gelden, immers orugckeer d geldt dil \"001'
de S, D .. \. P. ook niet. xlcn denke aan Uil echt, aan den
zetel \"atl Xlendels, .

\Vij weten nog niet, of Cl' krachten zijn, om ook b.v. in
Amsterdam Heen candidaat le kunnen stellen. Dat zal nader
moeten blijken: zoo ook b.v, in Den llaag .

\Vam' wi] geen candidalcn st Hen, daal' outhouden wij ons.
'\ o o r z i t l.o r: Hel voorslcl luidt dus: De;:5. D. P. n ne

aan de algcrueene verkiezi ngen deel in Arnxlerdam la en IX,
Rotlertlam 1\', Leiden en Uuecht.



Bij hel'~leml1lingen wo rtle n naluul'lijk L1e ral1llidalen fier
, . D.. \. P. gesteund.

Joh. Y i ss eh el' (Slllslelüam) sldl namens zijne atüec-
llIlg \001' er aan toe le voegen: .. indien mogelijk. ook in
Amsternam 11." In ieder geval moelen wij trachten uit Il'
doen. I~n \Yelllierom, omdat .\mslerdam II een al beiücr:--
getlalle omval" dat wij kracntiger kunnen bel)iOpagecren.
uan de S. V. À. P. tot nu toe deed.

\'erder wensent de afüeeling .\11lslerdam nog iets te zeg-
gen over de houding bij de a.s. Yel'kiczing tegenover (Ic
uUHlidalen del' S, V, .\, P. Laul men er loch geene rekening-
mee houden of de candidaat al ol niet "een engere geestver-
want" van om; is, Wij moeten legenoyer allen een zelfde
taktiek voelen, zonder met sylllpalllieën ol anlipalhiel'n
l'ckening le houden.v 0 u g' cl: Heeds op de eerste bijeenkOmsl die wIj hadden
heb ik er VOOl' g'esplokcn, geen candidateu lcgenover dl'
ztuenne leelen der S. 1). À. Ij. te stetlcn. Toen had ik nog
de illusie, dal ook de S. 1). À. P. dien \\ eg belreden zou. llel
gcbelu'dö in Ulrechl heen mij genezen van de clwalingen
mijns weegs. En veigelijk Ü,.Ulllllee nu eens do nouutnx, die
de S. D, .\. P. steeds heelt aangenomen tegenover v. d.
Z\Yaag! '

Echter eene enkele oIHllerking nog'. Celon zeide, dal ons
doel in de eer sle plaals niet is net winnen van zelels. Maar
loch zeker ook niel oru de door de al beictel's veroverde, aan
de boul'geoi::;le \\'edel'Olll verloren le laten gaan. zonder in
Amstei dam III een candidaal te :-;lellen, kunnen wij lodl
plopa.ganüa lllaJ.,en, loch cle])ulleelcn. xlet den gloei onzer
partij zal ook \\ el hel inzichl del' ar heider's vcrgroot worden,
Men veitrouwe op cl waarheid van onze begin::iclen. Daar-

.om slei ik \'001' deze maal in IJ[ geen candidaal te slellen.
\' a der (\\'eesp) ::;lutl zich Jij dil laatste aan. \\'ij kunnen

in Amslerdam III propaganda maken, deballeeren, zonder
den zelel \'001' de '1. 1). A. P. te lalen vei loren gaan.

C oll of (I)en Haag) begrijpl '1 slandpunt van den vor igen
spreker niet al te goed. ,,'aai'om zouden wij de L100r tle ~
D, .\, P. ge\yonnen dislricten moeten ontzien? [lel)))en wij
niet alle voorzichligheid in acht genomen, zoolang wij lid
del' oude parbij wal' n? I~n toen ncoben zij ons er uil g'e\\'l)\'-
pen. Tilans moeten wij optreden huilen de S. 1). ,\. P. uni.

Oe('11 bepaalde di,;ll utcu \\'en~dl·1 echlcr Den \laag aan
lp, vijzen. Den l laag I is b.v. niet genoemd en Lorh 'zullcll
\VIJ daar wel pi ouaganda kunnen rnaken. De S. O. ,\. 1'.
was daal zeer voo rzicut i~L BergmC'ijer was daar steeels can-
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didaat , Gil vrees dal 11 ij mi-set ' t onswe id Ter r .'" sc ucn me ons mee zou 0"1'1111 ,,,aan JJl ZIJll plaats 0ezel ot ( •
IJel advies, dal wij onzen h~' "1"

\'CI1 maz J1001'l vrt] 'late ,,- ., " Jzels )ij eerste stemming ze-," n zIJn .icn 11 . ' I d ' nzr+lde als bij de herslell1L1lino:en '. aug meen, al dil hot-,
\\' ach I DI', ' , , ,0 \\ ezen moel.

Tiel en cle~ \~a~i~I~~.~~"\~,le~CIl; leozieggl'en l~l, den \'oogd van
\" V t :-- • l e ac 1). \\ IJ zijn el' UIt oe
\ Olpen .. \ u spreekt hel loch van zelf dl": . '" -

aan de vel kiezinzen. nc oude l)ul'liJ' ha' 1 a \\IIJ moeten doenniet wij. ~ , ( moe en o\'el H'éWn•

ft 0 b L e r s (Hotlerdam) zczt 1 I ." "
heel en al op hel slandpunt l~J'~a~~ 1'Jn: delegatie zlchg'e-
dal hof propageerên van het (~"~I: (OOI r:et~)Il mgonomen,, I".' 0'- " ~oCta l::'llle ons uoel " bii d
\01 uezmgen. \\ lJ ZlI11en dus niet zooals de S I) .~~P lJ e
('1'11 z lellje alles op haren el' ' v:r , ••• ., \,)0],
echte: or de S 'D , I) . 1 ."nat0n zeilen. De vraag i.'

t ••••• wel voorstanrler is va h l
Z\\ akte algemeen kiest echt of \ ." 'I '1 n e OI1\('J-
eens ah de leden del' anclère )~YI~,Ll~ 1are, leden niet even-
he: siemnungea ondervrazen iLo LJen over dIL punl ])IJ den \'H' 0 e en.

. 0 s (V\ esteivmden) vindt hel 'I 1
een gevaarlijk standpunt. I \Vaal: in h~tnb(ufIUeln1l1valn,) (:selon
Dem partijen beslaan.u I ' anc ~ 0('.-
lic! g'c:en candiel~safavin sÜ~e~n~I~:bl'uik)egenOvcI' het ,zillend
een candidaat lo .tellen I c !)ai LJ le stellen. Zonelor
de vcrsch illen aa~'I~)One~l \19~~~~~o'~l~Jd~Oceogl~-1'1Ie111;:;lr{lJ'Clalll11 Imaken. ,,,,. 1\ al'XJSllle

1\ nul Lcl .Leiden) vindt hel ineens "slemmine waar wii 0' '0" i e onsequent bIJ de eer-te
:ita]lflpul~t' in te ne{11~~ei~laell1~el)11~CdanldI'C~~al't hebben, een ander
,'ll id J e .ierstcmnunz'en Daar

"I~ ~elcpn, ondanks ,het schandelijk besluil v'" . (Ol~l
I ee.eh LIJ eerste "'leI11111I'no' wa: ," , an Deventer,
I II

" 0' aar \\JJ aeen cizen I' I . I
ie ) ren, den candidaat der S I) \ pt". e cant I( ach

\1 e 1 ct 1
. .., . sleunen

, 1 e s: Robberci' \Ta'IO' z 'l ' .dino' kunnen zeven 6 S r Db sou ,0 misversland aanlei-
lol gTondwelShel'Zi~nineo' 'z~lf 'h"i' r' ?e,efL ~n, haal' voorstel
slcr te zijn van onyc~z\~'akl e o)e\\ IJ'; geg,e\,e.n, VOOlsla nrl-
onnoodiz de le I . I' al •...emeen kiesrecht. Iiel I';

, C' •.. , I ~n me IVldl~eel daal' nog- naar Ie vrazen
Lel on. \\ r aa« mag nooit ons motief zijn enkel 't h i

\ an un~ beginsel. 11,eLbelang der tu beicÎenàe 1~las,;> e ~Il~
soonlijke <ympalhieön VOOI' tlil of dat rel I . S e. I el
~~OGr.\~Vï ook niet lal.rn, grlelcn, Elk lill~ \\'~:\)~I~, D~a'I~' /~l~
\'C'IHIion ga;~1n~)o~~Ch~\l~rjPcrlL;~~e~al~o!~~\'TIC'r verdeel i~'en. H,il~
lC'gen de bourgcolsie. \V',' ..." ne S, 0, .v. 1 'l ,madl
g'C'srl1iC'rll.dil, omdal zil' (f~ïl~ \~I'~'lele ,SI' ~. A. P:, hcstr-ijdrn.

lloorcl,ml,elj'I' li '. .,; IIJe 11IP goed :iII'IJdl.. .I \ 1C']1het tlrl)(ll om .\ IlI-;lel'du\ll JII. \\'ij zou-
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den daal geen cunrlidaa! mogen slr-llcn, omdat d zetel ,"LUl
Trocl-Iru verloren zou kunnen gaun. ,\J en betleuke echte 1-
wat er n \'elkiel'ing..;:-ctl"ij<l i". lJat i" de lijd waarin meel". veel
meer dan gewoonlijk. uc arbeiders voor ons bereikbaar ZIJll.
En clan o,gen candidaut stellen, wil zeggen, de arbeider

e 1 'overlaten aan het Ievi-iouisme. "'at zou dan de conc usu-
van ons debat op de vel gaderingen moeten zijn'? Toch sleu-
nen? \\ïj hebben onze parlij niet voor niets, "IJ hebben
haal' 0111 propaganda te maken. .

lJan nog drl. 1~1' dreigt een misverstand t ontstaan .. Hel
is ons nuluurlijk ook wel le doen om een zetel.te veroveren.
om daardoor hervormingen af te (t\\ uigcn. \ isscher wee-
verder op .vmslerdam I I, Uen Haag op Den Haag 1, om daal'
ook canuidateu te "lellen. Wij kunnen el' -Iechls dit van
zeggen, dat dit nader niet het P. B. kan worden overlegd.

Maar cte gewonnen districten steeds aan het l'eVISlOl1lS11H.'
overlaten? Hoe lang moet da] dan wel voortduren? xlcn zal
ook wel kunnen zeggen. dat Anisterdam IX dOOL' ons loe-
doen misschien verloren gaat.

De Haag IS voor ons slechts deze: Iloc maken wij na het
slichten der nieuwe partij het beste propaganda \'001' hare
beginselen? Zou ons standpunt zijn, dat wij nooil een door
de S. D. A. P. bevochten zetel zouden mogen bestrijden,
dan zouden wij steeds de best districten aan de revisiorus-
ten moelen overlaten. en up die wijze nooit zetels kunnen
verovj3ren. .

~let de "engere geeslver xanten" in de S. U. A. P. hebben
wij als partij niets te maken. liet zijn allen VOOI'ons leden
der andere partij. .Applaus..

Een voorstel-Leiden. om op een volgend congres onze
houding bij eerste :.;1ennning, waal' wij geen eigen candidaat
hebben vast te stellen, wurd], aangenomen.

Het ~'()Orslel-\\'ecsp, om geen candidaat legenover ('€'II
zitlentl liel te plaatsen, wordt vcrworpen mei enkel \\·('c':.;p
en Weslet-cmrlen VOOI'.

1[('[ voorslel-Den Haag, om geen 1l1"ll'ie[{'n IC' noemen.
wordt verworpen met ZZl stemmen legen nu.

Hel voorslel der cornrnisxie wordt hierop aango no 111CIl. Jk
moti= over de vakbeweging wordt uitgesteld lol het, \'01-
gcnrl congres.

De Aansluiting bij de Internationale komt thans aan !I('
orde.

De \' 0 0 I' zit I e I' deelt mede, dal Gorter en hij in Brussel
geweest zijn, ("11 elp kwestie uiteen te zetten. \\'ij weten nug
niet, wal er gebeuren gaal. Bovendren zijn echter de o nrler-
handelingen veel gPtllûkkrlljkel", als hot gaan kan van partij
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tol partij. Daarom stelt hij \'001' Ic verzoeken: de aan:.;luitill()'
bij de Inlernaüonale. . t'

Ilier toe wordt onder applaus besloten en Wijnkoop en
00rtrl' aangewezen om de onderhandelingen daarloc le
voeren.

Als voorzitler der Par lij wordt benoemd: Wijnkoop.
Als secretaris-penningrneestsi-: Mevr. Mensing.
Als derde Iicl van het D. Ij.: Ceton,
Vcrder worden onmiddellijk gekozen: Gorter en Mentlel s.
Iler-ternmmg moet plaats hebben tusschen: De Levita,

Van Ravestevn, Mannourv en Hernerik
• "De Tribune" wordt LoL parlij-orgaa~ aangewezen.

Am s ter ~ a m had tot Redacteuren: Mcndcls, Wijnkoo].
en De \VoW Willen benoemen, maar trekt di] voorslel
wegens het vergevorderde uur in.

Verder dient .\ m si e l' cl a m nog deze molie in:
"De vergadering, kennis genomen hebbende van het

optreden van p.g. Van Havesteyn in de vergadering vaii
het S. L, te Amsterdam;

betreurt clat omstandigheden, die het aan \ an Rave-
steyn onmogelijk hebben gemaakt in die vergadering
d bal te voeren, hem aanleiding hebben gegeven aldaar
geen debat Loe le staan en nochlans op te treden;

spreekt als haar besliste meening uit, dat dool' een
partijgenoot nimmer mag worden le kort gedaan aan
de gelegenheid tot onbelemmerd debat."

\. a n R a v es L e y n meent, dat veel van hetgeen reeds over
deze zaak gezegd is, op een misversland berust, HeL.meeste
wat hierover te zeggen viel, heb ik reecls in "De, Tribune'
uiteengezet. Ik geloof echter, dat ik beter gedaan zou heb-
oen zondor delvat niet op tp treden.

Hierop \\'01 dt cle moüe-Amsterdarn ingetrokken.
llet congres wordt hierop gesloten en gaat uiteen onder

"lwl zingen der Internationale.


